BEMUTATJUK A ... LABORT

Néhány sor a Marovisz tevékenységéről
Mivel a Szövetség működése, helye kezd körvonalazódni, célszerűnek látszik hírt adnunk magunkról. A következőkben szeretnénk
beszámolni elveinkről, elképzeléseinkről és terveinkről.
Mit akar a Marovisz?

1997. június 30-án alakult meg a Magyar Roncsolásmentes
Anyagvizsgáló Szövetség, a Marovisz, amely más szervezetektől
független, demokratikus alapokon működő jogi szervezet.
A Marovisz létrehozását az a felismerés indokolta, hogy a roncsolásmentes anyagvizsgálat követelményei világszerte megnövekedtek,
fejlődése felgyorsult számos területen. Egy önálló szakmai szövetség
jobban képes a - fejlődéssel együtt járó — hazai feladatokat felvállalni,
hatékonyabban tudja az ezzel járó munkát segíteni, koordinálni. A hazai

környezetben beálló változások tovább fokozták azt az elvárást, amely a

szervezeti váltásnak, a szakmai tevékenység megújításának az igényét
juttatták a felszínre.
Mindezeknek megfelelően, a Marovisz-t azok a szakemberek alapították meg, akiknek a munkája hosszú évek óta szorosan összefonódik
a hazai roncsolásmentes anyagvizsgálattal és elkötelezettségük a korszerűsítés szükségessége mellett vitathatatlan.
A szövetségben résztvevő szakemberek közül többen részt vesznek
az oktatásban, a minősítési eljárásban. Vannak, akik a szabványosításban vállalnak szerepet, mások a vizsgálóberendezések, eszközök be-

szerzésével foglalkoznak. A tagok túlnyomó többségét a laboratóriumok,
a vállalatok, vagy a vállalkozások keretein belül végzett roncsolásmentes anyagvizsgáló munka felelősége hozta be a szövetségbe.
A Marovisz azt a szervező tevékenységet kívánja ellátni, amely az
eltérő területeken működő szakemberek munkáját összehangolja.
A Marovisz belső platformot biztosít a feladatok megvitatásához és
az Így egyeztetett érdekeket fogja képviselni az érintett helyeken.
A műszaki haladás eredményeit, a szakmai rendezvények adta lehetőségeket, csak szervezett módon lehet figyelemmel kísérni. Adatbank
kialakításával növeljük a gyors tájékozódás lehetőségét. A szövetség —
a felmerülő igények alapján — rendezvényeket (termékbemutató, vitafórum stb.) is szervez, amelyek elősegítik a közvetlen tapasztalatcserét. A
Marovisz rendszeres tájékoztatással segíti a létfontosságú információáramlást.
Tudjuk, hogy a tervezett célokat csak együttesen, egymást segítve
lehet megvalósítani. Bízunk abban, hogy ki tudjuk elégíteni a - hazai
szakmai közvéleményben - felkeltett figyelmet. Sikerül mozgásba hozni
azokat a belső erőket, amelyek egy irányba hatva, a roncsolásmentes
anyagvizsgálat fejlesztését fogják szolgálni, A Marovisz keresi az
együttműködés lehetőségét a hasonlóan gondolkodókkal.
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vették meghívásunkat és vállalták a tiszteletbeli tagságot. Nevezetesen:
Becker István, Karl Ebber (FUJI Eüropen GmbH), Ralph Giese (Seifert
GmbH), Emil Göltz (Institut Dr. Förster GmbH), Dr. Karsai István,
Wilhelm Kelb (Test Maschinen Technik GmbH), Dr. Konkoly Tibor,
KÖOWOTEST GmbH, MAGNAFLUX LTD, Dr. Norbert Nix (Automation
Köln Dr. NIX GmbH), SONATEST LTD, Peter Speier (Krautkrámer),

Hans-Jochen Stemberg (MR-Chemie GmbH), Szakács Sándor (AGFANDT Wien), YXLON Industrial X-Ray Gmbhk..
A névsor csak az átadott oklevelekkel , szentesített" kapcsolatokat
mutatja. Az elvállalt tiszteletbeli tagság szempontjából nem teljes, mert
még nem tudtuk az új tagoknak — , esemény" és megfelelő külsőségek
hiányában — az oklevelet átadni.
Milyen módon veszünk részt a hazai szakmai életben?
Igyekszünk részt venni azokban a szakmai feladatokban, amelyekben - tagjaink szaktudása, segíteni akarása — előreviheti egy-egy probléma megoldását. Néhány példával illusztrálható ez.
A Magyar Szabványügyi Testület meghívta Tarnai Györgyöt a Marovisz nevében, hogy vegyen részt az új sugárvédelmi szabványok megfogalmazásában. A Marovisz képviseletet tágan értelmezve, minden
ülés előtt kikértük — az elérhető — szakemberek véleményét (nem korlátozva csak a Marovisz tagokra!) és az Így összesített hozzászólásokat
vittük be a tanácskozásra.
Az MHIE ATB megalakulásakor a Marovisz is meghívást kapott.
Ezzel a tagsággal jelentős mértékben tudjuk képviselni a Szövetség
érdekeit, véleményét a képzés, minősítés terén.
Mi most a legfontosabb feladatunk?
Terveink közül kiemelt fontossággal bír a rendezvényünk, az I. Roncsolásmentes
Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás (1999. április
13-16., Eger, Flóra szálloda) előkészítése. A rendezvény a 2-3 évente,
hagyományosan megrendezett (GTE) szemináriumok hagyományának
a folytatása lesz. Az előadássorozat, illetve a kiállítás — ismert — nem-

zetközi résztvevőkkel lesz megrendezve.
A Marovisz szeminárium jelmondata: Roncsolásmentes anyagvizsgálat az EU csatlakozás tükrében.
Az előadások, a kerekasztalok témája — megcélzottan — a jelmondatban kimondott igény lesz.
A múlt év végén küldtük ki az első körlevelet, amelyben - részletes
formában — adtunk tájékoztatást a részvétel feltételeiről.
A Szervezőbizottság vezetője:
Pálfy Károly (3830386, 06-20-9416995).

Tarnai György

nem

a Marovisz elnöke

nélkülözhetjük a nemzetközi együttműködést és a széles értelemben
vett — folyamatos — tapasztalatcserét.
A Marovisz megkezdte a nemzetközi kapcsolatok kiépítését.

a TESTOR st.

Kik a tagjai a Marovisznak?
A taglétszám folyamatosan nő. Jelenleg 48 tagja van a Marovisz-nak
(túlnyomó többsége jogi tagságot jelent). Országos lefedettsége már
jelentős (pl.: Szeged, Dunaújváros, Miskolc, Siófok, Pét stb).
Kik még a tagjai a Marovisznak?
Arra a következtetésre jutottunk, hogy tagjaink érdekét szolgálja, ha
mindazokat a hazai és külföldi szakembereket — tiszteletbeli tagként magunk köré tudjuk gyűjteni, akik hajlandók tanácsaikkal, információikka! segíteni a Maroviszt. Hasonló módon kívánjuk hosszú távú szakmai kapcsolatainkat is szorosabbá tenni Ezért, egy-egy rendezvény lehetőségeit kihasználva, oklevél átadásával tettük és tesszük ünnepé-

lyessé ennek a szellemi kapcsolatnak a létrejöttét. Eddig, örömünket
szolgálta, hogy mindazok, akiket megkerestünk e tárgyban, szívesen
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kiállítási programja

a Budapesti Vásárközpontban
" Labortechnika 1999

február 9-12.

" Chemexpo — Hungaroplast

március 2-5.

. Industria

május 11-15.

Keressen fel minket! Érdemes!
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