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Információs lap (MSZ EN ISO 3834) 
 

A tanúsítási folyamat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) akkreditációja, valamint az 
Európai Hegesztési, Kötési és Vágási Szövetség (EWF) és a Nemzetközi Hegesztési 
Intézet (IIW) felhatalmazása alapján történik, az MSZ EN ISO 3834, ügyfél által igényelt 
szint tanúsítását megcélozva. 

A GYTR/MCS (Gyártói Tanúsítási Rendszer/Manufacture Certification System) tanúsítás 
elsődlegesen arra irányul, hogy biztosítsa a gyártók szakértelmét és a speciális hegesztési 
eljárás megfelelő ellenőrzését, hogy az általuk gyártott termékek minősége, a környezet, az 
egészség és a biztonság tekintetében megfelelnek a kötelező és/vagy a szerződéses 
feltételeknek.  

A cél, hogy a tanúsított cégek bizonyítsák: egy megadott tevékenységi körben elértek egy 
azonosítható, minimális készségszintet. 

A gyártás minőségirányítás területén az európai trend világosan a termék/eljárás szerinti 
megközelítés. Példaként szolgálnak erre az Európai Irányelvek és azokat alátámasztó 
európai harmonizált szabványok (amelyek megkövetelik a bármely kereskedelmi ágazatra 
jellemző, speciális műszaki előírások teljesítését). A gyártott termékekre vonatkozó ilyen 
előírások a vállalatok általi teljesítésének megkönnyítése érdekében az EWF specifikus 
kiegészítő iránymutatásokat dolgozott ki az érintett eljárások/termékek (pl. vasúti 
alkatrészek, nyomástartó edények és építési termékek) tekintetében, amelyek figyelembe 
veszik az alkalmazandó szabványokat, valamint azokon a legjobb tapasztalatokon 
alapulógyártási eljárásokat, amelyeket a főbb európai gyártók és vevőik megosztottak 
egymással. 

Nagy figyelmet fordítottak a szabvány részletes értelmezésére a külső szakértők általi 
felmérés vonatkozásában: megfelelően felkészített rendszer-értékelők megnevezésére és 
bejegyzésére és egy olyan működéséi struktúra kialakítására, amely biztosítja, hogy azonos 
módon tanúsítsák mindazokat a cégeket, amelyeknél a rendszerek szabályait alkalmazzák. 

A tanúsítási rendszer dokumentumait úgy alakították ki, hogy integrálják az EA 6/02 Európai 
Akkreditálási Kooperációs útmutatót, valamint az MSZ EN ISO 3834 szerinti gyártói 
tanúsítási tevékenységet, így azok teljes mértékben megfelelnek ennek az útmutatónak. 

Az MHtE, a gyártók felkészültségének megfelelőségét az MSZ EN ISO 3834 megfelelő 
szintjéhez kapcsolódó tanúsítvánnyal ismeri el. 

 

Tanúsítási folyamat  

1. Megkeresés esetén (postai úton, telefonon, e-mailben), a tanúsítandó szervezet 
informálása 

2. Árajánlatkérés a tanúsítandó szervezet részéről 
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3. Árajánlat, az információs lap, valamint az EA 07 jelű Előzetes tájékoztató kérdőív 
megküldése tanúsítandó szervezet részére. 

4. A tanúsítandó szervezet által kitöltött EA 07 jelű Előzetes tájékoztató kérdőív, 
valamint a EA 09 jelű Megrendelés visszaküldése a tanúsító szervezet részére 

5. Szerződés megkötése 
6. Értékelő személy/ek kijelölése 
7. Értékelés lefolytatása 
8. Dokumentáció ellenőrzése, jóváhagyás, esetleges pótlások végrehajtása 
9. Tanúsítvány/ok kiállítása  

 

Az MHtE, mint tanúsító szervezet szakértőivel áll az ügyfelei rendelkezésre. 

Kérdéseikkel forduljanak bizalommal hozzánk. 

 

A honlapon található információkon felül az alábbi munkatársunkhoz fordulhatnak 
információért: 

 

Laurencsikné Benedek Júlia 
Tel.: +361 769-0056 /4. mellék vagy +3670 400-2767 
email: benedekj@mhte.hu 
 


