
EGYÜTT AZ IPARRAL                                                   

63. VÁNDORGYÛLÉS KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS

Elindult a jelentkezés a 63. Vándorgyûlés Konferencia és Kiállításra!

63. alkalommal kerül megrendezésre a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyûlés Konferencia és
Kiállítás nevû rendezvénye: 2016. szeptember 14-16. között Szegeden, a Hunguest Hotel Forrásban.

 
Fõtámogató: EDF DÉMÁSZ ZRT.
Társrendezõ: MEE Dél-Alföldi Déri Miksa Koordinációs Központ
Központi téma: ”Innováció és trendek az elektrotechnikában”
Mottó: „Innovatív utakon”

 
A Hunguest Hotel Forrás gyógy- és wellness szálloda Újszegeden, a Tisza partján csodálatos kertvárosi
zöldövezetben, ad otthont Vándorgyûlésünknek, mely a villamos ipar legnagyobb éves seregszemléje,
legjelentõsebb hazai eseménye. Hasonlóan a korábbi évekhez, az idei konferenciára is nagy érdeklõdés
mutatkozik. 

Alkalmat adunk Önöknek, hogy az elõzõ évekhez hasonlóan koncentráltan egy helyen és egy idõben
találkozzanak a piac résztvevõi. Az elõzõ évben több mint 760 résztvevõ regisztrált, és 35 kiállító céggel
büszkélkedhettünk.

Kiemelt támogatóink július 11. elõtti jelentkezés esetén több mint 30% kedvezmény a kiállítói díjból!

Bõvebb információ és jelentkezés...

OKTATÁS

ISMERETFELÚJÍTÓ KÉPZÉS FELÜLVIZSGÁLÓK RÉSZÉRE

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

Idõpont: 2016. június 8-9-17.
Helyszín: Budapest
Jelentkezési határidõ: 2016. május 31.

Bõvebben...

LAKOSSÁG SZEMLÉLETFORMÁLÁSA                                          

"SÉTA AZ ÁRAM ÚTJÁN"

Technikatörténeti kirándulásokat szervez a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és az Elektrotechnikai
Múzeum Budapest belvárosában. A Kazinczy utcai egyedülálló intézménytõl indulva ismerkedhetünk meg,
az elektromosság használatának hõskorát idézõ és egyszersmind a magyar tudomány és mérnöki
teljesítménynek is emléket állító értékeket.

http://vandorgyules.mee.hu
http://vandorgyules.mee.hu
http://www.mee.hu/cikk/461
http://www.mee.hu/setak


Következõ idõpontok:

2016. május 21. 13:00

2016. május 28. 10:00

2016. június 4. 10:00

2016. június 7. 9:00

2016. június 25. 17:00

2016. június 25. 19:00

Bõvebben...

FIATALOK TÁMOGATÁSA                                                  

DIPLOMATERV ÉS SZAKDOLGOZAT PÁLYÁZAT 2016

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.

Bõvebben...

http://www.mee.hu/setak
http://www.mee.hu/fiatalok/cikk/diplomaterv_palyazat2016
http://www.mee.hu/fiatalok/cikk/diplomaterv_palyazat2016

