
  

ELINDULT A JELENTKEZÉS A 62. VÁNDORGYÛLÉS, KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁSRA 

 

A Balaton régió legnagyobb 4 csillagos wellness- és konferencia szállodája a Hotel Azúr ad otthont a 62. 
alkalommal megrendezésre kerülõ Vándorgyûlés Konferencia és Kiállításnak, mely a villamos ipar 
legnagyobb éves seregszemléje, legjelentõsebb hazai eseménye. 

Idõpont: 2015. szeptember 16-18. 
Helyszín: Hotel Azúr **** Siófok (8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/C.) 
Kedvezményes jelentkezési határidõ: 2015. július 10. 

Jelentkezés és bõvebb információ itt... 

FIATALOK TÁMOGATÁSA                                                   

 

DIPLOMATERV ÉS SZAKDOLGOZAT PÁLYÁZAT 2015 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elektrotechnikai Alapítványa az erõsáramú elektrotechnika területén 

diplomatervet, szakdolgozatot készítõ MSc mesterszakos és BSC alapszakos hallgatók számára pályázatot 
hirdet. A pályázat célja, hogy ösztönözze olyan színvonalas diplomatervek, szakdolgozatok készítését, 
melyek a mûszaki fejlõdést, a racionális energia felhasználást mozdítják elõ, továbbá a körülírt megoldások 
az iparban, az infrastruktúrában, a gazdaság különbözõ területein bevezethetõnek tûnnek, a gyakorlatban 
megvalósíthatók. 

Beküldési határidõ: 2015. június 30. 

Bõvebben... 

LAKOSSÁG SZEMLÉLETFORMÁLÁSA                                           

ELEKTROTECHNIKAI TEMATIKUS SÉTÁK - "SÉTA AZ ÁRAM ÚTJÁN" 

Modern életünket alapjaiban határozza meg az elektromosság; természetesnek vesszük a minket körülvevõ 
világ fényeit, ismerõsként fogadjuk a mellettünk elrobogó villamosokat, az évtizedek alatt pedig megtanultuk, 
hogy ha áram van, akkor minden van. Nem élhettük meg a kort, amikor a villamosság átalakította az 
emberek mindennapjait, amikor egy világ csodálta a magyar szakemberek élvonalbeli alkotásait. Hol gyúltak 
ki elõször az ívlámpák? Miért látogatott Edison Budapestre? Honnét jelentkezett a Telefonhírmondó? 
Megszámlálhatatlan technika- és kultúrtörténeti emlék mellett haladunk el nap mint nap. 

Sétánk során megismerhetjük Budapest belvárosát, mely ma is õrzi a méltán híres elektrotechnikai ipar 
emlékeit. Megemlékezünk az aranykor meghatározó alakjairól, felidézzük letûnt korok történeteit, miközben 
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végighaladunk az 1893-tól kezdve kiépített vezetékek nyomvonalán – az áram útján. 

Idõpont: 2015. május 30. 

Bõvebben... 

EGYÜTT AZ IPARRAL                                                    

KORSZERÛ TERVEZÉSI MÓDSZEREK VILLAMOSIPARI ALKALMAZÁSAI 

A Villamos Gép, Készülék és Berendezés Szakosztály az elmúlt hét évben sikeres szakmai napokat 
rendezett a villamos ipar különbözõ területeit érintõ témakörökben. A mostani téma átfogja a villamos ipar 
szinte minden ágát. 

Idõpont: 2015. június 3. 9:30 
Helyszín: Óbudai Egyetem 

Bõvebben...  

 

A TÛZVÉDELEM SZABÁLYOZÁSÁNAK VILLAMOS VONATKOZÁSAI 

Idõpont: 2015. június 4. 14:00 
Helyszín: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. 
Szervezõ: Szabványosítási Bizottság 
Elõadó: Kruppa Attila 
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