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BESZÁMOLÓK

REPORTS
MAROVISZ Közgyűlése

Közgyűlés programja
2008. március 6-án tartotta évi rendes
Közgyűlését
a
Magyar
Roncsolásmentes
Vizsgálati Szövetség (MAROVISZ) az alábbi napi
rendi pontokkal:
1. Vezetőség beszámolója a 2007. évi
tevékenységről
2. Bizottságok jelentése
3. 2008. évi munkaterv és költségvetés
előterjesztése
4. 2008. évi tagdíj megállapítása
5. Alapszabály módosítása
6. Vezetőségi
tag
kooptálásának
megerősítése
7. Új tagok felvételének véglegesítése
A MAROVISZ vezetősége az alábbi beszámolót
terjesztette elő a Szövetség 2007. évi
tevékenységéről:
Beszámoló témakörei
Érdekvédelem, érdekképviselet
A roncsolásmentes vizsgálatok ajánlott árainak
rendszere témában háttérmunka folyt, és
megkezdődött
az
elemzéshez
szükséges
információk gyűjtése.
A szakmai érdekképviseleti rendszer erősítése
céljából a MAROVISZ belépett a Nemzeti
Akkreditáló Testületbe (NAT-ba).
Rendszeresen képviseltük a roncsolásmentes
vizsgálók érdekeit a társ szakmai szervezetekben
(MHtE, MSzT, GTE), valamint az Európai
Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség (EFNDT)
hivatalos fórumain és rendezvényein.
Kidolgozásra és bevezetésre
Szövetség Etikai Kódexe.

került

a

Tájékoztatás, publikáció
Biztosítottuk a honlap folyamatos aktualitását
(rendszeresen
friss
híreket,
rendezvény
információkat, szabványok megjelenését, stb.
lehetett és lehet a honlapon olvasni).
Anyagvizsgálók Lapja kiadása (a szűk
statisztikai adatok a következők: négy elektronikus,
egy nyomtatott szám; 29 rovat, 48 cikk, 255
regisztrált olvasó, legalább 3000, de valószínűleg
4-5000 olvasó, 32.000 megnyitás, 5 Terabyte
letöltés).
Az elhunyt Lehofer Kornél felelős szerkesztő
helyét Gillemot László vette át.
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A
Roncsolásmentes
Anyagvizsgálati
Módszerek (kézikönyv) készítése vontatottan
haladt. Csak egyes fejezetek elkészültéről lehet
beszámolni.
Számos publikációt jelentettünk meg, amelyek
a roncsolásmentes vizsgálat jelentőségét méltatták
(az Anyagvizsgálók Lapján kívül, pl. a következő
folyóiratokban:
GÉP,
Hegesztés-Technika,
TECHNIKA).
Rendezvényeinkről
(egri
és
budapesti
konferencia, monori jubileumi ülés) beszámoltak
az EFNDT, valamint a DGZfP és az ÖGfZP
újságjai, honlapjai.
Rendezvények
V. RAKK lebonyolítása (Eger, 2007. március 69.): A konferencia úgy a látogatottság, mint az
előadások színvonala, a viták élénksége és a
szociális program színvonala vonatkozásában
sikeres volt. A konferenciával egyidejűleg került
megrendezésre a 2007. évi közgyűlés is.
Világkonferenciának voltunk hazai megrendezői
2007. október 8 és 10 között Budapesten (6th
International Conference on NDE in Relation to
Structural Integrity of Nuclear and Presssurized
Components). A konferencia a résztvevők
értékelése alapján a konferencia sorozat eddigi
egyik, ha nem a legjobb rendezvénye volt.
Jelentősen emelte a MAROVISZ szakmai
elismertségét világszerte, és emellett figyelemre
méltó gazdasági eredménnyel is járt.
Részt vettünk a DGZfP „Certification and
Standardisation” 5. nemzetközi konferenciáján,
Berlinben (Tarnai György képviselte a MAROVISZt).
Csoportos
tanulmányutat
szerveztünk
tagjainknak a „European NDT Days in Prague 07”
rendezvényre. A rendezvénnyel egy időben,
Prágában került megrendezésre az EFNDT éves
közgyűlése, amelyen a Szövetség elnöke
képviselte a MAROVISZ-t.
Emlékezetes rendezvénnyel ünnepeltük meg a
MAROVISZ megalapításának 10 éves jubileumát
(Monor, 2007. november 30.). A jubileumi ülésen
emléklapok kerültek átadásra az alapító tagoknak,
valamint első ízben került odaítélésre a
MAROVISZ Díj (Becker István kapta).
A
hegesztett
kötések
roncsolásmentes
vizsgálati eredményeivel szemben támasztott
követelmények értelmezése témában klubdélutánt
szerveztünk (két alkalommal), amelynek előadója
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Rittinger
János,
a
GTE
Szakosztályának elnöke volt.

Hegesztési

Egyebek
A Szövetség anyagilag támogatta Gillemot
László professzor mellszobrának felállítását a
Műegyetem kertjében, ezzel is kifejezve tiszteletét
a hazai radiográfiai vizsgálatok elindítója előtt.

Megállapodást kötöttünk a Hungexpo Vásár és
Reklám Zrt-vel kollektív részvétel
megszervezésére az Industria Nemzetközi
Vásáron. A kollektív megjelenés nem valósul meg,
mert nem sikerült a kedvezményt jelentő
alapterület megtöltése.
Programot készítetünk a Szövetség Gazdaság
Fejlesztési
Programjának
kialakítására
és
megvalósítására (ennek részleteiről a 2008. évi
munkatervben számolunk be).
Vezetőségi tag kooptálása
Munkahelyi
elfoglaltságára
EINREINHOF Attila vezetőségi
felmentését kérte.

hivatkozva
tagsága alól

A távozó vezetőségi tag – a végzett munkája
elismeréséül megkapta az EFNDT elismerő
oklevelét.
A megüresedett helyre az elnökség SKOPÁL
Istvánt kooptálta, akit a Közgyűlés 2008.03.06-án
tisztségében megerősítette.

dr. Gillemot László
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