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1% 

MINDANNYIUNK ÉRDEKE, HOGY LEGYEN MEGFELELÕ 
UTÁNPÓTLÁS 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület az SZJA 1%-ból befolyó 
támogatásokat szakközépiskolák gyakorlati képzésének fejlesztésére 
fordítja. 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programja kapcsán több 
szakközépiskolával épített ki szoros együttmûködést. A legtöbb iskolának 
nehézséget jelent, hogy a diákok gyakorlati képzését korszerû eszközökkel 
valósítsa meg. Elhatároztuk, hogy az SZJA 1% felajánlásokból ezeket az 
iskolákat fogjuk támogatni. Segítjük Õket olyan környezet 
megteremtésében, amelyben a diákok naprakészen sajátíthatják el a 
„mesterfogásokat”. 

Bõvebben... 
 

MEE BÁL 2016 

 

Töltsön Velünk egy felejthetetlen estét 2016. február 13-án (szombaton) 20.00 órai kezdettel a Danubius 
Hotel Flamenco (Budapest, Tas vezér u. 3-7.) báltermében. 

A szórakoztató tánczenét a Night Light Trió együttes biztosítja. 
2016. február 5-ig még jelentkezhet! 

Bõvebben... 

INFOSHOW 2016 

 

Villamos felülvizsgálatok - Épületek villamos berendezéseinek biztonsága 

A minõségi villanyszerelés jegyében zajló szakmai tájékoztatás újra útjára indult. 
Hetedik állomásként 2016. február 23-án Esztergomba érkezik. 

A rendezvénysorozat célul tûzte ki, hogy az épületek villamos berendezéseinek biztonsága érdekében a 
tervezõ, kivitelezõ, üzemeltetõ, felülvizsgáló szakemberek mindennapi munkáját segítse, útmutatást adjon a 
felelõsségteljes minõségi munkavégzéshez, naprakész információt nyújtson a vonatkozó jogszabályokról, 

http://www.mee.hu/cikk/1szazalek_2016
http://www.mee.hu/cikk/mee_bal2016
http://www.mee.hu/cikk/mee_bal2016
http://www.mee.hu/modul/redirect&id=42&key=ea5db6d18e


szabványokról. 

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... 

OKTATÁS 

ISMERETFELÚJÍTÓ KÉPZÉS FELÜLVIZSGÁLÓK RÉSZÉRE 

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

Idõpont: 2016. március 16-18. 
Helyszín: Budapest 
Jelentkezési határidõ: 2016. március 4. 

Bõvebben... 

 

TÛZVÉDELMI SZAKVIZSGA 

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

A tanfolyam tervezett idõpontja:  2016. március 
Helyszíne: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. 

Bõvebben... 

 

VILLAMOS HÁLÓZAT KEZELÕ KÉPZÉS (E-000505/2014/A001) 

A Magyer Elektrotechnikai Egyesület Villamos Hálózat kezelõ képzést (OKJ 35 522 14) szervez. 

A képzési programban meghatározott tananyag célja, hogy a villamos hálózat kezelõ feladatok végzése 
során szükséges munkafeladatok végrehajtásához biztosítson felkészülést a hálózat üzemeltetõknek. Ez a 
cél a képzési programban meghatározott ismeretek elsajátíttatásán keresztül valósítható meg. 

Idõpont: 2016. április 19. 
Helyszín: Budapest 
Jelentkezési határidõ: 2016. április 7. 

Bõvebben... 

DÍJJELÖLÉS 2016 
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Tisztelt Tagtársak! 
  

Elindult a MEE díjakra való jelölés. Javaslataikat a Tagnyilvántartó rendszer erre a célra létrehozott felületén 
kell megtenni: https://tag.mee.hu 
A javaslatok beérkezési határideje: 2016. március 18. 

A Díjbizottságok 2016. április 1-ig fejezik be a bírálatot és készítik el javaslatukat. Az Egyesületi Elnökség 
2016. április 12-én véglegesíti a díjazottak körét. A diplomaterv és szakdolgozat pályázatok esetén a bíráló 
bizottság a 2015. június 30. után és 2016. június 30-ig elkészült és beadott diplomaterv és szakdolgozat 
pályázatokat értékelheti.  

EGYÜTT AZ IPARRAL                                                    

VILLAMOS KÁBELEK ÉS VEZETÉKEK SZAKMAI NAP 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Gép- Készülék és Berendezés szakosztálya a VEIKI üzemi 
szervezettel és a Diagnostics Kft-vel együttmûködve szakmai napot szervez „Villamos kábelek és vezetékek” 
témakörben.  

Idõpont: 2016. április 26. 
Helyszín: VEIKI-VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft. 

A rendezvényre elõadás javaslatokat várunk! 

Bõvebben... 
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