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A TAM CERT Magyarorzság Kft. MSZ EN ISO/IEC 17024:2013 szabvány szerinti 

személytanúsítási eljárásának leirása az MSZ EN ISO 9606-1:2017 

szabványban foglaltak szerinti hegesztők minősítésének követelményei 

alapján 
 

A leírásban a minősítés egyben a tanúsítás fogalmát is tartalmazza. 
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1. Érvényességi terület: 
 

Az ISO 9606 szabványsorozatnak ez a része az acélok ömlesztő hegesztését végző 

személyek minősítő vizsgájára vonatkozik, csak kézi vagy részben gépesített hegesztési 

eljárásokra. 

A minősítő vizsga alkalmazható a hegesztéstechnológia és a hegesztő minősítésére 

egyaránt. A szabvány alapelve az, hogy a minősítő vizsga nem csak a vizsga során meglévő 

feltételekre 

azd minősítést, hanem minden olyan egyéb feltételre is, amit könnyebb 
meghegeszteni 

feltételezve, hogy a hegesztő megfelelő képzésben részesült és/vagy van ipari gyakorlata 

az érvényességi tartományon belül. 

 
 

2. Tanúsításban való részvétel személyi feltétele 
 

✓ 18 éves korhatár elérése 

✓ 2 év szakmai gyakorlatot igazoló munkáltatói igazolás hegesztési megbízott vagy felelős 
által hitelesítve 

✓ baleset, munka és tűzvédelmi oktatáson való részvétel igazolása 

✓ egyészségügyi orvosi alkalmasági igazolás 

/ egyéni jelentkezők esetén a munkahelyi igazolások egyéb, a feltételek teljesítő dokumentumok is elfogadhatók, például korábbi minősített 

hegesztő tanúsítványok, oklevelek / 
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3. Tanúsításra jelentkezés 
 

A tanúsítási igényt a munkahely jelenti be a TAM CERT Magyarország Kft. (továbbiakban 

TAM CERT) honlapján található és letölthető ST-T-20-002 formalap kitöltésével és a 

munkáltató hegesztési megbízottja vagy felelőse által aláírva mellékelve az előírt feltételek 

meglétéről szóló nyilatkozatot, és a gyakorlati vizsga alapját képező és a hegesztési 

megbízott által aláirt WPS lapokat. 
 

A jelentkezés előbbiekben felsorolt dokumentumait 5 nappal a vizsga előtt kell megküldeni, 

lehetőleg elektronikus formában vagy személyesen átadva a TAM CERT irodájában. 
 

A Tanúsításon való részvételnek nem előfeltétele egy elméleti képzésen vagy gyakorlati 

képzésen/ tréningen való részvétel 

 
 

4. Vizsgahellyel szemben támasztott követelmények 
 

A gyakorlati és elméleti vizsgák a TAM CERT által elfogadott vizsgahelyeken vagy a 

munkáltató erre a célra kialakított műhelyében és oktató termében történhet. 

A gyakorlati vizsgához kialakított vizsgahelyeknek biztosítani kell a hegesztők és vizsgáztató 

számára a zavartalan vizsgakörülményeket. 

- baleset, munka és tűzvédelmi előírások betartást 

- WPS-ben leírt technológiai és műszaki paraméterek megvalósíthatóságát és azok 
ellenőrizhetőségét 

Amennyiben a vizsgahely nem felel meg a feni követelményeknek úgy a vizsgáztató elállhat a 

vizsgáztatástól. 

 
 

5. Tanúsítás lefolytatása, elméleti és gyakorlati vizsga 
 

A vizsga gyakorlati és elméleti részből áll. 
 

Vizsga megnyitása: 
A vizsgáztatónak a vizsga megkezdése elött ellenőrzi, hogy vizsgakörülmények megfelelőek-e. 
Bármelyik feltétel nem teljesülése esetén a vizsga nem folytatható le. 

 

Gyakorlati vizsga: 
A vizsgázgató a vizsga megnyitásakor, ismerteti a vizsga előírásait, lefolyását és a 
rendelkezésre álló időt. Felhívja a figyelmet, hogy a WPS-től való eltérés, vagy egyéb 
vizsgarend be nem tartása a vizsgáztató azonnali kizárást eredményezheti, továbbá 
felhívja a vizsgázók figyelmét a munkavédelmi előírások betartására. 

- Ellenőrzi a vizsgázók személyi adatait, azokat megfelelteti a WPS lapok adataival 

- Ellenőrzi a vizsgadarabok anyagbizonylatait, méreteit, előkészítést, hegesztők 
azonosító számait majd ellátja a fém beütő bélyegzőjével a darabot. 

- Ismerteti a hegesztőkkel az ellenőrzés lépéseit, a hegesztők bemutatási 
kötelezettségét a hegesztés során. 

- Az elkészült vizsgadarabokat a vizsgáztató átveszi, azokat szemrevételezéssel 



TAM CERT Magyarország Vizsgáló és Tanúsító Kft. 

1064 Budapest, Vörösmarty u. 67. II. em. / Tel .: (+36 1) 278-2295 - (+36 1) 487-0525 / E-mail: info@tamcert.hu / Honlap: http://www.tamcert.hu 

- ellenőrzi, ennek eredményét a kiértékelő lapon regisztrálja és aláírásával hitelesíti. 

- Új vizsgadarabot csak a hegesztőtől független események estén adhat a vizsgáztató 
(készülék meghibásodás, téves anyagválasztás stb.). 

- A vizsgáztató a vizsgadarab készítése során is leállíthatja a hegesztést, amennyiben 
úgy látja, hogy a vizsgázó nem rendelkezik a megfelelő gyakorlati jártassággal. 

 

Elméleti vizsga 

Az elméleti vizsga írásban, tesztlap kitöltésével történik, (anyagismereti, technológiai, 
biztonságtechnikai követelményeket tartalmazó) vizsgáztató jelenlétében. 
A vizsgáztató szétosztja a névre szóló tesztlapot és tájékoztatja a vizsgázókat a tesztlap 
kitöltési módjáról. 
Az elméleti vizsgakérdések számát tartalmazó tesztlapon 16 tesztkérdés sorszáma található. 
A tesztkérdéseket tartalmazó lapokon a sorszámmal meghatározott sorszámmal 
meghatározott 16 kérdés és a lehetséges válaszok elolvasása után, a három lehetséges 
válaszból a vizsgázónak ki kell választania az általa helyesnek tartott egyetlen választ és ezt a 
tesztlapon a megfelelő kockába be kell jelölni. 
Amennyiben a helyes válaszok száma eléri a 12-et az elméleti vizsga megfelelő. 
A vizsgáztató aláírja a Tesztlapokat, a Megfelelt / Nem megfelelt értékelés bejelölése után. 
A vizsga a gyakorlati vizsgadarabok szemrevételezése és az elméleti vizsga eredményeinek 
kihirdetésével ér véget. 
Az eredménytelen elméleti vizsgát követően egy két belül lefolytatható elméleti pótvizsga 
szabályai azonosak a leírtakkal. 
További minősítés alkalmával a tesztvizsga alól mentesül az, aki 6 hónapon belül az adott 
eljárásra vonatkozó érvényes tesztvizsgával rendelkezik. 

 

 
6. Tanúsítási döntés: 

 

Az elméleti és gyakorlati vizsga befejezése után a szemrevételezési vizsgaértékelő lap 
ST-T-20-008 valamint az anyagvizsgálati jegyzőkönyv alapján a Tanúsító hely vezető dönt a 
tanúsítvány kiadásáról, annak tartalmáról. 
A vizsgálatokat vagy a vizsgáztató vagy akkreditált labor végezheti el a vonatkozó szabvány 
által előírtaknak megfelelően. 
A Tanúsítási döntést a Hegesztők tanúsítását végző testület vezetője hozza meg. 

 

 
7. A minősítés érvényességi ideje: 

 

A hegesztő minősítésének érvényessége a vizsgadarab hegesztésének időpontjában kezdődik 
feltéve, hogy az előírt követelményeket kielégítették. 
A minősítési bizonyítvány érvényessége meghosszabbítható, a ST-T-20-002 hegesztő 
minősítésre jelentkezési lapban megadott módon. 
A minősítési bizonyítvány hároméves, megismétlett minősítő vizsgával kérhető a tanúsító 
szervezettől vagy kétéves, kétévenkénti ellenőrzött hegesztési varratok alapján 
meghosszabbítható. 
A meghosszabbítást a minősítő hegesztési megbízott, hegesztési felelős, vállalati hegesztő 
mérnök) vagy a tanúsító végezheti az MSZ EN ISO 9606-1:2017 9.3 pontjának előírása 
alapján. 
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8. Fellebbezések a tanúsító hely döntése ellen 
 

A fellebbezést írásban kell benyújtani személyesen, elektronikus úton vagy tértivevénnyel 
postai úton a személyek tanúsítását végző testülethez 
 

A tanúsító testület a tanúsításra vonatkozó döntések elleni fellebbezéseket átveszi, kiértékeli 
és a kapcsolatos döntéseket meghozza. 

A fellebbezés kezelésével kapcsolatos összes döntésért a tanúsító testület a felelős. 
A tanúsító testület biztosítja, hogy: 

- minden fellebbezéssel konstruktív-, pártatlan módon és kellő időben foglalkozzanak, 

- a fellebbezés benyújtása, kivizsgálása és a vonatkozó döntés ne eredményezzen 
diszkriminatív lépést a fellebbező féllel szemben, 

- a fellebbezés kezelésének eljárása nyilvánosan elérhető legyen. 
 
 

A fellebbezésen szerepelnie kell a fellebbezést benyújtó személy olvasható nevének, 
aláírásának, érintettségének, levelezési címének és elérhetőségének. 
A tanúsító testület felső vezetése a fellebbezés érintettségét a beérkezést követő 5 
munkanapon belül vizsgálja és a vizsgálat alapján dönt a fellebbezés kivizsgálásának 
jóváhagyásáról, elutasításáról, illetve szükség szerint pótlólagos információk bekéréséről. A 
vizsgálat eredményéről a tanúsító testület az igazgató által aláírt írásos dokumentumban 
értesíti a fellebbező felet. 
 

Panaszok 
A tanúsító testület a tanúsítási tevékenységekkel kapcsolatos panaszokat átveszi, kiértékeli 
és a velük kapcsolatos döntéseket meghozza. 

A tanúsító testület biztosítja, hogy: 

- minden panasszal konstruktívan, részrehajlás nélkül és kellő időben foglalkozzanak, 

- a felek tisztességes és egyenlő kezelését, 

- a panasz kezelésének eljárása nyilvánosan elérhető legyen. 
 

A tanúsító testület, írásban benyújtott, olvasható névvel és aláírással ellátott panaszt fogad 
be. 
A döntéshez szükséges minden információ összegyűjtéséért és ellenőrzéséért az ügyvezető a 
felelős. 
A megerősítő, illetve elutasító döntésről az ügyvezető által aláírt írásos dokumentumban 
értesíti a tanúsító testület a panaszos felet. 
A panasz jóváhagyása esetén a panasz kezelését az ügyvezető igazgató tervezi meg és 
felügyeli annak végrehajtását. 

 
 

9. Tanúsítási díjtáblázat 
 

linkre ráklikkelve a letöltendő dokumentumok alatt található 
 

Budapest, 2019.01.07. 


