
A Konferencia nyelve:

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

Elõadások

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

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

A Szervezõ Bizottság kéri az elõadókat, hogy kb. 300 szavas, egy gépelt ol-
dalnyi összefoglalójukat a jelentkezési lappal együtt a Konferencia Titkár-
ságára küldjék be 2005. január 31-ig.
Az elõadásokat CD-ROM formájában fogjuk megjelentetni. Ezért a szó-
beli elõadások kb. 6000 karakteres + ábrákat, a poszter elõadások kb.
2500 leütés + ábrákat tartalmazó kéziratát 2005. március 15.-ig kérjük
postára adni.

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 lehetõség van. A poszter
elõadások a Hotel konferenciatermében lesznek. A roncsolásmentes vizsgá-
ló berendezések és anyagok háromnapos kiállítását a szálloda halljában és
az elõcsarnokban rendezzük meg.

A Szervezõ Bizottság tagjai:

Elnök: Einreinhof Attila, T: 06 (30) 317-9169
Tagok: Fülesi Lajos (szervezés, lebonyolítás), T: 06 (30) 859-1370

Harnisch József (kiállítás), T: 06 (20) 935-3574
Kecskés Péter (gazdasági kérdések), T: 06 (30) 954-9889
Kruppa Gyuláné (szakmai program), T: 06 (20) 921-2377
Sós F. Róbert (helyszíni kiállítás), T: 06 (30) 311-0267
Sós F. Róbertné (adminisztráció), T: 06 (1) 278-0632
Tarnai György (szakmai program), T: 06 (1) 314-1991
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Tisztelettel,

meghívjuk Önt és munkatársait,

„Bent vagyunk! Bent vagyunk?  
Hogyan tovább” 

gondolatok jegyében meghirdetett, és a MAGYAR
RONCSOLÁSMENTES VIZSGÁLATI SZÖVETSÉG által
megrendezésre kerülô,

IV. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló 
Konferencia és Kiállítás 
programjaira.

Tarnai György
Elnök

Bronz fokozatú támogatók

KBF    KFTUNIFORD R.M. KFT.



A Konferencia célkitûzése:

A MAROVISZ a IV. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás
megrendezésével, folytatja az Egerben – kétévente - megszervezett szakmai
tanácskozások sikeres hagyományát.  
Hagyományosnak tekinthetõ a Konferencia központi gondolata is. 
A MAROVISZ által szervezett „egri konferenciákon”, 1999 óta, az érdek-
lõdés középpontjába a felkészülést állítottuk. Vitáztunk, érveltünk a felté-
telezett változásokra való jobb felkészülés mellett. 
Most, nem titkolt szándékunk az, hogy a Konferencia és a Kiállítás program-
jai során – a roncsolásmentes szakma érdekeinek a figyelembevételével –
szembesítsük, a belépésünket megelõzõ elképzeléseinket, a kirajzolódó való-
sággal, a mintegy egyéves tapasztalatainkkal.
A részletes programból, szeretnénk elõzetesként, felhívni a figyelmet a hazai
szakmai mûhelyekre, például, az AGMI RT. és a PA Rt elõadáscsokraira, a
POWERTEST Kft. és az ALSTOM POWER HUNGÁRIA KFT. megjelenésére.
A NAT és az MHtE – közvetlen - tájékoztatásai az akkreditálás, illetve a mi-
nõsítés és a képzés változó szabályairól, igen érzékenyen érintik szakmánkat.
Az egyetemekrõl is kapunk elõadásokat. A GM a vizsgálatokkal kapcsolatos
pályázati lehetõségekrõl ad betekintést. A szabványosítás hazai és nemzetkö-
zi változásairól az MSZT részérõl kapunk, elsõ kézbõl ismereteket. 
A nemzetközi szervezeteket a DGZfP, az ÖGZfP elõadói képviselik. A GRIMAS
KFT. és a KE-TECH KFT. – szokásosan – hazai és külföldi szakemberei a vizs-
gálóberendezések, eszközök új fejlesztéseirõl számolnak be. Jelentkeztek
elõadásra Európa több országából, de más földrészrõl is, például Kanadából. A
Kiállítás tartalmasságát, a hazai kereskedõk – színe-java – biztosítja.

Kiemelt témák:

A program – reményeink szerint – lehetõséget biztosít az eszköz-fejlesztések –
naprakész – bemutatására. Az elméleti ismertetések mellett, gyakorlati bemutató-
kat szervezünk a közvetlen tájékozódás elõsegítése érdekében. 
Megfelelõ áttekintéssel és hatáskörrel rendelkezõ elõadók bevonásával, foglakoz-
ni fogunk a fejlesztésekhez szükséges gazdasági „támogatások” lehetõségeivel,
korlátaival. Olyan elõadókat hívunk meg, akik be fognak számolni a pályázati
helyzetrõl. Foglalkozni kell olyan, hagyományosnak mondható témákkal is, mint
a képzés, minõsítés, akkreditálás, mivel a nemzetközi elõírásokban bekövetke-
zett változások érintik a vizsgálatokkal összefüggõ követelményeket.
Súlyt helyezünk a szabványelõírások terén bekövetkezett változások követésére is.
A IV. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás programjai közös
célt szolgálnak: 
A hazai roncsolásmentes szakemberek jó eséllyel pályázhassanak a vizsgálati
megbízások elnyerésére, mivel képesek megfelelni a – nemzetközi mércével
mért – követelményeknek.


