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63. VÁNDORGYÛLÉS KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS 

 

Felhívás elõadások megküldésére a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 63. Vándorgyûlésére 

Helyszín: Szeged, Hunguest Hotel Forrás 
Idõpont: 2016. szeptember 14-16. 
Fõtámogató: EDF DÉMÁSZ ZRT. 
Társrendezõ: MEE Dél-Alföldi Déri Miksa Koordinációs Központ 
Központi téma: ”Innováció és trendek az elektrotechnikában” 
Mottó: „Innovatív utakon” 

A javaslatok beérkezése után április végéig megtörténik a javaslatok elbírálása és az elõzetes program 
összeállítása. A kiválasztott elõadók értesítést kapnak javaslatuk elfogadásáról, valamint a szekcióvezetõk 
felveszik a kapcsolatot velük, az elõadások véglegesítése érdekében. A Szervezõ Bizottság 2016. májusban 
véglegesíti az elõadás programot  

A szekció elõadások tervezett idõtartama 20 perc. 

Kérjük tisztelt leendõ elõadóinkat, hogy elõadás javaslataikat a fentiek figyelembevételével készítsék 
el. 

Az elõadás javaslatokat (téma és rövid annotáció) a http://vandorgyules.mee.hu címen kérjük feltölteni. A 

feltöltési felület alján olvashatják a 15 tervezett szekció témakörét, amelybõl a legnépszerûbb 12 kerül be a 
Vándorgyûlés programjába. 

 

VÉDELEM ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI FÓRUM 2016 

 

A rendezvény helyszíne: Velence Resort & SPA **** 

A nagy hagyományokra visszatekintõ „Védelmes értkezlet” 2014-ben és 2015-ben újra megrendezésre 
került, mindkét alkalommal várakozásokon felüli sikerrel. 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület a MAVIR ZRt. OVRAM Relévédelmi Osztály közremûködésével 
szervezi az eseményt 2016-ban is. A program szakmai összeállításában az érintett szakemberek bevonása 
mellett a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Energetikai Informatika Szakosztálya vállal meghatározó 

http://vandorgyules.mee.hu/?page=reg
http://vandorgyules.mee.hu/
http://www.mee.hu/cikk/vedelmes2016


szerepet. 

A 2016. évi Védelem és Irányítástechnikai Fórum fõtámogatója a Com-Forth Ipari Informatikai Kft. 

Bõvebb információ és jelentkezés... 

AKTUÁLIS KÉPZÉSEINK 

 

ISMERETFELÚJÍTÓ KÉPZÉS FELÜLVIZSGÁLÓK RÉSZÉRE 

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

Idõpont és helyszín:  

 Kaposvár - 2016. április 20-22. 
 Budapest - 2016. június 

Bõvebben... 

 

 

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 és helyszín:  

 Budapest - 2016. április 19. 
 Gyöngyös - 2016. május 

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... 

 

AZ ÚJ OTSZ ÉS A TÛZVÉDELMI IRÁNYELVEK VILLAMOSSÁGI VONATKOZÁSAI 

http://www.mee.hu/cikk/vedelmes2016
http://www.mee.hu/cikk/461
http://www.mee.hu/cikk/69
http://www.mee.hu/cikk/70


Az elõadás célja, hogy a villamos szakembereket megismertesse a tûzvédelem aktuális 
szabályrendszerével, elõsegítse annak értelmezését és használatát, mindenekelõtt a tervezés és a 
kivitelezés folyamatában. Ennek részeként bemutatásra kerülnek a tûzvédelmi szabályozás koncepcionális 
változásai, a 2015. március 3-tól hatályos Országos Tûzvédelmi Szabályzat, valamint az ehhez kapcsolódó 
Tûzvédelmi Mûszaki Irányelvek. Az elõadás nem csupán ismerteti a villamos szakterületre vonatkozó 
követelményeket, hanem törekszik az azok mögötti mélyebb összefüggések feltárására is. 

Idõpont: 2016. április 20. 
Helyszín: Budapest 
Jelentkezési határidõ: 2016. április 15. 

Bõvebben... 

 

 

http://www.mee.hu/cikk/3990

