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A ROMÁN RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATI SZÖVETSÉG (AROEND) ELNÖKÉNEK LÁTOGATÁSA A MAROVISZ-BAN

A MAROVISZ elnökének a meghívására november 18-án és 19-én látogatást tett Budapesten
Adrian Stanciu úr, a Román Roncsolásmentes
Vizsgálati Szövetség elnöke. A látogatás gördülékeny lebonyolítása céljából (tolmácsolás) Stanciu
urat ― kérésünkre ― elkísérte Prof. Dr. Száva

János, a Brassói Transzilvánia Egyetem tanára, a
MAROVISZ tagjainak régi jó barátja. A pénteki
baráti
munkavacsora
után
szombaton
a
MAROVISZ irodájában folytatódott az ismerkedő
beszélgetés.

Vendégeink: Adrian Stanciu (jobbra) és Prof. Dr. Száva János a MAROVISZ-ban

A megbeszélés elején Prof. Dr. Trampus Péter
a MAROVISZ, Adrian Stanciu az ARoENd tevékenységét ismertette. A román elnök elmondta,
hogy az ARoENd is nonprofit politikamentes szervezet.
Az ARoENd 1990-ben alakult mintegy 200 taggal. Jelenleg 150 tagjuk van, amelyből 130 egyéni
tag, 20 jogi személy. Évente országos konferenciát
tartanak, továbbá egyéb szakmai rendezvényeket
szerveznek. Szervezetüket az EFNDT 1998-ban
fogadta tagjai sorába.
A megbeszélés egyik központi témája a
roncsolásmentes vizsgáló személyzet képzése és
tanúsítása volt. Stanciu úr elmondta, hogy 1999-
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ben a roncsolásmentes vizsgálók képzésének
témájában, személyzettanúsításra az EN 473
szerint akkreditációt kaptak. Eddig mintegy 600
tanúsítványt adtak ki. Az oktatást a szövetségüktől
független cégek végzik. A személyzettanúsítási
tevékenységből származik a szövetség bevételének kb. 90 %-a (tagdíj 2-3 %; rendezvények 7-8
%). A megbeszélésen résztvevők egyetértettek
abban, hogy a nemzeti szövetségeknek kiemelt
szerepük és felelősségük van a képzés színvonalának a biztosításában. Erre a kérdésre a jövőbeni
együttműködés keretében a két szövetség képviselői figyelmet fognak fordítani és időről időre
vissza fognak térni.
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A megbeszélés résztvevői (balról jobbra): Prof. Dr. Száva János, Kecskés Péter, Adrian Stanciu, Prof. Dr.
Trampus Péter, Dr. Somogyi György és Szalay Károly (Fücsök Ferenc a fényképész szerepét vállalta)
Fücsök Ferenc a MAROVISZ által szervezett
körvizsgálatokról beszélt. Stanciu úr komoly érdeklődést mutatott a körvizsgálatok iránt, miután a
rendszer
Romániában
nem
működik.
A
MAROVISZ elnöke ígéretet tett arra, hogy az
eddigi körvizsgálatok anyagát megküldjük a román
szövetségnek, és igény esetén lehetőséget biztosítunk román laboratóriumok részvételére is.
Az elnökök megerősítették, hogy a két szövetség együttműködik a roncsolásmentes személyzet
képzése és tanúsítása, valamint a körvizsgálatok
területén. Megegyezés született arról is, hogy 2-2
tag díjmentesen vehet részt egymás konferenciáján.
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Prof. Dr. Trampus Péter és Adrian Stanciu kölcsönös haszon (elsősorban erkölcsi) reményében
megállapodtak a kapcsolat további elmélyítésében.
Prof. Dr. Száva János vállalta a kapcsolattartó
szerepét.
Adrian Stanciu romániai látogatásra hívta meg
a MAROVISZ elnökét és alelnökét, majd a vendégek átvették a MAROVISZ ajándékát az első
látogatás emlékére.
Budapest, 2011-11-25
Szalay Károly
MAROVISZ irodavezető
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