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1. A szabályozás célja 

Jelen dokumentum rögzíti a TÜV Rheinland 
InterCert Kft. (TRI) Személytanúsító-helye által vég-
rehajtott roncsolásmentes anyagvizsgálói minősíté-
sek a 2014/68/EU direktíva (továbbiakban irányelv) 
és a 44/2016. (XI.28.) NGM rendelet (továbbiakban 
rendelet) szerinti jóváhagyásának személytanúsítási 
szabályzatát. 

2. Alkalmazási terület 

Ez a szabályzat a TRI Személytanúsító-hely illetékes 
kinevezett munkatársaira és a személytanúsításért 
folyamadó személyekre vonatkozik. 

3. Meghatározások 

Személytanúsító-hely: a TRI személytanú-
sításnak adott specifikumú személytanúsí-
tási feladatokat ellátó egysége. 
Személytanúsítás: olyan tevékenység, 
amely azt igazolja, hogy ésszerű megala-
pozottsággal elvárható, hogy a személyta-
núsításért folyamodó személy megfelel a 
Személytanúsító-hely vonatkozó személy-
tanúsítási követelményeinek. 
Értékelő személy: a személytanúsítási te-
vékenység során az értékelésre kinevezett 
munkatárs. 
Értékelés: olyan folyamat, amely értékeli, 
hogy egy személy a minősítés követelmé-
nyeit teljesíti, és ez a minősítésre vonatko-
zó döntéshez vezet. 
Jóváhagyó személy: a személytanúsítási 
tevékenység során a jóváhagyásra kineve-
zett munkatárs. 
Személytanúsítás: olyan tevékenység, 
amely azt igazolja, hogy a tanúsításért fo-
lyamodó személy megfelel a Személytanú-
sító-hely vonatkozó tanúsítási követelmé-
nyeinek. 
Roncsolásmentes anyagvizsgálat: alap-
anyagok, félkész- és késztermékek és 
ezek állandó kötéseinek a termékek káro-
sítása nélkül végzett egy vagy több jellem-
zőjének előírt eljárás szerinti meghatározá-
sa. 
Roncsolásmentes anyagvizsgáló: roncso-
lásmentes anyagvizsgálatot végző sze-
mély. 
Elismert független szervezet: az illetékes 
kijelölő által vizsgálatra, ellenőrzésre, tanú-
sításra adott jogszabály alapján felhatal-
mazott és nyilvántartott szervezet. 

4. A szabályozás leírása 

4.1. Jelentkezés 

4.1.1. A jelentkezéshez a TRI általi „Bejelentő és 
kiértekelő” formanyomtatvány szabályos ki-
töltése. A jelentkezéshez szükséges do-
kumentumokat a TÜV Rheinland InterCert 
Kft. Személytanúsító-helyhez (1132 Buda-
pest, Váci út 48/a-b.) való benyújtásával 
történik. 

4.1.2. A megrendelőnek a megrendelés során 
egyértelműen jeleznie kell a meglévő, ér-
vényes roncsolásmentes anyagvizsgálati 
végzettséget.  

4.1.3. A jelentkezők között megkülönböztetés 
nincs. 

4.1.4. A jelentkezőnek ésszerű határokon belül 
lehetősége van különleges igények figye-
lembevételét kérni. 

4.2. Személytanúsításra bocsátás, személyi 

feltétel 

4.2.1. A személytanúsításra bocsátás feltétele a 
hiánytalan jelentkezési dokumentumok be-
nyújtása (érvényes roncsolásmentes 
anyagvizsgálati végzettség, látásvizsgálati 
igazolás, munkáltatói igazolás a gyakorlat-
ról). 

4.2.2. A jelentkezési dokumentumok hiánypótlásá-
ra a Személytanúsító-hely a minősítés terve-
zett lefolytatása előtt 5 napon belül ad lehe-
tőséget. 

4.3. Minősítési folyamat 

4.3.1. Az eljárás két részből tevődik össze: érté-
kelésből és jóváhagyásból. Mindegyik terü-
leten megfelelő jogosultsággal rendelkező 
munkatársak tevékenykednek. 

4.3.2. A szerződéskötés után az ellenőr bekéri a 
komplett jelentkezési dokumentumokat.  

4.4. A minősítő vizsga időpontja és helye 

4.4.1. A minősítő vizsga a jelentkező által megjelölt 
helyen (jellemzően a TRI budapesti központ-
jában) és előre egyeztetett időpontban törté-
nik. 

4.4.2. A minősítő vizsga helyszínén biztosítani kell 
a kellő nyugalmat a vizsgázó számára a 
teszt kitöltéséhez. 
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4.4.3. A vizsga időpontját 5 nappal a vizsga előtt 
kell rögzíteni. A vizsga időpontját telefonon, 
ill. E-mailen szükséges egyeztetni. 

4.4.4. Amennyiben az egyeztetett időpontban vál-
tozás történik, akkor a Személytanúsító-hely 
új időpontot tűz ki. 

4.4.4. Ha a minősítendő személy a bejelentkezett 
időpontban nem tud megjelenni, azt megelő-
zően kérheti, és a Személytanúsító-hely 
dönthet az új minősítésen való részvételről. 

4.5. Helyszíni minősítés 

4.5.1. A tanúsítási eljárás során a teszt kitöltésé-
nek felügyeletét és a teszt értékelését azo-
nos személy hajtja végre.  

4.5.2. Az elméleti vizsga teszt jellegű és 17 kér-
désből minimálisan 14 helyes választ kell 
adnia a vizsgázónak. 

4.5.3. Az elméleti vizsga tematikáját igény esetén a 
vizsgázó részére biztosítani tudjuk. 

4.6. A ellenőrzési fázis 

4.6.1 Az értékelési fázisában az értékelő átnézi a 
komplett beadott dokumentáció teljességét 
és megfelelőségét. Valamint a kitöltött teszt 
megfelelőségét formaiság és tartalmiság 
szempontjából is. 

4.6.2 Megfelelés esetén sor kerülhet a jóváhagyás 
kiadására. 

4.6.3 Amennyiben a jóváhagyó a vonatkozó köve-
telményektől bármely szempontból való elté-
rést tapasztal, úgy az eltérés jellegétől füg-
gően vagy elutasítja a jóváhagyási kérelmet, 
vagy hiánypótlásra szólítja fel az értékelőt. 

4.7. A minősítés megismétlése 

4.7.1. A Személytanúsító-hely nemleges döntése 
esetén a jóváhagyásért folyamodó személy 
készségének és tudásának kellő mértékű 
fejlesztése után lehetőséget kap az újabb jó-
váhagyási folyamat lefolytatására. 

4.8. A jóváhagyás kiadása  

4.8.1. A személytanúsítás követelményeinek telje-
sítése után az illetékes üzleti területvezető 
dönt a jóváhagyásnak a kérelmező számára 
történő átadásáról.  

4.8.2. A bizonyítvány a TÜV Rheinland InterCert 
Kft. tulajdona. 

4.8.3. A jóváhagyás kiadásának feltétele a tanúsí-
tási díj kiegyenlítése. 

4.8.4. A jóváhagyás érvényességi ideje a bizonyít-
ványon fel van tüntetve.  

4.8.5. Minden tanúsított személy személytanúsítási 
anyagát a Személytanúsító-hely az érvé-
nyesség idejéig megőrzi. 

4.8.6. Az elveszített, megrongálódott jóváhagyás 
pótlása az eredeti példány lejártáig külön dí-
jazás ellenében lehetséges. Ez esetben a 
Személytanúsító-hely a jóváhagyottak nyil-
vántartása alapján a bjóváhagyásról hiteles 
másodlatot állít ki. 

4.9. A bizonyítvány visszavonása 

4.9.1. Ha alapos ok van arra, hogy kétségbe von-
ják a roncsolásmentes anyagvizsgáló ké-
pességét a termékszabvány szerinti minősé-
gi követelményeknek megfelelő 
anyagvizsgálatoknál, akkor a Személytanú-
sító-hely visszavonhatja azt a jóváhagyást, 
ami erre az anyagvizsgáló jóváhagyásra vo-
natkozik. 

4.10. Felügyelet 

4.10.1.  A kiadott jóváhagyásokról nyilvántartást 
vezetünk. A táblázat rögzíti a bizonyítvá-
nyok lejáratának időpontját is. Lejáratkor a 
Személytanúsító-hely értesítheti a tanúsí-
tás igénylőjét a hosszabbításról. 

4.10.2. Az érvényességi időn belül a munkaadó-
nak az alap anyagvizsgálati minősítésen 
évente kell igazolnia a folyamatos gyakor-
latát az anyagvizsgálónak a minősítés ér-
vényességi területén belül. 

4.11. A bizonyítvány meghosszabbítása, illetve 

érvényességének megszűnése 

4.11.1 A tanúsító szervezet a jóváhagyás lejárata-
kor a lehetséges hosszabbításhoz bekérheti 
az igazolások igazoló dokumentációit.  

4.11.2 Abban az esetben, ha ezt az anyagvizsgáló 
nem tudja igazolni, akkor a jóváhagyás ér-
vényét veszti. 

4.11.3 Az anyagvizsgáló aláírásával igazolja, hogy 
a jóváhagyás érvényességének megszűné-
se után a jóváhagyástt nem alkalmazza. 
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4.12. Újratanúsítás 

4.12.1 A kiadott jóváhagyásra a vonatkozó szabvá-
nyok által előírt és választott ideig érvénye-
sek, feltéve, hogy a vonatkozó szabványban 
előírt munkáltató igazolja, hogy a 
roncsolásmentes anyagvizsgáló az eredeti 
érvényességi tartományon belül dolgozik.  

4.12.2 Az újraminősítéshez szükséges benyújtandó 
dokumentumokat a jóváhagyáshoz alkalma-
zott szabványok részletesen rögzítik. Ezek 
teljesülésekor a Személytanúsító-hely jóvá-
hagyja a szabványi követelményeknek meg-
felelően meghosszabbíthatja a jóváhagyást.  

4.13. Díjazás 

4.13.1 A személytanúsítási díjfizetési kötelezettsé-
get az aktuális személytanúsítási díjtáblázat 
tartalmazza. 

4.13.2 Az aktuális személytanúsítási díjtáblázatot 
a kérelmező kérésére rendelkezésére bo-
csátja. 

4.14. A bizonyítvány használatának feltételei 

4.14.1. A TRI Személytanúsító-hely által jóváha-
gyott személy a számára kiállított jóváha-
gyás érvényességi időtartamán belül hivat-
kozhat arra.  

4.14.2. A jóváhagyott személynek nem szabad a 
jóváhagyását olyan módon felhasználnia, 
amellyel a tanúsító szervezetet rossz hírbe 
hozná, sem a jóváhagyással kapcsolatban 
olyan kijelentést tenne, amely félreérthető 
vagy félrevezető lenne. 

4.14.3.  A jóváhagyás más személyre nem ruház-
ható át, nem lehet eladás vagy a TÜV 
Rheinland InterCert Kft-n kívülálló kény-
szerintézkedés tárgya.  

4.14.4. A TRI a jóváhagyás félrevezető vagy jogta-
lan használata esetén a következő intéz-
kedéseket hozhatja: 

— a félrevezető vagy jogtalan haszná-
lat nyilvánosságra hozatala; 

— bírósági eljárás kezdeményezése; 
— egyéb intézkedés. 

4.14.5.  A jóváhagyás érvényességének felfüg-
gesztésekor a jóváhagyás használatát 
szüneteltetni kell.  

4.14.6.  A jóváhagyás visszavonásakor vagy érvé-
nyességének lejárta után – ha megújító ta-
núsítási eljárásra nem került sor, – a jóvá-

hagyottnak a jóváhagyás használatát hala-
déktalanul meg kell szüntetnie mindenütt, 
ahol azt korábban alkalmazta. 

4.14.7 A jóváhagyott személy kötelessége tájé-
koztatni a személytanúsító helyet az olyan 
ügyekről, melyek a jóváhagyott képessége-
inek megváltozása esetén befolyásolhatják 
a jóváhagyási követelmények teljesíthető-
ségét. Ilyen esetekben a jóváhagyás hasz-
nálatát fel kell függeszteni, a felfüggesztést 
a jóváhagyottal vagy annak munkáltatójá-
val írásban kell közölni. A felfüggesztés 
idejére a jóváhagyást vissza kell juttatni a 
TRI Személytanúsító-helyre. A felfüggesz-
tés ideje a követelmények teljesítéséhez 
szükséges állapot visszaállásáig tart. Az ál-
lapot visszaállásáról a megrendelő tájékoz-
tatja a tanúsító helyet, a tanúsító hely ez 
után ismét a megrendelő rendelkezésére 
bocsájtja a jóváhagyást. 

4.15. Fellebbezés és panasztétel 

4.15.1 A TRI Személytanúsító-hely bármely dön-
tése ellen a személytanúsításért folyamodó 
a döntéstől számított 30 napon belül írás-
ban fellebbezéssel fordulhat a TRI I01 üz-
leti terület vezetőjéhez. A fellebbezést a 
TRI I01 üzleti terület vezetőjéhez kell be-
nyújtani. A TRI I01 üzleti terület vezetője a 
fellebbezést kivizsgálja, és döntését hala-
déktalanul a fellebbező tudomására hozza. 

4.15.2 Amennyiben a fellebbező a TRI I01 üzleti 
terület vezető döntését nem tartja elfogad-
hatónak, felülvizsgálati kérelmet nyújthat 
be az Irányítótestülethez. A felülvizsgálati 
kérelmet a minőségügyi vezetőnek kell be-
nyújtani, aki azt továbbítja az Irányítótestü-
let elnökéhez. Az Irányítótestület 30 napon 
belül határozatot hoz a felülvizsgálattal 
kapcsolatban. A határozat eredményéről a 
Személytanúsító-hely vezetője a kérelmet 
benyújtót haladéktalanul értesíti. 

4.15.3 Amennyiben a fellebbező az Irányítótestü-
leti határozatot sérelmesnek tartja, igényét 
jogi úton érvényesítheti. 

4.15.4 A Személytanúsító-hely döntéseivel kap-
csolatban más érdekelt fél panasszal élhet. 
Panaszát az illetékes Személytanúsító-hely 
vezetőhöz kell benyújtani, aki a panaszt ki-
vizsgálja, és a vizsgálat eredményéről tájé-
koztatja a panaszost. Amennyiben a pana-
szos nincs megelégedve a vizsgálat 
eredményével, a személytanúsítási hely 
vezetőjén keresztül felülvizsgálati kére-
lemmel a TRI I01 üzleti terület vezetőjéhez 
fordulhat. A TRI I01 üzleti terület vezetője a 
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panasz felülvizsgálatát 30 napon belül el-
végzi. Ezen felülvizsgálat eredményét a 
Személytanúsító-hely vezetője haladékta-
lanul a panaszos tudomására hozza. 

4.16. Hatálybaléptetési és érvényességi zára-

dék 

4.16.1 Jelen személytanúsítási szabályzatot a TRI 
minőségügyi vezetője hagyta jóvá, és a jó-
váhagyással egyidejűleg hatályba léptette. 
A minőségügyi vezető a szükség szerinti 
módosítás jogát is fenntartja. 

4.16.2 Jelen, mindenkor aktuális személytanúsí-
tási szabályzat a TRI Személytanúsító-
helytől díjmentesen igényelhető, továbbá a 
TRI honlapján (www.tuv.hu) olvasható és 
letölthető. 

4.16.3 Jelen személytanúsítási szabályzat annak 
módosításáig vagy visszavonásáig érvé-
nyes. 

4.17. Felelősségbiztosítás 

 
A TRI a tevékenysége körében – ideértve a 
megfelelőségértékelési tevékenységet 
végző személyzete tevékenységét is – a 
megrendelő gazdasági szereplőnek vagy 
más személynek okozott károkért való fele-
lősségéből eredő követelések fedezésére 
a Magyar Köztársaságban letelepedett biz-
tosítóval a vonatkozó jogszabályokban elő-
írt, megfelelő mértékű, érvényes felelős-
ségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. 
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