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Mi történt 2016-ban?

A Szövetség alapítása: 1992



Új székhely

 2440 Százhalombatta Iparos u 11

 Batta Tudományos Technológiai Park

 Postacím: 2441 PF 86



Új honlap www.hunkor.hu

 Bármilyen eszközzel jól kezelhető

 Sok lehetőség

 Kevés adat

http://www.hunkor.hu/


Új bizottságok

 Anyagtudományi

 Épített szerkezetek

 Bevonatkészítési

 Minőségügyi és szakértői

 Oktatási és külkapcsolatok



Anyagtudományi Korróziós Munkabizottság

 Fémes, nemfémes és kompozit anyagok és bevonatok korróziós folyamatai és 
vizsgálatuk; korrózióvédelmi technikák alapelve; nanotechnológiai kutatás-fejlesztés 
és innováció.

 Elnök: Dr. Telegdi Judit

MTA Természettudományi Kutatóközpont

TEL: +36 30 475 4199

E-mail: telegdi.judit@ttk.mta.hu



A HUNKOR külkapcsolatai
Eredetileg a HUNKOR tagja volt:

az Electrochemical Society-nek

a NASE-nek

Eurepan Federation of Corrosion.

Ma  a HUNKOR tagja a

European Federation of Corrosion (EFC)

Word Corrosion Organization

Az EFC-n belül működik a: Board of Administration

General Assembly

Science and TechnologiyCommittee.

Jelenleg Török Tamás képviseli ezekben a HUNKOR-t.  Az ülésekre elsősorban az 

EUROCORR konferenciákon belül kerül sor, de év közben is  tartanak összejövetelt, 

elsősorban a következő konferencia szervezésével kapcsolatban..

A HUNKOR  a tagdíj fejében az EFC által szervezett valamennyi rendezvényről értesül a 

honlaphoz való hozzáférés útján.

Az EFC kiadványának néhány számát postai úton is megkapja a HUNKOR.

Probléma: a tagdíj a kis szervezeteknek drága.



Kurt Schwabe konferenciák

 A legelső konferenciát Kálmán Erika szervezte 1993-ban, Tatán, ahol 50 hazai 
résztvevő mellet 31 külföldi szakember is részt vett.

 Azóta három évente kerül megrendezésre.

 A DECHEMA szakemberei szervezik.

 Az idei konferencia Mittweidaban, Németroszágban került megrendezésre mintegy 
száz résztvevővel.

 A konferencia-kirándulást a Kurt Schwabe Intézetbe szervezték.

 Magyarországról négyen vettünk részt: Láng Győző (ELTE) és Telegdi Judit meghívott 
előadókként. Gergely András és Tala Abohalkuma (PhD hallgató) szóbeli előadással.





Előadásaink

 J. Telegdi: Special approach to study corrosion by combining different, 
electrochemical and microscopic techniques
An overview with examples

 J. Telegdi, G. Luciano, T. Abohalkuma, A. Shaban: Surface treatment with unusual 
phosphonic acids

 G. G. Láng et al.: Application of dual dynamic voltammetry for the interpretation of 
certain featured of the interfacial tension vs. electrode potential curve of gold.

 A. Gergely: Hydrogen sulfide corrosion of carbon and stainless steel alloys in gas-oil 
mixtures of renewable fuel sources under co-processing conditions.



Következő Kurt Schwabe konferencia szervezése

 Felvetették az idei szimpózium szervezői, hogy a követekezőt 
a HUNKOR szervezze.

 Előny:
 több, mint 20 év után „hazakerül” ez a konferencia;

 A magyar korróziós szakemberek megismerkedhetnek külföldi kollégáikkal

Hátrány: a szervezés igen komoly emberi és anyagi erőforrást igényel.



Nemzetközi kapcsolatok

A Szövetség tagja: 

 az Európai Korróziós Szövetségnek 

 WCO-nak



ÉPÍTETT SZERKEZETEK korróziós munkabizottság

 Acélszerkezetek korróziója és korrózióvédelme, katódos védelem, inhibitoros 
védelem, átmeneti védelem, betonkorrózió.

 Elnök: Almássy Piroska

Techno-Wato Kft.

TEL: +36 30 977 1262

E-mail: almassy.piroska@ technowato.hu



BEVONATKÉSZÍTÉSI korróziós munkabizottság
 Fémszerkezetek (acél, alumínium, réz, stb.) felületvédelme bevonatokkal;  szerves, fémes és szervetlen bevonatok képzése; 

felülettechnológiai fejlesztések, modern felületvédő anyagok és burkolatok (berendezések, kivitelezés: tisztítás, 
előkészítés, javítás, felújítás, felületkikészítés, környezetvédelem, biztonság).

 Elnök: Dr. Lambertus Zsoltné

Feszo-Trade Kft.

TEL: +36 70 3807880

E-mail: lambertus.zsoltne@feszo.hu 

 Krójer Antal - Festék és szerves bevonatkészítési albizottság

Rozsdalovag Kft.

TEL: +36 70 3731933

E-mail: akrojer@gmail.com

 Dr. Török Tamás Fémes és szervetlen bevonatkészítési albizottság

Miskolci Egyetem

TEL: +36 30 5149384

E-mail:

fektt@uni-miskolc.hu

mailto:akrojer@gmail.com


MINŐSÉGÜGYI ÉS SZAKÉRTŐI
korróziós munkabizottság

 Hatósági szabályozás; szabványosítás; minőségirányítás és ellenőrzés. Szakértői 
tevékenységek a korrózióvédelem területén.

 Elnök: Mátravölgyi Norbert

Vekor Kft.

TEL: +36 30 7320108

E-mail:     norbi@vekor.hu



OKTATÁSI ÉS KÜLKAPCSOLATOK
korróziós munkabizottság

 Média-kapcsolatok; korrózióvédelmi tájékoztatás és oktatás-szervezés; nemzetközi 
korróziós szervezetekkel és oktatási-kutatási intézményekkel kapcsolattartás.

 Elnök: Lakatosné Dr. Varsányi Magda

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.

TEL:  +36 1 4630542

E-mail: magda.lakatos@ bayzoltan.hu



MOL XI. korróziós szakmai nap 

 Mátyási Ede: Hogyan készülünk fel a megnövekedett korróziós igénybevételekre?

 Bohács György: Új korróziós kihívások előtt a Dunai Finomító - Alternatív kőolajok 
feldolgozásak

 Bóha Gergő: Alternatív kőolaj feldolgozás technológiai korlátai a Dunai Finomítóban és 
nemzetközi kitekintésor tapasztalt korróziós hatások és akciók

 …

 Keresztényi István: Az alternatív kőolaj-feldolgozás támogatása korrózióvédelmi 
laborvizsgálatokkal

 Angyal András (Chimec): Alternatív kőolaj feldolgozás az AV2 üzemben – korróziós 
problémák és megoldások a kezelőcég szemszögéből

 …



Nemzeti Múzeum restaurátor műhelye

 A Magyar Nemzeti Múzeum MŰTÁRGYVÉDELMI ÉS RESTAURÁTOR FŐOSZTÁLYÁRA
http://mnm.hu/hu/mutargyvedelmi-es-restaurator-foosztaly szerveztünk látogatást

 2016. november 24-én délután 13 órától.

 Földessy Péter főosztályvezető úr közreműködésével és Dr. Lencz Balázs főosztályvezető 
helyettes úr szíves kalauzolásával az alábbi műtermeket látogathattuk meg:

 Régészeti fémrestaurátori műterem

 Numizmatikai restaurátori műterem

 Újkori fémrestaurátori műterem

 A látogatáson több, mint 20 érdeklődő Hunkoros vett részt.

http://mnm.hu/hu/mutargyvedelmi-es-restaurator-foosztaly


FROSIO training

 Előkészületek: Bondár Tibor

 Ostorházi László – level III. Inspector # 10009

Teknologisk
Institutt

640
English
Exam:
Polish/English

4 - 12 October
13 & 14 
October

POLAND, 
GDANSK



Új tagok

 AFMSZ – társult tag 2016 ápr

 Vernice Kft 2017 jan

 Sika Hungária 2017 jan



Mit tervezünk 2017-ben?

A Szövetség alapítása: 1992



2017 TERV

 Tagnyilvántartó, ügyviteli szoftver – mindenkitől kérek egy fotót, logót @!

 Hivatali ügyek

 Arhívum

 Bank

 Hatóságok

 Szakértői adatbázis

 Új tagok

 Kommunikáció hírlevél hunkor.hu médiamegjelenések



FROSIO training 2017 Hungary 

 Supported by HUNKOR

 Százhalombatta Hotel Training

 Jelentkezési határidő: 2017-01-05!!!       Bővebb info: www.hunkor.hu

Per Hartland 
Value AS

? English
13-23 
February

24-25 
February

Hungary, 
Budapest

http://www.hunkor.hu/


Tagok támogatása

 Szakmai 

 Üzleti



HUNKOR támogatása

 Tagdíjak - ELŐTERJESZTÉS                 - SZAVAZZUNK!

 Természetes személyek……………………………………………….7 200.-/ év (600.-/hó)

 Jogi személyek……………………………………………………………100 000.-/év, 

vagy pl. árbevétel 0,01%-a,       vagy        alkalmazotti létszám 1000.-/fő

 Diák, nyugdíjas……………………………………………………………3600.- /év (300.-/hó)

 Egyéb pénzügyi támogatás…   komparatív előnyök



2017 év elején …

Mindenki tegye meg a javaslatait írásban 
január 31-ig

A vezetőség ennek alapján fogja összeállítani 
a 2017-os akciótervet február végéig.

Köszönöm a munkát, az együttműködést!


