
  

VÉDELMI ÉS IRÁNYÍTÁSTECHNIKAI FÓRUM 

 

Felhívás elõadások megküldésére a 2018. június 5-7. között 
megrendezésre kerülõ 5. Védelmi és Irányítástechnikai Fórumra 

A „Védelmes értekezlet” hagyományaira építkezõ Védelmi és Irányítástechnikai Fórum a 2014. évi elsõ 
megrendezése óta évrõl évre folyamatosan növekvõ létszámmal várakozásokon felüli népszerûségnek 
örvend. 
Az eseményt 2018-ban is a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (és annak Energetikai Informatika 
Szakosztálya) szervezi a MAVIR ZRt. OVRAM Relévédelmi Osztály szakmai közremûködésével. 
A 2018. évi – immár ötödik alkalommal megrendezendõ – Védelmi és Irányítástechnikai Fórum fõtámogatója 
az ABB Mérnöki, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
Tervezett szakmai program: látogatás a Mátrai Erõmû 16 MW-os naperõmûvében. 

A rendezvény helyszíne: Residence Ózon Konferencia & Wellness Hotel**** (Mátraháza)  

A 0. nap oktatás témája: közismert védelmi funkciók kevéssé ismert mûködései. 

Szakmai blokkok:  

 A védelmek elméletének jelene és jövõje 
 Védelmi gyakorlat: esettanulmányok, üzemzavarok tanulságai, szélsõséges idõjárás okozta védelmi 

mûködések, rendszer helyreállítási próba tapasztalatai 
 Elosztott (akár háztartási méretû) energiatermelés és tárolás védelmi és irányítástechnikai kihívásai 
 Irányítástechnika és felügyeleti eszközök 
 Kiber biztonság 
 Workshop: Digitális alállomások – koncepciók, sajátosságok és alkalmazási példák védelmes 

szempontból 

Várjuk a résztvevõk és a kiállítók fenti szakmai blokkokhoz kapcsolódó olyan workshop javaslatait, amelyek 
alkalmasak szûkebb körben a kiállítók és a felhasználók közötti gyakorlati jellegû információk cseréjére. 

A tematikába illõ elõadás javaslataikat (cím és rövid leírás) 2018. március 31-ig várjuk a 
vedelmes@mee.hu e-mail címre küldött levelében! 

EGYÜTT AZ IPARRAL                                                    

 

Biztonságos villanyszerelés - Energia hatékony megoldások 

A rendezvénysorozat célja, hogy az épületek villamos berendezéseinek biztonságos üzemeltetése 
érdekében a tervezõ, kivitelezõ, üzemeltetõ és felülvizsgáló szakemberek munkáját naprakész 

http://www.mee.hu/modul/redirect&id=90&key=37129d4d25


információkkal segítse, egyrészt az aktuális szabályozásról, másrészt a legújabb technikai, technológiai 
megoldásokról, valamint útmutatást adjon a minõségi munkavégzéshez. 

Következõ helyszínek: 

 Veszprém - március 6. 
 Veszprém Workshop - március 7. 
 Kecskemét - március 29. 

Bõvebb infó és jelentkezés... 

 

ÚJ KÖVETELMÉNYEK A TÚLFESZÜLTSÉG-VÉDELEMBEN 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Szabványosítási Bizottsága ülést szervez "Új követelmények a 
túlfeszültség-védelemben" témában. 

Idõpont: 2018. március 21. 14:00 
Helyszín: 1075 Budapest, Madách Imre út 5. 
Elõadó: dr. Kovács Károly (DEHN+SÖHNE GmbH + Co.KG) 

FIATALOK TÁMOGATÁSA                                                   

 

1% 

MINDANNYIUNK ÉRDEKE, HOGY LEGYEN MEGFELELÕ 
UTÁNPÓTLÁS 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület az SZJA 1%-ból befolyó 
támogatásokat a megfelelõ mûszaki utánpótlás biztosítására fordítja. 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programja kapcsán több 
szakközépiskolával és tanárral épített ki szoros kapcsolatot. Elhatároztuk, 
hogy az SZJA 1% felajánlásokból segítjük a pedagógusok munkáját a 
pályaorientációban, a tehetséges fiatalok felkutatásában, 
kibontakozásában, aktív szakmai életútra történõ felkészítésében és 
nyilvántartásukban. Mindezekre MÛKÖDJ! pályázatunk, és 
muszakivagyok.hu portálunk kiváló lehetõség. 

Bõvebben... 
 

FELHÍVÁS A 2018. ÉVI MEE DÍJAKRA JELÖLÉSRE 

A 2018. évi MEE díjak felhívásának közzététele az Elektrotechnika január-februári összevont számában, 
valamint ezzel párhuzamosan a MEE honlapján, együttesen történik. A javaslatokat a Tagnyilvántartó 
rendszer erre a célra létrehozott felületén kell megtenni. Javaslatok beérkezési határideje a MEE 
díjakra 2018. március 16. 

A Díjbizottságok 2018. március 30-ig fejezik be a bírálatot és készítik el javaslatukat. Az Egyesületi Elnökség 
2018. április 10-én véglegesíti a díjazottak körét. 

A diplomaterv és szakdolgozat pályázatok esetén a bíráló bizottság a 2017. június 30. után és 2018. június 
30-ig elkészült és beadott diplomaterv és szakdolgozat pályázatokat értékelheti.  

ALAPÍTVÁNY AZ IDÕS NYUGDÍJAS VILLAMOS SZAKEMBEREK MEGSEGÍTÉSÉÉRT 

A villamos szakma – túlnyomó részt 65 éven felüliek – rászoruló nyugdíjasainak. 
Elsõsorban, de nem kizárólagosan MEE tagoknak. 

Életkörülmény javítása, segélyezési formában, a rászorultság fennállása esetén, életük végéig. 

http://www.mee.hu/modul/redirect&id=90&key=37129d4d25
http://www.mee.hu/modul/redirect&id=91&key=01a6da3186


Éves segély negyedéves kifizetésben. 

Bõvebb információ: http://nyugdijasoktamogatasa.hu 

Adószám: 18084238-1-42  Bankszámlaszám: 11991102-02181147 

 

 

http://nyugdijasoktamogatasa.hu/

