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Jártassági igazolás 
 
Igazolom, hogy ………………………………………………………………………………. 

anyja neve: …………………………………………………………………………………… a 

………………………………………………………………….………………... cég munkatársa 

anyagvizsgáló munkakörben dolgozik, és az adott szakterületen …….. hónap folyamatos 

gyakorlattal rendelkezik (MSZ EN ISO 9712 7.3.1. pont).  

 
Dátum: …………………………….  ..………………………………………………. 

aláírás 
(az adott eljárásból érvényes 2. vagy 3. szintű tanúsítvány-

nyal rendelkező anyagvizsgáló + tanúsítvány száma) 

Szakmai kapcsolat jellege: ………………………………………………………………………………………… 
 

Ké r e l e m 
 

Kérem az MSZ EN ISO 9712 szabvány 3. táblázatában megadott ipari jártassági idő 
csökkentésének és /vagy a jártassági idő sikeres vizsgát követő megszerzésének 
lehetőségét - a következő indokaim miatt - elfogadni szíveskedjenek. 

a) 7.3.3.1 – 7.3.3.4 (indokok és bizonyítékok); 
b) 7.3.3.5 (ha a tanúsító szervezet által jóváhagyott megfelelő gyakorlatot nyújtó 

tanfolyam). 
c) 7.3.1. lásd megjegyzést 

 
………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………….. 
Megjegyzés: Amennyiben a jelölt a jártassági idő megszerzését a sikeres vizsgát követően kívánja 
megszerezni, akkor a vizsgára bocsátás feltétele a szabvány 3.táblázatában előírt minimális ipari jártassági 
idő 25 %-a, de legalább 160 óra. A tanúsítvány csak abban az esetben adható ki, ha a sikeres vizsgát 
követően a jelölt a 3. táblázat szerinti jártassági időt bizonyítja. 

A tanúsító szervezet döntése 
 
A jártassági igazolást  elfogadjuk    
    nem fogadjuk el   
Indokok: …………………………………………………………………………………..…... 
………………………………………………………………………………………………….. 
A kérelemnek a jártassági idő csökkentéséhez és vagy az ipari jártassági idő, sikeres 
vizsgát követő megszerzéséhez 
                                          hozzájárulunk   
    nem járulunk hozzá   
Indokok: ………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dátum: ………………                                             aláírás: ………………………………. 
                                                                           személytanúsítási szervezeti 

             egység vezetője   
7.3.1. Általános követelmények  

Azon a szakterületen, amelyen a jelölt tanúsítványért folyamodik, a megszerzendő jártasság legrövidebb 
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időtartama legyen a 3. táblázat szerinti, de lehetséges csökkentését a 7.3.3. szakasz tartalmazza. Amikor a 
jelölt egynél több eljárás tanúsítását kéri, a jártasság teljes ideje egyezzen meg az egyes eljárásokra elő irt 
időtartamok összegével.  
E nemzetközi szabvány célja, hogy a 2. szintű tanúsítás esetén az üzemi jártasság tartalmazza az 1. 
szintűként szerzett jártasság idejét. Ha az egyént 1. szintű jártassági idő nélkül, közvetlenül 2. szintre 
minősítik, akkor a jártasság ideje egyezzen meg az 1. és a 2. szintre előírt időtartamok összegével. A 
jártassági idő csökkentését nem szabad megengedni.  
A tanúsító testületnek kell meghatározni minden szintre a jártasságnak a vizsga előtti legkisebb időtartamát 
(a 3. táblázat szerinti teljes követelmény törtrészeként vagy százalékaként, mindkét megoldás 
elfogadható). Abban az esetben, ha a sikeres vizsgát követően szándékozzák a jártasságot megszerezni, 
a vizsgaeredmény legyen érvényes az érintett eljárásokra előírt teljes jártassági időtartamig, vagy legalább 
két évig.  
A jártasságot bizonyító okiratot igazolja a munkáltató, és az legyen a tanúsító testület rendelkezésére 
bocsátva. 

3. táblázat: Az ipari jártasság minimális követelményei 
Roncsolásmentes vizsgálati 

eljárás 
Jártasság, hónapa 

1. szint 2. szint 3. szint 
AT, ET, LT, RT, UT, TT 3 9 18 
MT, PT, ST, VT 1 3 12 
aA hónapokban kifejezett üzemi jártasság a névleges 40 órás munkahéten vagy a törvényes 

munkahéten alapszik. Amikor egy személy több, mint 40 órát dolgozik egy héten, a jártasságba 
beszámítható az összes órák száma, azonban meg kell tőle követelni ennek a gyakorlatnak az 
igazolását. 

 
7.3.3. Lehetséges csökkentések 

7.3.3.1. A következők tartalmazzák a jártasság időtartamának a csökkentésére vonatkozó lehetőségeket, 
amelyek közül több alkalmazása esetén a teljes csökkentés legfeljebb a jártasságra előírt időtartam 50%-a 
legyen. A tanúsító testületnek kell elfogadni minden csökkentést.  

A jártassági idő csökkentési lehetőségeinek mérlegelésekor a tanúsító testületnek tekintetbe kell venni a 
következőket.  

 A jártasság minősége változatos lehet, és a szakértelmet gyorsabban lehet megszerezni olyan 
környezettben, ahol a gyakorlat koncentrált és a kérelmezett tanúsításhoz szorosan kapcsolódik.  

 Egyidejűleg 2 vagy több felületi, például MT, PT és VT, RMV-eljárásban való jártasság megszerzése 
esetén egy RMV-eljárás alkalmazásával megszerzett tapasztalatok kiegészíthetik egy vagy több 
más felületi eljárás alkalmazásával szerzett tapasztalatokat. 

 A már tanúsított RMV-eljárásra az egyik szakterületen meg szerzett tapasztalatok kiegészíthetik 
ugyanazon RMV-eljárásra egy másik szakterületen szükséges jártasságot.  

 Figyelembe kell venni a jelölt képzettség ének szintjét és minőségét is. Ez különösen a 3. szintre 
jelöltek esetén jellemző, de ez alkalmazható más szintekre is.  

 
7.3.3.2. Ezen nemzetközi szabvány szerint egyidejűleg két vagy több RMV-eljárásra meg lehet szerezni az 
üzemi jártasság beszámítását a megkövetelt teljes jártassági idő következők szerinti csökkentésével:  

 két vizsgálati eljárás esetén a megkövetelt teljes időtartam 25%-kal csökken,  
 három vizsgálati eljárás esetén a megkövetelt teljes időtartam 33%-kal csökken,  
 négy vagy több vizsgálati eljárás esetén a teljes időtartam 50%-kal csökken.  

A jelölttől minden esetben meg kell követelni annak bizonyítását, hogy mindegyik olyan vizsgálati 
eljárásban, amelyre tanúsításért jelentkezett, a megszerzett jártassági ideje legalább a 3. táblázat szerinti 
érték fele.  
 
7.3.3.3. A jelölt minden esetben köteles bizonyítani, hogy a megszerzett jártassági ideje a megpályázott 
tanúsítással érintett RMV-eljárások és szakterületek minden kombinációjában legalább a megkövetelt 
időtartam 50%-a, és ez soha nem lehet kevesebb 1 hónapnál.  
 
7.3.3.4. Ha a kérelmezett tanúsítás korlátozott az alkalmazás szempontjából (pl. falvastagságmérés vagy 
automatikus vizsgálat), a jártassági idő legfeljebb 50%-kal csökkenthető, de legyen legalább egy hónap.  
7.3.3.5. A jártassági időnek legfeljebb az 50%-a teljesíthető egy megfelelő gyakorlatot nyújtó tanfolyammal, 
melynek időtartamát legfeljebb ötszörös tényezővel lehet súlyozni. Ezt az eljárást nem szabad együtt 
alkalmazni a 7.3.3.4. szakasz szerintiekkel. A tanfolyam a gyakran előforduló vizsgálati feladatok 
megoldására irányuljon és jelentős részben terjedjen ki ismert folytonossági hiányokat tartalmazó gyakorló 
darabokra.  A programot a tanúsító testületnek kell jóváhagynia. 


