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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 világitástechnikában 
 Elõírások, követelmények egy elosztóberendezés terveire, különös tekintettel a feliratokra 
 A kondenzvíz képzõdés okai 
 Jön az Okos otthon! 

Bõvebben információ és jelentkezés... 

IRODAI NYITVA TARTÁS 

Tisztelt Olvasó! 

Értesítjük, hogy a MEE Központi irodája (1075 Budapest, Madách Imre út 5.) a 62. Vándorgyûlés, 
Konferencia és Kiállítás ideje alatt (szept. 15. - szept. 18.) ZÁRVA tart! 

Üdvözlettel: 
MEE Titkárság 

EGYÜTT AZ IPARRAL                                                    

ÁLLÁSFOGLALÁS A HAZAI KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT E-MOBILITY TÖLTÕ OSZLOPOK 
KIALAKÍTÁSÁRÓL 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület célzott munkabizottságot (MB) állított fel, amelynek célja, a 
döntéshozók támogatása a hazai e-mobility töltõoszlop elterjesztésnek érdekében. A munkabizottság a hazai 
elosztó és közvilágítási hálózatok szakértõibõl, üzemeltetõibõl valamint a Jedlik Ányos Klaszterbõl, mint az 
egyik hazai e-mobilitás szakmai érdekképviseletébõl áll.  

Bõvebben... 

OKTATÁS 

ISMERETFELÚJÍTÓ KÉPZÉS FELÜLVIZSGÁLÓK RÉSZÉRE 

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

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

Bõvebben... 

 

VILLAMOS ALÁLLOMÁS KEZELÕ KÉPZÉS 

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

Bõvebben... 

FIATALOK TÁMOGATÁSA                                                   

 

V. MECHWART ANDRÁS IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ 

Elérhetõ az V. Mechwart András Ifjúsági Találkozó programja, melyre a szervezõk minden érdeklõdõt 
szeretettel várnak!  

Idõpont: 2015. szeptember 15. 
Helyszín: Siófok, Hotel Azúr 

Bõvebben... 

 

HOBBIM AZ ELEKTROTECHNIKA PÁLYÁZAT - EREDMÉNYEK 

Több éve hirdetjük meg sikeresen „Hobbim az Elektrotechnika” pályázatunkat, amelynek fõ célja, hogy a 
villamosipar területén érdekelt vállalatok figyelmét felhívja tehetséges, fiatal szakemberekre, valamint 
lehetõséget és alkalmat biztosítsunk a jelenleg középiskolai tanulmányukat folytató fiatal tehetségek 
számára, hogy betekintést nyerjenek a jövõbeni, potenciális munkáltatóik tevékenységébe. Az idei Hobbim 
az Elektrotechnika pályázatra 12 pályamunkát küldtek 10 iskolából, melyek közül a Bíráló Bizottság döntése 
alapján a következõk a nyertes munkák...  

Bõvebben... 

 

DIPLOMATERV ÉS SZAKDOLGOZAT PÁLYÁZAT - EREDMÉNYEK 

A MEE hagyományaihoz híven 2015-ben is meghirdette szakdolgozat és diplomaterv pályázatát. A 
pályázatra összesen 26 pályamunka érkezett be. A bizottság tagjai a dolgozatokat áttekintették és az 
alábbiak szerint meghozták döntésüket.  
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Bõvebben... 
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