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A kérelem tartalmi követelményei 

1.1. Alrendszerek megfelelőség-értékelése során alkalmazott modulok. 

A járművekkel kapcsolatos, a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő alrendszereket 
(Loc&Pas, WAG, NOI, …) az SZA-2-01-00 sz. szabályzat 1. számú táblázata (A kölcsönös átjár-
hatóságot lehetővé tevő alrendszerek megfelelőség-értékelési, (EK - hitelesítési moduljai) tar-
talmazza. Az alrendszerek  megfelelőség-értékelési, EK – hitelesítési eljárásai során alkalma-
zott modulok, modulkombinációk szintén ezen táblázatban találhatók. 
Az alrendszerek megfelelőség-értékelésére szolgáló modulok leírása, a Megrendelő és a beje-
lentett szervezet által elvégzendő és tájékoztatási feladatsor valamint a kérelem tartalmi le-
írása, modulonként a 2010/713/EU Határozat (a Bizottság határozata (2010. november 9.) 
alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében alkalmazandó megfelelőség-
értékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások moduljairól) tartalmazza. Az ÁME-ok 
rögzítik azokat a feltételeket, melyeknek az átjárhatóság érdekében az alrendszereknek meg 
kell felelni, továbbá az alrendszerek EK – hitelesítése során követendő eljárásokat. 
 
1.2 A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemek megfelelőség-értékelési eljá-
rásai során alkalmazott modulok  

A járművekkel kapcsolatos, a kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő rendszerelemeket az 
SZA-2-01-00 sz. szabályzat 2.számú táblázata (A kölcsönös átjárhatóságot lehetővé tevő al-
rendszerek megfelelőség-értékelési, EK - hitelesítési moduljai) tartalmazza. A rendszerelemek  
megfelelőségének és alkalmazhatóságának értékelésére alkalmazott modulok, modulkombi-
nációk szintén ezen táblázatban találhatók. 
A  rendszerelemek megfelelőségének és alkalmazhatóságának értékelésére szolgáló modulok 
leírása, a Megrendelő és a bejelentett szervezet által elvégzendő és tájékoztatási feladatsor 
valamint a kérelem tartalmi leírása, modulonként a 2010/713/EU Határozat (a Bizottság hatá-
rozata (2010. november 9.) alapján elfogadott, az átjárhatósági műszaki előírások keretében 
alkalmazandó megfelelőség-értékelési, alkalmazhatósági és EK-hitelesítési eljárások modulja-
iról) tartalmazza. Az ÁME-ok rögzítik azokat a feltételeket, melyeknek az átjárhatóság érdeké-
ben a rendszerelemeknek meg kell felelni, továbbá a rendszerelemek megfelelőségének és 
alkalmazhatóságának értékelése során követendő eljárásokat. 
 


