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1. A TÁJÉKOZTATÓ DOKUMENTUM CÉLJA 

Ez a dokumentum a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit KFT. (KTI) a 402/2013/EU (2013. április 30.) 

Bizottsági Rendelet (Rendelet) I. mellékletében leírt kockázatkezelési eljárás megfelelő alkalmazásának és az 

alkalmazás eredményeinek független értékelésére vonatkozó tevékenységéről (a továbbiakban kockázatkezelés 

értékelési eljárás) ad tájékoztatást. 

Jelen dokumentumnak az a feladata, hogy hasznos és alapvető tájékoztatást nyújtson a gyártóknak, a vasútválla-

latoknak, az infrastruktúra kezelőknek, a vasútijárművek üzembentartóinak és a beszállítóknak a KTI-nek ezen a 

területen a Rendeletben és az ISO/IEC 17020:2012 szabványban rögzített előírások szerint végzett kockázatke-

zelés értékelési tevékenységéről. 

2. ALAPOK 

A. A biztonságirányítási rendszerek alapelemei között szerepelniük kell a kockázatelemzés elvégzésére és a 

kockázatkezelési intézkedések végrehajtására vonatkozó eljárásoknak és módszereknek, amennyiben az 

üzemeltetési feltételek megváltozása vagy új anyagok felhasználása újabb kockázatokat jelent az infrastruktú-

rára vagy az üzemeltetésre nézve. A Rendelet rendelkezik a biztonságirányítási rendszer alapelemeiről. 

B. A karbantartásért felelős szervezeteknek rendelkezniük kell a berendezések, az eljárások, a szervezet, az 

alkalmazottak vagy a kapcsolódási pontok tekintetében bekövetkező változások kezelésére szolgáló kocká-

zatértékelési eljárásokkal. A Rendelet kiterjed a karbantartási rendszerre vonatkozó követelményre is. 

C. A tagállamoknak meg kell tenniük minden szükséges lépést annak biztosítására, hogy a vasúti rendszert alko-

tó strukturális alrendszerek csak akkor legyenek üzembe helyezhetők, ha tervezésük, kivitelezésük és létesí-

tésük olyan módon történik, amely biztosítja az ezekre vonatkozó alapvető követelményeknek való megfele-

lést a vasúti rendszerbe való integrálás során. A tagállamoknak legfőképpen az alrendszerek azon vasúti 

rendszerrel való műszaki összeegyeztethetőségét kell ellenőrizniük, amely rendszerbe integrálják őket, továb-

bá meg kell vizsgálniuk az alrendszereknek a Rendelet hatályával összhangban történő biztonságos integrá-

lását. 

D. A Rendelet meghatározza a kockázatelemzésre és -értékelésre vonatkozó közös, felülvizsgált biztonsági 

módszert. 

E. A Rendelet a - 3. cikk 11. pontja szerinti - javaslattevőre alkalmazandó, amennyiben az a vasúti rendszert 

érintő bármilyen változtatást eszközöl. Az ilyen változtatások lehetnek technikai, működési vagy szervezeti jel-

legűek. Szervezeti változtatások esetében kizárólag a műveleti vagy karbantartási eljárásokat befolyásoló vál-

toztatásokat kell - a Rendelet 4. cikk szabályaival összhangban - mérlegelni. Amennyiben a 4. cikk (2) bekez-

désének a)–f) pontjában foglalt kritériumok szerint végzett értékelés alapján 

a) a változtatás jelentősnek tekinthető, a Rendelet 5. cikkben megállapított kockázatkezelési eljárás alkal-

mazandó, 

b) a változtatás nem tekinthető jelentősnek, a megfelelő dokumentáció megőrzése elegendő a döntés alátá-

masztásának igazolásához. 

A Rendelet a 2016/797/EU irányelv hatálya alá tartozó strukturális alrendszerekre is alkalmazandó 

a) ha a kockázatértékelést a vonatkozó átjárhatósági műszaki előírás (a továbbiakban: ÁME) írja elő. Ebben 

az esetben, amennyiben szükséges, az ÁME határozza meg, hogy e rendelet mely része alkalmazandó 

b) ha a változtatás a - 4. cikk (2) bekezdésében meghatározottak alapján - jelentős; ebben az esetben a 

strukturális alrendszerek üzembe helyezése során - az 5. cikkben megállapított - kockázatkezelési eljárás 

alkalmazandó annak érdekében, hogy biztosítani lehessen ezen alrendszerek biztonságos integrálását a 

meglévő rendszerbe. 
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3. Kockázatkezelési eljárás (Rendelet 5. cikke) – a javaslattevő által végzett tevékenység 

A javaslatevő felelős a Rendelet alkalmazásáért, többek között egy adott változtatás jelentőségének - a 4. cikk 

kritériumai alapján történő - megállapításáért, valamint a Rendelet I. mellékletben meghatározott kockázatkezelési 

eljárás lefolytatásáért. 

A javaslattevőnek gondoskodnia kell a beszállítók és a szolgáltatók – illetve alvállalkozóik – által előidézett kocká-

zatok Rendelettel összhangban történő kezeléséről. E célból a javaslattevő szerződéses rendelkezéseken keresz-

tül kérheti, hogy a beszállítók és szolgáltatók – illetve alvállalkozóik – részt vegyenek a Rendelet I. melléklete sze-

rinti kockázatkezelési eljárásban. 

A kockázatkezelési eljárás ismétlődik, és az 1. ábra ismerteti. A folyamat akkor ér véget, amikor az azonosított 

veszélyekhez kapcsolódó kockázatok elfogadásához szükséges valamennyi biztonsági követelmény rendszer által 

történő teljesítését igazolják. 

4. Független értékelés – a KTI által végzett tevékenység 

Az értékelést végző szerv - a KTI - feladata a Rendelet I. mellékletben leírt kockázatkezelési eljárás megfelelő 

alkalmazásának és az alkalmazás eredményeinek független értékelése. 

A független értékelés elvégzéséhez a KTI-nek:  

a) biztosítania kell, hogy a javaslattevő által benyújtott dokumentáció révén alapos ismeretekkel rendelkezik a 

változtatásról, 

b) értékelést kell készítenie a jelentős változtatás tervezése és végrehajtása során alkalmazott, illetékes 

megfelelőségértékelési szervezet által még nem tanúsított biztonság- és minőségirányítási eljárásokról,  

c) értékelést kell készítenie a jelentős változtatás tervezése és végrehajtása során használt biztonság- és minő-

ségirányítási eljárások alkalmazásáról.  

Az a), b) és c) pont szerinti tevékenységek elvégzését követően a KTI benyújtja - a Rendelet 15. cikkben és a III. 

mellékletben előírt - biztonságértékelési jelentést. 

5. KAPCSOLAT 

Ha bármilyen kérdése van a megfelelőségértékelési eljárással összefüggésben, kérjük, vegye fel a kapcsolatot 

velünk. 

 

Elérhetőségeink:  

H-1119 Budapest, Than Károly u. 3-5. 

Tel.: +36 1 371 59 69 

Fax: +36 1 205 59 51 

www.kti.hu 

 

Végh Krisztina 

Tanúsítási igazgató 
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1. ábra 

Kockázatkezelési folyamat és független értékelés 

 
 


