
 

FELHÍVÁS 

A hegesztés minőségirányítása: jóváhagyás, validálás, tanúsítás 

című ankétra 

 

A rendezvény ideje: 2018. október 19.  9:30 – 13:30 

A rendezvény helyszíne: Óbudai Egyeztem (1034 Budapest, Bécsi út 96/b.) 

Regisztráció: A csatolt regisztrációs lap info@maheg.hu címre való megküldésével. Részvételi díj a 

regisztrációs lap szerint. 

A Magyar Hegesztési Egyesület a magyarországi hegesztő szakemberek és hegesztő üzemek 

minőségirányításáért felelős munkatársainak figyelmébe ajánlja A hegesztés minőségirányítása: 

jóváhagyás, validálás, tanúsítás című ankétot.  

Az ankét során független tanúsító szervezetek és hatósági szakemberek számolnak be a normatív és 

jogszabályi változások során szerzett tapasztalataikról, legjobb gyakorlatokról.  

Az előadásokat követően egy fórum keretében a résztvevők lehetőséget kapnak a tanúsító 

szervezetekkel való egyeztetésre, vitára. A rendezvény résztvevői kérdéseiket a regisztráció során 

írásban feltehetik, a fórum során erre választ kaphatnak. A rendezvény kávé és ebédszünete 

személyes egyeztetésekre is lehetőséget fog adni.  

Az ankét programja: 

9:30-10:00 Regisztráció  

10:00-  10:05 Köszöntő 

10:05-  10:30 MSZ EN ISO 9606-1:2017: alkalmazási tapasztalatok a személytanúsításban  

Előadó: TÜV Rheinland InterCert Kft. 

10:30-  10:55 MSZ EN ISO 15614-1:2017 Új megközelítés a szabványban, alkalmazási  tapasztalatok 

Előadó: ÉMI-TÜV SÜD 

10:55-11:20 A műanyaghegesztés szabályozása  

Előadó: MHtE  

11:20-11:35 Szünet 15’ 

11:35-12:00 MSZ EN ISO 9001:2015 Az új szabvány alkalmazására való átállás tapasztalatai 

Előadó: TAM CERT 

12:00-12:25 Jogszabály változás alkalmazása: 8/2018 (VIII.17.)  ITM rendelet 

Előadó: BFKH 

12:25-13:25 Kerekasztal beszélgetés és fórum a hegesztési minőségügyi szabványokról, 

jogszabályokról és azok alkalmazásáról 

13:25  A rendezvény zárása, szendvics ebéd 
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Jelentkezési lap a 

Hegesztés minőségirányítása 

című ankétra 

Az ankét részvételi díja 25.000 Ft/fő, (MAHEG tagoknak 20.000 Ft/fő, diákoknak 2000Ft/fő), 

amelyről a jelentkezést követően számlánkat megküldjük. A részvételi díj átutalását igazoló 

bizonylatot a regisztrációkor kérjük bemutatni. 

Az ankéttal kapcsolatos szervezési kérdésekben az info@maheg.hu e-mail címre írt levélben 

kaphat felvilágosítást. 

A jelentkezési lapot legkésőbb 2018. október 17-ig kérjük megküldeni e-mailben az   

info@maheg.hu címre. 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

Jelentkező neve:…………………………………………………………………………………. 

Levelezési cím (irányítószámmal):……………………………………………………………..... 

Elérhetőség (telefon, fax, e-mail):……………………………………………………………….. 

Céges jelentkezés esetén számlázási cím (név, cím, irányító szám):……………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

Cég adószáma:…………………………………………………………………………………… 

 

Kedvezmény igénybevétele érdekében kérjük a megfelelőt aláhúzni: 

MAHEG tag vagyok  

Egyetemi, vagy főiskolai hallgató vagyok az alábbi intézményben: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Dátum: 

 

 ………………………………………… 

    Ph.    cégszerű aláírás 
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