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FIGYELEM!

Le ne maradjon!
Idejében fizessen elő!

RmV-FÓRUM
Az alkalom, amely jelen lapszámunk vezértémáját meghatározta, a roncsolásmentes anyagvizsgálók közösségének évtizedekre visszanyúló, hagyományos konferenciája, amelyet önálló programmal először 1975-ben Győrben,
majd 1980 — 1992 között Gyulán és 1995 óta Egerben, a Flóra Hotelben rendeznek meg, korábban a Gépipari Tudományos Egyesület (GTE), újabban
(1999 óta) a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség (Marovisz) szervezésében.
Míg korábban és mindmáig a szakemberképzést kellett és kell a mindenkori
nemzetközi követelményeknek megfelelően megszervezünk — amelynek korábbi sikerét osztrák és német kétoldalú egyezmények is tükrözték, és amelyben a
szakmát művelőket tömörítő GTE-nek 1990 előtt meghatározó szerepe volt —,
addig európai uniós tagságunk óta egyesületeinkre hárul még az a feladat is,
hogy a roncsolásmentes vizsgálatokra (rmv) szakosodott vállalkozásainknak az
uniós szintű együttműködéshez társadalmi segítséget adjanak azzal, hogy rendezvényeiken megteremtik a magas színvonalú tapasztalatcsere feltételeit.
Ezért választották az ez évi, a Marovisz által sorrendben a negyedik rmv konferencia és kiállítás programját szervezői a , Bent vagyunk! Bent vagyunk? Hogyan tovább?" vezérgondolatot, amelyhez sikerült megnyerni nemcsak a kormány képviseletében a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium és a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal képviselőit, akik az EU-irányelvek és pályázati

feltételek avatott ismerői, hanem a minőségbiztosításban, az akkreditálásban, a

szakemberképzésben jártas hazai intézmények, valamint az uniós együttműkö-

désben már nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező hazai intézetek és vállalkozások szakértő képviselőit, valamint az unió kezdetétől formálódó feltéte-

lekkel szoros kölcsönhatásban működő német szakmai társegyesület, a DZÍP
egyik vezető személyiségét is. És a tapasztalatcsere sikeréhez nemcsak a programba iktatott előadások meghallgatása, hanem befejezésül a hallottak megvitatására és a lényeg összegzésére is módot adó párbeszédes kerekasztal is hozzájárulhat. Lapunk szerkesztőbizottsága e tapasztalatcsere tanulságait összegző beszámolót készséggel közre fogja adni, ha a konferencia szakmai programjáért felelős szervezők rendelkezésünkre bocsátják! Remélem, így lesz!
Lapunk RmV-helyzetkép rovatában ez alkalommal csak szemelvényeket közölhetünk, mégpedig azoknak a tollából, akik szerkesztőbizottságunk felkérésének lapzártáig eleget téve közlésre önzetlenül felajánlották vagy a konferenciára is bejelentett, vagy más alkalommal kidolgozott rmv témájú kézirataikat.
Köszönjük közös ügyünkért tett szolgálataikat! Örömünkre szolgál, hogy a konferencia havában megjelenő RmY rovatunkban köszönthetjük, jó egészséget kívánva, lapindító szerkesztőbizottságunk tagját, a Marovisz tiszteletbeli elnökét,
Becker Istvánt — akár hiszik, akár nem — 80. születésnapja alkalmából.
Ám kiegészítésül ,becsempésztünk" — lapszerkesztési elveinkkel összhangban — más témákat is. Így az Anyagok rovatunkban, olvashatnak a polimer bázisú szálerősítésű kompozitok tulajdonságjavító kísérleteinek eredményeiről, továbbá a Műszeres analitika rovatunkban a városi légszennyezettség jellemzésére kidolgozott mintavételi és analitikai eljárásról. Beszámolunk már lezajlott,
illetve tervezett rendezvényekről is.
Mérföldkő rovatunkban, tervezett interjú helyett, már csak tisztelettel fejet
hajtva emlékezhettünk meg szakmai közösségünk váratlanul elhunyt két közismert és tisztelt tagjáról: professor emeritus dr. Ziaja Györgyről, a mechanikai
technológia, a képlékeny alakítás, illetve dr. Hlavay József tanszékvezető egyetemi tanárról, a műszeres analitika kiváló művelőjéről, oktatójáról.
Végezetül ezúton is felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét az impresszumban
közölt címváltozásra. Ugyanis kiadónk, az Atestor Kft. — és ezért szerkesztőbizottságunk is — 2005. április 22-étől új telephelyre költözött, amelynek címe:
1016 Budapest, Aladár u. 19. (az új Zsolt udvar irodaházba). De a postafiók
levelezési címünk, a telefon- és faxszámaink, a villámpostai (e-mail) levelezési
címeink és honlapjaink elérhetőségei nem változtak meg!
Továbbra is szerkesszük együtt az Anyagvizsgálók Lapját!
Tisztelettel:
Lehofer Kornél
felelős szerkesztő
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