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Diplomák tanúsítása 

A hegesztési felelősök tanúsítási rendszere 

A Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) előzetes felhatalmazása alapján a Magyar 
Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE), mint a Meghatalmazott 
Nemzeti Testületet működtető szervezet felhatalmazást kapott, az alábbi 
tanúsításokra: 

Tanúsított Nemzetközi/Európai Hegesztőmérnök 
Tanúsított Nemzetközi/Európai Hegesztőtechnológus  
Tanúsított Nemzetközi/Európai Hegesztőspecialista  
Tanúsított Nemzetközi/Európai Kiemelt Hegesztő 
Tanúsított Nemzetközi/Európai Hegesztési Gyártásellenőr 

 
A tanúsítványt megszerzők a diplomájukat 3 évente megújíthatják. 

1. A tanúsítás nyújtotta előnyök 

A Tanúsítási Rendszer a szakértelem elismertetését teszi lehetővé inkább az aktuális 
szakértelemre vonatkozik, mint a korábban megszerzett képesítésre. Ezért a 
rendszer meggyőző módon támogatja a vállalkozásokat, hogy megfeleljenek az    
ISO 14731 szabvány előírásainak. Meg kell említeni, hogy egyedül a munkáltató az 
egyetlen jogi személy, aki felhatalmazást adhat a munkavégzésre, a tanúsítást 
kibocsátó szervezet csak segíti és támogatja ezt a döntést.  

2.1 Tanúsítási rendszer 

A személyzettanúsítás három pillérre épül: 

a. annak tanúsítására, hogy a jelölt egy adott pillanatban képes igazolni a 
megfelelő hegesztéstechnológiai tudását.  

b. arra, hogy a jelölt megelégedésre dolgozik a tanúsításának megfelelő szintű, 
hegesztéssel kapcsolatos munkakörben kellő gyakorlatot szerezve a 
tanúsítást megelőző három évből két évet tekintve.  

c. annak igazolására, hogy a jelölt igazolja, hogy végzettségének megfelelő 
bázison fenntartotta és fejlesztette a hegesztéstechnológiával kapcsolatos 
ismereteit.  

2.2. Gyakorlat és képességek 

Az előzőekben leírt, megkövetelt műszaki végzettségen és hegesztési szaktudáson 
túl elvárás a jelölttel szemben, hogy mutassa be a megfelelő gyakorlottságát és 
jelenlegi szaktudását. Ehhez a jelölt igazolja, hogy:  

1. a tanúsításának megfelelő szintű, hegesztéssel kapcsolatos munkakörben a 
tanúsítást megelőző három évből két évet dolgozott, igazolva a hegesztési 
technológia sikeres alkalmazását.  
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2. a jelölt kötelessége, hogy egy megfelelő beszámolót készítsen a munkaköréről 
és a tevékenységéről a Vizsgáló Bizottságnak benyújtott jelentkezésében. A 
beszámoló az ISO 14731 szabványnak megfelelő szinten az 1. melléklet 
szerinti formában és kulcsszavakkal az adott tárgykörökben készüljön a 
gyakorlata igazolásához.  

2.3. A szaktudás fenntartása és fejlesztése 

A jelölteknek és a már tanúsított személyeknek igazolniuk kell, hogy fenntartják és 
továbbfejlesztik a munkájukkal kapcsolatos tudásukat. A tanúsítás fontos jellemzője a 
továbbképzés, mert a személy munkavégző képessége függ attól a tudásszinttől, 
amellyel a munkáját végzi. A műszaki fejlődés nem áll meg, ezért a hegesztő 
szakszemélyzetnek a műszaki tudásbázisát folyamatosan fejleszteni és elmélyíteni 
kell szakmai életútjuk teljes 

3. Jelentkezés a tanúsításra 

Amikor jelölt úgy gondolja, hogy megfelel a korábban felsorolt, a tanúsításhoz 
szükséges valamennyi követelménynek, vagyis a végzettség, a hegesztési 
szaktudás, a gyakorlat és a továbbképzés, akkor egy Jelentkezési Lapot (lásd 1. 
melléklet) ki kell tölteni és be kell nyújtani. Ezen a formanyomtatványon meg kell adni 
a megfelelő végzettséggel (leginkább Nemzetközi Hegesztőmérnök) rendelkező 
személy nevét, aki felkérhető arra, hogy véleményt mondjon a kívánt szintű 
tanúsítvány vonatkozásában. A jelölt munkáltatójának vagy egyéni vállalkozó 
esetében valamelyik jelenlegi megrendelőjének az ellenjegyzése is szükséges.  

A jelölteknek alá kell írnia egy nyilatkozatot, amely megfelel a "Tanúsított személyek 
szakmai életút szabályai" rendszerének.  

4. Tanúsítás 

4.1. Ellenőrzés és a tanúsítás odaítélése 

A tanúsítás iránti kérelmek értékeléséhez az ANB Igazgatótanácsa egy szakértői 
testületet hoz létre. Az egyes kérelmek elbírálását az ANB elnöke által a szakértői 
testület tagjai közül kijelölt, 3 fős kellő szakértelemmel rendelkező és független 
Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő Bizottság az ANB-nek tartozik felelősséggel.  

Csak a sikeres ellenőrzésen átesett jelölteket lehet előterjeszteni az ANB 
Igazgatótanácsának a döntésre. Az ANB ügyvezető igazgatójának jegyzőkönyveznie 
kell az Igazgatótanács döntését és tájékoztatnia kell a jelöltet a döntésről. Abban az 
esetben, ha a döntés pozitív az ANB ügyvezető igazgatójának ki kell adnia és el kell 
juttatnia a jelölthöz a Tanúsítványt.  
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4.2. A tanúsítvány érvényessége és megújítása 

A tanúsítvány a tanúsítást meghozó döntéstől kezdődően három évig érvényes, a 
megújítás esetén a meghosszabbítási folyamatnak követnie kell a megújítást, majd a 
tanúsított státusz meghosszabbítását.  

A háromévenkénti megújításkor a tanúsítottnak kell jelentkezésével kezdeményeznie 
a tanúsításának megújítását a formanyomtatványon. Ennek tartalmaznia kell a 
tanúsított megelőző három évben végzett tevékenységét, a szakmai gyakorlatát és a 
műszaki gyakorlatban bekövetkező változások naprakész követését.  

Annak érdekében, hogy a már tanúsított személyek a megújítással kapcsolatos 
követelményeket ki tudják elégíteni, az is szükséges, hogy a tanúsított megbízhatóan 
igazolja a megelőző három évben a hegesztéstechnológiával a tanúsítás szintjének 
megfelelően való. 

További információval az MHtE munkatársai rendelkezésre állnak. 

 


