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Munkáltatói és független oktatószervezetek elfogadásának 

feltételei 
 
 
1. AZ ELFOGADÁS FELTÉTELEI 
 

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

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

 
1.3. Az oktatószervezet rendelkezzen az eljárás leírásában kijelölt önálló, minőségbiztosításért felelős 

személlyel. 
 

1.4. Biztosítani kell az oktatások naplózását. 
 

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

 
 
2. A KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 

 
2.1. A képzések a vonatkozó szabvány szerint általános elméleti, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati 

részből állhatnak. 
 

2.2. Az általános elméleti és szakmai elméleti képzések helyszíne szabadon választható az előzőekben leírt 
feltételek teljesülése esetén. A szakmai gyakorlati képzés kizárólag légügyi-gyártó/karbantartó szervezet 
keretein belül történhet. A légügyi-gyártó/karbantartó szervezettel való szerződéskötés a gyakorlati 
oktatások vonatkozásában teljeskörűen az oktatóbázis feladata. 

 
2.3. A képzési program összeállításakor figyelembe kell venni a más képzési programokban is résztvevő 

személyek sajátos ismereteit is, megteremtve ezzel lehetőséget az egyenértékű elismerésre. 
 
 
3. A KÉPZÉSI PROGRAMRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK 
 

3.1. A képzési program célja: Az iparágban alkalmazott NDT szakemberek képzése az EN 4179:2017 
szabvány által meghatározott követelmények szerint. 

 
3.2. A képzési terv felépítése: A tanterv tartalmazza a tematikákat, a tematikákhoz kapcsolódó oktatási 

óraszámokat. 
 
 
4. A KÉPZÉSEKHEZ SZÜKSÉGES TANANYAGOK, TEMATIKÁK 
 
A felelős level 3 által jóváhagyott tematika alapján történjen az oktatás. Az oktatás tartalmazhat több 
ismeretanyagot, mint a munkáltatói követelmény. 
 
Speciális elméleti képzéshez nem szükséges jegyzettel rendelkezni az oktatónak, felhasználható a munkáltató 
dokumentációja is az oktatáshoz. 
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Általános képzés tananyagának jegyzetének illeszkednie kell a képzést megrendelő cég igényeinek, melynek 
elfogadása a megrendelő felelősége. 
 
Külső tantermi gyakorlati oktatásnak teljesítenie kell a munkáltató által alkalmazott technikák, továbbá a sikeres 
vizsgához szükséges eszközök használatának ismeretét. Elfogadható részleges gyakorlati oktatás igazolás eszköz 
gyártóktól is. Ez nem haladhatja meg a teljes tantermi gyakorlati képzés 10%-t. 
 
 
5. AZ ELFOGADÁS ÉRVÉNYESSÉGE 

 
5.1. Az oktatószervezet 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. 
 

 


