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Munkáltatói és független vizsgaszervezetek elfogadásának 

feltételei 
 
 
1. AZ ELFOGADÁS FELTÉTELEI 
 

1.1. Rendelkezzen olyan minőségbiztosítási eljárás leírással, (Written practice) melynek alapján lekövethető 
az NDT-személyzet vizsgáztatásának teljes folyamata, valamint teljesülnek az EN 4179:2017 
szabványban leírt követelmények. 
 

1.2. A vizsgaszervezet rendelkezzen az eljárás leírásában kijelölt önálló, minőségbiztosításért felelős 
személlyel. 

 
1.3. A vizsgaszervezet eljárással kell rendelkezzen arra vonatkozóan, hogyan tájékoztatja a HUANDTB-t, ha 

jelentős változás áll(t) be a vizsgaszervezetnél. 
 

1.4. Rendelkezzen megfelelő létesítménnyel, ahol a vizsgáztatáshoz szükséges felszerelések, műszerek, 
használati etalonok, szondák, vizsgálószerek stb. rendelkezésre állnak. A létesítmény egészében feleljen 
meg a korszerű képzés feltételeinek. (EN 4179:2017 szabvány 6.1.5.) 

 
1.5. A vizsgaszervezet rendelkezzen eljárással, amely biztosítja a vizsgáztatások adminisztrálását. (A 

vizsgajegyzőkönyvet elektronikus vagy nyomtatott formában a MAROVISZ-nak el kell küldeni.) 
 

1.6. Az vizsgaszervezet jelöljön ki olyan, MSZ EN 4179 szabvány szerint minősített 3. szintű személyt, aki 
az adott vizsga teljes folyamatát felügyeli és azért felelősséget vállal. 

 
1.7. Az önálló vizsgaszervezet eljárással kell rendelkezzen arra vonatkozóan, hogyan jut hozzá és teljesíti a 

megrendelői/vállalati követelményeket. 
 

 
2. A VIZSGÁZTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 
 

2.1. A vizsgák a vizsgaszervezet keretein belül folynak, annak a HUANDTB által elfogadott eljárásrendje 
szerint. 

 
2.2. A vizsgákat a vizsgaszervezet által kijelölt, és a HUANDTB által elfogadott 3. szintű személy felügyeli. 

 
2.3. A vizsgák magyar/angol nyelven folynak. 

 
2.4. A felügyelő hatóságok részére biztosítani kell a személyes felügyeleti jogot a vizsgák folyamán. 

 
2.5. A vizsgát szervező intézménynek a vizsga időpontját és helyét lehetőleg 30 nappal, legalább 5 nappal a 

tervezett kezdés előtt be kell jelenteni a HUANDTB-nek. A vizsga indítását kezdeményezheti a testület 
bármely érdekelt tagszervezete, amennyiben rendelkezik a HUANDTB jóváhagyásával. 

 
2.6. Az elméleti és gyakorlati vizsgának a tanfolyam befejezése után 10 napon belül meg kell történnie. 

 
2.7. A gyakorlati vizsgákon csak olyan vizsgadarabok szerepelhetnek, melyek a jelölt által nem ismertek. A 

részletes dokumentációval rendelkező, bevizsgált és a vizsgáztató által jóváhagyott vizsgadarabokat a 
HUANDTB az audit során ellenőrzi.  
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2.8. A vizsga eredményét a vizsgát követő 14 napon belül a MAROVISZ-nak le kell jelenteni 

vizsgabizonyítvány kiállítása végett. Sikertelen/meghiúsult/részlegesen meghiúsult vizsga esetén a 
jelentésben rögzíteni kell annak az okát. 

 
2.9. Ismétlővizsga a szabvány 7.2.3. pontja szerint. 

 
2.10. A vizsgakérdés gyűjteményben szereplő kérdések száma szabványban előirt kérdés mennyiség plusz 

25% legyen. Az írásbeli vizsgák tesztkérdéseinél bármilyen összeállítás megengedett, amely elősegíti a 
jelöltek tudásának felmérését.  

 
2.11. Az osztályozás az EN 4179:2017 szabvány 7.2.2. pontja szerint történik. 

 
2.12. Minősítővizsgára csak a szabványban meghatározott érvényes orvosi igazolással (látásvizsgálat 

igazolása) lehet jelentkezni. 
 

2.13. Radiológia 1. szintű minősítés csak alapfokú sugárvédelmi tanfolyam elvégzésével együtt adható ki. 
Radiológia 2. és 3. szintű minősítés csak bővített sugárvédelmi tanfolyam elvégzésével együtt adható ki. 

 
2.14. A MAROVISZ által kiállított vizsgabizonyítvány csak a BOARD által felügyelt vizsga joghatályát 

hivatott bizonyítani a vizsgaeredményért, tartalmáért a vizsgáztató felelős. 
 

2.15. A vizsgabizonyítványok egységesen a MAROVISZ által kerülnek kiadásra díjazás ellenében. 
 
 

3. AZ ELFOGADÁS ÉRVÉNYESSÉGE 
 

3.1. A vizsgaszervezet tanúsításának érvényessége 2 év. Az újra tanúsítás feltételeit a HUANDTB eljárásának 
5. pontja tartalmazza, a felfüggesztés, visszavonás esetei az HAUNDTB eljárás 5.6. és 5.7. 

 
 


