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Tanúsítványt szeretnék!



Tanúsítás szabályozása

• Jogszabályok a tanúsításról 

• Jogszabályok a tanúsítóról 

• Követelményrendszer

• Eljárásrend (modulok)



Szabályozási térkép



Jogszabályok a tanúsításról

NoBo

• 413/2020. (VIII. 30.) Korm. Rendelet

• Európai Parlament és a Tanács (EU)

2016/797 irányelve (2016. május 11.)

DeBo

• 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet

• 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet



Szereplők

 Termék - gyártási eljárás útján előállított termék (produktum, amelyet

forgalomba kívánnak hozni, vagy üzembe kívánnak helyezni)

 Gyártó - olyan természetes vagy jogi személy aki terméket gyárt,

terveztet vagy gyártat, és azt saját neve vagy védjegye alatt forgalomba

hozza

 Kérelmező - engedélyért folyamodó természetes vagy jogi személy,

amely lehet vasúti társaság, pályahálózat-működtető vagy más olyan

természetes vagy jogi személy, mint például a gyártó, tulajdonos vagy

üzembentartó



Tanúsító

Notified Body bejelentett szervezet

 „Made in Europe”

 919/2016/EU RENDELET

TSI - Technical Specification for Interoperability

ÁME - Átjárhatósági Műszaki Előírás

 Átjárhatóság

 ERA

Designated Body kijelölt szervezet

 „Made in Hungary”

 OVSZ I. (OVSZ II.)

Nemzeti szabály/Műszaki előírás

 TIM VHF



Tanúsítói tevékenység - megfelelőségértékelés

a megfelelőségértékelési vizsgálat, illetve megfelelőségértékelési ellenőrzés alapján annak

megállapítása és igazolása, hogy a termék terve, a termék, a gyártási folyamat – ideértve a

létesítményt, technológiát és a folyamatban részt vevő személyeket is – és a termék

beszerelése megfelel a termékre vonatkozóan forgalmazási követelményeket előíró

jogszabályban, illetve az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi

aktusában előírt követelményeknek 2009. évi CXXXIII. törvény

ha a termék nem felel meg a termékre vonatkozóan jogszabályban vagy az Európai Unió

általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában, továbbá a 765/2008/EK rendelet

2. cikk 8. pontjában meghatározott egyéb műszaki előírásokban meghatározott azon

követelményeknek, amelyekre nézve a gazdasági szereplő a megfelelőségértékelési tanúsítást

kérte, a kijelölt szervezet addig nem állít ki megfelelőségi tanúsítványt, amíg a gazdasági

szereplő nem teszi meg a termék követelményeknek való megfelelővé tételéhez szükséges

intézkedéseket 315/2009. Korm. rendelet



Nem tanúsítói tevékenység

 A tanúsító szervezet és a szervezeti irányítása alatt álló

ugyanazon jogi személynek vagy személyeknek

egyetlen része sem:

a) lehet a tanúsított termék tervezője, gyártója,

üzembe helyezője, forgalmazója vagy

karbantartója;

b) lehet a tanúsított folyamat tervezője, megvalósítója,

működtetője vagy fenntartója;

c) lehet a tanúsított szolgáltatás tervezője,

végrehajtója, szolgáltatója vagy fenntartója;

d) ajánlhat vagy nyújthat tanácsadást ügyfelei részére;

e) ajánlhat vagy nyújthat az irányítási rendszerrel

kapcsolatos tanácsadást vagy belső auditálást

ügyfelei részére olyan esetben, ahol a tanúsítási

rendszer megköveteli az ügyfél irányítási

rendszerének értékelését.

 A kijelölt szervezet, annak vezető tisztségviselője,

megfelelőségértékelési tevékenységet végző

munkavállalója és a kijelölt szervezettel

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló,

megfelelőségértékelési tevékenységet végző

személy és annak – a Polgári Törvénykönyvben

meghatározott – közeli hozzátartozója nem lehet az

értékelt termékek tervezője, gyártója, forgalmazója,

üzembe helyezője, vásárlója, tulajdonosa,

felhasználója vagy karbantartója, továbbá a

felsoroltak képviselője.

 A kijelölt szervezet nem folytathat olyan

tevékenységet, amely veszélyeztetné a

megfelelőségértékelési tevékenységekkel

kapcsolatos függetlenségét, így különösen nem

nyújthat szaktanácsadási szolgáltatást a kijelölt

megfelelőségértékelési területen. 2009. évi CXXXIII. törvény



Modulok

2010/713/EU

 CA. Modul: Belső gyártásellenőrzés

 CB. modul: EK-típusvizsgálat

 CD. modul: A gyártási folyamat minőségirányítási rendszerén 

alapuló típusmegfelelőség 

 CF. modul: Típusmegfelelőség a termékellenőrzés alapján 

 CH1. modul: A teljes minőségirányítási rendszeren és 

tervvizsgálaton alapuló megfelelőség



Dokumentáció

(műszaki/minőségirányítási rendszer)

A kérelmező kidolgozza a műszaki dokumentációt, és

azt a bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátja. A

dokumentáció lehetővé teszi annak értékelését, hogy az

alrendszer megfelel-e a vonatkozó ÁME(-k)

követelményeinek. A műszaki dokumentáció

meghatározza a követelményeket, és – amennyire ez

az értékelés szempontjából szükséges – ismerteti az

alrendszer tervét, gyártását és működését. 2010/713/EU

A gyártó feladata elkészíteni a termékre a

jogszabályban előírt műszaki dokumentációt, elvégezni

vagy elvégeztetni az alkalmazandó

megfelelőségértékelési eljárásokat. 2012. évi LXXXVIII. törvény



NoBo Módosítás - Időszak

2023. július 1-jén végződő átmeneti időszak

7.4.2.3. Az ÁME szerinti követelmények átmeneti ideig történő

alkalmazása új járművekre

ÁME-k legutóbbi módosítása

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/776 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

(2019. május 16.) a 321/2013/EU, az 1299/2014/EU, az

1301/2014/EU, az 1302/2014/EU, az 1303/2014/EU és az (EU)

2016/919 bizottsági rendeletnek, valamint a 2011/665/EU

bizottsági végrehajtási határozatnak az (EU) 2016/797 európai

parlamenti és tanácsi irányelvvel való összehangolása

tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU)

2017/1474 felhatalmazáson alapuló bizottsági határozat

konkrét célkitűzéseinek végrehajtásáról

2022

"Digitális vasúti és zöld árufuvarozási felülvizsgálati csomag"



CCS - Távközlés 

A BIZOTTSÁG (EU) 2016/919 RENDELETE

a) Pálya menti ellenőrző-irányító és jelző alrendszer

b) Fedélzeti ellenőrző-irányító és jelző alrendszer

 Jellemzők: funkciók, interfészek, teljesítményszint (alap)

 Részek:

1. vonatvédelem; 2. hangalapú rádiós kommunikáció; 

3. adatátviteli rádiós kommunikáció; 4. vonatérzékelés

Az A. osztályú vonatvédelmi rendszer az ETCS, az A. osztályú rádiórendszer pedig a GSM-R.

4.2.4. Vasúti mobilkommunikációs funkciók – GSM-R

(4.3.4. Interfészek az energiaellátó alrendszerrel )

6. A rendszerelemek megfelelőségének, illetve használatra való alkalmasságának vizsgálata és 

az alrendszerek hitelesítése



Mérnök - Tanúsítási szakértő 

Tanúsítási Rendszer Eljárásrendjei

 Árajánlat

 Kérelem átvizsgálás

 Műszaki Dokumentáció/ Minőségirányítási Dokumentáció átvizsgálás

 Megfelelőség értékelés

 Értékelési Jelentés, illetve NoBo/DeBo-Fájl elkészítése

 Tanúsítási Bizottság

 Tanúsítvány/Közbenső Hitelesítési Nyilatkozat elkészítése



AsBo (Assessment Body) – Értékelést végző szervezet, Független 

Értékelést végző Szerv

2021-től a KTI megkezdte a kockázatértékelési tevékenységet.

Infrastruktúra (INF)

Energia (ENE)

Ellenőrző-irányító és jelző (CCS)

Teher (WAG), Jármű (LOC&PAS)

Forgalom üzemeltetés és irányítás (OPE)

Karbantartás (MAI)

A rendszer biztonságos integrálása (SSI)

Minőség- és Biztonság irányítási rendszerek vizsgálata



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!



Tanúsítvány!



Köszönöm

a figyelmet!


