
 
RENDEZVÉNYEK 

Idén ismét megrendezésre kerül a 
Kutatók Éjszakája.  

Idõpont: 2013. szeptember 27. 

Bõvebben  

 

A Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület Szabványosítási 
Bizottsága ülést rendez 
Napelemes rendszerek 
telepítése és 
biztonságtechnikája  címmel. 

Idõpont: 2013. október 9. 
Helyszín: 1075 Budapest, 
Madách Imre út 5. 
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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 
 

 

  

  

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. 

VÁNDORGYÛLÉS 2013 - BESZÁMOLÓ  

Villamosenergia-rendszer 2020  
A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 60. Vándorgyûlés, 

Konferencia és Kiállítása 

A MEE éves nagy rendezvényét 2013. szeptember 11-13. 
között Mátraházán tartotta. 

A rendezvény mottója: Energia-Fordulat?  

A téma aktualitása  nagy érdeklõdést váltott ki a 
szakemberek körében. A rendezvényre mintegy 600 
résztvevõ volt kíváncsi, továbbá a kapcsolódó 
szakterületekrõl 47 cég mutatta be termékeit, szolgáltatásait. 
Külön öröm volt az, hogy új kiállítók is bemutatkoztak, 
valamint határon túlról érkezõ résztvevõk száma is 
növekedett. 
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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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Az Elektrotechnikáról közérthetõen  címmel egyedülálló 
elektronikus oktatási programot fejlesztett a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület és az Innotica Group.  

Ez a tananyag olyan laikusoknak készült, akik villamos 
területtel foglalkozó cégnél dolgoznak, de nincs villamos 
végzettségük, nincsenek tisztában az alapfogalmakkal, holott 
napi munkájuk során gyakran kell használniuk. 
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