
 
OKTATÁS  

A Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület Tûzvédelmi 
szakvizsgát  indít „Erõsáramú 
berendezések felülvizsgálója” 
képesítéssel rendelkezõk részére. 
 
A tanfolyam tervezett 
idõpontja:   A jelentkezések 
függvényében folyamatos. 
A képzés költsége: 18.900.- 
Ft/fõ összeg vizsgadíjjal együtt. 
(MEE tagoknak 10% 
kedvezmény) 
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RENDEZVÉNYEK 

A Világítástechnikai Társaság  
szemináriumot szervez, melynek 
témája: Beszámoló a 
regensburgi LEDLight4U és 
SSL4EU workshopokról.  

Idõpont: 2013. szeptember 3. 
Helyszín: Bp.IV. Árpád út 67. I. 6. 
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Idén immár 13. alkalommal kerül 
megrendezésre a 
Nagyfeszültségû 
Szigetelésdiagnosztikai 
Konferencia . 
 
Idõpont: 2013. október 16-18. 
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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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 
 

 

  

  

VÁNDORGYÛLÉS 2013  

 

Már csak néhány nap a MEE 60. Vándorgyûléséig.  

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. 

Bõvebb információ a vandorgyules.mee.hu  
oldalon. 

INFOSHOW 2013 

Az akkreditált országos rendezvénysorozat folytatód ik 
2013-14-ben is  

A téma ezúttal:  Épületek villamos berendezéseinek 
biztonsága I., Létesítés 

A  rendezvénysorozat  célul  tûzi  ki,  hogy  a  létesítésben  
résztvevõ  szakemberek  mindennapi  munkáját  segítse, 
útmutatást adjon a felelõsségteljes minõségi 
munkavégzéshez, naprakész információt adjon a vonatkozó 
jogszabályi, szabványosítási háttérrõl. Az elõadások 
lehetõséget nyújtanak a szakmai ismeretek frissítésére, az 
épületek villamos berendezéseinek létesítésével kapcsolatos 
folyamatok összefoglalására. A résztvevõk számára az 
elõadások között önköltséges büfé ellátást biztosítunk. 

Bõvebb információ és jelentkezés a www.infoshow.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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HOBBIM AZ ELEKTROTECHNIKA  

Lezárult a nagy népszerûségnek örvendõ Hobbim az 
elektrotechnika pályázat.  Az idei évben a pályázati 
kiírásnak megfelelõen a Nyílt feladatkiíráson belül 
Munkavállaló dolgozó fiatal, illetve Tanuló/Hallgató 
kategóriában hirdettünk eredményt. A beérkezett 
színvonalas pályamûvek közül a nyertes munkák 
megtekinthetõk a "Bõvebben" után. 
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2013/18. HÍRLEVÉL

http://vandorgyules.mee.hu
http://www.infoshow.hu
http://www.mee.hu/hu/node/11312
http://www.mee.hu/hu/node/11311
http://www.mee.hu/hu/node/11282
http://www.mee.hu/hu/node/11266
http://www.mee.hu/hu/node/11231
http://www.mee.hu/hu/node/11225
http://www.facebook.com/#%21/pages/Magyar-Elektrotechnikai-Egyes%C3%BClet/183502741685668
http://www.mee.hu/hu/node/11106


  

  

  

  

  


