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NOTE
ÚJ FELADATKÖR A MAROVISZ-BAN
SZALAY KÁROLY IRODAVEZETŐ BEMUTATÁSA

Az egyre bővülő feladatok, a MAROVISZ Honlapján is megjelenített új célkitűzések megkövetelték,
hogy a társadalmi vezetőségen túlmenően irodavezetői minőségben a MAROVISZ személyi
állománya is kiegészüljön.
Szalay Károly szakmai pályafutását az Országos Kőolaj és
Gázipari Tröszt Komáromi
Kőolajipari Vállalatánál kezdte
1972-ben szerkesztő mérnökként.
1973-tól 1982-ig, kezdetben műszaki ellenőrző mérnöki munkakörben, később osztályvezetőként,
műszaki állapot vizsgálatokkal, műszaki diagnosztikával kapcsolatos feladatokat látott el.
Feladatai többek között a következők voltak:


az olajipari és energetikai technológiai berendezések műszaki állapotának folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése,



gépészeti karbantartás kivitelezés ellenőrzése,



hegesztők, hegesztések ellenőrzése,



váratlan műszaki meghibásodások kivizsgálása.

Ebben az időszakban kiemelten foglalkozott
megbízhatóság elemzéssel.
A finomítók üzemfenntartási szervezeteinek
bevonásával az OKGT gépészeti vezetésével
közösen munkabizottságot szervezett a váratlan
műszaki meghibásodások tapasztalatainak kicserélésére. A munkabizottság a későbbiekben az
OKGT több vállalatával, illetve vegyipari, petrolkémiai (TVK, BVK, stb.) vállalatokkal bővült.
Jelentős szerepe volt a komáromi benzinreformáló üzem hidrogén nyomás álló acélból
készült berendezéseinek élettartam vizsgálatában, amelyben részt vett a BME Mechanikai
Technológiai Intézete is (Dr. Gillemot, Dr.
Artinger: kúszás vizsgálatok).
1982-től 1991-ig osztályvezető helyettesi beosztásban a műszaki állapotellenőrző részleg, a
gépészeti tervezők és a karbantartás műszaki
előkészítésének munkáját irányította.
Ennek az időszaknak a főbb feladatai a következők voltak:
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műszaki fejlesztések megvalósításának
előkészítése (olajipari technológiák),



üzemek tervezése (például: B-12, Szukcinimid),



olajipari üzemek rekonstrukcióinak megtervezése,



vállalati sugárvédelmi ügyek intézése,

1991-től 1994-ig korábbi feladatköre a beruházási tevékenység irányításával bővült.
1994-ben az üzemfenntartási tevékenységet
az OKGT jogutódja a MOL Rt. 100 %-os tulajdonú
karbantartó kft-be szervezte ki. Műszaki és vállalkozásvezetőként jelentős részt vállalt a mintegy
200 fős Kariszolf kft. alapítási munkáiban, illetve a
működés beindításában.
A korábbi műszaki előkészítési feladatai többek között a kivitelezés, termelés megszervezésével, irányításával és a hegesztő felelősi teendőkkel bővültek.
Ezen kívül természetesen feladatai közé tartozott a Kft. munkájának elvégzéséhez szükséges
pénzügyi- tárgyi- és személyi feltételek biztosítása
(tanúsítványok,
jogosítványok
megszerzése,
minőségbiztosítási rendszer megvalósítása működtetése, beszerzés, alvállalkozók, szállítás,
szerződéskötések,
költségvetések,
pályázati
anyagok készítése, utókalkuláció, munkavédelem,
tűzvédelem, biztonságtechnika, környezetvédelem stb.).
A Kft végezte ebben az időszakban a MOL Rt
kenőanyagainak országos terítését. Feladata volt
az ehhez szükséges járműpark biztosítása és
üzemeltetésének irányítása is.
2001.től a Pentaszerviz Kft-nél műszaki osztályvezetői, majd 2002. december 15.-től műszaki
igazgatói beosztásban az üzemanyagtöltő állomások karbantartásával, átalakításával, építésével kapcsolatos műszaki előkészítői, vállalkozásirányítási, szervezési és szakmai irányítási feladatokat látott el.
2004-től 2008-ig karbantartási főmunkatársként majd szakértőként földalatti gáztárolással
foglalkozott a MOL Földgáztároló Zrt-nél, ill.
jogutódjánál az E.ON Földgáz Storage Zrt-nél.
Sok sikert az új munkakörben, az új feladatok
megoldásában!
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