
  

62. VÁNDORGYÛLÉS, KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS 

 

A konferencia hatalmas érdeklõdésnek örvend, amelynek következtében már csak néhány 
jelentkezést tudunk fogadni. 

Ne maradjon le! 

Végleges jelentkezési határidõ: 2015. szeptember 4. 

Központi téma: Formáljuk együtt az energetika jövõjét! 
Mottó: „Globális gondolkodás, lokális megvalósítás – Think global, act local” 

Idõpont: 2015. szeptember 16-18. 
Helyszín: Hotel Azúr **** Siófok 

Jelentkezés és bõvebb információ itt... 

 

INFOSHOW 2015-16 

 

A rendezvénysorozat õsszel új témával érkezik: 

Villamos felülvizsgálatok - Épületek villamos berendezéseinek biztonsága 

A tartalomból: 

 Az új OTSZ és a Villamos TvMI hatása a villámvédelem létesítésére és felülvizsgálatára 
 Újdonságok, lehetõségek az érintésvédelmi méréseknél 
 Villám- és túlfeszültség-védelem felülvizsgálatának elméleti és gyakorlati kérdései 
 Felülvizsgálat a világitás technikában 
 Elõírások, követelmények egy elosztóberendezés terveire, különös tekintettel a feliratokra 
 A kondenzvíz képzõdés okai 

Tervezett helyszínek / idõpontok: * 

                           2015                            2016 

 október 13. Pécs 
 október 20. Miskolc 

 február 2. Kecskemét 
 február 25 . Esztergom 
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 november 17. Szeged 
 november 24. Gyõr 
 december 1. Budapest 

 március 10. Debrecen 
 március 22. Zalaegerszeg 

* A tervezett idõpontok, helyszínek még nem véglegesek. A változtatás jogát fenntartjuk! 

OKTATÁS 

ISMERETFELÚJÍTÓ KÉPZÉS FELÜLVIZSGÁLÓK RÉSZÉRE 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Érintésvédelmi szabványossági-, Erõsáramú berendezések- és 
Villámvédelmi felülvizsgálók ismeretfelújító képzéseket szervez.  

Idõpont: 2015. szeptember 23-25. 
Helyszín: Budapest 
Jelentkezési határidõ: 2015. szeptember 10. 

Bõvebben... 

 

VILLAMOS ALÁLLOMÁS KEZELÕ KÉPZÉS 

A képzési programban meghatározott tananyag célja, hogy a Villamos alállomás kezelõ feladatok végzése 
során szükséges munkafeladatok végrehajtásához biztosítson felkészülést az üzemeltetõ szakembereknek. 
Ez a cél a képzési programban meghatározott ismeretek elsajátíttatásán keresztül valósítható meg.  

Idõpont: 2015. október 8. 
Helyszín: Budapest 
A képzés költsége: 290.000 Ft / fõ, mely mentes az adó alól 
Jelentkezési határidõ: 2015. szeptember 25. 

Bõvebben... 

LAKOSSÁG SZEMLÉLETFORMÁLÁSA                                           

 

NAGY JÁNOS, A VTT ELNÖKE A GAZDASÁGI RÁDIÓBAN 

Nagy János, a Világítástechnikai Társaság elnöke 2015. augusztus 10-én beszélgetett 

a 62. Vándorgyûlésrõl és a LED-es világítás jelenérõl Érczfalvi Andrással a Gazdasági 
Rádió Monitor Délután címû mûsorban.  

A mûsor itt újrahallgatható: 2015-08-10-i adás - Monitor Délután Érczfalvi Andrással 
3. 
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