
 

ELEKTROTECHNIKA MEGÚJULÓ ARCULAT 

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét hogy 2014. 
szeptember 19-tõl a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
megújult honlapja (www.mee.hu) és hírlevele lesz 

olvasható. 
 
A megújításra a technikai elõrehaladás követése mellett a 
MEE új stratégiai célkitûzéseinek támogatása érdekében 
kerül sor. Az új stratégia három célcsoportot céloz meg 
(Társadalom, Ipar, Fiatalok), amelyhez honlapunknak és 
hírlevelünknek is igazodnia kell.  

A hírlevél esetében a design és a szerkezet változása mellett 
fontos újítás, hogy a kiküldés nem két hetente, hanem az 
események, hírek függvényében fog történni. 

Bízunk benne, hogy megújult elektronikus felületeinket, 
amelynek továbbfejlesztésénél a felhasználói észrevételeket 
is figyelembe vettük, Ön is hasznosnak és könnyen 
kezelhetõnek fogja találni. 

INFOSHOW 2014 

 

A korábbi évek sikerein felbuzdulva 2014 õszén folytatódik 
az Országos szakmai kiállítás- és konferenciasorozat. 

Téma: Épületek villamos berendezéseinek biztonsága II. 

Üzemeltetés 

Az elsõ helyszín: 2014. október 14. - Székesfehérvár 

A folyamatosan frissülõ információk elérhetõk a 
rendezvény honlapján: http://infoshow.hu 

61. VÁNDORGYÛLÉS - ÁLLÁSFOGLALÁS 

 

61. alkalommal került megrendezésre a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület Vándorgyûlés Konferencia és 
Kiállítás nevû rendezvénye: 2014. szeptember 10-12. között. 

Idén Kelet-Magyarország „fõvárosa”, Debrecen és a Kölcsey 
Központ adott otthont Vándorgyûlésünknek, mely a villamos 

 

OKTATÁS 

A Magyar Elektortechnikai 
Egyesület Felülvizsgálói 
vizsgafelkészítõ 
továbbképzéseket hirdet: 

Érintésvédelmi 
Szabványossági Felülvizsgáló 
vizsgafelkészítõ továbbképzés 

Idõpont: 2014. október 14. 
Helyszín: Budapest 
A képzés díja: 110 000.- Ft + 

ÁFA/ Fõ 
Jelentkezési határidõ: 2014. 
október 3. 

Bõvebben 

Erõsáramú Berendezések 
felülvizsgálója   

Bõvebben 

Villámvédelmi felülvizsgáló   

Bõvebben 

 

Villamos alállomás kezelõ (OKJ 
35 522 11) 

Idõpont: 2014. november 
Helyszín: Szombathely, 

Budapest és Nyíregyháza 

2014/18.  HÍRLEVÉL 

http://www.mee.hu/
http://infoshow.hu/
http://www.mee.hu/hu/node/11613
http://www.mee.hu/hu/node/11722
http://www.mee.hu/hu/node/11743
http://www.mee.hu/media/etaktualis


A képzés és vizsga költsége: 

290 000- Ft./ Fõ összeg, mely 
mentes az adó alól. 

Bõvebben 

 

Villamos hálózat kezelõ (OKJ 
35 522 14) 

Idõpont: jelentkezések 

függvényében folyamatos 
Helyszín: Budapest és 

Nyíregyháza 
A képzés és vizsga költsége: 

290 000- Ft./ Fõ összeg, mely 
mentes az adó alól. 

Bõvebben 

ipar legnagyobb éves seregszemléje, legjelentõsebb hazai 
eseménye.  

Hasonlóan a korábbi évekhez, az idei konferenciát is nagy 
érdeklõdés követte. A szakmai rendezvény több mint 700 
résztvevõje és az iparág közel 100 neves szereplõjének 
elõadásai - melyeknek fõ fókuszába a villamos energia 
rendszerben lévõ igények és lehetõségek új egyensúlyi 
helyzetének megteremtése került - olyan dolgokra mutattak 
rá, amelyek alapján a MEE többek között javasolja a 
Nemzeti Energiastratégia felülvizsgálatát. A Konferencián 
kialakított állásfoglalást a "Bõvebben" után olvashatja. 

Bõvebben 

RENDEZVÉNYEK 

A MET, a MEE és az ETE szervezésében immár 
tizennyolcadszor rendezik meg a Kárpát-medencei Magyar 
Energetikai Szakemberek Szimpóziumát. 

Idõpont: 2014. szept. 25. 09:00-18:00 
Helyszín: 1028 Budapest, II. ker. (Pesthidegkút), Templom 
u. 2-10., Klebelsberg Kultúrkúria 

Bõvebben 

 

A Világítástechnikai Társaság idén rendezi a Visegrádi 
Országok V. Világítási Konferenciáját. 

 
Idõpont: 2014. október 8-10. 
Helyszín: Visegrád 

Bõvebben 

 

Itt megtekintheti a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
éves eseménynaptárát 

 

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 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

http://www.mee.hu/hu/node/11682
http://www.mee.hu/hu/node/11681
http://www.mee.hu/hu/node/11802
http://www.mee.hu/hu/node/11795
http://www.mee.hu/hu/node/11502
http://www.mee.hu/hu/calendar
http://www.mee.hu/hu/calendar
http://www.facebook.com/#!/pages/Magyar-Elektrotechnikai-Egyesület/183502741685668

