
  

INFOSHOW 2015-2016 

 

Villamos felülvizsgálatok - Épületek villamos berendezéseinek biztonsága 

A minõségi villanyszerelés jegyében zajló szakmai tájékoztatás õsszel újra útjára indul. 
Elsõ állomásként 2015. október 13-án Pécsre érkezik. 
Ne maradjon le a rendezvényrõl, mely elõzetes online regisztráció esetén ingyenes! 

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... 

FIATALOK TÁMOGATÁSA                                                   

 

MI A PÁLYA? - MÛSZAKI PÁLYAVÁLASZTÓ FESZTIVÁL 

A Budapesti Mûszaki Szakképzési Centrum és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület megszervezi az elsõ „Mi 
a pálya?” mûszaki pályaválasztó fesztivált, melynek elsõdleges célja, hogy élmény alapú elven felszínre 
hozza a pályaválasztás elõtt álló gyerekekben lévõ érdeklõdést a mûszaki pálya iránt. 

Idõpont: 2015. október 19-20. 
Helyszín: ELMÛ Sporttelep 

Bõvebben... 

 

OKTATÁSI KONFERENCIA 

A villamosenergia-iparban és más mûszaki ágazatokban érdekelt vállalatok tartós szakemberhiánnyal 
számolnak, ami komoly aggodalomra ad okot szakmai körökben. Olyan fiatal szakemberekre van szüksége 
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az ágazatoknak, akik képesek felvenni a tempót azonnal, belépésük után. 

Meggyõzõdésünk, hogy a gyakorlati igények és a szakképzés összehangolása rendkívül fontos, állandó 
feladat. A Budapesti Mûszaki Szakképzési Centrum és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület oktatási 
konferenciát szervez, melynek célja a hatékonyabb együttmûködés és párbeszéd kezdeményezése a 
mûszaki szakképzésben. 

Idõpont: 2015. október 20. 10:00 
Helyszín: ELMÛ Sporttelep, Rendezvényterem 

A konferencián való részvétel ingyenes, viszont regisztrációhoz kötött! 

Bõvebben... 

EGYÜTT AZ IPARRAL                                                    

 

 

 

FORMÁLJUK EGYÜTT AZ ENERGETIKA JÖVÕJÉT! 
 
Nagy sikerrel zárult a 62. Vándorgyûlés Konferencia és Kiállítás, amely 3 

napon keresztül tartó közel 170 cégtõl regisztrált 760 résztvevõvel, közel 
100 elõadással és 35 kiállító céggel büszkélkedhet. 

A konferencia zárónyilatkozata szerint a megfelelõ minõségû és biztonságú 
hálózatok építéséhez, üzemeltetéséhez jól képzett szakemberekre - 
mérnökökre és villanyszerelõkre van szükség. Ennek érdekében 
elkerülhetetlen átalakítások szükségesek a szak-, és egyetemi képzés 
rendszerében, módszertanában. 
A zárónyilatkozat teljes terjedelemben megtekinthetõ, valamint az 
elhangzott elõadások letölthetõk a Bõvebbenre kattintva. 

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 
végighaladunk az 1893-tól kezdve kiépített vezetékek nyomvonalán – az áram útján. 

Idõpont: 2015. október 10. 14:00 
Jegyárak: diák: 400,-Ft, felnõtt: 800,-Ft 

Bõvebben... 

OKTATÁS 
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ISMERETFELÚJÍTÓ KÉPZÉS FELÜLVIZSGÁLÓK RÉSZÉRE 

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

Idõpont: 2015. november 4-6. 
Helyszín: Budapest 
Jelentkezési határidõ: 2015. október 26. 

Bõvebben... 

 

VILLAMOS ALÁLLOMÁS KEZELÕ KÉPZÉS 

Idõpont: 2015. október 27. 
Helyszín: Budapest 
A képzés költsége: 290.000 Ft / fõ, mely mentes az adó alól 
Jelentkezési határidõ: 2015. október 14. 

Bõvebben... 
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