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Új évad indul õsztõl - változatos palettával 

Továbbra is naprakészen, biztonságosan – Trendek és új lehetõségek az elektrotechnikában - Épületek 
villamos berendezéseinek biztonsága – címmel folytatódik aktuális témákkal a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület által 2012-ben felkarolt országos kiállítás és konferenciasorozat. 

Következõ idõpont: 2016. október 11. - Pécs  

Jelentkezés és bõvebb információ... 

 

 

AKTUÁLIS KÉPZÉSEINK 

 

VILLAMOS ALÁLLOMÁS KEZELÕ KÉPZÉS (E-000505/2014/A002) 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos alállomás kezelõ (OKJ 35 

522 11) képzést szervez. 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: 2016. október 5. 
Helyszín: Budapest 
Jelentkezési határidõ: 2016. szeptember 25. 

Bõvebben... 

 

VILLAMOS ALAPISMERETEK MINDENKINEK 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és az Innotica Group által fejlesztett tananyag olyan laikusoknak 
készült, akik villamos területtel foglalkozó cégnél dolgoznak, de nincs villamos végzettségük, nincsenek 
tisztában az alapfogalmakkal, holott napi munkájuk során gyakran kell használniuk. 

Idõpont: 2016. október 6. 

http://infoshow.hu/
http://www.mee.hu/cikk/69
http://infoshow.hu/
http://www.mee.hu/modul/redirect&id=62&key=f9862d8860


Helyszín: Budapest 

Bõvebben... 

 

 

TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA 

Tûzvédelmi Szakvizsga indul „Erõsáramú berendezések felülvizsgálója” 
képesítéssel rendelkezõk részére. 

Idõpont: 2016. október 21. 
Helyszín: Budapest 
Jelentkezési határidõ: 2016. október 10. 

Bõvebben... 
 

FIATALOK TÁMOGATÁSA                                                   

 

"MI A PÁLYA?"- MEGNYITOTTUK A REGISZTRÁCIÓS FELÜLETET 

2016. október 4-én Budapesten újra megnyitjuk a "Mi a pálya?" mûszaki 

pályaválasztó fesztivál bokszutcáit. Utána Pécsre, Gyõrbe, Miskolcra és 
Debrecenbe látogatunk el. A fesztivál elsõdleges célja, hogy élmény alapú 
elven felszínre hozza a pályaválasztás elõtt álló gyerekekben lévõ 
érdeklõdést a mûszaki pálya iránt. 

Tartson velünk! Adjon élményt és mutasson irányt a gyerekeknek! 
  
Következõ idõpont: 2016. október 4-5. - Budapest, ELMÛ Sporttelep 

http://miapalya.mee.hu 
 

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. 

Következõ idõpontok: 

 2016. szeptember 28. 14:00 
 2016. október 19. 14:00 

Bõvebben... 

 

http://www.mee.hu/cikk/villamos_alapismeretek
http://www.mee.hu/cikk/256
http://miapalya.mee.hu/
http://www.mee.hu/setak
http://miapalya.mee.hu/
http://www.mee.hu/setak


FÉNYFORRÁS! 

A TREND FM és a Világítástechnikai Társaság közös mûsora fényrõl,világításról,energiatakarékosságról 

és gazdaságosságról. 
Hasznos információk és tanácsok azoknak ,akik tisztán akarnak látni. 
Tippek, javaslatok,tesztek hétfõnként, a 4 órakor kezdõdõ hírek után. 
  
A mûsorvezetõ Érczfalvi András. 
  
Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu és a www.vilagitas.org honlapokon. 

EGYÜTT AZ IPARRAL                                                    

63. VÁNDORGYÛLÉS KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS - ÁLLÁSFOGLALÁS 

Magyarország versenyképességének alapvetõ feltétele, hogy elegendõ anyagi forrás álljon rendelkezésre a 
villamos hálózatoknak, az iparágban zajló alapvetõ változásokkal - a digitalizáció, az okos megoldások, az 
elektromos közlekedési eszközök terjedésével - összefüggõ elkerülhetetlen fejlesztésére. Ez a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület (MEE), szeptember 14-16. között, Szegeden rendezett, 63. Vándorgyûlésének 
egyik központi üzenete. Az iparágat jellemzõ alapvetõ változásokhoz ugyanakkor felkészült szakemberekre 
van szükség, miközben az ágazatban hatalmas munkaerõhiány alakult ki. A szervezet elkötelezetten 
támogatja az ágazat cégeit a kihívásokra adható hatékony megoldások feltárásában. 

Bõvebben... 

 

 

63. VÁNDORGYÛLÉS KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS - ELÕADÁSOK 

Sikeresen zárult a 63. Vándorgyûlés Konferencia és Kiállítás, melyet 2016. 
szeptember 14-16. között rendeztünk meg Szegeden. 
A konferencián elhangzott elõadások felkerültek honlapunkra. Az elõadások 
diáit pdf formátumban tagjaink, illetve regisztrációval rendelkezõ látogatóink 
megtekinthetik a bõvebben után... 

Bõvebben... 
 

 

 

http://trendfm.hu/
http://vilagitas.org/
http://www.mee.hu/cikk/63_vandorgyules_allasfoglalas
http://www.mee.hu/cikk/63_vandorgyules_eloadasok

