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Megújítás folyamata  

A tanúsítványok érvényességét az 5 év letelte után, illetve újratanúsítást követően 
meg kell újítani, amely a tanúsított személy felelőssége. 

A megújítás igényének bejelentéséhez a „Megrendelés megújításhoz” című MHtE 
nyomtatványt kell kitölteni, melyet az alábbi mellékletekkel együtt postán vagy 
személyesen kell eljuttatni az MHtE címére (1149 Budapest, Mogyoródi út 32.) A 
nyomtatvány az MHtE weboldaláról letölthető. 

Szükséges mellékletek: 

- A megelőző 12 hónapon belül végzett közellátás-vizsgálat megfelelő 
eredményének, valamint az előző 60 hónapon belül elvégzett megfelelő 
színlátás és/vagy szürkeárnyalat érzékelés vizsgálatának dokumentált 
bizonyítéka; 

- megszakítás nélküli, folyamatos munkavégzés (jelentős megszakítás nélküli 
MSZ EN ISO 9712:2022 szabvány 3.38) megfelelően dokumentált bizonyítéka 
azokra az eljárásokra, ipari és szakterületekre, amelyekre igényét benyújtja 
(tanúsítvány második oldalán vagy külön is igazolható); 

- korábbi eredeti tanúsítványa/ai. 

 

Az 1.,2. és 3. szint esetén az MSZ EN ISO 9712:2022 szabvány lehetőséget ad az 
érvényességi idő megújításához strukturált kreditpontrendszer szerint. (C1 táblázat) 

Ha a tanúsított nem tudja teljesíteni a strukturált kreditpont szerinti követelményeket 
gyakorlati vizsgát kell tennie. Az 1. és 2. szintű tanúsítottaknak teljesíteniük kell az 
MSZ EN ISO 9712:2022 11.2.2. szakasz, a 3. szintű tanúsítottaknak az MSZ EN ISO 
9712:2022 11.3.1 szakaszban meghatározott követelményeket.  

Egyes esetekben a tanúsítási szervezet egyedi döntése alapján az érvényességi időt 
követő 12 hónapon belül is be lehet nyújtani – kérelemmel - a szükséges 
dokumentumokat. Ezen időtartam után nincs kivétel és a jelöltnek újratanúsító 
vizsgát kell tennie 

Ha a megújítási kérelem a tanúsítvány lejárta után érkezik, az új tanúsítvány 
megújítási dátuma az a nap amikor a megújításhoz szükséges valamennyi 
követelmény teljesül. 

Ügyintéző: Csabányi Klaudia minősítést szervező (cs.klaudia@mhte.hu) 
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Az MHtE weboldaláról letölthető nyomtatványok megújításhoz való 
jelentkezéshez: 

- Kreditpont táblázat megújításhoz 

- Látásvizsgálat igazolás 

- Megrendelőlap megújításhoz 

 

Az MHtE tájékoztatási kötelezettsége: 

MHtE tájékoztatási kötelezettsége: 

Egy adott tanúsított személy érvényes tanúsításáról információt vagy megerősítést 
kaphat az információt kérő, ha dokumentáltan (levél, e-mail) az adott tanúsítás 
adatait és a kérelem tárgyát, illetve okát kérelemben rögzíti. 

A kérelmet az igazgatónak postán a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati 
Egyesülés 1149 Budapest, Mogyoródi út 32. vagy elektronikusan a 
titkarsag@mhte.hu címre kell benyújtani. 
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