
PP  2012/2013      + PROGRAMOK     
 

A PP „TÖRTÉNETÉNEK”  100. RENDEZVÉNYE 

 

 

 

 „Munkahelyek látogatása” 

 

MÁJUS  22. (SZERDA)  DU. 

 

"Miért kell a villamosenergia-rendszert irányítani?" 

 

LÁTOGATÁS A MAGYAR VILLAMOSMŰVEK ZRT  

 /MAVIR ZRT./   

ORSZÁGOS DISZPÉCSER SZOLGÁLAT KÖZPONTJÁBA 

 
 

Vendéglátóink: 

MAVIR ZRT Országos Diszpécser Szolgálat osztályvezetője  

És  néhány. munkatársa 

 

Azoknak a 9-12.évfolyamos diákjainknak javasoljuk, akik… 

… a műszaki pálya iránt érdeklődnek, 

… általában a mérnöki pálya választásában gondolkodik, 

… biztosan a mérnöki pályák iránt vonzódnak, de nincs konkrét elképzelésük, 

… jelenleg úgy tervezik, egyértelműen a villamosmérnöki szakmát pályázzák meg, 

…akik még nem tudja, merre szeretnének továbbtanulni, 

…szeretnék tudni, miként működik egy országos hálózatot érintő cég 

… hiteles információkat szeretnének  a villamosmérnöki szakmáról, képzési feltételeiről, a 

munkatársakkal szembeni elvárásokról, gyakornoki munkáról, végül az elhelyezkedésről, 

…akik számára érdekes téma a villamoserengia-hálózat irányítása  

…faktosok (matematika, fizika, informatika) 

… „csak úgy” kíváncsiak, 

 

 

A látogatás során várhatóan a következő témák vetődnek fel: 

 A tervek szerint a csoportot a diszpécser szolgálat oktató helyiségében fogadják. Itt lehetőség 

van vetített, ppt előadásra és a rendszerirányítás eszközeinek bemutatására. ( kb. másfél óra.)  

Az előadás témái: 

-  a villamosenergia-ellátás kezdetei, fejlődése, 

- "mi van a konnektor mögött" 

-  hálózatok,  erőművek ezek típusai - technológia és funkció szerint -,  

- a MAVIR feladatai, felépítése  

- részletesebben a rendszerirányítás,  

-  hogyan alakul a fogyasztás és miért éppen úgy,  

- bemutatnak néhány érdekes felvételt a hálózaton történt eseményekről, feszültség alatti 

munkavégzésről. 

Elképzelhető, hogy  a diszpécserek munkahelyére, a Vezénylőbe is bemehet a csoport, 2-3 

részre osztva.  

 

Mielőtt jelentkeznél, fontos tudnod! 

- Max. 40 diák jöhet! 

- A portáról  pontosan14:30h-kor indulunk 

- A program  kb. 17:30h körül fejeződik be!  



- A látogatás során a csoportnak végig együtt kell maradnia, ezért –ha szeretnél velünk 

tartani, a délutáni elfoglaltságaidat célszerű árszervezned. 

 

A jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók: 

1. Mivel a személyi adatokra is szükség lesz, ezért a regisztráció a palyaorientacio@ejg.hu 

címen történik!  

2. Regisztrációt  csupán e-mailben  és csak május 15. 18:00h-tól  fogadunk. 

3. Az első 40 jelentkező csatlakozhat a csoporthoz. A sikeres regisztrációról akkor zárul, ha 

válaszban értesítjük a jelentkezőket, és  akiktől megkapjuk a levélben kért  személyi adatokat. 

4. A levélben küldött jelentkezést legkésőbb május 21. 8:00h-kor lezárjuk. A csoportba 

később jelentkezni nem lehetséges, mert a végleges névsort aznap el kell küldenünk. 

5. A csoport összetételén változtatni nincs módunk. 

6. A sikeresen regisztrált diákok levélben kapják meg a találkozó és indulás pontos 

paramétereit. 

 

A megszokottól eltérő jelentkezési forma lépéseinek pontos követését, a megértést és 

érdeklődést köszönjük. 
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