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Bevezető
Az Európai Közösség a vámhatárok leépítését követően a jogszabályok és a szabványok
összehangolását helyezte előtérbe. Mindezek nagymértékben elősegítették az áruk szabad mozgását,
azonban ahol jogszabályok írták elő a legfontosabb követelményeket, a vevők, az importőrök és a
hatóságok joggal követelték annak tanúsítását. A tanúsítás általános elismerésének biztosítása
érdekében hirdette meg az Európai Közösség a „globális megközelítés” koncepcióját. Ez minden olyan
termékre érvényes, amelyre direktívát adtak ki (csak a jogszabályokkal szabályozott területre). A
megfelelőség vizsgálat elvégzése kötelező az irányelvek hatálya alá tartozó termékek esetében.
Minden tagállam minden egyes direktívára kiválaszt és bejelent egy vagy több tanúsítási szervezetet
(Notified Body, notifikált/bejelentett szervezet, a továbbiakban NoBo), amelyet felhatalmaz adott
területen tanúsítványok kiadására, vagyis amelynek tanúsítását elfogadja és kéri, hogy mások is
fogadják el. A gyártó a bejelentett szerv által tanúsított terméken feltünteti a bejelentett szerv jelét,
illetve a bejelentett szerv által tanúsított Minőségirányítási rendszerben gyártott terméken is feltünteti a
notifikált szerv jelét. A bejelentett szervezet által kiállított tanúsítványt az EU minden tagországában el
kell ismerni, az ezzel a tanúsítással rendelkező terméket a piacra be kell engedni, újabb tanúsítást kérni
rá pedig nem lehet.
A megfelelőségértékelő szervezet a megfelelőségértékelési tevékenységeket (vizsgálatot, tanúsítást,
ellenőrzést) végző szervezet, amely:


az

Európai

Bizottság

által

az

e

célra

kialakított

honlapon

(Nando,

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ ), a kijelölt megfelelőségértékelési területhez
tartozó termékek és megfelelőségértékelési eljárások, valamint a szervezet azonosítási
számával közzétett Bejelentett Szervezet (NoBo), vagy


a tagállamok által Kijelölt Szervezet (Designated Body, a továbbiakban DeBo), amely a
nemzeti szabványok alapján az EK-hitelesítési eljáráshoz hasonló eljárást alkalmazva állítja ki a
hitelesítési tanúsítványt.

A Tájékoztató célja, hogy a megfelelőségértékelő szervezet tanúsítási eljárásához szükséges
dokumentáció összeállítási szempontjainak és egyéb információknak a megadásával elősegítse a
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nemzeti

akkreditáló

testület

határozatával,

vagy

az

akkreditálás

nélkül

kérelmezett

megfelelőségértékelési területre vonatkozó jogszabályoknak is megfelelő kérelem elkészítését.
Innovációs és Technológiai Minisztérium, Vasúti Hatósági Főosztály elérhetőségei:

:+36 1 474 1761
: vasut.nsa@itm.gov.hu
Vasútbiztonsági és Ellenőrzési Osztály elérhetőségei:
:+36-1-4741-786
: vasutbiztonsag@itm.gov.hu
Jelen tájékoztatás nem konkrét közigazgatási eljárásban, hanem általános jellegű tájékoztatásként
került kiadásra. Ebből következően joghatás kiváltására nem alkalmas, jogot vagy kötelezettséget nem
keletkeztet.
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Jogszabályok
1. A BIZOTTSÁG (EU) 2019/250 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2019. február 12.)
az (EU) 2016/797 európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban a kölcsönös
átjárhatóságot lehetővé tevő vasúti rendszerelemekre és alrendszerekre vonatkozó EKnyilatkozatok és -tanúsítványok sablonjairól, az engedélyezett vasúti járműtípusnak való
megfelelőségről szóló nyilatkozat mintájáról és az alrendszerek EK-hitelesítésére szolgáló
eljárásokról, valamint a 201/2011/EU bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
2. Útmutató a termékekre vonatkozó uniós szabályozásról 2016 (EGT-vonatkozású szöveg)
(2016/C 272/01)
3. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. június 17-i 2008/57/EK IRÁNYELVE a vasúti
rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról;
4. A BIZOTTSÁG 2010. november 9-i 2010/713/EU HATÁROZATA az Európai Parlament és a
Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében
alkalmazandó

megfelelőségértékelési,

alkalmazhatósági

és

EK-hitelesítési

eljárások

moduljairól;
5. A BIZOTTSÁG 2012. január 25-i 2012/88/EU HATÁROZATA a transzeurópai vasúti rendszer
ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról;
6. A BIZOTTSÁG 2012. november 6-i 2012/696/EU HATÁROZATA a transzeurópai vasúti
rendszer ellenőrző-irányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki
előírásról szóló 2012/88/EU határozat módosításáról;
7. A BIZOTTSÁG 2015. január 5-i (EU) 2015/14 HATÁROZATA a transzeurópai vasúti rendszer
ellenőrző-irányító és jelző alrendszereire vonatkozó kölcsönös átjárhatósági műszaki előírásról
szóló 2012/88/EU határozat módosításáról
8. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. július 9-i 2008/768/EK HATÁROZATA a
termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről, valamint a 93/465/EGK tanácsi
határozat hatályon kívül helyezéséről
9. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2008. július 9-i 765/2008/EK RENDELETE a
termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak
megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
10. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. május 11-i (EU) 2016/796 RENDELETE
az Európai Unió Vasúti Ügynökségéről és a 881/2004/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
11. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/797 IRÁNYELVE (2016. május 11.) a
vasúti rendszer Európai Unión belüli kölcsönös átjárhatóságáról (átdolgozás)
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12. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/798 IRÁNYELVE (2016. május 11.) a
vasútbiztonságról (átdolgozás)
13. Útmutató a termékekre vonatkozó uniós szabályozásról 2016/C 272/01
14. A BIZOTTSÁG 1299/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti
rendszerének infrastruktúra alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról;
15. A BIZOTTSÁG 1300/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az uniós vasúti rendszernek a
fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű személyek általi hozzáférhetőségével
kapcsolatos átjárhatósági műszaki előírásokról;
16. A BIZOTTSÁG 1301/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti
rendszerének „energia” alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról;
17. A BIZOTTSÁG 1302/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti
rendszerének „járművek – mozdonyok és személyszállító járművek” alrendszerére vonatkozó
átjárhatósági műszaki előírásról;
18. A BIZOTTSÁG 1303/2014/EU rendelete (2014. november 18.) az Európai Unió vasúti
rendszeréhez tartozó vasúti alagutak biztonságára vonatkozó átjárhatósági műszaki
előírásokról;
19. A BIZOTTSÁG 1304/2014/EU rendelete (2014. november 26.) a „járművek – zaj” alrendszerre
vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásról, a 2008/232/EK határozat módosításáról és a
2011/229/EU határozat hatályon kívül helyezéséről;
20. A BIZOTTSÁG 1305/2014/EU rendelete (2014. december 11.) az Európai Unió vasúti
rendszerének a fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazásai elnevezésű alrendszerére
vonatkozó átjárhatósági műszaki előírásokról és a 62/2006/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről;
21. A BIZOTTSÁG 2016. május 27-i (EU) 2016/919 RENDELETE az Európai Unió vasúti
rendszerének „ellenőrző-irányító és jelző” alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatósági
műszaki előírásról
22. A BIZOTTSÁG 2014/880/EU végrehajtási határozata (2014. november 26.) a vasúti
infrastruktúra nyilvántartásának közös előírásairól és a 2011/633/EU végrehajtási határozat
hatályon kívül helyezéséről;
23. A BIZOTTSÁG 2014/881/EU ajánlása (2014. november 18.) a meglévő vasútvonalak és az
átjárhatósági műszaki előírások alapvető paraméterei közötti megfelelés szintjének igazolására
szolgáló eljárásról;
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24. A BIZOTTSÁG 2014/897/EU ajánlása (2014. december 5.) a strukturális alrendszereknek és
járműveknek a 2008/57/EK és a 2004/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján
történő üzembe helyezésével és használatával kapcsolatos kérdésekről;
25. 2009. évi CXXXIII. törvény a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről (a
továbbiakban Msztv.);
26. a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény vonatkozó részei
27. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
28. 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a
kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól (a továbbiakban 315/2009. Korm.
rendelet);
29. 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe
tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek
kijelöléséről (a továbbiakban: 60/2011. NFM rendelet);
30. 89/2011. (XII. 30.) NFM rendelet;a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe
tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek
kijelölési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról
31. 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet a vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról;
32. 103/2003 (XII.27.) GKM rendelet a hagyományos vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról;
33. 18/1998 (VII.3.) KHVM rendelet; az Országos Vasúti Szabályzat II. kötetének kiadásáról;
34. 26/2003. (IV. 28.) GKM rendelet a kötélvontatású személyszállító vasutakról és az Országos
Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról
35. 19/2010 (III.12.) KHEM rendelet a transzeurópai hagyományos vasúti rendszer ellenőrzőirányító és jelző alrendszerére vonatkozó kölcsönös átjárhatóságot biztosító műszaki
előírásokról;
36. 289/2012. (X. 11.) Korm. rendelet a vasúti építmények építésügyi hatósági engedélyezési
eljárásainak részletes szabályairól;
37. A kijelölő hatóság EA-2/17 M: 2016 - EA Document on Accreditation for Notification Purposes
alapján összeállított, kijelölési követelményeket tartalmazó táblázat.
38. A kijelölés szakmai területére vonatkozó további jogszabályok, ÁMÉ-k, NB Rail által kiadott
útmutatók
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Megfelelőségértékelő szervezetekkel kapcsolatos alapvető szabványok
1. MSZ EN ISO/IEC 17021-1:2016 Megfelelőségértékelés. Irányítási rendszerek auditját és
tanúsítását végző testületekre vonatkozó követelmények;
2. MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 Ellenőrzést végző különféle típusú testületek;
3. MSZ EN ISO/IEC 17065:2013 Megfelelőségértékelés. Termékeket, folyamatokat és
szolgáltatásokat tanúsító testületek követelményei;
4. MSZ EN ISO/IEC 17011:2018 Megfelelőségértékelés. Megfelelőségértékelést végző
szervezeteket akkreditáló testületekre vonatkozó követelmények (ISO/IEC 17011:2017)
5. MSZ EN ISO/IEC 17025:2017 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános
követelményei;
6. Technical document MNB - Értékelési rendszer 000MRA1O44 ver 1.1
A MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK---ERA 156. számú
rendelete;
7. MSZ EN ISO/IEC 17025 Vizsgáló- és kalibrálólaboratóriumok felkészültségének általános
követelményei.

Megfelelésértékelő szervezetek
Az Msztv. 3. § alapján megfelelőségértékelési tevékenységet csak bejelentett szervezet, illetve olyan
megfelelőségértékelő szervezet végezheti, amely erre törvényben vagy a Kormány rendeletében
meghatározott hatóság (a továbbiakban: kijelölő hatóság) engedélyével rendelkezik.
Megfelelőségértékelési tevékenységre engedélyt az a megfelelőségértékelő szervezet kaphat, amely:
- jogi személy,
- független a megfelelőségértékelési tevékenység tárgyát képező gazdasági szereplőtől és
terméktől (Msztv. 4.§),
- a tevékenysége körében - ideértve a megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzet
tevékenységét is - a megrendelő gazdasági szereplőnek vagy más személynek okozott károkért
való felelősségéből eredő követelések fedezésére Magyarországon vagy az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes más államban (a továbbiakban: EGT-államok)
letelepedett biztosítóval érvényes, az Msztv. végrehajtására kiadott miniszteri rendeletben
foglaltaknak megfelelő felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik,
- a felelősségbiztosítási szerződésnek - annak hatálya alatt, megfelelőségértékelési tanúsítást
végző szervezet esetében a kiadott tanúsítványok hatálya lejártáig - folyamatosan megfelelő
fedezetet kell biztosítania az okozott károkért való felelősségéből eredő követelésekre
és
a kérelem –dokumentáció alapján a kérelmező eleget tesz a 315/2009. Korm. rendeletben, a 60/2011.
NFM rendeletben, egyéb vonatkozó jogszabályokban és szabványokban meghatározott
követelményeknek.
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Megfelelőségértékelő szervezeti tanúsítás iránti kérelem
Kijelölés iránti kérelmet a Magyarország területén letelepedett megfelelőségértékelő szervezet nyújthat
be. A kijelölés iránti kérelmet a 60/2011. NFM rendelet 1. mellékletében meghatározott tartalommal kell
benyújtani a kijelölő hatósághoz, Innovációs Technológiai Minisztérium 1440 Budapest, Pf. 1.
A kijelölés iránti kérelemnek tartalmaznia kell
- a kérelmező szervezet törvényes képviselője, a kijelölő hatósággal való kapcsolattartásra
megjelölt személy, és - ha az utóbbitól különbözik - a Bizottság és az EGT-államok felé
megadandó kapcsolattartó személy családi és utónevét, elérhetőségeit (hivatali címe,
telefonszáma, telefaxszáma és elektronikus levélcíme),
- a kérelmező szervezet a tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés
követelményét teljesítő munkavállalója, illetve a kérelmező szervezettel munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló személy családi és utónevét.
A kijelölés iránti kérelemhez csatolni kell:
-

A kijelölés iránti kérelemben a kérelmező szervezet alkalmasságának és felkészültségének
igazolását.
A 765/2008/EK rendelet 2. cikk 11. pontja szerinti nemzeti akkreditáló testületnek a kérelmező
szervezet a 3. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelését igazoló
akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozatával, vagy 315/2009. Korm. rendelet 12. §-ban
meghatározott dokumentumok csatolásával kell igazolni:


a

kérelmezett

megfelelőségértékelési

területre

vonatkozó

minőségirányítási

kézikönyvet, valamint működési és eljárási szabályzatot;


a kérelmező szervezetnek a kérelmezett megfelelőségértékelési területen egyes
tevékenységek végzésére való felkészültséget igazoló akkreditált státusz odaítéléséről
szóló határozatot, ha van ilyen;



ha a kérelmező szervezet védjegyeztetett minőségtanúsító jel használati jogának
átruházására jogosult, e jogosultságot igazoló dokumentumokat,



a felelősségbiztosítási szerződés másolatát és a biztosító arra vonatkozó nyilatkozatát,
hogy a felelősségbiztosítási szerződés érvényes és hatályos.

- Akkreditálással: az Msztv. 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kijelölés iránti
kérelemhez csatolja


a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység pontos leírását,
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a kérelem tárgyát képező termék jogszabály vagy műszaki előírás szerinti
megnevezését, valamint a jogszabály és a műszaki előírás számát,



a megfelelőség igazolás módozatait, valamint



a tevékenységhez tartozó műszaki előírások azonosítóinak listáját.

- Akkreditálás nélkül: az Msztv. 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kijelölés iránti
kérelemhez csatolja


a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység pontos leírását,



a kérelem tárgyát képező terméknek a 60/2011. NFM rendelet 2. mellékletében található
jogszabály vagy műszaki előírás szerinti megnevezését, valamint a jogszabály és a
műszaki előírás számát,



a megfelelőség igazolás módozatait, valamint



a tevékenységhez tartozó műszaki előírások azonosítóinak listáját,



a nemzetközi tanúsítási rendszerekben kapott elismeréseket, ha vannak ilyenek,



ha a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység harmonizációs uniós jogi aktus
hatálya alá tartozik - a megfelelőségértékelés tárgyát képező területre vonatkozó és
alkalmazni kívánt viszont nemzeti szabványként ki nem hirdetett szabványokat,
döntvényeket, műszaki előírásokat,



a szervezeti ábrát, az egyes munkakörökhöz kapcsolódó tevékenységek jegyzékét,



személyekre

lebontott

jegyzéket

az

iskolai

végzettségről,

szakképzettségről,

oklevélszámról, a képesítést nyújtó intézmény megnevezéséről, a megfelelőségértékelési
tevékenységgel töltött gyakorlati időről,


a felelősségviselés rendjének leírását,



nyilatkozatot arról, hogy a vonatkozó műszaki specifikáció vagy szabvány harmonizált-e,



a szakmai vezető, a munkavállaló és a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony
keretében foglalkoztatott személy nyilatkozatát arról, hogy ismeri a termékek
forgalmazásának követelményeit meghatározó jogszabályt, az Európai Unió általános
hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusait és annak végrehajtási rendelkezéseit,
valamint irányadó szabványokat,



a szakmai vezető, a munkavállaló és a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony
keretében foglalkoztatott személy nyilatkozatát arról, hogy rendelkezik a tanúsítványok
elkészítéséhez szükséges ismeretekkel,
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igazolást a megfelelőségértékelési eljárások végrehajtásához szükséges eszközök
rendelkezésre állásáról,



a szakmai vezető esetében a 60/2011. NFM rendelet 2. § (1) bekezdés szerinti igazoló
dokumentumokat,

munkavállalónak

vagy

a

munkavégzésre

irányuló

egyéb

jogviszonyban álló személynek a 60/2011. NFM rendelet 2. § (2) bekezdésének
megfelelő tartalmú nyilatkozatát a szabványok, előírások megjelölésével, valamint a
felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumot,


60/2011. NFM rendelet 2. § (7) bekezdése szerinti „Éves jelentés” mintát.

- Jelen tájékoztató


3. melléklet: A kérelemhez csatolandó mellékletek

A kérelemnek tartalmaznia kell továbbá:


A kijelölő hatóság által - EA-2/17 M: 2016 - EA számú dokumentum alapján - összeállított
„Kijelöléshez_csekklista_NANDO&EA_EN_alapján”

című

csekklistát.

A

benyújtott

dokumentumokban meg kell adni a követelményeknek, illetve az egyes szempontoknak való megfelelés
teljesítését igazoló eljárások pontos helyét (dokumentum címe, fejezet, alfejezet, oldal, melléklet stb.
meghatározásával). Abban az esetben, ha valamely szempont nem vonatkozik a kérelmezőre a
„Hivatkozás” oszlopban ezt jelölni kell.


Részletes tartalomjegyzéket a kérelem dokumentáció valamennyi elemére vonatkozóan.



A kijelölési eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelyet a kijelölés iránti kérelem
benyújtásával egyidejűleg kell teljesíteni. A kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
mértékét a közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási
követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölési eljárásáért fizetendő
igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 89/2011. NFM rendelet határozza meg, a megfizetett eljárási díjról
a kérelemben foglaltak alapján részletező nyilatkozatot kell benyújtani.

Megfelelőségértékelő szervezet tanúsítási követelmények
1. 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. Ez a rendelkezés nem zárja ki a kijelölt szervezet
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működéséhez szükséges termékek felhasználását és az értékelt termékek személyes célra
történő használatát.
2. 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 (Polgári Törvénykönyvben
meghatározott) közeli hozzátartozója nem vehet részt közvetlenül az értékelt termékek
tervezésében, gyártásában, összeszerelésében, forgalmazásában, üzembe helyezésében,
használatában vagy karbantartásában, és nem képviselheti a felsorolt tevékenységekben
résztvevőket.
3. A kijelölt szervezet nem folytathat olyan tevékenységet, amely veszélyeztetné a
megfelelőségértékelési tevékenységekkel kapcsolatos függetlenségét, így különösen nem
nyújthat szaktanácsadási szolgáltatást a kijelölt megfelelőségértékelési területen.
4. A kijelölt szervezet, annak vezető tisztségviselője, megfelelőségértékelési tevékenységet végző
munkavállalója és a kijelölt szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló,
megfelelőségértékelési tevékenységet végző személy nem fogadhat el vagyoni előnyt a
megfelelőségértékelési tevékenység eredményében érdekelt személytől vagy szervezettől.
5. A kijelölt szervezet vezető tisztségviselőjének, megfelelőségértékelési tevékenységet végző
munkavállalójának és a kijelölt szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló,
megfelelőségértékelési tevékenységet végző személynek a díjazása nem függhet az elvégzett
megfelelőségértékelések számától vagy a megfelelőségértékelések eredményétől.
6. A kijelölt szervezetnek a megfelelőségértékelési tevékenységek végzésére minőségirányítási
kézikönyvvel, valamint olyan belső szabályzattal kell rendelkeznie, amely tartalmazza a
következő bekezdésben, valamint a 315/2009. Korm. rendelet 6. § (2) bekezdésében előírtakat
(a továbbiakban: működési és eljárási szabályzat).
7. A működési és eljárási szabályzatban rendelkezni kell arra vonatkozóan, hogy a kijelölt
szervezet miként biztosítja


azt, hogy a megfelelőségértékelési tevékenységet végző munkavállalója és a kijelölt
szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, megfelelőségértékelési
tevékenységet végző személy (a továbbiakban együtt: a megfelelőségértékelési
tevékenységet végző személyzet) rendelkezzen a kijelölt megfelelőségértékelési területen
o a termékek forgalmazásának követelményeit meghatározó jogszabály, illetve
az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa és
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annak végrehajtási intézkedései rendelkezéseinek, valamint az irányadó
szabványok ismeretével, továbbá
o az

értékelés

eredménye,

a

nyilvántartások és

(ha

a

szervezet

megfelelőségértékelési tanúsítást végez) a tanúsítványok elkészítéséhez
szükséges ismeretekkel;


a megfelelőségértékelési eljárás átláthatóságát és reprodukálhatóságát;



a megfelelőségértékelésnek az esetleges egyéb tevékenységektől való elkülönítését;



(a termék forgalmazására vonatkozóan jogszabályban vagy az Európai Unió általános
hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott követelmények keretei
között) a megfelelőségértékelési tevékenységet megrendelő gazdasági szereplő méretének,
tevékenységi ágazatának, szerkezetének, az alkalmazott gyártástechnológia összetettsége
fokának és a gyártási folyamat egyedi, tömegtermelési vagy sorozat-jellegének megfelelő
figyelembevételét;



a kijelölt megfelelőségértékelési területen a szabványosítási tevékenységben, továbbá az
Európai Unió kötelező jogi aktusában létrehozott, a bejelentett szervezeteket koordináló
csoport tevékenységében való részvételt, vagy a megfelelőségértékelési tevékenységet
végző személyzete megfelelő tájékoztatását az említett szabványosítási tevékenységről,
illetve koordináló csoportban folyó munkáról; és



az előző két pont szerinti koordináló csoportban hozott adminisztratív döntések és
dokumentumok alkalmazását.

8. A kijelölt szervezetnek minden, a kijelölt megfelelőségértékelési területébe tartozó termék és
megfelelőségértékelési eljárás tekintetében biztosítania kell a megfelelőségértékeléshez
kapcsolódó műszaki és adminisztrációs feladatok megfelelő ellátásához szükséges
felszereltséget.
9. A megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzetnek a kijelölt megfelelőségértékelési
területen rendelkeznie kell az adott megfelelőségértékelési tevékenység elvégzéséhez
szükséges szakmai képzettséggel és szakmai gyakorlattal, és a megfelelőségértékelési
tevékenységet a tevékenységére irányadó szakmai szabályok megtartásával, legjobb tudása
szerint köteles végezni.
10. A megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzetet a tevékenysége során
tudomására jutott tényekre és adatokra nézve titoktartási kötelezettség terheli, azokról csak a
megfelelőségértékeléssel kapcsolatban eljáró hatóság, továbbá törvényben meghatározott
szerv vagy személy részére nyújthat tájékoztatást.
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11. A kérelmező szervezet szakmai vezetőjének a szervezet munkavállalójának kell lennie, és
rendelkeznie kell


szakirányú felsőfokú végzettséggel,



legalább 10 éves szakmai gyakorlattal a szakterületet érintő gyártási, építési, üzemeltetési
vagy tanúsítási területen,

 a kijelölés területére - különösen a tervezésre, gyártmányra, a gyártási és a technológiai
folyamatokra, tesztelési vizsgálati módszerekre - vonatkozó hazai és nemzetközi előírások
dokumentumokkal igazolt ismeretével. -

Technical document MNB - Értékelési

rendszer 000MRA1O44 ver 1.1 C és D melléklet!
12. A kérelmező szervezet megfelelőségértékelési tevékenységet végző munkavállalója vagy a
vele megfelelőségértékelési tevékenységgel kapcsolatos munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban álló személynek rendelkeznie kell


szakirányú felsőfokú végzettséggel,



legalább 5 éves szakmai gyakorlattal a szakterületet érintő gyártási, építési, üzemeltetési,
vizsgálati vagy tanúsítási területen,

 az értékelendő területre vonatkozó szabványok, előírások - különösen a megfelelőségértékelési előírások - megfelelő ismeretével. - Technical document MNB - Értékelési
rendszer 000MRA1O44 ver 1.1 C és D melléklet!
13. Az előző pontok szerinti követelményekkel egyenértékű a Magyar Mérnöki Kamara által igazolt
szakirányú szakértői jogosultság vagy a megfelelőségértékeléssel érintett szakterületen
megszerzett tudományos fokozat.
14. A kérelmező szervezet a 60/2011. NFM rendelet (2) bekezdés b) pontjában meghatározott
területek mindegyike tekintetében kell, hogy rendelkezzen olyan munkavállalóval vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személlyel, aki rendelkezik a megfelelő
szakmai gyakorlattal. Egy munkavállaló vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló
személy több szakmai ismeretre vonatkozó gyakorlattal is rendelkezhet.
15. A kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell az egyes megfelelőség igazolási módozatokhoz
szükséges, jogszabályokban és műszaki előírásokban meghatározott vizsgálati képességgel.
16. Közreműködő, alvállalkozó igénybevétele esetén a közreműködővel való együttműködés
rendjét a kérelmező szervezet minőségirányítási kézikönyve tartalmazza.
17. A kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell „Éves jelentés” mintával a kérelmezett
megfelelőségértékelési területhez igazítva.
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18. A kérelmező szervezetnek a minőségirányítási kézikönyvében a megfelelőségértékelés tárgyát
képező termék gyártásával, létrehozásával, telepítésével kapcsolatosan számításba vehető és
vizsgálandó kockázati tényezőket meg kell jelenítenie.
19. Ha a kérelmező szervezet a kijelölést több - a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tévő műszaki
előírások szerinti - vasúti alrendszerre kéri, akkor alrendszerenként rendelkeznie kell szakmai
vezetővel.
20. Ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá
tartozik, a kérelmező szervezetnek rendelkeznie kell


angol, német vagy francia nyelvből legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkező
megfelelőségértékelési tevékenységet végző munkavállalóval,



a megfelelőségértékelési tevékenysége során kiadott dokumentumok - így különösen a
vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyv, tanúsítvány - angol, német vagy francia nyelvű
fordításával, és



a megfelelőségértékelési tevékenységével összefüggő eljárásának bemutatására, a
gazdasági szereplők tájékoztatására szolgáló dokumentumok angol, német vagy francia
nyelvű fordításával.

Kijelölési folyamat
Akkreditált: Az Msztv. 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti esetben a kijelölő hatóság megvizsgálja, hogy
az akkreditált státusz odaítéléséről szóló határozat lefedi-e a kérelmezett megfelelőségértékelési
területet.
Megjegyzés:
Ha a kérelmező szervezet kérelméhez a Nemzeti Akkreditáló Testületnek az akkreditált státusz
odaítéléséről szóló határozatát nem csatolja, a kijelölő hatóság adatszolgáltatás iránti kérelemmel
fordul a Nemzeti Akkreditáló Testülethez.
Akkreditálás nélkül: Az Msztv. 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a kijelölő hatóság a
kérelmező szervezet alkalmasságának, felkészültségének megítélésére - dokumentációk vizsgálatával,
valamint helyszíni ellenőrzés/ek tartásával - megvizsgálja a következőket:
- a kérelmezett kijelölési területnek megfelelő szervezeti felépítést;
- a kérelmező minőségbiztosítási rendszerének meglétét és működését;
- a kérelmező szervezet megfelelőségértékelési tevékenységet végző személyzete tekintetében

 a műszaki képzettségét, felkészültségét és a megfelelőségértékelésben való
gyakorlatát (Technical document MNB - Értékelési rendszer 000MRA1O44 ver 1.1 C
és D melléklet),


a felelősségviselés rendjét,



megfelelőségértékelési modulok, egyéb műszaki előírások szerinti eljárások ismeretét,
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az 315/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában
meghatározottak ismeretét, helyes értelmezését és alkalmazását,



a vizsgálati eredmények helyes értékelését és dokumentálását, ha a vizsgálati
eredmények

értékelése

a

kérelmező

szervezet

megfelelőségértékelési

tevékenységének része,


az értékelt termékekre vonatkozó gyártástechnológia ismeretét.

- a megfelelőségértékeléshez szükséges műszaki és adminisztratív feltételek meglétét, így


a kérelmező szervezet kérelmezett megfelelőségértékelési területtel kapcsolatos belső
eljárási rendjének a szabályozottságát (minőségirányítási kézikönyv, működési és
eljárási és üzleti szabályzat),



a kijelölés területére vonatkozó szabványok és egyéb műszaki előírások rendelkezésre
állását,



az 315/2009. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott
feltételek teljesülését,



ha a kérelmező szervezet megfelelőségértékelési vizsgálatot végez, a szükséges és
megfelelő vizsgáló laboratóriumok, az általa kiválasztott előírások, szabványok szerinti
vizsgáló- és mérőeszközök, igénybevételi berendezések rendelkezésre állását, az
adminisztrációs feladatok ellátásához szükséges eszközök meglétét, a nyilvántartások,
jelentések, tanúsítványok alkalmassága és megfelelő tárolását, az 315/2009. Korm.
rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott részvétel vagy tájékoztatás
biztosítottságát.

Ha a kérelmező szervezet a megfelelőségértékelési tevékenységek végzéséhez közreműködőt vesz
igénybe, a vizsgálat kiterjed a közreműködőre is.
Ha a kijelölő hatóság az 315/2009. Korm. rendelet 15. § a) pontja alapján a jogszabályban
meghatározott termékcsoportra vonatkozó megfelelőségértékelési tevékenységre a kérelmezőt kijelöli,
akkor erről a kijelölési okiratot (a megfelelőség igazolási módozatok és a műszaki előírások
megjelölésével) kiállítja.
Ha a kijelölt szervezet a kijelölését követően tevékenységét további megfelelőségértékelési területre is
ki kívánja terjeszteni, akkor azt újabb kijelölési eljárásnak kell tekinteni.
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A kijelölő hatóság a kijelölési kérelmet elutasítja, ha a kérelem vagy a kérelmező nem felel meg a
kérelemmel, vagy a kérelmezővel szemben az Msztv -ben, az 315/2009. Korm. rendeletben, és a
60/2011. NFM rendeletben támasztott követelményeknek.

Ügyintézési határidő
Az ügyintézési határidő kijelölési eljárásban 2 hónap (315/2009. Korm. rendelet 13. § alapján).
Ha a kijelölő hatóság megállapítja, hogy a kérelmező szervezet eleget tesz az Msztv. 3. § (2)
bekezdésében meghatározott követelményeknek, és


a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nem tartozik harmonizációs uniós jogi aktus
hatálya alá, a kérelmező szervezetet a kérelmezett megfelelőségértékelési területen
megfelelőségértékelésre kijelöli,



a kérelmezett megfelelőségértékelési terület harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá tartozik,
felfüggeszti az eljárást és - az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) által működtetett
elektronikus rendszeren keresztül - megkeresi a Bizottságot és az EGT-államokat a kérelmező
szervezetnek bejelentett szervezetté válása és a Bizottság által vezetett nyilvántartásban
ekként való közzététele iránt.

Ha a Bizottság és az EGT-államok a kérelmező szervezet bejelentett szervezetté válása ellen
Akkreditált az Msztv. 6. § (3) bekezdés a) pontja szerinti eljárás esetében a megkeresést
követő két héten belül,
Akkreditálás nélkül az Msztv. 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben a megkeresést követő
két hónapon belül
nem emelnek kifogást és a Bizottság a kérelmező szervezetet nyilvántartásba véve az e célra kialakított
honlapon bejelentett szervezetként közzéteszi, a kijelölő hatóság határoz a szervezetnek a közzététel
időpontjára visszamenőleges hatállyal történő kijelöléséről.
Az engedély időbeli hatálya
Az Msztv. 6. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az engedély hatálya legfeljebb 5 év, amely
meghosszabbítható.
A

meghosszabbítási

kérelmet

a

lejárat

előtt

fél

évvel

korábban

be

kell

nyújtani.

A meghosszabbításra egyebekben a kijelölésre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
Ha a megfelelőségértékelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély hatályát veszti, a
megfelelőségértékelő szervezet köteles

- saját költségén a megszűnő tevékenységgel kapcsolatos iratanyag megőrzéséről;
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Ha a megfelelőségértékelő szervezet nem tesz eleget ezen kötelezettségnek, a
megfelelőségértékelő szervezet költségére a kijelölő hatóság rendelkezik az iratanyag
megőrzéséről és az érintett gazdasági szereplőknek a megőrzés helyéről való megfelelő
tájékoztatásáról.
- a 315/2009. Korm. rendelet 20. § (5) bekezdés c) és d) pontja szerinti esetben megbízásainak
más kijelölt szervezetnek való átadásáról vagy megszüntetéséről gondoskodni és erről a
kijelölő hatóságot, valamint a vele szerződéses kapcsolatban álló gazdasági szereplőket
megfelelően tájékoztatni.
A 315/2009. Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés e) pontja szerinti esetben a tevékenység
megszüntetésére vonatkozó bejelentésben igazolni kell az előző bekezdésben foglalt követelmények
teljesülését. Ezeket a követelményeket biztosítani kell a 20. § (5) bekezdés c) pontja szerinti esetben is
a végelszámolás, illetve a felszámolási eljárás során.

Ellenőrzés
A kijelölő hatóság, a kijelölt állapot fennállása alatt bármikor, de legalább 3 évente egyszer ellenőrzi a
kijelölés feltételeinek meglétét és folyamatos betartását. Akkreditálás nélküli kijelölés esetén az
akkreditálásra vonatkozó előírások alapján a helyszíni ellenőrzések között nem telhet el 2 évnél
hosszabb idő. (2008/768/EK R 23. cikk, MSZ EN ISO/IEC 17011:2004 7.11)
A kijelölő hatóság a hatósági ellenőrzése keretében adatszolgáltatást, tájékoztatást kérhet a kijelölt
szervezetnek a kijelölt megfelelőségértékelési területen végzett megfelelőségértékeléséről, továbbá a
megfelelőségértékeléshez kapcsolódó bármely más általa végzett tevékenységről, különösen a határon
átnyúló tevékenységekről.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint elsőfokú vasúti közlekedési hatóság a
megfelelőségértékelő szervezetek kijelölését követő ellenőrzések során a 315/2009. Korm. rend. 18.§22.§-ban foglaltakat alkalmazza.

További információk
A Megfelelőségértékelő szervezetnek a megfelelőségértékelési tevékenységéről évente jelentést kell
készítenie a kijelölő hatóság részére. A jelentését minden évben január 31-éig két példányban írásban
kell megküldeni.
A jelentésnek a következőket kell tartalmaznia:
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- jogszabályok, termékcsoportok és megfelelőségértékelési eljárások (modulok) szerint bontva a
megrendelő gazdasági szereplők, a szerződések, a vizsgálati, ellenőrzési jegyzőkönyvek, a
kiadott tanúsítványok számát;
- a közreműködő szervezet nevét, a szerződés azonosítóját;
- a gazdasági szereplőknek a kijelölt szervezet tevékenységével összefüggő panaszai
felsorolását és a kivizsgálás eredményét;
- a kijelölt megfelelőségértékelési területtel kapcsolatos képzések felsorolását;
- a kijelölt megfelelőségértékelési területtel kapcsolatos együttműködések felsorolását;
- az 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott részvétel
bemutatását;
- a kijelölt megfelelőségértékelési területen a termék forgalmazására vonatkozó rendelkezések
megsértésével

összefüggésben

a

piacfelügyeleti

hatóságnak

és

a

kijelölt

megfelelőségértékelési területen működő más megfelelőségértékelő szervezeteknek küldött
tájékoztatások számát, valamint a visszavont tanúsítványok számát.
A megfelelőségértékelő szervezetnek nyolc napon belül tájékoztatnia kell a kijelölő hatóságot
- a tanúsítvány kiállításának megtagadásáról, a tanúsítvány hatályának korlátozásáról vagy
felfüggesztéséről és a tanúsítvány visszavonásáról;
- a kijelölt megfelelőségértékelési területet vagy a kijelölés feltételeit érintő változásokról;

- a

piacfelügyeleti

hatóságoktól

érkező,

a

megfelelőségértékelésre

vonatkozó

tájékoztatáskérésről.
A tanúsítvány kiállításának megtagadásáról, a tanúsítvány hatályának korlátozásáról vagy
felfüggesztéséről és a tanúsítvány visszavonásáról értesíteni kell a piacfelügyeleti hatóságot is.
A megfelelőségértékelő szervezet a kijelölés feltételeiben bekövetkezett változást köteles a kijelölő
hatóságnak haladéktalanul írásban bejelenteni.

Mellékletek jegyzéke


1. melléklet: Adatvédelmi tájékoztató és Adatközlő nyilatkozat



2. melléklet: Megfelelőségértékelő szervezet kijelölésére irányuló kérelem tartalmi elemei



3. melléklet: A társaság adatai



4. melléklet: A kérelemhez csatolandó mellékletek
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1. számú melléklet
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen Adatkezelési Nyilatkozat célja, hogy az Adatközlő által, az eljárás során megadott, és az
Adatkezelő által kezelt személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és
szabályokat meghatározza.
A jelen adatkezelési szabályzat az ITM Vasúti Hatósági Főosztály által kért, az Adatközlő önkéntes
hozzájárulásával, a kapcsolattartás ügyintézés egyszerűsítése érdekében megadott adatok tárolására
és kezelésére vonatkozik. Az adatkezelő a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása
mellett végzi:
1.) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
2.) Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges
mértékben és ideig kezelhető.
3.) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az
érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik
azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
4.) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés
céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés
céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az adatkezelő megnevezése: Innovációs és Technológiai Minisztérium – Vasúti Hatósági Főosztály
(továbbiakban: Adatkezelő)
Az adatkezelő címe: 1138 Budapest, Váci út 188.
Az adatkezelő elérhetőségei:
email: vasut.nsa@itm.gov.hu
tel: +36-1- 4741-761 honlap: http://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium
Az adatkezelés jogalapja: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
Adatkezeléssel érintettek köre: a vasúttársaságok kapcsolattartói.
Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Adatközlők jelen dokumentum aláírásával kifejezetten
hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott személyes adataikat az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt
módon kezelje.
Az adatkezelés célja (hozzájárulás esetén): kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, valamint az
ügyfélbarát ügyintézés hatékonyságának növelése.
Az adatkezelés módja: automatizált adatfeldolgozás és rögzítés.
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II. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE:
Az adatközlői önkéntes adatszolgáltatás során az alábbi adatokat adhatja meg (önkéntes alapon):





az Adatközlő neve “Név” - cél: kapcsolatfelvétel, azonosítás
e-mail címe “E-mail" – cél: kapcsolatfelvétel, tájékoztató megküldése, levél küldése
cég neve „Cégnév” - cél: testreszabott tájékoztatás nyújtása
telefonszáma “Telefonszám” - cél: kapcsolatfelvétel telefonon

III. AZ ADATFELDOLGOZÓK (AZ ADATKEZELÉSI MŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TECHNIKAI
FELADATOKAT VÉGZŐK) SZEMÉLYE:
Innovációs és Technológiai Minisztérium (1011 Budapest, Fő utca 44-50.) Vasúti Hatósági
Főosztályának (1138 Budapest, Váci út 188.) Vasútbiztonsági és Ellenőrzési Osztályának tisztviselői.
IV. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA:
A megadott adatokat határozatlan ideig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli az
Adatkezelő.
V. ADATTOVÁBBÍTÁS KÜLFÖLDRE:
Nem történik külföldre adattovábbítás.
VI. AZ ÉRINTETTEK JOGAI:
Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy
rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Adatkezelő - ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján - az
adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása
céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi
incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az
elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott
egyéb
adatokat.
Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25
napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó
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tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő
költségtérítést állapíthat meg.
Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje
lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni
kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az
adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a
helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés,
törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági
jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.
VII. TILTAKOZÁS A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE ELLEN:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének
érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás
vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Ha az Adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve
a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási
jog érvényesítése érdekében.
Ha az érintett az Adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti
határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30
napon belül bírósághoz fordulhat.
Amennyiben az érintett személyes adatai kezelése ellen tiltakozik, avagy bírósági jogorvoslattal él,
továbbá amennyiben harmadik személytől olyan adatközlésre irányuló megkeresés érkezik, mely nem
az érintett hozzájárulásán alapul, úgy a fentiek jogszerűségének elbírálásához szükséges körben az
adatok az Adatkezelő által megbízott jogi képviselők részére is kiadhatók.
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VIII. BÍRÓSÁGI JOGORVOSLAT:
Kérjük a tisztelt Adatközlőket, hogy amennyiben úgy érzik, hogy az Adatkezelő megsértette a
személyes adatok védelméhez fűződő jogaikat, akkor vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy az
esetleges jogsértést orvosolhassuk.
Tájékoztatjuk az Adatközlőket továbbá, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő
ellen bírósághoz fordulhat.
IX. HATÓSÁG ELJÁRÁSA:
Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu
X. EMAIL CÍMEK MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSA:
Az Adatközlő által megadott e-mail címeket az Adatkezelő marketing célra nem használja fel.
XI. AZ ADATKÖZLŐ NYILATKOZATA
Alulírott ___________________________________, mint Adatközlő, ezúton hozzájárulok, hogy az ITM
Vasúti Hatósági Főosztály, mint Adatkezelő, adataimat a jelen dokumentumban meghatározott célból
kezelje.

_______________________________
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2. számú melléklet
Megfelelőségértékelő szervezet kijelölésére irányuló kérelem tartalmi elemei
1. A kérelem tartalmazza az Msztv. 6. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl a kérelmező
szervezet következő adatait:
a) a szervezet nevét, címét (székhelye), telefonszámát, telefaxszámát, e-mail
címét és honlapcímét,
b) a szervezet állományi létszámát és nyilvántartási számát, illetve
cégjegyzékszámát.
2. A kérelemben a kérelmező nyilatkozik, hogy milyen megfelelőségértékelési tevékenységre kéri a
kijelölést: vizsgálat, ellenőrzés vagy tanúsítás, illetve ezek kombinációja.
3. A kérelemben a kérelmező megjelöli a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenységet, a
vonatkozó jogszabályokkal, termékekkel és megfelelőségértékelési eljárásokkal (modul) együtt.
4. A kérelem tartalmazza az Msztv. 6. § (2) bekezdésében meghatározottakon túl a
megfelelőségértékelő tevékenység végzéséhez szükséges szakmai képesítés követelményét
teljesítő
a) munkavállaló szakterületeinek felsorolását, és
b) a kérelmező szervezettel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy
szakterületeinek felsorolását.
5. A kérelmező nyilatkozik a következő követelmények teljesítéséről:
a) van-e kidolgozott eljárása az összeférhetetlenség esetére (igen, nincs),
b) ha a kijelölést vizsgálatra kérelmezi, és már végzett bizonyos vizsgálatot a
kérelmezett megfelelőségértékelési területen, a kérelmező nyilatkozik a
kérelem benyújtását megelőző két évben elvégzett vizsgálatok számáról és a
vonatkozó előírásokról,
c) ha a kijelölést ellenőrzésre kérelmezi, és már végzett bizonyos ellenőrzést a
kérelmezett megfelelőségértékelési területen, nyilatkozik a kérelem
benyújtását megelőző két évben lefolytatott ellenőrzések számáról és a
vonatkozó előírásokról,
d) ha a kijelölést tanúsításra kérelmezi, és már végzett tanúsítást, nyilatkozik a
kérelem benyújtását megelőző két évben lefolytatott eljárások számáról és a
vonatkozó előírásokról,
e) a megfelelőségértékelési tevékenység elvégzésére irányuló szerződés
részévé váló általános szerződési feltételei megfelelnek-e az R. 4. §-ában és
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6. § (1) és (2) bekezdésében foglaltaknak (igen, nem),
f) van-e a megfelelőségértékelési tevékenységéről évente a kijelölő hatóság
részére adandó jelentéshez a kijelölt megfelelőségértékelési területéhez
igazított jelentésmintája (van, nincs),
g) van-e kidolgozott eljárása arra vonatkozóan, hogy ha a tanúsított termék
már nem elégíti ki a vonatkozó követelményeket, milyen módon korlátozza,
függeszti fel a tanúsítvány hatályát vagy vonja vissza a tanúsítványt (van,
nincs),
h) van-e kidolgozott eljárása a megfelelőségértékelési tevékenysége során
kiadott dokumentumok őrzésére (van, nincs),
i) van-e kidolgozott eljárása a hatóságok és - bejelentett szervezet esetében más bejelentett szervezetek jogszabályban előírt tájékoztatására (van, nincs).
6. A kérelmező az esetlegesen igénybe vett közreműködőkkel kapcsolatban a következőkről nyilatkozik:
a) a kijelölés tárgyát képező tevékenységhez igénybe vesz-e közreműködőt
(igen, nem),
b) ha igénybe vesz közreműködőket, akkor felsorolja nevük, címük és az
általuk végzendő feladatok megadásával a közreműködőket,
c) van-e eljárása arra, hogy a közreműködő igénybevételéhez a megrendelő
gazdasági szereplő beleegyezését kérje (van, nincs),
d) minősíti-e a közreműködőit (igen, nem),
e) ha igen, van-e írásos eljárása a közreműködők minősítésére (van, nincs),
f) meggyőződött-e arról, hogy a közreműködők laboratóriumai megfelelnek-e a
vizsgáló laboratóriumok felkészültségének követelményeire vonatkozó
szabványnak (igen, nem),
g) meggyőződött-e arról, hogy az ellenőrzést végző közreműködők
megfelelnek-e az ellenőrzést végző szervezetek működésének feltételeire
vonatkozó szabványnak (igen, nem).
7. A kérelmező a kérelemben nyilatkozik a titoktartási kötelezettsége teljesítéséről, az alábbiak szerint:
biztosítva van-e az információk bizalmas kezelése a szervezet minden szintjén (igen, nem).
8. A kiadványok tekintetében a kérelmező a kérelemben nyilatkozik, hogy ha a kijelölést tanúsításra
kéri, van-e eljárása a tevékenységével érintett szervezetek, termékek és tanúsítványok jegyzékének
elkészítésére, ennek karbantartására, valamint hozzáférhetővé tételére (van, nincs).
9. A kérelmező nyilatkozik, hogy a tanúsító iratok, tanúsítási jelek alkalmazásának ellenőrzésével
kapcsolatban:
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a) van-e eljárása a szervezet által kiadott tanúsítványok és tanúsítási jelek
alkalmazásának hatékony ellenőrzésére (van, nincs),
b) tesz-e megfelelő intézkedéseket a tanúsítványok és tanúsítási jelek
megtévesztő használata vagy a tanúsításra vonatkozó helytelen hivatkozások
esetén (igen, nem),
c) van-e eljárása a szervezet által kiadott tanúsítványok és tanúsítási jel
visszavonására és törlésére (igen, nem).
10. A kérelmező nyilatkozik, hogy tanúsító szervezetként megköveteli-e, hogy a gazdasági szereplők
tartsanak nyilván minden, a tanúsított termékkel kapcsolatos panaszt és az azok rendezésére tett
intézkedéseket (igen, nem).
11. A kérelmező a kérelemben felsorolja, hogy a kijelölés iránti kérelem tárgyát képező tevékenységét
az elmúlt öt évben mely szervek, szervezetek értékelték, és csatolja az erről készült
dokumentumokat, a kérelmező felsorolja az értékelők neveit és címeit, az értékelt tevékenység
fajtáit, az értékelés tárgyát és az okiratok számát, valamint az értékelés időpontját és érvényességét.
12. A kérelem alján a kijelölést kérelmező szervezet törvényes képviselője nyilatkozik arról, hogy az
1-12. pontokban közölt válaszok és adatok a valóságnak megfelelnek, majd a kérelmet a kérelem
alján dátummal és aláírásával ellátja.
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3. számú melléklet

A társaság adatai
A kérelmező teljes neve:
A kérelmező rövid neve:
Cégbírósági bejegyzés száma:
Székhelyének címe:
Levelezési címe:
Központi telefonszám:
Központi fax szám:
Központi e-mail cím:
Weboldal:
A társaság bejegyzett képviselőjének neve, beosztása:

Telefon:

Fax:

e-mail cím:

A társaság kapcsolattartójának neve, beosztása:

Telefon:

Fax:

e-mail cím:
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4. számú melléklet
A KÉRELEMHEZ CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK
1. Minden esetben
A melléklet

A melléklet címe, tárgya

sorszáma
1/a

a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység pontos leírása (hivatkozással a
megfelelőségértékelési kötelezettséget keletkeztető jogszabály-helyre)

1/b

a kérelem tárgyát képező terméknek a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 2.
mellékletében található jogszabály vagy műszaki előírás szerinti megnevezése,
valamint
a jogszabály és a műszaki előírás száma
a megfelelőség igazolás módozatai

1/c
1/d
1/e
1/f

a tevékenységhez tartozó műszaki előírások azonosítóinak listája
nyilatkozat teljes körű vagy részleges akkreditálásról
a nemzeti akkreditáló testületnek az akkreditált státusz odaítéléséről szóló
határozata, vagy
az alábbi táblázatban felsorolt tartalomjegyzék

A melléklet
sorszáma
2/a1

2. Akkreditálás nélküli, vagy részleges akkreditálás esetében
A melléklet címe, tárgya
minőségirányítási kézikönyv

2/a2

működési és eljárási szabályzat

2/b

a nemzetközi tanúsítási rendszerekben kapott elismerések, ha vannak ilyenek,

2/c

az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolás

2/d

ha a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység harmonizációs uniós jogi
aktus hatálya alá tartozik – a megfelelőségértékelés tárgyát képező területre
vonatkozó és alkalmazni kívánt, viszont nemzeti szabványként ki nem hirdetett
szabványok, döntvények, műszaki előírások
a szervezeti ábra és az egyes munkakörökhöz kapcsolódó tevékenységek jegyzéke

2/e
2/f

személyekre lebontott jegyzék az iskolai végzettségről, szakképzettségről,
oklevélszámról, a képesítést nyújtó intézmény megnevezéséről, és a
megfelelőségértékelési tevékenységgel töltött gyakorlati idő

2/g

a felelősségviselés rendjének leírása
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2/h

nyilatkozat a vonatkozó műszaki specifikáció(k) vagy szabvány(ok) harmonizált,
vagy nem harmonizált voltáról

2/i

a szakmai vezető, a munkavállaló és a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony
keretében foglalkoztatott személy nyilatkozata arról, hogy ismeri a termékek
forgalmazásának követelményeit meghatározó jogszabályt, az Európai Unió
általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusait és annak végrehajtási
rendelkezéseit, valamint irányadó szabványokat

2/j

a szakmai vezető, a munkavállaló és a munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszony
keretében foglalkoztatott személy nyilatkozata arról, hogy rendelkezik a
tanúsítványok elkészítéséhez szükséges ismeretekkel,

2/k

igazolás a megfelelőségértékelési eljárások végrehajtásához szükséges eszközök
rendelkezésre állásáról,

2/l1

a szakmai vezető esetében igazoló dokumentumok:
- szakirányú felsőfokú végzettségről,
- legalább 10 éves gyakorlatról a szakterületen gyártási, építési, üzemeltetési
vagy tanúsítási területen
- igazolás a kijelölés területére vonatkozó hazai és nemzetközi előírások
ismertéről

2/l2

munkavállalónak vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy
esetében:
szakirányú felsőfokú végzettségről,
legalább 5 éves gyakorlatról a szakterületen gyártási, építési, üzemeltetési,
vizsgálati, vagy tanúsítási területen

2/m

éves jelentésminta a 60/2011. (XI. 25.) NFM rendelet 8. § szerint

2/n

nyilatkozat arról, hogy a kérelmezett megfelelőségértékelési tevékenység
harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá tartozik-e vagy sem
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