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Új évad indult - 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 idõpontok:  

 2016. november 8. - Debrecen 
 2016. november 22. - Szeged 

Jelentkezés és bõvebb információ... 

AKTUÁLIS KÉPZÉSEINK 

 

ERÕSÁRAMÚ BERENDEZÉSEK FELÜLVIZSÁLÓJA 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Erõsáramú berendezések 
felülvizsgálója képzést szervez (35 522 02, E-000505/2014/A004). 

Képzés idõpontja: 2016. november 22. 
Helyszín: Budapest 
Jelentkezési határidõ: 2016. november 10. 

Bõvebben... 

 

 

ÉRINTÉSVÉDELMI SZABVÁNYOSSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Érintésvédelmi szabványossági 
felülvizsgáló képzést szervez (35 522 03, E-000505/2014/A003). 

Képzés idõpontja: 2016. november 26. 
Helyszín: Budapest 
Jelentkezési határidõ: 2016. november 10. 

Bõvebben... 

 

http://infoshow.hu/
http://www.mee.hu/cikk/4253
http://www.mee.hu/cikk/4255
http://infoshow.hu/


 

ISMERETFELÚJÍTÓ KÉPZÉS FELÜLVIZSGÁLÓK RÉSZÉRE 

Az ismeretfelújító képzés a jelenleg hatályban lévõ jogszabályok, 
szabványok elõírásaira fókuszál, elméleti és gyakorlati útmutatót adva a 
szakemberek részére ezek, valamint a korszerû mérõmûszerek 
használatához. 
  
Helyszín és idõpontok: 
Budapest 

 2016. november 22. - ÉV, EBF 
 2016. november 23. - Villámvédelem 
 2016. november 17. - ÉV tréning 

Bõvebben... 
 

FIATALOK TÁMOGATÁSA                                                   

 

FÉLÚTON A "MI A PÁLYA?" MÛSZAKI PÁLYAVÁLASZTÓ FESZTIVÁL 

Teljes gõzzel elõre, a célkitûzéseknek megfelelõen zajlik az országos 
pályaválasztó fesztivál. Budapesten, Pécsen és Gyõrben már közel 4500 
pályaválasztó diák látogatta meg a rendezvényt, amelynek elsõdleges célja, 
hogy élmény alapú elven felszínre hozza a pályaválasztás elõtt álló 
gyerekekben lévõ érdeklõdést a mûszaki pálya iránt. Az élményekrõl eddig 
35 cég, 25 középiskola, 4 egyetem és persze a szenvedélyes mûsorvezetõk 
Szujó Zoltán és Wéber Gábor gondoskodtak. 

Bõvebben... 

Következõ idõpont: 2016. november 9. - Debrecen 

Jelentkezés: http://miapalya.mee.hu 

 

 

SIKERESEN ZÁRULT A "MÛKÖDJ!" PÁLYÁZAT 

Lezárult a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Budapesti Mûszaki 
Szakképzési Centrum által meghirdetett MÛKÖDJ! pályázat. A pályázó 
fiatalok közül 32 diák valósította meg ötletét a határidõig. 
A beküldött pályamûvek jelenleg elbírálás alatt álnak.  
A fiatal tehetségek december 1-én tartandó szakmai napunkon mutathatják 
be mûveiket. 

 

 

 

http://www.mee.hu/cikk/461
http://www.mee.hu/cikk/4252
http://miapalya.mee.hu/
http://miapalya.mee.hu/
http://muszakivagyok.hu/modul/mukodj_palyamuvek

