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Tanúsítványok újratanúsítása 

 

Az 1. és 2. szintű tanúsítványok újratanúsítása 

 

Felhívjuk az 2011. évben minősítést szerzett vizsgálók figyelmét, hogy az MSZ EN ISO 9712 
szabványban foglaltak szerint újratanúsításért kell folyamodniuk. 

 

A megújításhoz jelentkezési lapot kell kitölteni, a mellékleteit csatolni és az MHtE címére (1149 
Budapest, Mogyoródi út 32.) postán (vagy személyesen) eljuttatni. (AT-01) 

Az adatlaphoz csatolni kell: 

o A megelőző 12 hónapon belül végzett látásvizsgálatot  

o a folyamatos (jelentős megszakítás nélküli MSZ EN ISO 9712 szabvány 10.1b) 
és a megfelelően dokumentált bizonyítékát azokra az eljárásokra, 
termékterületekre és szakterületekre, amelyekre a megújítást kérik (tanúsítvány 
második oldalán vagy külön is igazolható) 

o megújítandó tanúsítványát/ait. 

 

Az újratanúsítás kezdeményezésekor az MSZ EN ISO 9712 11.2 pont szerint a következők 
figyelembevételével kell teljesíteni: 

 Egyszerűsített eljárás keretében (kijelölt vizsgahelyen lefolytatott) gyakorlati vizsgát kell 
tenni (vizsgálati utasítás készítés, vizsgálat elvégzése és jegyzőkönyvezése). 

 Gyakorlati és írásbeli (teszt) vizsgát kell tenni. 

 A megújított tanúsítványok az eljárás költségeinek megtérítését követően vehetők át. 

 A sikertelen újratanúsítás esetén a tanúsító szervezet a sikertelen újratanúsítást követő 
1 hét és legfeljebb 6 hónap időtartamon belül időpontot jelöl ki az újratanúsítás 
megismétlésére. 

A tanúsított személy feladata kezdeményezni a megújítási folyamatot. A tanúsítás lejárta előtt 6 
hónapon belül kell bemutatni a megújításhoz szükséges dokumentumokat. 

Egyes esetekben a tanúsítási szervezet egyedi döntése alapján a tanúsítás érvényességi 
idejétől számított 12 hónapon belül is be lehet nyújtani a megújító dokumentumokat. Ezen 
időtartam után nincs kivétel és a jelöltnek újratanúsító vizsgát kell tennie. 

A gyakorlati vizsga lebonyolításával, illetve - amennyiben szükséges - felkészítéssel 
kapcsolatban az MHtE által javasolt felkészítő bázisokhoz tud fordulni. 
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A 3. szintű tanúsítványok újratanúsítása 

 

A Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE), mint tanúsító szervezet a 
3. szintű roncsolásmentes anyagvizsgáló tanúsítás újraminősítését az MSZ EN ISO 9712 
szabvány előírásaival összhangban strukturált kreditpontrendszer igazolással (MSZ EN ISO 
9712 „C1” melléklet) vagy egyszerűsített vizsgával lehet kezdeményezni. 

 

A tanúsított személy feladata kezdeményezni a megújítási folyamatot. A tanúsítás lejárta előtt 6 
hónapon belül kell bemutatni a megújításhoz szükséges dokumentumokat. 

Egyes esetekben a tanúsítási szervezet egyedi döntése alapján a tanúsítás érvényességi 
idejétől számított 12 hónapon belül is be lehet nyújtani a megújító dokumentumokat. Ezen 
időtartam után nincs kivétel és a jelöltnek újratanúsító vizsgát kell tennie. 

 

1. A megújításhoz, jelentkezési lapot kell kitölteni, a mellékleteit csatolni és az MHtE 
címére (1149 Budapest, Mogyoródi út 32.) postán (vagy személyesen) eljuttatni. (AT-01) 

2. Az adatlaphoz csatolni kell: 

o megelőző 12 hónapon belül végzett látásvizsgálatot 

o a folyamatos (jelentős megszakítás nélküli MSZ EN ISO 9712 szabvány 10.1b) 
és a megfelelően dokumentált bizonyítékát azokra az eljárásokra, 
termékterületekre és szakterületekre, amelyekre a megújítást kérik (tanúsítvány 
második oldalán vagy külön is igazolható) 

o továbbá 1 db, lehetőség szerint színes 6 x 4 cm méretű igazolvány képet, a 
korábban már leadott fénykép frissítése érdekében, 

o megújítandó tanúsítványát/ait. 

3. Egyszerűsített eljárás keretében (kijelölt vizsgahelyen lefolytatott) gyakorlati vizsgát kell 
tenni (vizsgálati utasítás készítés, vizsgálat elvégzése és jegyzőkönyvezése). 

Gyakorlati és írásbeli (teszt) vizsgát kell tenni. 

4. Amennyiben a kredit pontok nem érik el a C mellékletében előírtakat, vagy a kredit pont 
bevallást a tanúsító szervezet nem fogadja el, a vizsgáló 6 hónapon belül 
kezdeményezheti az újratanúsítást. 

 

A szükséges dokumentumokat a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés 
részére szíveskedjenek megküldeni. 

 


