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Amiről beszélni szeretnék…

Tanúsítás és biztonságértékelés kapcsolata, 
fejlesztéshez/tervezéshez való viszonya

A biztonságmenedzsment alkalmazása, megfelelő alkalmazása

Új követelmény-megjelenési forma: Vasúti Műszaki Előírások
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Biztonságmenedzsment

Azon módszerek és eljárások összessége, amelyek képesek 
biztosítani az elvárt funkcióbiztonságot

(Szisztematikus hiba – véletlenszerű meghibásodás)

MSZ-EN 50126 – Vasúti alkalmazások. A megbízhatóság, az üzemkészség, a 
karbantarthatóság és a biztonság (RAMS) előírása és bizonyítása.

MSZ-EN 50129, 50128, 50159

Fő elemei:
 Életciklus megközelítés, értelmes méretű életciklus-fázisok, ezekhez bemenetek 

és kimenetek

 Információáramlás tervezése és dokumentálása

 Eredményt biztosító mérnöki módszerek és eljárások

 Kompetenciák

 Humán redundancia (verifikálás, validálás, biztonságértékelés/ISA)
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Tanúsítás vs. biztonságértékelés

Követelmények

Specifikáció

Feltétfüzet

Fejlesztés, tervezés, integráció

Üzemeltetés

Vasútbiztonsági szabványok
ISA

Tanúsítás
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Tanúsítás vs. biztonságértékelés (2)

 Tanúsító: kijelölt megfelelőségértékelő szervezet (NoBo, DeBo) –
megfelelőségértékelésre vonatkozó szabványok

 ISA: MSZ-EN 50126/50129 szerint

 (Kockázatértékelő szervezetek – AsBo)

ISA: A fejlesztés a biztonsági szabványoknak megfelelően zajlott, a biztonsági 
cél(rendszer) elérésre került

 Mi a termék/berendezés/rendszer?

 Mi a bemenő specifikáció?

 Mi a biztonsági cél(rendszer)?

 Milyen alkalmazási feltételekkel?

Érdekli-e az ISA-t a tanúsítás?

Befogadhatja-e a tanúsító az ISA jelentését?
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Tanúsítás vs. biztonságértékelés (3)

Tanúsítás: A követelményrendszer teljesült

 Mi a termék/berendezés/rendszer?

 Mi a követelményrendszer?

 Milyen alkalmazási feltételekkel?

Milyen speciális anyagokat vár a tanúsító?

Érdeke-e, ill. feladata-e a fejlesztést/tervezést végzőnek a saját eredményeinek 
ellenőrzése, validálása?
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Biztonságmenedzsment

Koncepció Fejlesztés, integráció

Üzemeltetés

Biztonságmenedzsment
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Biztonságmenedzsment többszereplős 

környezetben

Koncepció Eszközfejlesztés

Üzemeltetés

Biztonságmenedzsment

Integráció tervezés, 

integráció
Bizt.ber alrendszer

Termék
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Biztonságorientált alkalmazási feltételek

Koncepció Eszközfejlesztés

Üzemeltetés

Biztonságmenedzsment

Integráció tervezés, 

integráció
Bizt.ber alrendszer

Termék

Safety-oriented Application Conditions –SACs

- Terméktől az alkalmazástervezőhöz; 

- Alkalmazástervezőtől az alkalmazóhoz.

Boaf Boaf
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Biztonságorientált alkalmazási feltételek (2)

Honnan származhat Boaf?

 A termék gyártójától – kérjük be, nyilatkoztassuk meg, mi a Boaf,

 A termék tanúsítójától – olvassuk el a tanúsítvány minden oldalát, ha hivatkozik 
jelentésre stb, olvassuk el azt is,

 A terméket (vagy alkalmazást, pl. eng. terv szinten) engedélyező hatóságtól –
kérjük be.

 Régebbi termékek esetén esetleg nem állnak rendelkezésre; ez nem jelenti azt, 
hogy a termék minden további megfontolás nélkül alkalmazható bárhol…
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Biztonságorientált alkalmazási feltételek (3)

Egy példa: korszerű LED-es optikai egység alkalmazása
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Biztonságmenedzsment résztvevői

 A Feltétfüzet készítői (1)

 A termék tervezője, gyártója (2)

 Az alkalmazás (integráció) tervezője és kivitelezője (3)

 Az üzemeltető (4)

BOAF
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Biztonságmenedzsment többszereplős 

környezetben

Fejlesztés, integráció

Üzemeltetés
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Biztonságmenedzsment többszereplős 

környezetben

Fejlesztés, integráció 2

ÜzemeltetésFejlesztés, integráció 1
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... és a tanúsító?

Jogszabály által elvárt humán redundancia...

 Feltétfüzet tanúsítás,

 Terméktanúsítás,

 Típusalkalmazás-tanúsítás

 Alrendszer tanúsítás

 és akár biztonságértékelés (ISA) is egyben
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Új követelmény-megjelenési forma: 

Vasúti Műszaki Előírás

Vasúti Műszaki Bizottság 
2005. évi CLXXXIII. Törvény a vasúti közlekedésről
1.12.vasúti műszaki bizottság: az e törvény felhatalmazása alapján kiadott miniszteri rendelettel a vasúti műszaki előírások és szakmai állásfoglalások 

kidolgozására létrehozott szakértői testület;

1/2021. (I. 7.) ITM rendelet a Vasúti Műszaki Bizottságról, a vasúti műszaki előírások és a szakmai 

állásfoglalások kidolgozására és kiadására vonatkozó szabályokról
a) az e rendeletben meghatározott eljárásrend szerint kidolgozza, szükség szerint felülvizsgálja a jogszabályban kihirdetett vasúti műszaki előírást;

b) az e rendeletben meghatározott eljárásrend szerint kidolgozza, szükség szerint felülvizsgálja és módosítja vagy visszavonja a nem jogszabályban 

kihirdetett vasúti műszaki előírást, valamint gondoskodik azok kiadásáról;

c) közreműködik a vasúti műszaki előírásoknak a vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/797 

európai parlamenti és tanácsi irányelv [a továbbiakban: (EU) 2016/797 irányelv] 14. cikke és a vasútbiztonságról szóló, 2016. május 11-i (EU) 2016/798 

európai parlamenti és tanácsi irányelv [a továbbiakban: (EU) 2016/798 irányelv] 8. cikke szerinti bejelentési kötelezettség teljesítésében;

d) az e rendeletben meghatározott eljárásrendben a vasúti tervezésben, gyártásban, építésben vagy üzemeltetésben érintett természetes vagy jogi 

személy, a vasúti közlekedési hatóság (a továbbiakban: hatóság), az államigazgatási szerv vezetője vagy képviseletre jogosult tisztségviselője vagy önálló 

szervezeti egységének vezetője megkeresésére egyedi szakmai állásfoglalást alakít ki a nemzeti szabály szakmai értelmezésével kapcsolatban, továbbá 

a nemzeti szabályokban nem vagy nem teljeskörűen szabályozott műszaki megoldások tekintetében arra vonatkozóan, hogy a nemzeti szabály 

módosítása, vagy új nemzeti szabály kiadása szükséges-e;

e) figyelemmel kíséri a vasúti műszaki és vasútbiztonsági előírásokkal kapcsolatos hazai és nemzetközi tapasztalatokat, a műszaki haladás vívmányait;

f) javaslatot tesz a vasúti műszaki és vasútbiztonsági szabályozást érintő, az a) pontba nem tartozó jogszabályokra;

g) közreműködik a vasúti műszaki előírásokkal összefüggő jogszabálytervezetek előkészítésében.



www.certuniv.hu

2022. október 6. III. Vasúti Távközlési és Biztosítóberendezési Konferencia, Bikal, 

2022

19

Új követelmény-megjelenési forma: 

Vasúti Műszaki Előírás

Vasúti Műszaki Előírás 
2005. évi CLXXXIII. Törvény a vasúti közlekedésről

1.13.vasúti műszaki előírás: a vasúti műszaki bizottság által a közlekedési hatóság egyetértésével javaslatként előterjesztet t, jogszabályban kihirdetett 

vagy jogszabály felhatalmazása alapján kiadott nemzeti szabály, nemzeti előírás vagy jogszabály felhatalmazása alapján a hatóság és a vasúti műszaki 

bizottság által térítés- és megkülönböztetésmentesen közzétett nemzeti ajánlás;

1.14.nemzeti szabály: olyan vasúti műszaki előírás, amely az uniós vasúti rendszer magyarországi rendszerére vonatkozóan jogszabályban kihirdetett 

vagy jogszabály felhatalmazása alapján kiadott kötelező erejű, az egyes alrendszerekre vagy alrendszerrészekre, a vasúti társaságokra, pályahálózat-

működtetőkre vagy harmadik felekre vonatkozó uniós vagy nemzetközi szabályoktól eltérő vasútbiztonsági vagy műszaki követelményeket tartalmaz;

1.15.nemzeti előírás: olyan vasúti műszaki előírás, amely a magyar vasúti rendszernek az uniós vasúti rendszerhez nem tartozó részére vonatkozóan 

jogszabályban kihirdetett vagy jogszabály felhatalmazása alapján kiadott kötelező erejű, az egyes alrendszerekre vagy alrendszerrészekre, a vasúti 

társaságokra, pályahálózat-működtetőkre vagy harmadik felekre vonatkozó műszaki vagy biztonsági követelményeket határoz meg;

1.16.nemzeti ajánlás: a vasúti műszaki bizottság által kiadott, nem kötelező erejű vélemény, amely meghatározza a megfelelés nemzeti szinten 

elfogadható módját, a nemzeti előírásoknak való megfelelés megállapításának különböző módjait, vagy a vasúti rendszer biztonságos üzemeltethetősége

érdekében, a vasúti pályára és tartozékaira, a vasúti üzemi létesítményekre és az azokhoz kapcsolódó felvonókra, mozgólépcsőkre és mozgójárdákra, 

valamint a felszín alatti vasúti pályahálózat vasúti állomási épületeire vonatkozó elvárt rendszerintegritási követelményeket , a vasúti pálya és tartozékai, a 

vasúti üzemi létesítmények létesítése, átalakítása vagy korszerűsítése során az elvárt szintű rendszerintegritás érdekében te ljesítendő feltételeket és 

eljárásokat;

1.17.a megfelelés nemzeti szinten elfogadható módja: a vasúti műszaki bizottság által kiadott, nem kötelező erejű vélemény, amely meghatározza a 

nemzeti szabályoknak való megfelelés megállapításának különböző módjait;
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Új követelmény-megjelenési forma: 

Vasúti Műszaki Előírás

Vasúti Műszaki Előírás – alkalmazás
289/2012. (X. 11.) Korm. Rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési eljárásainak részletes szabályairól

8/D. § Ha van hatályos vasúti műszaki előírás az engedélykérelem tárgyát képező műszaki megoldásra vonatkozóan, a vasúti közlekedési hatóság az 

ügyfél kérelmére az Országos Vasúti Szabályzatot a vasúti műszaki előírásban foglalt eltérésekkel alkalmazza.

8/C. § Az e rendelet szerinti rendszerintegritási megfelelőségértékelési tevékenységet olyan szervezet végezheti, amely az adott strukturális vasúti 

alrendszer vonatkozásában hatályos bejelentett szervezeti és kijelölt szervezeti kijelöléssel rendelkezik. A rendszerintegritási megfelelőségértékelést 

végző szervezet eljárására a vasutak kölcsönös átjárhatóságának és az ezzel kapcsolatos engedélyezési eljárások, valamint a vasúti pályahálózat 

nyilvántartása vezetésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben, valamint az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó 

megfelelőségértékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljaira vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben foglaltakat 

megfelelően alkalmazni kell

11/A. § (2) Amennyiben a kérelmező a rendszerintegritási nemzeti ajánlásokban foglaltak szerint jár el, úgy a vasúti közlekedési hatóság részére benyújtja 

a rendszerintegritási megfelelőségértékelési szervezet által kiállított közbenső megfelelési nyilatkozatot annak igazolására, hogy a vasúti építmény 

tervezése során a rendszerintegritási nemzeti ajánlásokban meghatározott, a kérelmező által alkalmazni kívánt feltételek teljesülnek.
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Összefoglalás - kulcselemek

 A biztonságmenedzsment alkalmazása minden résztvevő saját 

érdeke – vezetői felelősség,

 A felhasznált termékek, részrendszerek alkalmazásakor 

figyelemmel kell lenni azok alkalmazási feltételeire is,

 Egy projekt darabolása automatikusan integrátori feladatokat is 

keletkeztet…
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