
Műanyaghegesztő képzés, 
felkészítés minősítésre 

Képzelje el, milyen nyugalmat ad, 
amikor kiválóan képzett műanyaghegesztők dolgoznak Önnek! 

Cél: 
A jelentkező szerezzen emelt szintű elméleti és gyakorlati ismereteket 
a 15/2012. NGM közlemény, azaz a műanyaghegesztők minősítésére 
vonatkozó szabályzat (továbbiakban: Szabályzat), illetve az MSZ EN 
13067:2013 Műanyaghegesztők. A hegesztők minősítővizsgája. 
Hegesztett, hőre lágyuló műanyag szerkezetek nemzeti szabvány 
(továbbiakban: Szabvány) követelményeinek sikeres teljesítéséhez. 

Képzés: 
A résztevevő elméleti előadás keretében tudást szerez a cél szerinti 
előírásokban megnevezett műanyaghegesztési technológiák 
alapanyagairól, hegesztési eljárásairairól és eszközeiről.  
Megismeri az elméleti minősítő vizsga ellenőrző kérdéseit (teszt). 
Gyakorlati képzés során begyakorolja a hegesztéstechnológiákat úgy, 
hogy a gyakorlati minősítő vizsgára bocsátható próbadarabot készít. 

Eredmény: 
A képzésben résztvevő jelölt felkészülten tud részt venni az MHtE 
vizsgabiztosa által tartott műanyaghegesztő minősítővizsgán, ahol az 
elméleti felkészültségét tesztvizsgával, gyakorlati jártasságát az előírt 
próbadarab(ok) meghegesztésével igazolja. 
A sikeres minősítő vizsga alapján az MHtE, mint személyzettanúsító 
szervezet által kiadott Minősítő Bizonyítvány igazolja, hogy a minősített 
műanyaghegesztő valós kivitelezések során elvárható, magas szintű 
szakmai felkészültséggel, önálló és felelős munkavégzésre alkalmas. 
A Minősítő Bizonyítványt a képzőhely az alább ismertetett minősítő vizsga 
folyamat lezárása után átadja az eredményesen vizsgázó résztvevőnek. 

Jelentkezés feltételei: 
• a betöltött 18. életév, 
• vasipari és/vagy műanyagipari szakképzettség*; 2 éves szakmai gyakorlat igazolása fém- vagy műanyagipari szakterületen, 
• nyilatkozat a jelentkező egészségügyi alkalmasságáról. 

A minősítő vizsga folyamata: 
• A minősítési eljárást a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE) folytatja le, az MHtE által 277/2019 
számon tanúsított minősítési helyen, a képzés helyszínén. 
• A minősítő vizsga elméleti és gyakorlati részből áll (egymást követően): 
 az írásbeli minősítés anyagismereti, technológiai, biztonságtechnikai követelményeket tartalmazó tesztlap, minősítő személy 

(vizsgabiztos) előtt történő kitöltése és értékelése alapján történik; 
 a gyakorlati vizsga a szabályzat, illetve a szabvány előírásainak megfelelő kivitelű vizsgadarab, – jelölt által átadott – WPS lap 

szerinti hegesztéstechnológiával történik** 
• A minősítő folyamat eredményességét a minősítő személy (vizsgabiztos) az elméleti tesztvizsga és a gyakorlati vizsgadarab 
roncsolásmentes és roncsolásos vizsgálati eredményei alapján határozza meg. 
• A benyújtott dokumentumok alapján a tanúsító aláírásával és az MHtE bélyegzőjével hitelesíti a bizonyítványt. 
Részletesebb leírás: 
https://mhte.webnode.hu/szolgaltatasaink/hegesztok-forrasztok-minositese-tanusitasa/hegesztok-minositese/ 

Helyszín: 
Vörsas Kft., 1239 Budapest, Ócsai út 6., 
műanyaghegesztő felkészítő- és oktatóbázis, labor és gyártóüzem 

Kapcsolat: 
Pető László, képzésvezető, kepzes@vorsas.hu, +36 30 641 6826 
 
* MSZ EN 13067 szabvány szerinti minősítés igénye esetén a vasipari szakképzettség nem elfogadható 
** WPS – Hegesztési Utasítás: a választott hegesztéstechnológia gyakorlása érdekében, a hegesztéstechnológiai adatokat 

tartalmazó dokumentum. Kitöltésére a tanfolyam során iránymutatást kapnak, elkészítése a tanfolyam részét képezi. 

https://mhte.webnode.hu/szolgaltatasaink/hegesztok-forrasztok-minositese-tanusitasa/hegesztok-minositese/

