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The …. laboratory is introduced

Bemutatjuk a …. labort

Bemutatjuk a 10 éves ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft.-t
A 25 éves fennállását jogos büszkeséggel még megünnepl Energiafelügyelet Anyagvizsgáló Laboratóriumot – szerepének nem kell en átgondolt értelmezése és átszervezése miatt –
hátrahagyó vezet munkatársak, hasznosítva szakmai elismertségük bizalmi t kéjét, 10 évvel
ezelőtt (1996. november 1-ején) megalapították az ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft.-t.
Alapításuk kerek évfordulója alkalom bemutatkozásuknak.
Visszatekintve megállapíthatjuk, hogy az alapítók döntése el relátó volt, hisz’ egyrészt
a hátrahagyott és átszervezése után MBVTI néven, a Gazdasági Minisztérium tulajdonaként
továbbm ködtetett vizsgáló és tanúsító laboratóriumot – miután néhány éve részben korszer sítették vizsgálóeszközeit – végül is 2005 szén privatizálták; másrészt, mert az eltelt tíz év alatt
jól átgondolt tevékenységi stratégiájukkal összhangban megszervezett és felszerelt laboratóriumukat
– már 1997 júniusában akkreditáltatták a Nemzeti Akkreditáló Testülettel;
– a 8/2003. (II.19.) GKM rendelet alapján a tárca minisztere kijelölte ellen rz szervezetként az ipari gázpalackok és palackkötegek id szakos ellen rz vizsgálatára és megfelel
ségük újraértékelésére – TPED – és bejelentette, mint Notified Body-t, 1645 szám alatt, az
Európai Uniónak Brüsszelben 2005. május 12-én.
– Laboratóriumuk hatósági bizonyítványt kapott a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, M szaki Felügyeleti Igazgatóságától a veszélyes folyadékokat és olvadékokat tároló
létesítményeinek vizsgálatára.
Akkreditált laboratóriumuk – id közben három fiatal mérnökkel 18 főre bővült szakmai közössége, bírva megrendel ik bizalmát – széleskör en végez
– fémeken és fémszerkezetek elemein és hegesztett kötésein roncsolásos (mechanikai technológiai
és metallográfiai) és roncsolásmentes (szemrevételezéses, ultrahangos, mágnesezhet poros,
folyadékbehatolásos, tömörségi, akusztikus-emissziós és m szeres analitikai) vizsgálatokat;
– kazánüzemi vizsgálatokat, f tési-h tési rendszerek vizsgálatát és vízvizsgálatokat; és
– ellátja az ipari beruházások független m szaki felügyeletét (szuperkontrolját).
Mindemellett rendszeresen együttm ködnek a m szaki fels oktatási intézményekkel.
Fogadják gyakorlatra a Budapesti M szaki és Gazdaságtudomány Egyetem, a Széchenyi
István Egyetem és a Budapesti M szaki F iskola hallgatóit, illetve konzulesként segítik diplomatervez t. Továbbá munkatársaik rendszeresen részt vesznek a m szaki civil szervezetek, a
Gépipari Tudományos Egyesület és a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség munkájában szervez ként, el adóként egyaránt. Munkájuk eredményeir l folyóirataikban, így az
Anyagvizsgálók Lapjában is, id r l id re beszámolnak.






























Lapunk jelen számában bemutatják tízéves következetes munkájuk és felkészültségük
elismeréseként megbízóik igényére rendszeresen végzett tevékenységeiket.
Szakmai közösségünk és szerkeszt bizottságunk nevében is köszöntöm alapításuk 10.
évfordulója alkalmából az ÁEF Anyagvizsgáló Laboratórium Kft. munkatársait és vezet it.
Kívánom, hogy együttm köd készségüket az Európai Unióra is kiterjesztve és felkészültségüket fejlesztve független szakért i munkájukkal továbbra is segítség a jó min ség ipari termékek el állítását, illetve járuljanak hozzá társadalmunk kényelmét szolgáló technológiai rendszerek berendezéseinek biztonságos, környezetbarát m ködtetéséhez.
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