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RULES FOR BECOMING ATB

Ezeket a projekteket anyagilag az Európai Bizottság támogatja.
Ezek a közlemények csak a szerző(k) véleményét tartalmazzák és a bennük
levő információ és ennek bármilyen felhasználásáért a Bizottságot
felelősség nem terheli.
This project has been funded with support from the European Commission.
This publications reflect the views only of the authors, and the Commission
cannot be held responsible for any use, which may be made of the
information contained therein.
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1. A szabályozás célja

Jelen szabályozás (eljárási utasítás) célja dokumentálni az EWF/IAB ajánlásai szerinti oktatóés képesítési helyek jóváhagyási eljárásait.

2. Alkalmazás hatóterülete

Az utasítás hatálya kiterjed a fémhegesztő szakemberek képzését ellátó azon gazdálkodó
szervezetek, intézmények alkalmasságának vizsgálatára, értékelésére és jóváhagyására,
amelyek Magyarországon nemzetközi érvényességű szakképesítésekre, minősítésekre
felkészítést nyújtó oktatásra vállalkoznak.

3. Fogalom meghatározások

Regisztráció: A leendő ATB első jelentkezési adatainak az ANB-nél és annak nyilvántartásba vétele.
Jóváhagyási vizsgálat: Jelen előírás szerint végrehajtott eljárás az oktatóhely alkalmasságának
megítélésére.
Kérelmező: Olyan jogi személyiséggel rendelkező oktatószervezet, amely EWF/IAB tanfolyamokat
szervezi.
Felügyeleti vizsgálat: A jóváhagyott oktatóhely és tanfolyam időszakos felülvizsgálata, az eltérések,
megfelelőségek megállapítására.
Oktatóhely: Az a jogi személy (Authorised Training Body – ATB), aki rendelkezik a
szakképesítésekre, minősítésekre felkészítő oktatás tárgyi, személyi, szervezeti és szervezési
feltételeivel.
Jóváhagyott tanfolyam: Adott szakképesítésre szervezett és a Meghatalmazott Nemzeti Testület
(ANB) által vizsgált és engedélyezett képzés.
Auditor: Az oktatóhely alkalmasságának vizsgálatára az ANB által megbízott szakértők.
Auditcsoport vezető: A vizsgáló csoport vezetője (vezető auditor).
Vizsgálati eredmény: A vizsgálat folyamán tapasztalt tények leírásai, visszakereshető és
azonosítható módon.
Bizonyíték: A vizsgálati eredmény valódiságát bizonyító dokumentáció, hivatkozás, nyilatkozat.
Eltérés: A vizsgálat során az előírt követelményektől való eltérés, amely a minőségi célokat
befolyásolhatja.
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Vizsgálati jelentés: A vizsgálati eredmények összesítése és kiértékelése, javító intézkedések
meghatározása, javaslat az alkalmasságra vonatkozóan a tanúsító szervezet felé.
Típusengedély: Az ATB ANB által történt felhatalmazása konkrét EWF/IAB szint oktatására. Célja az
ATB hosszabbtávon jelenhessen meg a piacon.
Jóváhagyási engedély: Olyan okirat, mely felhatalmazza az oktatóhelyet egy adott tanfolyam
lebonyolítására. A jóváhagyási engedély csak a tanfolyam időtartama végéig érvényes, ha az
időszakos felülvizsgálati vizsgálatok súlyos eltérést nem tártak fel.

4. Hivatkozások
Doc. IAB-001 Rev. 3-2007/EWF-416.Rev.2-2007
MSZ EN ISO/IEC 17024:2003

5. Illetékesség és felelősség

5.1. Az oktatóhely vezetőjének feladatai
A tanfolyamot szervező és bonyolító oktatóhely vezetője felelős:
−
−
−
−

A jóváhagyott feltételek folyamatos biztosításáért.
Minden lényeges eltérés bejelentéséért az ANB Operatív Szervezetének (ANB/OSZ)
Minden tanfolyam jóváhagyási kérelmezéséért az ANB/OSZ-nek.
A külső vizsgálatok (auditok) elősegítéséért és támogatásáért, a feltárt eltérések (nemmegfelelőségek) megszüntetéséért.
− A jóváhagyott tanfolyam dokumentumainak visszakereshetőségéért és azonosításáért.

5.2. Vizsgálatvezetői feladatok
− Felel a vizsgálócsoport (2 fő) munkájáért, a vizsgálat objektivitásáért, a vizsgálati
jelentés elkészítéséért.
− A vizsgálatvezető felel a nyitó- és a záróülés levezetéséért és a vizsgálat vezetéséért.

5.3. Vizsgáló csoport feladatai
A kapott megbízás szerint a vizsgálat vezető irányítása mellett az ellenőrző kérdéslista
alapján elvégzi a vizsgálatot, elkészíti a vizsgálati dokumentumokat, a vizsgálati jelentést.
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6. Eljárás leírása
6.1. Kérvény benyújtása
A kérelmezőnek első alkalommal regisztráltatnia kell szervezetét, mint leendő jóváhagyott
ATB (Authorised Training Body).
A kérelmet az F01/A jelű formanyomtatvány kitöltésével és az ANB-hez történő
beküldéssel teljesíti az oktatóhely (F01/A – Kérvény ATB regisztrációjához).
6.2. A beérkező kérvények nyilvántartásba vétele és visszaigazolása
A beérkező kérvényt MHtE/ANB nyilvántartásba veszi és tájékoztatja a kérelmezőt, hogy
minden kért formai és tartalmi feltételt teljesítette a kérelmező, a nyilvántartás elvégzését
MHtE/ANB levélben közli a leendő ATB vezetőjével.
A beérkező anyagok ellenőrzését az MHtE igazgatóhelyettese végzi, az operatív
szervezéseket és nyilvántartásokat, információközléseket a minősítés szervező.
Nemmegfelelőség esetén a leendő ATB vezetőjének visszaküldésre kerülnek a benyújtott
anyagok vagy kiegészítésre kéri fel az MHtE/ANB.
6.3. Jóváhagyási kérelem
Tanfolyamok megkezdése előtt a leendő ATB beküldi a kitöltött F01 formanyomtatványt
az MHtE/ANB-nek. Az adatszolgáltatás az ATB felkészültségét rögzíti egy konkrét
tanfolyam indítása előtt 1 hónappal.
A leendő ATB vezetője nyilatkozik arról is, hogy vállalja az auditálás költségeit és hogy
jóváhagyás nélkül nem kezdi meg a tanfolyamot és kísérletet sem tesz annak tényleges
megkezdésére.
6.4. Az első tanfolyam jóváhagyása és a tanfolyam ellenőrzése
Az ANB/IGT vezetője 2 fő auditort jelöl ki (1 fő az auditcsoport vezetője), akik nem
lehetnek a kérelmezővel munkaviszonyban, vagy a megbízás előtti 3 évben semmilyen
szerződés munkakapcsolatban a leendő ATB-vel.
Az ANB/OSZ az auditorokat a következő dokumentumokkal látja el:
• Megbízólevél (auditor részére) (MEU 9 F02 formanyomtatvány).
• Vizsgálati jelentés tartalma (MEU 9 F03).
• Vizsgálati jegyzőkönyv (MEU 9 F04).
• Elszámolás (MEU 9 F05).
• Ellenőrző kérdéslista ATB és az első tanfolyam jóváhagyásához (MEU 9 F06).
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Az ANB/OSZ (MHtE) a kérvény teljességének ellenőrzése (MHtE igazgatóhelyettese) és
az auditorok megbízása után 8 napon belül köteles írásban visszaigazolni a kérelmező
kérvényének eljárásba vételét és az auditorok neveit.
6.5. Helyszíni szemle lefolytatása
Az ANB/OSZ a kérelmező által beküldött dokumentumok 1 példányát átadja a megbízott
auditcsoport vezetőjének, aki az anyag áttanulmányozása után az oktatóhely vezetőjével
vagy megbízottjával egyezteti a helyszíni szemle időpontját, valamint a még szükséges
tennivalókat.
A helyszíni szemle során a csoport vezetője (végzettsége a jóváhagyandó tanfolyam
szintjének feleljen meg, de legalább IWS) bemutatja a vizsgáló csoport tagjait, ismerteti
röviden az ANB, illetve a vizsgáló csoport feladatát, az audit lefolytatásának menetét.
A kölcsönös egyeztetést követően megkezdődik a helyszíni szemle. A helyszíni szemle
teljes időtartama alatt az oktatóhely vezetőjének vagy megbízottjának (írásbeli megbízás
szükséges) jelen kell lenni.
Az ellenőrzés ellenőrző listában rögzített kérdések és válaszok formájában történik a
szükséges dokumentumok megtekintésével.
A vizsgáló csoport köteles a tanfolyam jóváhagyásához szükséges összes lényeges
feltételt figyelembe venni és összehasonlítani az előírt követelményekkel.
Ebből a célból az auditáló csoport ellenőrzi, hogy az oktatóhely rendelkezik-e:
• érvényes IAB irányelvekkel;
• aktuális és megfelelő tematikákkal és követelményekkel;
• az oktatás elméleti és gyakorlati személyzetével;
• megfelelő és elegendő eszközökkel és felszerelésekkel;
• az oktatandó, az aktuális irányelveknek megfelelő, tananyagokkal;
• a tanfolyam adminisztrációs dokumentumaival, azaz
a) az oktatóhely szervezeti felépítésével és személyzetének munkaköri leírásaival,
b) szakkönyvekkel, szabványokkal, oktatási segédletekkel,
c) külső előadókkal kötött szerződésekkel,
d) tanfolyami naplóval (órarend),
e) a tanfolyami résztvevők jelentkezési lapjaival, adatlapokkal, a végzettségüket és
egészségügyi alkalmasságot igazoló okiratokkal,
f) az oktatóhely alkalmas-e vizsgahelyként.
Az ellenőrzés az elméleti és a gyakorlati oktatás feltételeinek ellenőrzését jelenti (MEU 9
F06).
A vizsgálatról az oktatóhely vezetőjével vagy megbízottjával közösen vizsgálati jegyzőkönyvet vesznek fel 3 példányban a MEU 9 F04 formanyomtatvány felhasználásával.
Az ellenőrző kérdéslista és jegyzőkönyv 1-1 példányát az oktatóhely vezetője is aláírja.
Az auditcsoport vezetője a felvett dokumentumok 1 példányát átadja az oktatóhely
vezetőjének.
MEU9_3.KIADÁS_6.FEJEZET.doc
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6.6. Vizsgálati jelentés
A vizsgálatvezető a helyszíni szemle után elkészíti a vizsgálati jelentést (MEU 9 F03
formanyomtatvány) és a vizsgálati jelentéssel (MEU 9 F03) és kérdéslistával (MEU 9
F06) együtt max. 15 napon belül eljuttatja az ANB/OSZ-nek, aki a vizsgáló csoport
költségeit megtéríti (MEU 9 F05 formanyomtatvány).

6.7. Tanúsítvány és jóváhagyási engedély kiadása
Az ANB/OSZ javaslatára ANB/IGT döntés hoz.
A döntés fajtái:
a) Nem felelt meg, ezért tanfolyam nem indítható, ATB tanúsítvány nem adható ki.
b) Megfelelt, ezért tanfolyam indítható és ATB tanúsítvány kiadható (MEU 9 F07).
A jóváhagyási engedély minden 1-1 konkrét tanfolyamra érvényes az ATB tanúsítvány
pedig 6 évig. A tanúsítvány egyben típusengedély is, mely reklámhordozó, ezért ATB
erkölcsi és szakmai felelőssége, hogy tevékenysége megfeleljen a tanúsítványon
rögzítettekben és csak ara alkalmazza, amelyre az szól.
Egy adott típusengedélyhez köthető tanfolyam sorszámozva jelenik meg.
6.8. Időszakos vizsgálatok
A típusengedély 6 évén belül a következő ellenőrzéseket kell végrehajtania az ANB-nek.
a) Egy adott típusengedélyhez kapcsolódó első tanfolyam szúrópróbaszerű
ellenőrzése (felhasználni MEU 9 F09 ellenőrző kérdéslistát, továbbá az F02, F03,
F05 formanyomtatványokat). Ha nem indul tanfolyam az első 3 évben, majd
periodikusan 3 évente a típusengedélyhez kötött tanfolyam, akkor fel kell
függeszteni az ATB tanúsítását.
b) A típusengedély 3 évében közbenső auditot kell tartani az ATB-nél.
A közbenső auditot + 1 hónapon belül kell megtartani 1 fő auditorral a MEU 9
F09 formanyomtatvány felhasználásával. Az auditot az MHtE-nek kell
kezdeményezni a 3 év lejárt előtt 3 hónappal.
A kezdeményezéskor fel kell hívni az ATB figyelmét, hogy esetleges változásokat
be kell jelenteni a MEU 9 F10 formanyomtatványon. A MEU 9 F10
formanyomtatványt kell az ATB-nek alkalmazni akkor is, ha a folyó tanfolyam
vagy új tervezett tanfolyam feltételeiben változás van a meglévő már jóváhagyott
tanfolyamhoz képest.
c) Ha az ATB a típusengedélyhez kapcsolódó és jóváhagyott tanfolyam ismétlődő
szervezését kívánja bejelenteni, akkor alkalmazni kell ATB-nél a (MEU 9 F11
formanyomtatvány) „Kérvény jóváhagyott új tanfolyam indításához”.
Minden ATB által benyújtott dokumentumot az MHtE igazgatóhelyettese ellenőrzi le,
majd tájékoztatja az ANB/IGT-t vagy interneten, vagy az időszakos IGT üléseken.
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7. Fellebbezés
Az EWF/IAB oktató- és képesítési hely tanúsítási döntésekkel kapcsolatosan
kapcsolatosan - az eredmény átvétele után, 4 héten belül - fellebbezés nyújtható be az
ANB/OSZ-hez (MK IV 3. Melléklet II. 3., amely azt az Igazgató Testülethez (ANB IT)
továbbítja. Az IGT esetenként 3 fős ad hoc Fellebbezési Bizottságot (ANB FB) hoz létre,
amely 2 héten belül megvizsgálja a fellebbezést, szükség esetén meghallgatja az
érintetteket és jegyzőkönyvben állást foglal a fellebbezés jogosságáról és erről az Igazgató
Testületet tájékoztatja. A fellebbezés eredményéről a fellebbezőt 6 héten belül értesíteni
kell.
Az ANB/FB döntése lehet:
− az ANB/IGT döntésének megerősítése;
− új jóváhagyási eljárás megindítása, amelynek költsége a kérelmezőt nem terheli.
Kérelmezőnek a fellebbezés elutasítása esetén 15 napon belül jogában áll egy esetben az
ANB Fellebbezési Bizottságához (ANB/FB) a Magyar Hegesztéstechnikai és
Anyagvizsgálati Egyesülés címén (1148 Budapest, Fogarasi út 10-14.) felülvizsgálati
kérelemmel fordulni.
A kérelmezőnek jogában áll az eljárás során tapasztalt bármilyen, vélt vagy valós
sérelemről, hiányosságról is az ANB/FB-t - intézkedés céljából - tájékoztatnia.
Az összes fellebbezéssel kapcsolatos feljegyzéseket az ANB/OSZ irattározza.

8. Mellékletek
1. melléklet EWF/IAB – Szakképesítésre felkészítő tanfolyamokat szervező
oktatóhelyekkel szemben támasztott követelmények

9.

Formanyomtatványok

Nyomtatvány
jele

F01A
F01

Nyomtatvány megnevezése

Fájl neve

Kérvény ATB regisztrációhoz
Kérvény meghatározott
jóváhagyására
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F02

Megbízólevél auditor részére

MEU9_30_F02

F03

Vizsgálati jelentés tartalma

MEU9_30_F03

F04

Vizsgálati jegyzőkönyv

MEU9_30_F04

F05

Elszámolás

MEU9_30_F05

F06

Ellenőrző kérdéslista
jóváhagyásához

F07

Jóváhagyási engedély tanfolyam megtartására

MEU9_30_F07

F08

ATB tanúsítvány

MEU9_30_F08

F09

Ellenőrző kérdéslista a tanfolyam és az ATB közbenső
ellenőrzésére

MEU9_30_F09

F10

Változást bejelentő lap
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EWF/IAB – SZAKKÉPESÍTÉSRE FELKÉSZÍTŐ TANFOLYAMOKAT SZERVEZŐ OKTATÓHELYEKKEL
SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK

A)
• Nemzetközi Hegesztő (IW) és Minősített hegesztő (EN 287).
• Nemzetközi Kiemelt Hegesztő (IWP)
B)
• Nemzetközi Hegesztőspecialista
IWS
• Nemzetközi Hegesztőtechnológus
IWT
• Nemzetközi Hegesztőmérnök
IWE
C)
• Nemzetközi Hegesztési Ellenőr

IWI (szint feltüntetésével)

tanfolyamokat szervező helyek.

A.) •

Nemzetközi Hegesztő (IW) és Minősített hegesztő (EN 287).

• Nemzetközi Kiemelt Hegesztő (IWP)
tanfolyamok oktatóhelyeivel szemben támasztott követelmények:
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a) Az oktatóhely rendelkezzen az oktatandó eljárásnak az akkor érvényes, aktuális EWF/IAB
tantervi dokumentációjának magyar nyelvű fordításával.
b) Az oktatóhely rendelkezzen az oktatandó létszámnak megfelelő számú ANB által
jóváhagyott tananyagokkal aktuális szabványhivatkozásokkal.
c) Az oktatóhely rendelkezzen munkaszerződéssel ellátott oktatóhely vezetővel és helyettes
vezetővel (munkaköri leírás).

• Elméleti oktató lehet: Európai, vagy Nemzetközi Hegesztő Technológus (EWT,
vagy IWT), szakirányú gyakorlati idő: 2 év.
• Gyakorlati oktató: minimális képesítési követelmény: szakirányú középfokú
végzettség, az oktatandó eljárásokra Gyakorlati oktató II. állami szakképesítés,
továbbá Európai, vagy Nemzetközi Csőhegesztő Képesítés és minősítés az
oktatandó eljárásból, vagy EWP illetve IWP képesítés, szakirányú gyakorlati idő: 2
év
Jártasság az oktatási technikában (rendszeres továbbképzés igazolása).
Megfelelő ipari tapasztalat vagy kiegészítő magasabb szintű képzés.

Az oktató személyzettel szemben támasztott általános feltételek:

• az iparral folyamatosan kapcsolata legyen,
• oktatói - bizonyított – képesség, gyakorlat az előadásokban, nyilvános beszédben
vagy szóbeli kommunikációban;
• az oktatandó anyag tárgykörében megfelelő szakértelem és felkészültség;
• az oktatott tárgykörben naprakész, aktuális ipari gyakorlati ismeret és tapasztalat.
Az oktatóhelyeknek megfelelő teljes létszámú oktató személyzetre van szüksége, akik
valamennyien rendelkeznek a szükséges ismerettel és ügyességgel ahhoz, hogy azt a tanfolyamot (amelyre a jóváhagyást kérvényezték) hatékonyan tudják lefolytatni. Az oktató személyzet létszáma elegendő legyen ahhoz, hogy az oktató személyzetben és a meghívott előadók
által képviselve legyenek a tananyagnak megfelelő lényeges szakismeretek és ipari
tapasztalatok. Gondoskodni kell azon forrásokról is, melyek elegendőek az oktatási program
fejlesztésére, korszerűsítésére és ellenőrzésére.
Az oktató személyzet tartson jó kapcsolatot az ipari gyakorlattal pl. oktatói tanácsadás révén,
vagy rövid idejű tanfolyamokon, kongresszusokon való részvétel útján.
Az iparból meghívott előadók szavatolják a tanfolyamon az ipari háttér megjelenését.

• Az oktatóhely tárgyi feltételei:
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A gyakorlati oktatóhely akkor felel meg, ha az oktatandó eljárásnak megfelelően biztosítva
van 2 fő/hegesztőfülke arány.
A jóváhagyás minimális feltétele 10 tanfolyami résztvevő személy.
1. Az elméleti oktatóhely minimális feltétele 2 m2/fő.
Az elméleti oktatóterem minimális felszereltsége:
- falitábla;
- előadói asztal;
- sötétítő függöny;
- vetítési lehetőség;
- az oktatási témakörbe tartozó szemléltetőtáblák;
- a terem általános világítása;
- természetes vagy mesterséges szellőzés;
- fűtés lehetősége, amellyel 20oC hőmérséklet előállítható;
- melegpadló;
- közelben lévő WC és mosdócsoport.

2. Gyakorlati oktató műhely

A gyakorlati hegesztő munkahely feleljen a Hegesztési Biztonsági Szabályzat (módosított
(143/2004 (XII. 22.) GKM rendelet) követelményeinek, valamint a hatályos
környezetvédelmi, egészségügyi, biztonsági és tűzvédelmi előírásoknak. Baleset esetén
gyors orvosi segítség lehetőséget biztosítani kell. Részletesen:

- a hegesztőfülke mérete:

4 m2/fő

- műanyaghegesztés esetén:

2 m2/fő

minimális alapterületű legyen.
A normatívák a hegesztőfülkéken túl magukban foglalják a próbatestek összeállítására,
számozására szolgáló asztalok és egyéb kisegítő gépek elhelyezését, a közlekedés festéssel
behatárolt útjait a inspektor és oktatói személyzet szobáját az alap- és hegesztőanyag raktárt.
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- A villamosenergia-ellátás teljesítménye feleljen meg az összes gépi berendezés, a szellőzés
és világítás egyidejűleg működtethető teljesítményigényének. A műhely elektromos
hálózata védőföldeléssel vagy nullázással ellátott legyen.
Több munkahelyen egyidőben végzett villamos ívhegesztés esetén biztosítani kell, hogy az
egyidejűleg megérinthető felületek között veszélyes feszültségkülönbség ne alakulhasson ki, a
munkahelyeket egyenpotenciálra kell hozni.

- A gázellátás mind központi lefejtéssel, mind pedig helyi palackos megoldással elfogadható.
Központi gázellátást kell alkalmazni, ha a gázellátási igény acetilén esetén 800 liter/h, illetve
oxigén esetén az 1000 l/h mennyiséget meghaladja. A gázhegesztő készüléket és a központi
gázellátó rendszert veszélyes visszahatások ellen védett biztonsági szerelvényekkel (pl.
lángvisszacsapás-gátló) ellátva szabad üzemeltetni.

- A légszennyezettség ne haladja meg az MSZ 21461 szerint megengedett értéket.
A műhely általános szellőzéssel és a hegesztési helyeken szabályozható csatlakozással
rendelkezzen. A légcsere minimálisan 10-szeres legyen. A helyi elszívók teljesítménye az
eljárástól függően ívhegesztéskor 750 m3/h; gázhegesztéskor legalább az általános szellőzés,
de 20-szoros légcserével.

- A fűtőberendezés
a műhelyekben, raktárakban

18oC-t

az irodában

20oC-t

szolgáltasson.

A hozaganyagok tárolási helyén a relatív nedvesség 60%-ot ne haladja meg, vagy a
tárolt hozaganyag zárt (lehegesztett fólia) tasakokban legyen.

- A műhelyek, raktárak, irodák általános világítással rendelkezzenek. A hegesztő munkahely
mesterséges megvilágításának erőssége legalább 300 lux legyen. A megmunkáló gépek
összeállító, ellenőrző asztalok részére helyi világítást kell alkalmazni.
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Öltözőnek a fürdő-mosdó helyiséggel lehetőleg összekapcsoltnak kell lenni, amelyben
elhelyezett öltöző szekrények kétterűek legyenek az utcai- és munkaruha elkülönítésére.

Az öltöző- és fürdőhelyiségek fűtő- és szellőző-berendezéssel legyenek ellátva. A fürdőhelyiség hőmérséklete 24oC, az öltözőé pedig 20oC legyen.

- A műhelyek, előkészítő helyek, raktárak szilárd, nem éghető és csúszás mentes burkolatúak
legyenek.

- Az ívhegesztő munkahelyek térleválasztói nem éghető (vagy legalább késleltetett égésű)
anyagú, fényt át nem eresztő és azt vissza nem verő, sötét színű, rögzített, vagy mozgatható
kivitelűek lehetnek. Vaslemez térelválasztó esetén azt érintésvédelemmel kell ellátni.

- A műhely rendelkezzen elsősegélynyújtó felszereléssel, az eljárásoknak megfelelő tűzoltófelszereléssel, biztosítani kell a gyors orvosi ellátást baleset esetén.

- Az oktatóműhely és a kapcsolódó helyiségek berendezéseinek elrendezése áttekinthető
rendszert képezzen összhangban az oktatás technológiai folyamatával.

- A hallgatók részére védőfelszerelést kell biztosítani.

- A hegesztőhelyek minimális felszerelései:

Gázhegesztési eljárás (311):
(a hegesztőhelyek részére hegesztőfülke kialakítása nem szükséges):
- hegesztőasztal 850 x 500 mm;
- állítható próbatest befogó állvány;
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- hegesztőpálca tartó tegez;
- keményfa betét;
- samott betét;
- víztartó;
- égőtartó;
- hegesztőpisztoly-készlet tömlővel;
- égőtisztító tűsor;
- villáskulcs a csatlakozások kezelésére;
- égőgyújtó;
- szabványos acetilén és oxigén csatlakozás;
- kézi kalapács;
- tüzifogó;
- sarokköszörű és körkefe;
- kézi drótkefe (3 soros);
- szerszámtartó állvány;
- személyi védőfelszerelés (lángmentesített védőruha).

Ívhegesztés bevont elektródával (111)
(legalább 2x2 m méretű fülkében végezhető):
- hegesztőasztal 800x500 mm;
- állítható próbatest befogó állvány;
- egyenáramú 200 A, 60% Bi terhelhetőségű ívhegesztő áramforrás, kalibrált
mérőeszközzel (műszerrel);
- primer,- és szekunder kábel;
- elektródafogó;
- kihelyezett áramforrás esetén távszabályozó;
- kézi kalapács;
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- salakoló kalapács;
- tűzifogó;
- erősen ötvözött anyag hegesztése esetén a befogók és az asztal burkolóelemei
alumíniumból legyenek;
- szerszámtartó állvány;
- személyi védőfelszerelés, lángmentesített védőruha.

TIG hegesztés (141)
-

A felszerelés értelemszerűen a fogyóelektródás bevontelektródás
ívhegesztésével megegyezik. A hegesztőberendezés terhelhetősége
min 200 A 60% Bi.

- a gázhűtéses hegesztőpisztoly.

MIG/MAG hegesztés (131, 135)
-

A felszerelés értelemszerűen a bevont elektródás ívhegesztéssel megegyezik.
A hegesztőgép legalább φ 0,8 - 1,2 mm huzal használatára alkalmas,
a hegesztőpisztoly gázhűtéses legyen.

A hegesztőberendezések rendelkezzenek magyar nyelvű üzemeltetési dokumentációval,
valamint tanúsítással. A hegesztőmunkahelynek rendelkeznie kell munkavédelmi üzembe
helyezési engedéllyel, valamint a hegesztőgépek, berendezések, eszközök biztonságtechnikai
felülvizsgálati tanúsítvánnyal.

• Próbatest előkészítés (saját műhely) szükséges eszközei:
- mechanikus vágó és élmegmunkáló,
- termikus vágó és élmegmunkáló,
- mérő és ellenőrző
eszközök.

• Alap- és hegesztőanyag raktár
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- Az alapanyagokat, illetve a megmunkált hegesztési próbatesteket és a hozaganyagokat
fajtánként és minőség szerint polcokon elkülönítve kell tárolni.
Az egyes anyagcsoportok maradandóan összejelölendők, amelyen a méret, az
anyagminőség, valamint a műbizonylat jelzőszáma (hozaganyagoknál a beszerzés
időpontja is) fel legyen tüntetve.
- A műbizonylat megőrzendő az anyag felhasználását követő 1 évig.
- A raktárt csak írásban megbízott dolgozó kezelheti.

• A gyakorlati oktatás központi eszközei
- elektródaszárító (hőfokszabályzóval), a minimális készülékszám a napi
felhasználásnak megfelelően:
1 db
Szükség esetén a hőntartásra külön készüléket kell alkalmazni.

- Előmelegítést igénylő anyagok esetén:
legalább egy hevítőkészüléknek (pl. palack, nyomáscsökkentő, tömlő, hevítő égő) kell
rendelkezésre állni.

- Hőkezeléshez (saját berendezés esetén) a hőkezelési utasításnak megfelelő hőmérséklet
felfutást, hőntartást és a lehűtést be kell tudni állítani és legalább kézi vezérléssel
működtetni.

- Az előmelegítés hőmérsékletének mérésére legalább egy sorozat hőfokjelző kréta, vagy
alkalmas hőmérő álljon rendelkezésre.

- A hegesztett próbatestek megmunkálásához, tisztításához legalább egy furat-köszörű,
sarokcsiszoló és egy állványos köszörű, egyengető lap álljon rendel-kezésre elkülönített
térben.

- TIG hegesztéshez a volfrámelektródák köszörülésére 1 db asztali csiszolót kell
biztosítani.
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- A varratok ellenőrzésére hézag-, varratgeometria- és hosszmérő eszközöket, nagyítót,
zseblámpát, forgatóállványt kell biztosítani.

- A hegesztőpajzs, fényszűrő üvegbetéteiből eljárásonként a férőhelyek kétszerese,
védőüveg-betétből a háromszorosa tartandó raktáron.

- A hegesztőberendezések, eszközök, kisgépek és felszerelések karbantartása és ellenőrzése rendszeres legyen, amelynek tényét az oktatóhelyen lévő - az ellenőrző és
karbantartó által ellenjegyzett - kartonokon rögzíteni kell.

- A tematikában előírt egyéb eljárások bemutatására (mint pld. plazmahegesztés, fedett
ívű hegesztés, ellenállás-hegesztés) az oktatóhelynek szintén felkészültnek kell lennie.

3. A vizsgáló hely
A vizsgálatokat akkreditált vizsgálólaboratórium, vagy hegesztési munkára akkreditált
üzem laboratóriuma végezheti. Az alvállalkozói szerződést a tanúsítást végző
szakértőnek be kell mutatni.

• Az oktatóhely rendelkezzen a tanfolyam lebonyolításához szükséges adminisztrációs
feltételekkel:
−
−
−
−
−

tanfolyami résztvevők kitöltött jelentkezési lapjaival, a résztvevők igazoló okirataival;
tanfolyami napló, órarenddel;
meghívott előadókkal kötött szerződéssel;
szabványokkal, szakkönyvekkel, oktatási segédletekkel;
az oktatóhely szervezeti felépítésével, az oktatóhely személyzetének munkaköri
leírásával;
− az oktatóhely dokumentáció tárolási rendje, megőrzése, visszakereshetősége
szabályozott legyen.
B.)
• Nemzetközi Hegesztőmérnök
IWE
• Nemzetközi Hegesztőtechnológus IWT
• Nemzetközi Hegesztőspecialista
IWS
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• Nemzetközi Kiemelt hegesztő
IWP
tanfolyamokat szervező oktatóhelyekkel szemben támasztott követelmények:

a) Az oktatóhely rendelkezzen az oktatandó eljárásnak az akkor érvényes, aktuális EWF/IAB
tantervi dokumentációjának magyar nyelvű fordításával

b) Az oktatóhely az oktatandó létszámnak megfelelő számú ANB által jóváhagyott
tananyagokkal.
c) Az oktatóhely rendelkezzen munkaszerződéssel ellátott oktatóhely vezetővel és helyettes
vezetővel (munkaköri leírás).
• Elméleti oktató lehet: IWE és IWT képesítésre felkészítő tanfolyam esetén Európai, vagy
Nemzetközi Hegesztőmérnök (EWE/IWE), IWS és IWP tanfolyam esetében pedig
legalább Európai, vagy Nemzetközi Hegesztőtechnológus (EWT/IWT), a megkövetelt
szakirányú gyakorlati idő egységesen: 5 év.
• Gyakorlati oktató: A bemutatandó hegesztési eljárásból legalább 10 éves gyakorlati
oktatásban jártas, hegesztő szakképesítéssel rendelkező (EWP/IWP) szakember.

Az oktató személyzettel szemben támasztott általános feltételek:

• oktatói - bizonyított – képesség, gyakorlat az előadásokban, nyilvános beszédben
vagy szóbeli kommunikációban.
• Az oktatandó tananyag tárgykörében megfelelő szakértelem.
• Az oktatott tárgykörben aktuális ipari gyakorlati ismeret és tapasztalat.
Az oktatóhelyeknek megfelelő teljes létszámú oktató személyzetre van szüksége, akiknek
együttesen megvan az ismeretük és a szükséges ügyességük ahhoz, hogy azt a tanfolyamot,
amelyre a jóváhagyást kérvényezték hatékonyan tudják lefolytatni. Az oktató személyzet
létszáma elegendő kell legyen annak biztosítására, hogy az oktató személyzetben és a vendég
előadókban képviselve legyenek a tananyagnak megfelelő lényeges szakismeretek és ipari
tapasztalatok. Gondoskodni kell a forrásokról is, mely az oktatási program fejlesztésére,
korszerűsítésére és ellenőrzésére elegendő.

Az oktató személyzet a tényleges ipari gyakorlattal tartson jó kapcsolatot (pl. oktatói
tanácsadás, rövid idejű tanfolyamokon, kongresszusokon való részvétel révén). Az iparból
külső előadók alkalmazása jó megoldás arra, hogy a tanfolyamon erős ipari elemet lehessen
bevezetni.

d) Az oktatóhely tárgyi feltételei:
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Az MMA, TIG, GAS és MIG/MAG eljárások bemutatása és a résztvevők gyakoroltatása
terén, a feltételeknek meg kell egyezni az A) pontban leírtakkal. A tematikában előírt egyéb
eljárások bemutatására (mint például plazma hegesztés, fedett ívű hegesztés és ellenálláshegesztés) az oktatóhelynek bizonyítania kell, hogy a berendezések, felszerelések
bemutatására a próbahegesztések elkészítésére alkalmas alvállalkozóval rendelkeznek
(amennyiben saját maguk ezt nem tudják teljesíteni).

e) Jól dokumentált, polírozott és maratott hegesztett darabok gyűjteményével kell bemutatni
a hegesztési eljárásokat (eljárásonként legalább 1 darab szükséges). Szükséges továbbá,
hogy a próbadarabok különböző anyagfajtákat és anyagvastagságokat reprezentáljanak.

f) Az oktatóhely rendelkezzen a tanfolyam lebonyolításához szükséges adminisztrációs
feltételekkel:
−
−
−
−
−

tanfolyami résztvevők kitöltött jelentkezési lapjaival, a résztvevők igazoló okirataival;
tanfolyami naplóval, órarenddel;
meghívott előadókkal kötött szerződéssel;
szabványokkal, szakkönyvekkel, oktatási segédletekkel;
az oktatóhely szervezeti felépítésével, az oktatóhely személyzetének munkaköri
leírásával;
− az oktatóhely dokumentáció tárolási ideje, megőrzése és visszakereshetősége
szabályozott legyen
C.)
• Nemzetközi Hegesztési Ellenőr
• Nemzetközi átfogó ismeretekkel
rendelkező ellenőr

IWI a szint feltüntetésével, azaz
IWI-C

• Nemzetközi standard ismeretekkel
rendelkező ellenőr

IWI-S

• Nemzetközi alapismeretekkel
rendelkező ellenőr

IWI-B

Az oktatóhely feleljen meg az „A” és „B” pontban rögzített követelményekkel az adott szinthez
tartozóan, továbbá a következő követelményeknek:

a) A tantervben rögzített eljárásokat gyakorlatban, illetve videó lejátszón be lehessen
mutatni.

b) Minimális eszközigény:
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−
−
−
−
−
−
−

ultrahangos vizsgálókészülék (két személyre egy készülék);
röntgen berendezés (legalább 1 készülék);
gammasugaras berendezés (legalább 1 készülék);
átvilágító lámpa (két személyre egy készülék);
mágneses vizsgálóhely (legalább 1 db);
folyadékbehatolásos vizsgálóhely (legalább 1 db);
varratmérő eszközök, nagyítók, vonalzók, szögmérők (egyéb eszközök a vizuális
vizsgálathoz)..

c) Mintadarabok
A roncsolásmentes vizsgálati gyakorlatokhoz legyen a megfelelő folytonossági
hiányokat tartalmazó mintadarab készlet, a gyakorlatban előforduló kötéstípusokon
bemutatva. Legyenek ellenőrzési szemléltető ábrák. A belső folytonossági hiányokat
mikrometszeteken kell bemutatni (maratott és polirozott állapotban). A radiográfiai
felvételek gyakorlati értelmezéséhez álljanak rendelkezésre az alkalmazások egész
tartományát felölelő radiogramok.
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