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Egy kis történelemóra

• 1993. január 1. – EU egységes piac létrejötte
•

megvalósul a négy alapszabadság: az áruk, a szolgáltatások, a személyek és a tőke szabad áramlása

• Áruk szabad mozgása érdekében
•
•

kereskedelmi akadályok lebontása
technikai harmonizációra épülő mechanizmusok

• Az árukra vonatkozó szabályozás több fázisban
•
•
•

nemzeti hatóságok által kibocsátott műszaki szabályok
1985 - „új megközelítés”: „alapvető követelmények” jogszabályokban, a technikai részletek az európai harmonizált
szabványokban
megfelelőségértékelést szolgáló eszközök továbbfejlesztése (termékszabványok, EN ISO/IEC 17000 harmonizált szabvány
sorozat, konszolidált megfelelőségértékelési eljárások – modulok, kijelölési mechanizmus)

Egy kis történelem

2008.: „új jogszabályi keret” - új megközelítés
• átfogó jogszabályi keretrendszer
• kiegészítve a hatékony megfelelőségértékeléshez, akkreditáláshoz és piacfelügyelethez szükséges valamennyi
elemmel
• az unión kívüli termékek ellenőrzését is beleértve.
Megfelelőségértékelés: termékkel, eljárással, szolgáltatással, rendszerrel, személlyel vagy szervezettel kapcsolatos
követelmények teljesülésének vizsgálata.

Megfelelőségértékelés a vasúti szektorban

Cél: az EU vasúti piacának egységesítése, liberalizálása, EU-n belül a vasúti társaságok közötti verseny lehetővé tétele.
• 1991.: a pályavasút és szolgáltató vasút szétválasztása
• 2001.: 1. vasúti csomag
•
•

első konkrét intézkedéseket az EU vasúti piacának egységesítéséhez
bejelentett szervezetek (NoBo) rendszere (vasúti szektort érintően is) az átjárhatósági szabályok vizsgálatára

• 2004.: 2. vcs.
•
•
•

első átjárhatósági szabályokat (ÁME)
kijelölt szervezetek (DeBo) rendszerének bevezetése az átjárhatóságot nem érintő (nemzeti) szabályok vizsgálatára
EU Vasúti Ügynöksége (ERA), mint az EU vasúti csúcsszerve

Megfelelőségértékelés a vasúti szektorban

• 2007.: 3. vcs
•
•
•

a kockázatkezelés rendszerének kialakítása,
352/2009/EK rendelet - a vasúti kockázatok értékelési tevékenységének első szabályozása,
402/2013/EU rendelet - a kockázatértékelés részletszabályai.

• 2009. évi CXXXIII. tv. (a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről) a tevékenység legmagasabb nemzeti szintű
szabályozása
• Kijelölési szabályok (vasúti területet is érintően):
•
•

60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek
390/2020. (8.12.) NFM rendelet pedig a kockázatértékelő (ASBO) szervezetek A a

• A KTI
•
•

2012-ben kezdte meg a felkészülést a NoBo/DeBo feladatok ellátására,
a jogosultságot 2015-ben szerezte meg.

Új tevékenység: a kockázatértékelés

• Tervezés megkezdése előtt vizsgálandó:
• a tervezett átalakítás, fejlesztés, beruházás hogyan illeszkedik a már üzemeltetett rendszer kereteibe;
• az emberi erőforrások, képzés, munkakörülmények, egészségmegőrzés, biztonság stb. tekintetében milyen
kockázatok azonosíthatók.

• 2021. december 10-től: a KTI megkezdte a kockázatértékelési tevékenységet.
• AsBo (Assessment Body) – Értékelést végző szervezet, Független Értékelést végző Szerv

A kockázatkezelési eljárás

A Kockázatkezelési Eljárás az értékelt rendszer meghatározásával kezdődik, és az alábbi tevékenységekből áll:
•
•
•
•

Azonosítja a veszélyeket és a kockázatokat,
Meghatározza a teljesítendő Biztonsági Követelményeket és a kezelésükhöz szükséges Biztonsági Intézkedéseket.
Vizsgálja a beazonosított Biztonsági Követelmények megfelelő teljesülését: annak megvalósulása és megfelelősége esetén
Igazolja, hogy a veszélyhez kapcsolódó Biztonsági Intézkedéssel a beazonosított veszély kezelése megvalósult.

A kockázatkezelési eljárás ismétlődő tevékenység.
A folyamat csak akkor ér véget, amikor az azonosított veszélyekhez kapcsolódó kockázatok elfogadásához szükséges
valamennyi Biztonsági Követelmény teljesülése igazolásra került!

Az ASBO Értékelési tevékenységeink megjelölése

Infrastruktúra (INF)
Energia (ENE)

Ellenőrző-irányító és jelző (CCS)
WAG, LOC&PAS

Forgalom üzemeltetés és irányítás (OPE)
Karbantartás (MAI)

A rendszer biztonságos integrálása (SSI)
Minőség- és Biztonság irányítási rendszerek vizsgálata

A KOCKÁZATKEZELÉSI ELJÁRÁS menete

• A Javaslatevő felelős az adott változtatás jelentőségének megállapításáért, a Kockázatkezelési Eljárás lefolytatásáért.
(Javaslattevő: a változtatás végrehajtásáért felelős vállalkozás vagy szervezet )
• A Javaslattevő gondoskodik a Beszállítók és a Szolgáltatók – illetve Alvállalkozóik – által előidézett kockázatok
kezeléséről.

• A Független Értékelést végző Szerv feladata a Kockázatkezelési Eljárás megfelelő alkalmazásának és az alkalmazás
eredményeinek független értékelése.
• A Független Értékelést végző Szerv Biztonságértékelési Jelentést készít, amely alapján a Javaslattevő írásos nyilatkozatba
foglalja, hogy ”valamennyi azonosított veszély és kapcsolódó kockázat elfogadható szintűen teljesült és az folyamatos
ellenőrzés alatt áll”.

Szabályozási térkép

Félreértések, hibák, jogszabállyal ellentétes rendelkezések

• Mi a megfelelőségértékelési tevékenység?
•
•

Tanúsító a kérelemben megjelölt modul szerint előírt megfelelőségértékelési eljárás lefolytatására vállalkozik.
végeredmény lehet: tanúsítvány vagy Értékelési jelentés/Nemmegfelelőségi jelentés kibocsájtása.

• A tanúsítás nem tervezés
• Különleges, hatósági jellegű eljárás:
•
•
•
•

kérelmező a Tanúsítót nem utasíthatja,
tevékenységet nem korlátozhatja, nem befolyásolhatja,
Az eljárás folyamatát, a vizsgálat elvégzésének terjedelmét, részleteit, helyszínét a tanúsító a jogszabályok
előírásainak megfelelően, önállóan állapítja meg,
a tanúsító szakértők és a tanúsító szervezet személyi felelősséggel tartoznak.

Félreértések, hibák, jogszabállyal ellentétes rendelkezések

• Megbízó/Megbízott vs. Kérelmező/Tanúsító

• A tanúsítás kérelemre indul
•
•
•
•

A kérelemhez a jogszabályok által előírtaknak megfelelő mellékleteket (teljeskörű dokumentációt) kell csatolni,
amelyek alkalmasak a kérelem szerinti megfelelőség igazolására (a megfelelőség bizonyítása gyártói és nem tanúsítói felelősség).
A Tanúsító az érdemi eljárást csak a dokumentáció teljessége esetén tudja megkezdeni.
A jó dokumentáció releváns, teljeskörű és csak szükséges terjedelmű.

• Hiánypótlás, nemmegfelelőség
• A Tanúsítvány érvényességi ideje alatti felügyelet
•
•

a tanúsítás lezárultát követően,
a jogszabályban meghatározott ideig lehetséges.

Köszönöm
a figyelmet!
Dr. Nagy Gábor
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