
 
OKTATÁS  

2013. szeptember 1.-tõl lényeges 
változások következnek be a 
felnõttképzésben. A 150/2012. 
(VII. 6.) Korm. rendelet (az 
Országos Képzési Jegyzékrõl és 
az Országos Képzési Jegyzék 
módosításának eljárásrendjérõl) 
elõírásai alapján a legfontosabb 
változás a kötelezõ minimum 
óraszámok bevezetése, aminek 
következtében a képzések 
jelentõs része jóval hosszabb – 
és ebbõl adódóan jelentõsen 
drágább – lesz. 
Pénzt és idõt takaríthat meg, ha 
még szeptember 1. elõtt 
jelentkezik a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület által 
meghirdetett tanfolyamokra!  

 

A Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület Érintésvédelmi 
Szabványossági Felülvizsgáló  
tanfolyamot hirdet. 

Idõpont: 2013. augusztus 27. 
Helyszín: 1075 Budapest, Károly 
Krt. 3/A. 
A képzés díja:  130.000.- Ft/fõ 

Bõvebben  

 

A Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület Erõsáramú 
berendezések felülvizsgálója  
tanfolyamot hirdet. 

Idõpont: 2013. augusztus 29. 
Helyszín: 1056 Budapest, Váci u. 
47. 
A képzés díja: 130.000.- Ft/fõ 
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Tûzvédelmi szakvizsga  
„Erõsáramú berendezések 
felülvizsgálója” képesítéssel 
rendelkezõk részére. 

Idõpont: A jelentkezések 
függvényében folyamatos 
Helyszín: 1056 Budapest, Váci 
utca 47. 
A képzés díja: 18.900.- Ft/fõ 
(MEE tagoknak 10% 
kedvezmény) 
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A Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület Nyíregyházi 
Szervezete a következõ 
képzéseket hirdeti: 

- Erõsáramú Berendezések 
Felülvizsgálója  

- Érintésvédelmi 
Szabványossági Felülvizsgáló  

- Villámvédelmi Felülvizsgáló  

- Tûzvédelmi Szakvizsga  
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VÁNDORGYÛLÉS 2013  

 

Már csak 20 nap a MEE 60. Vándorgyûléséig.  
A jelentkezési idõszak lezárult. 

Hasonlóan a korábbi évekhez, az idei konferencia iránt is 
óriási az érdeklõdés. Már több mint 500 fõ regisztrált a 
rendezvényre, és a 600 m2 kiállítócsarnokban  az összes 
kiállítói területet foglalt már. A három napos konferencián 
több mint 70 szakmai elõadás  hangzik majd el a plenáris 
üléseken és a párhuzamos szekciókban. Az elõadók között 
olyan neves szakembereket köszönthetünk, akik 
meghatározó szereplõi az iparágnak. Többek között: Prof. 
Jochen Kreusel, a VDE Energiatechnikai Társaságának 
vezetõje, a VDE-Elnökség tagja, az ABB Smart Grid 
Konszernprogramjának vezetõje; Robert Stelmaszczyk CEO 
STOEN Operator Plc.; Dr. Horn János, BDSZ elnöki 
fõtanácsadója; Bertalan Zsolt, a MAVIR ZRt. 
vezérigazgatója; Prof. Dr. Aszódi Attila BME 
intézetigazgatója. 

Bõvebb információ a vandorgyules.mee.hu  
oldalon. 

60 ÉV 60 KÉP 

2013 szeptemberében 60. alkalommal kerül megrendezésre 
a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyûlése. Ezen 
alkalomból játékot indítottunk , melynek célja a régi 
emlékek felidézése, és az eseményre való ráhangolódás. A 
Vándorgyûlést megelõzõ idõszakban összesen 60 archív 
fényképet  teszünk közzé az Egyesület Facebook oldalán. 
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MAIT TALÁLKOZÓ  

A Mechwart András Ifjúsági Társaság céljául tûzte ki, hogy a 
szakma fiatal kutatói, mûvelõi között minél hamarabb 
elmélyítse a szakmai, baráti kapcsolatokat. Ennek 
elõsegítésére, 2013. szeptember 10 -én megrendezi 
szakmai konferenciáját fiatalok számára. 
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BESZÁMOLÓ  

2013. június 4-én Okos 
Mérés Szakmai Konzultációra  hívta össze a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület a szakma érintett képviselõit. A 
rendezvény célja az volt, hogy az Okos Hálózati Mintaprojekt 
elõkészítése és lebonyolítása során, szakmai szempontból 
közvetve vagy közvetlenül érintett felek, minél szélesebb 
körben megismerjék a projekt jelenleg ismert részleteit és 
lehetõség legyen a vélemények, észrevételek, javaslatok 
megfogalmazására. 

A meghívottak elõzetesen kérdéseket intézhettek az 
elõadókhoz, akik prezentációjuk során kitértek a korábban 
felvetett problémákra. 
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RENDEZVÉNY 

Idén immár 13. alkalommal kerül megrendezésre a 
Nagyfeszültségû Szigetelésdiagnosztikai Konferencia . 
 
Idõpont: 2013. október 16-18. 

2013/17. HÍRLEVÉL

http://vandorgyules.mee.hu
http://www.mee.hu/hu/node/10462
http://www.mee.hu/node/11250
http://www.mee.hu/node/11268
http://www.mee.hu/node/11106
http://www.mee.hu/hu/node/11283
http://www.mee.hu/hu/node/11266
http://www.mee.hu/hu/node/11225


 
Magyar Elektrotechnikai 

Egyesület  
1075, Budapest, Madách Imre u. 

5. III. emelet 
 

Telefon: 06-1-353-0117 
Fax: 06-1-353-4069 

E-mail: mee@mee.hu 
 

 

  

  

Helyszín:  Collosseum Hotel Mórahalom **** 
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A Világítástechnikai Társaság 2013. november  közepén 
„Világítástechnikai megoldások fóruma”   címmel egy 
napos informatív szakmai fórum szervezését tervezi, 
melynek keretében a cégek, a szakemberek és az 
érdeklõdõk számára bemutathatnánk legújabb 
fejlesztéseiket, termékeiket, megvalósult beruházásaikat. 
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http://www.mee.hu/hu/node/11282
http://www.mee.hu/hu/node/11231
http://www.facebook.com/#%21/pages/Magyar-Elektrotechnikai-Egyes%C3%BClet/183502741685668

