
BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvény-

társaság 
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. I.em./71. Email: info@bmeits.hu 

   
 

Azonosító jel: SZA-3-02-00 Oldalszám: 4 összesen             1 

Revíziószám: SZA-3-02-00_rev.01. Dátum:2015.03.22.           

BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. I. em. /71.  Email: info@bmeits.hu      

BME ITS Minden jog fenntartva 

 

 

 

 

 

 

BME ITS 
 

 

 

 

Tájékoztató a kölcsönös átjárhatóságot biztosító energia  

alrendszer megfelelőségértékelési tanúsítására vonatkozó kérelem 

tartalmi követelményeivel kapcsolatban 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Szabályzat 
 

 

 

SZA-3-02-00 
 

 

 

 

 

 

 

 

ÉRVÉNYBEN 

 



BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvény-

társaság 
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. I.em./71. Email: info@bmeits.hu 

   
 

Azonosító jel: SZA-3-02-00 Oldalszám: 4 összesen             2 

Revíziószám: SZA-3-02-00_rev.01. Dátum:2015.03.22.           

BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. I. em. /71.  Email: info@bmeits.hu      

BME ITS Minden jog fenntartva 

 

 

 

 

1. A kérelem tartalmi követelményei energia alrendszer megfelelőség-értékelési el-

járása esetén 
 

a) SG modul: „Egységhitelesítésen alapuló EK-hitelesítés” kérelem tartalmi követelmé-

nyei 

A kérelem a következőket kell, hogy tartalmazza: 

 a kérelmező neve és címe, és ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtja be, akkor 

annak neve és címe is,  

 írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be, 

 a műszaki dokumentáció; amely lehetővé teszi annak értékelését, hogy az alrendszer meg-

felel-e a vonatkozó ÁME(-k) követelményeinek. A műszaki dokumentáció meghatározza a 

követelményeket, és – amennyire ez az értékelés szempontjából szükséges – ismerteti az 

alrendszer tervét, kivitelezését és működését. A műszaki dokumentáció – adott esetben – 

legalább az alábbiakat tartalmazza: 

az alrendszer általános leírása, annak átfogó terve és felépítése, 

ha rendelkezésre áll, az ISV és – ilyen esetben – az alrendszer megfelelőségére vonatkozó 

közbenső EK-nyilatkozat(ok), amelyek az EK-ellenőrzési tanúsítványt kísérik, ideértve 

az érvényességüket illetően a bejelentett szervezet által végzett ellen őrzés eredményét 

is, 

a 2008/57/EK irányelv 34. és 35. cikkében meghatározott, minden vonatkozó nyilvántar-

táshoz a vonatkozó ÁME(-k) által megkövetelt adatokat tartalmazó külön dokumentá-

ció, 

a részben vagy egészben alkalmazott olyan harmonizált szabványok és/vagy egyéb vonat-

kozó műszaki el ő írások jegyzéke, amelyekre nézve az Európai Unió Hivatalos Lapjá-

ban hivatkozást tettek közzé, és amennyiben ezeket a harmonizált szabványokat nem 

alkalmazzák, akkor azoknak a megoldásoknak az ismertetése, amelyeket a vonatkozó 

ÁME(-k) követelményeinek teljesítése érdekében alkalmaztak. Részben alkalmazott 

harmonizált szabványok esetén a műszaki dokumentáció feltünteti, hogy mely részeket 

alkalmazták, 

az alrendszer használati feltételei (a futási idő vagy távolság korlátozásai, kopási határérté-

kek stb.), 

az alrendszer üzemeltetésének és karbantartásának megértéséhez szükséges leírások és ma-

gyarázatok, 

az alrendszer karbantartásával kapcsolatos karbantartási feltételek és műszaki dokumentá-

ció, 
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az alrendszer gyártásánál, karbantartásánál és üzemeltetésénél figyelembe veendő, a vonat-

kozó ÁME(-k)-ben meghatározott összes műszaki követelmény, 

minden egyéb megfelelő műszaki bizonyíték, amely képes szemléltetni, hogy a korábbi el-

lenőrzéseket vagy teszteket független és az illetékes testületek összehasonlítható felté-

telek mellett sikeresen elvégezték, 

az alrendszer integrációjának feltételei a rendszer környezetében, valamint az egyéb alrend-

szerekhez való kapcsolódási pont szükséges feltételei, 

a Szerződésből eredő egyéb előírásoknak való megfelelés bizonyítéka (a tanúsítványokkal 

együtt, ha vannak), 

az összetevők, részegységek tervei, 

a tervek megértéséhez szükséges leírások és magyarázatok, 

az elvégzett tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményei, stb., 

a vizsgálati jegyzőkönyvek, 

az alrendszer kivitelezésével kapcsolatos dokumentáció, 

az alrendszer kivitelezésébe bevont kivitelezők felsorolása, 

a vonatkozó ÁME(-k)-ben előírt egyéb információk. 

 

b) SH1 modul: „Megfelelőség a teljes minőségirányítási rendszer és a tervezés vizsgálata 

alapján” kérelem tartalmi követelményei 

A kérelem a következőket kell, hogy tartalmazza: 

 a kérelmező neve és címe, és ha a kérelmet a meghatalmazott képvisel ő nyújtja be, akkor 

annak neve és címe is, 

 írásos nyilatkozat arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be, 

 a projektmenedzsment szerkezeti tagolódási terve és minden közreműködő jogalany neve 

és címe, 

 a tervezett alrendszerrel kapcsolatos minden lényeges információ, 

 a minőségirányítási rendszerre vonatkozó dokumentáció, amely különösen az alábbiak 

kellő mélységű ismertetését tartalmazza: 

minőségi célkitűzések és szervezeti felépítés, a vezetőségnek a tervezéssel és az alrendszer 

min őségével kapcsolatos felelőssége és hatásköre,  

a tervezésre vonatkozó műszaki el ő írások, ideértve az alkalmazandó szabványokat, és 

amennyiben a vonatkozó harmonizált szabványokat és/vagy műszaki el ő írásokat nem 

teljes egészükben alkalmazzák, azokat az eszközöket, amelyeket az alrendszerre alkal-

mazandó vonatkozó ÁME(-k) alapvető követelményeinek teljesítésére használnak,  

tervezés-ellenőrzési és -igazolási technikák, eljárások és módszeres intézkedések, amelye-

ket a szabályozott termékkategóriába tartozó alrendszerek tervezése során használnak, 
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az alkalmazandó gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségirányítási technikák, folyamatok 

és módszeres intézkedések,  

a gyártás előtt, közben és után végzendő vizsgálatok és tesztek, valamint ezek elvégzésének 

gyakorisága,   

a minőségi nyilvántartás, így például ellenőrzési jelentések és a vizsgálatok adatai, kalibrá-

lási adatok, az érintett személyzet képesítésér ő l szóló jelentések stb., és  

az előírt tervezési és alrendszer-minőség, valamint a minőségirányítási rendszer hatékony 

működésének figyelemmel kísérésére szolgáló eszközök. 

 az alrendszerre kiadott EK–ISV-nyilatkozat(ok) másolata, ha van. 

 

 


