
Elõadások

A Szervezõ Bizottság felkéri a magyar roncsolásmentes anyagvizsgáló
szakembereket, hogy a munkájuk során szerzett tapasztalataikat szóbeli
vagy poszter elõadás formájában hozzák nyilvánosságra.

Felhívjuk továbbá a III. szintû anyagvizsgáló szakemberek figyelmét,
hogy az  MSZ-EN 473 szabvány szerint a minõsítésük meghosszabbításá-
nak egyik lehetõsége a pontszerzés, melyre a Konferencia is jó lehetõséget
nyújt.

Az elfogadott elõadásokat az Anyagvizsgálók Lapja különszámában je-
lentetjük meg. A konferencia teljes anyaga – beleértve a kerekasztal
megbeszélés összefoglalóját – CD-n is kiadásra kerül, amelyet külön
megrendelésre lehet megvásárolni.

Technikai részletek:

Helyszín: HOTEL FLÓRA, Eger, Fürdõ u. 5.  A vár közelében, 
* * * *  kategóriájú szálloda, konferencia és szekció termekkel, fürdési, szau-
na és sport szolgáltatásokkal.

A szóbeli elõadásokat a Hotel Flóra konferenciatermében rendezzük, ahol,
írásvetítõ, diavetítõ és projektor alkalmazási lehetôség van. 
A roncsolásmentes vizsgáló berendezések és anyagok három napos kiál-
lítását a szálloda elõcsarnokában és az emeleti elõadó konferenciaterem mel-
letti kisteremben rendezzük meg.

A Szervezõ Bizottság tagjai:

Elnök: Einreinhof Attila, T: 06 (30) 317-9169
Tagok: Kecskés Péter (általános kérdések, kiállítás), T: 06 (30) 954-9889

Harnisch József (általános kérdések), T: 06 (20) 935-3574
Tarnai György (szakmai program), T: 06 (1) 314-1991
Fülesi Lajos ( általános kérdések), T: 06 (30) 859-1370
Sós F. Róbert (általános kérdések) T: 06 (20) 389-0160
Sós F. Róbertné (adminisztráció), T: 06 (1) 278-0632
1211 Budapest, Gyepsor u. 1. F: 06 (1) 278-0633
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A Konferencia célkitûzése:

A MAROVISZ a III. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás
megrendezésével, az Egerben – visszatérõen - megszervezett szakmai tanács-
kozások sikeres hagyományát kívánja folytatni. 
A rendezvény tartalma, a meghívott elõadók személye, az elõadások és a be-
mutatásra kerülõ poszterek megválasztása, illetve a kiállításon megtekint-
hetõ mûszerek, berendezések, eszközök egyaránt az európai követelmények
teljesítéséhez szükséges tájékozódást szolgálják. Különös aktualitást, fontos-
ságot jelenthet számunkra a hazai feltételek felmérése, pontosítása, mivel –
a közeljövõben – számolnunk kell a munkaerõpiac változásaival is. 
A szakmai programok során kiemelt fontosságot kap a hazai és a külföldi
elõadók beszámolója, értelmezése a hatályos és elõkészületben lévõ elõírá-
sokról, szabályozásokról, illetve közvetlen tájékoztatást adnak a roncsolás-
mentes vizsgálatok személyi és tárgyi feltételeivel összefüggõ - nemzetközi –
követelményekrõl is. 
A Konferencián szervezett lehetõséget biztosítunk a szakemberek és a kiállí-
táson résztvevõ szakértõk közötti kerekasztal beszélgetésekre.

Kiemelt témák:

Néhány fontos – az elõbbiekkel összefüggõ – szakmai kérdést szeretnénk megfo-
galmazni és a rendezvény keretein belül, közösen a választ megkeresni.
A szakemberek felkészítésében, minõsítésében célszerû foglalkoznunk az EN 473 euró-
pai és az ISO 9712 (elõkészületben lévõ) szabványkövetelményeken alapuló nem-
zetközi minõsítések – várható – kihatásával. 
Mikor válik „nemzetközivé” a magyar tanúsítvány? 
A berendezésekre, eszközökre vonatkozó követelmények állandóan emelkednek. A vizs-
gálatok elvégzésével és dokumentálásával összefüggõ elõírások, szabványok vál-
tozása szoros összefüggésben van a berendezések, eszközök fejlesztésével. A Kon-
ferencia és a Kiállítás jó lehetõséget jelent a gyártók és a felhasználók közötti, köz-
vetlen, kapcsolat kialakítására, mert közös érdek lehet ezeknek a követelmények-
nek, elõírásoknak, szabványoknak a megismerése. 
Merre halad a vizsgálatok szabályozása? Hol van a – hazai viszonyok között is
elfogadható – mûszaki-gazdasági határa a vizsgálatok szabályozásának? 
És, végül, hogy meg tudjuk-e teremteni a követelmények teljesítéséhez a felté-
teleket?

A Konferencia nyelve:

A szeminárium hazai rendezvény, hivatalos nyelve a magyar. A meghívott
külföldi elõadók tolmácsolásáról gondoskodunk.

Tisztelettel,

meghívjuk Önt és munkatársait,

„Az európai követelményekhez, európai feltételekre
van szükség! 
Ismerjük a követelményeket? Megvannak 
a feltételek?” 
gondolatok jegyében meghirdetett, és a MAGYAR
RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATI SZÖVETSÉG által
megrendezésre kerülô,

III. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló 
Konferencia és Kiállítás (RAKK)
programjaira.
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