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ACCOUNTS
MEGALAKULT AZ „ACADEMIA NDT INTERNATIONAL”
ACADEMIA NDT INTERNATIONAL WAS SET UP

2009 május 15.-én megalakult az „ACADEMIA
NDT INTERNATIONAL" Bresciában. Az alakuló
ülésen 38, magas szintű végzettséggel rendelkező
roncsolásmentes anyagvizsgálatokkal foglalkozó
szakember vett rést 18 ország képviseletében.
Az Akadémia megalakulásának gondolata a
2008 évi WCNDT konferencia során fogalmazódott
meg a világ NDT mozgalmainak vezetői között..
Céljai között szerepel, hogy koordinálja a különböző kontinenseken működő, roncsolásmentes
anyagvizsgálatokkal foglalkozó társaságok erőfeszítéseit, hogy, mint az Akadémia tagjai, hozzák
létre a kormányoktól függetlenül és non-profit
módon a tudomány, a kutatás, a fejlesztés és a
képzés egységét. Továbbá az Akadémia felvállalja
az emberiség érdekében, annak a lehetőségét,
hogy elkerülhetőek legyenek a katasztrófák és a
negatív következményekkel járó természeti -,
műszaki - vagy terrorista fenyegetések. Az Akadémia tagjai számára szigorú követelmény rendszert dolgoztak ki. Ezeket megküldték a világ
valamennyi NDT társaságának, hogy tegyenek
javaslatokat a kritériumoknak eleget tevő jelöltekre.
A jelöltek ~ 10 perces (ppt.-vel támogatott), az
országuk NDT szervezetét és a saját pályafutásukat ismertető bemutatkozó előadásokat tartottak.
Az Akadémiának 18 országból, 38 tagja van. Ebből
7 fő képviseli Oroszországot, 5 fő az USA-t, 4 fő
Németországot, 3 fő Indiát, 3 fő Olaszországot, 2
fő Belorussziát, Görögországot és Horvátországot,
továbbá Angliát, Bulgáriát, Csehországot, Japánt,
Kínát, Litvániát, Magyarországot, Moldáviát, Szlovéniát és Ukrajnát 1-1 fő képviseli. A színvonal
magas. Több tag, a saját országában is akadémikus, de sok a szakági intézményvezető is közöttünk. Meg is lepődtem, hogy én, hogy kerülhettem
közéjük. Bár engem is a MAROVISZ és a GTE
vezetői javasoltak, igaz, hogy számos nemzetközi
bizottság tagja vagyok és a 180 publikációmból kb.
50 az egyidejűleg végzett NDT méréseinket ismerteti, de azért jól esett látni, hogy milyen "előkelő
társaság" - ba kerültünk. Az Akadémia székhelye
az olaszországi Bresciában lesz. Az Akadémia
munkáját egy 9 fős bizottság irányítja. Elnöke
Giusepe Nardoni professzor, Olaszországból,
helyettesei Vlagyimir Klyuev professzor, Oroszországból és Dr. Baldev Raj, Indiából, mint alelnökök. A bizottság általános titkára Dr. Irina Puskina,
Oroszországból, sajtó titkára David Gilbert, Angliából. A bizottság további tagjai Vjera Kristelj professzorasszony, Horvát országból, Dr. Rainer Link,
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Németországból és PhD. Sotirios Vahaviolos, az
USA-ból. Az adminisztratív hátteret Ms. Stefania
Modenezzi biztosítja számukra.
Szeretnék néhány gondolatot közzé tenni az
„ACADEMIA NDT INTERNATIONAL” alkotmányából:
Az Akadémia tagjai lehetnek:


kiemelkedő képességű kutatók, technológusok az egyetemi és kutató intézeti területekről,



akik eddigi munkájuk során figyelemre
méltó eredményeket értek el az NDT módszerek terjesztésében.



kiemelkedő képességű személyiségek az
ipari területekről, akik részt vesznek az
NDT technológiai eszközök fejlesztésében
és előállításában.



a különböző országok kormány hivatalainak, azon kiemelkedő képességű tisztségviselői, akik elősegítik az NDT technikák
széles körű elterjedését és alkalmazását.

Az Akadémia tiszteletbeli tagjai lehetnek:


akik eddigi tudományos tevékenységük során, alapvetően fontos felfedezéseket és
értékes találmányokat tettek közzé az NDT
területéről.



Az Akadémia azon tagjai, akik elnyerik az
Akadémia tiszteletbeli tagja címet.

Az Akadémia elnökét az Akadémia tagjai közül a
bizottság választja, titkos szavazással. Az elnöki
mandátum 4 évre szól, és csak két alkalommal
tölthető be, ugyanazon személy által. Ezen időintervallumok minden tisztségviselőre vonatkoznak.
Az Akadémia évenként egyszer ülésezik (ez
nem jelenti azt, hogy közben ül babérain, hanem a
jelenleg szervezés alatt álló előzetes, 2011-ig
tervezett program végrehajtásán fáradozik).
Az Akadémia tagsága megvitatta és elfogadta
az Akadémia előzetes programját 2011-ig.
1. Kompletté tenni az akadémiai formációt.
2. Az Interneten Website-ot létesíteni.
3. Szelektálni a legfontosabb, aktuális NDT témákat.
4. Megalakítani az NDT szervezeteket világszerte, tekintettel a technológiai, környezeti és
általános biztonságra.
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5. Segíteni a nemzetközi és regionális NDT
csoportokat.
6. Támogatni az NDT szakemberek képzésének és gyakorlat szerzésének színvonal növelését.
7. Megalapítani az Akadémia elismerő díját,
amelyet Galileo Galileiről neveztünk el.
Az alapító ülésen, felkért előadók tartottak szóbeli előadásokat az NDT területén elért eredményeikről.
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Ez alól csupán A. Zichichi, Nobel díjas profeszszor volt kivétel, aki a világ keletkezését taglaló
előadást tartott "New frontier of Physics" címmel.
Az Akadémia következő ülésére 2010-ben
Moszkvában fog sor kerülni, a 9th ECNDT idején.
Budapest 2009 augusztus 7.

Balaskó Márton
az NDT Akadémia magyar tagja
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