
 

 

MEGHÍVÓ 
A Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete 

2014. június 19 - 20-án  
rendezi meg az 

Anyagvizsgálat a Gyakorlatban 7. Szakmai Szemináriumot 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Helyszín: 
GRANADA KONFERENCIA WELLNESS ÉS SPORT HOTEL 

Kecskemét 
 

Az előző AGY rendezvények hagyományához híven a Szeminárium célja: 
 

A gyakorlati anyagvizsgálatokat végző szakemberek tapasztalatcseréjének és kapcsolatépítésének 
elősegítése, figyelmet fordítva a fiatal szakemberek eredményeire, a fejlődési irányok áttekintésére. 

A Szeminárium mottója: 
„Anyagvizsgálat a járműgyártás és -fejlesztés szolgálatában”  

Fő témakörök: 

 Nem oldható kötések (hegesztések, forrasztások – függetlenül az anyagminőségtől) és szerkezetek vizsgálata 
 Épített szerkezetek és anyagainak vizsgálata 
 Karosszériák, anyagok, szerkezetek és vizsgálatok, motorok fejlesztése, élettartam növelés lehetőségei 
 Különleges anyagok (kompozitok, kerámiák, fémhabok stb.) vizsgálata. 
 Káresetek elemzése 

Részvételi díj MAE tagoknak: 69 500.- Ft +ÁFA/fő * 

*Az ár tájékoztató jellegű. Részletes információkat az ár tartalmáról, valamint az igénybe vehető kedvezményekről a mellékelt jelentkezési lapon olvashat. 



 

 

 

A 7. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban (7. AGY) a hagyományainak megfelelően a gyakorlatban alkalmazott anyagvizsgálati 
problémákkal foglalkozik. Ez alkalommal - az utóbbi évek fejlesztési irányainak megfelelően - kiemelt hangsúlyt kapnak a 
járműgyártás és a villamos energia előállítás keretében alkalmazott eljárások és megoldások. A szeminárium témája 
természetesen más témakörökre is kiterjed, mint például a forraszanyagok vizsgálata vagy a laboratóriumi 
minőségbiztosítás és ezen belül a jártassági vizsgálatok. 
 

Az előadások egy részét az adott területek elismert szakemberei tartják, többek között: 
 Rolf-Friedrich Dornhoefer            (Audi QS Alanalyse/FAP Leiter) 
 Lepsényi István        (Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgató) 
 Dr. Hanula Barna     (Széchenyi István Egyetem rektori tanácsadó, egyetemi docens) 
 Dr. Ring Rózsa         (NAT ügyvezető igazgató) 
 Dr. Prof. Trampus Péter      (Trampus Mérnöki Iroda ügyvezető igazgató) 
 Dr. Gillemot Ferenc             (ASI ügyvezető igazgató) 
 Narancsik Zsolt         (ISD-Dunaferr Laborvezető) 
 Csizmazia Ferencné dr.   (Anyagvizsgáló szakmérnök) 

 
A szakmában közismert neveken kívül több fiatal is bemutatkozik, valamint poszter előadások teszik teljessé a 
szeminárium programját.  

A szemináriumot megelőző, úgynevezett „0” nap délutánján kerül sor azokra a beszámolókra, amelyeken a legutóbbi 
években kifejlesztett eszközökkel szerzett tapasztalatokat foglalják össze. Érdekes programok várhatók már a 0. napon 
is, ahol idén az új, gyorsan fejlődő anyagvizsgálati módszerek bemutatásával foglalkozunk. Várható témák: 

 
 Elvárások és lehetőségek a CT mérési pontosságában   
 Speciális mikroszkópok és mikroszkóp szoftverek                 
 Aramis megoldások: új felületleképzési technikák           
 Biomechanikai vizsgálattechnika               
 Korszerű szakítógép extenzométerek, stb…            
 Keménységmérés másként        
 CCD Spektrométerek 
 A röntgen diffrakció alkalmazása az autóipari problémák megoldására     
 Felbontás és kiértékelés lehetőségei a termográfiában 

 
A témakörhöz kapcsolódóan a kecskeméti Mercedes gyárban látható lesz a gépkocsi gyártás vizsgálati programjának 
gyakorlati megvalósítása. 

A 35 előadást tartalmazó teljes programot – annak végelegesítése után – egy következő körlevél fogja tartalmazni. 

A részletes program a későbbiekben következő honlapról tölthető majd le: www.mae2012.hu 



 

 

 

A szervező bizottság tagjai: 

Elnök: Dr. Czinege Imre 

Szervezés: Harnisch József 

Tematika: Csizmazia Ferencné Dr. 

 

Szakmai támogatók: 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Miskolci Egyetem 

Széchenyi István Egyetem 

Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség 

Magyar Hegesztési Egyesület 

valamint az előadók által képviselt anyagvizsgáló laboratóriumok és szervezetek 

 

 

 

 

 
 

A jelentkezéssel kapcsolatban érdeklődni Naszádi Anikónál, az egyesület titkáránál lehet. 

Telefon: +36 20 596 1094 
E-mail: titkarsag@mae2012.hu  

 
Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete 

 
 
 
 

 
 

 


