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ECMECM

JogszabJogszab áályi hlyi h áátttt éérr

•• 2004/49/EK ir2004/49/EK ir áányelv (biztonsnyelv (biztons áági) gi) 

•• 653/2007/EK rendelet (biztons653/2007/EK rendelet (biztons áági tangi tan úússíítvtváány ny éés engeds enged éély);ly);

•• 445/2011/EU rendelet (653. m445/2011/EU rendelet (653. m óód.)d.)

MAI NAPOK ESEMMAI NAPOK ESEM ÉÉNYEINYEI



2004/49/EK IR2004/49/EK IRÁÁNYELVNYELV

14a cikk14a cikk
A jA jáármrműűvek karbantartvek karbantartáásasa

(1) (1) Az Az üüzembe helyezzembe helyezéése vagy a hse vagy a háállóózaton valzaton valóó hasznhasznáálata ellata előőtttt valamennyi jvalamennyi jáármrműűnek nek 
rendelkeznie kell egy hozzrendelkeznie kell egy hozzáárendelt karbantartrendelt karbantartáásséért felelrt felelőős szervezettel, s szervezettel, amelyet a amelyet a 

nemzeti jnemzeti jáármrműűnyilvnyilváántartntartáásban nyilvsban nyilváántartntartáásba kell venni a vassba kell venni a vasúúti kti köölcslcsöönnöös s 

áátjtjáárhatrhatóóssáági irgi iráányelv 33 cikknyelv 33 cikkéének megfelelnek megfelelőően.en.

(2) A karbantart(2) A karbantartáásséért felelrt felelőős szervezet vass szervezet vasúúttttáársasrsasáág, infrastruktg, infrastruktúúrara--mműűkköödtetdtetőő vagy vagy 
üüzembentartzembentartóó lehet.lehet.



ECM KECM KÖÖTELESSTELESSÉÉGEIGEI

14A CIKK SZERINT14A CIKK SZERINT

a) az egyes ja) az egyes j áármrműűvek karbantartvek karbantart áási naplsi napl óója;ja;
b) a hatb) a hat áályos ellyos el őőíírráások, belesok, bele éértve a karbantartrtve a karbantart áási szabsi szab áályokat lyokat éés az s az ÁÁMEME--ketket
c) tanc) tan úússíítvtváány (EN 45000 szabvny (EN 45000 szabv áány szerint: fny szerint: f üüggetlensggetlens éég, pg, p áártatlansrtatlans áág, g, 

szakszak éértelem)rtelem)
d) Tand) Tan úússííttáási rendszer alkalmazsi rendszer alkalmaz áási idsi id őőpontja (mpontja (m áár hatr hat áályos) lyos) 

EltElt éérréések:sek:
•• harmadik orszharmadik orszáág;g;
•• elteltéérrőő nyomtnyomtáávv
•• katonai szkatonai száállllíítmtmáányny



653/2007/EK RENDELET653/2007/EK RENDELET

A BIZTONSA BIZTONS ÁÁGI ENGEDGI ENGEDÉÉLY LY ÉÉS TANS TANÚÚSSÍÍTVTVÁÁNY RNY RÉÉSZLETES SZABSZLETES SZAB ÁÁLYAILYAI

•• KKÉÉRELEM FORMRELEM FORMÁÁTUMTUM

•• KKÉÉRELEM TARTALMI KRELEM TARTALMI K ÖÖVETELMVETELMÉÉNYEKNYEK

•• BIZTONSBIZTONSÁÁGI TANGI TANÚÚSSÍÍTVTVÁÁNY NY ÉÉS ENGEDS ENGEDÉÉLY KIADLY KIAD ÁÁSSÁÁNAK FELTNAK FELT ÉÉTELEITELEI



445/2011/EU RENDELET445/2011/EU RENDELET

I.I.

A BIZTONSA BIZTONS ÁÁGI ENGEDGI ENGEDÉÉLY LY ÉÉS TANS TANÚÚSSÍÍTVTVÁÁNY RNY RÉÉSZLETES SZLETES 
SZABSZAB ÁÁLYAINAK KIEGLYAINAK KIEG ÉÉSZSZÍÍTTÉÉSE A KARBANTARTSE A KARBANTART ÁÁSSÉÉRT FELELRT FELELŐŐS S 

SZERVEZETEK TANSZERVEZETEK TAN ÚÚSSÍÍTTÁÁSI RENDSZERSI RENDSZERÉÉVELVEL

•• CCÉÉL:L:

•• 14a cikk tan14a cikk tan úússííttáási rendszer elsi rendszer el őőíírráásasa

•• kkéépesspess éég igazolg igazol áásasa

•• HATHATÁÁLY:LY:

•• valamennyi ECMvalamennyi ECM

•• karbantartkarbantart óó, , éés s üüzemeltetzemeltet őő

KARBANTARTKARBANTART ÁÁSI RENDSZERSI RENDSZER

•• IrIráányny ííttáás (fels (fel üügyel, koordingyel, koordin áál)l)

•• fejlesztfejleszt éés (karbantarts (karbantart áási rendszer folyamatos fejlesztsi rendszer folyamatos fejleszt éése)se)

•• karbantartkarbantart áás irs ir áányny ííttáás s 

••karbantartkarbantart áás vs véégrehajtgrehajt áásasa

•• sajsaj áát maga kell ellt maga kell ell áátnia (2tnia (2 --4 kiszervezhet4 kiszervezhet őő) DE !!!) DE !!!



KAPCSOLATOKKAPCSOLATOK

•• Csak tanCsak tan úússíított ECMtott ECM --mel rendelkezmel rendelkez őő jjáármrműűvek kvek k öözlekedtethetzlekedtethet őőkk

•• KKööteleztelezőő informinform áácici óó megosztmegoszt ááss

•• SZERZSZERZŐŐDDÉÉS, ADATKS, ADATK ÉÉRRÉÉS (karbantartS (karbantart áás, s, üüzemeltetzemeltet éés, stb.)s, stb.)

•• KKööteleztelezőő informinform áácici óó csere biztonscsere biztons áági gi éés s üüzemzavar kzemzavar k éérdrd éésekbensekben

•• VasVasúútttt áársasrsas áágnak az ECM tangnak az ECM tan úússíítvtváányt 1158/2010/EK szerint nyt 1158/2010/EK szerint 

•• TanTanúússííttóó szerv szerv éértesrtes ííttéése (gyanse (gyan úú eseteset één)n)

•• KKööteleztelezőő bejelentbejelent éés js j áármrműű nyilvnyilv áántartntart áásbasba

KISZERVEZETT FELADATOKKISZERVEZETT FELADATOK

•• SajSajáát kockt kock áázata zata éés felels felel őőssss éégege

•• ÖÖnknk ééntes tanntes tan úússííttáási ksi k öötelezettstelezetts éég alvg alv áállalkozllalkoz óórara

445/2011/EU RENDELET445/2011/EU RENDELET

II.II.



VIZSGVIZSGÁÁLT KLT K ÉÉPESSPESSÉÉGEKGEK

445/2011/EU RENDELET445/2011/EU RENDELET

III.III.

TANTANÚÚSSÍÍTTÓÓ

•• Szervezeti felSzervezeti fel ééppííttééss

•• FFüüggetlensggetlens éégg

•• SzakSzakéértelemrtelem

••PPáártatlansrtatlans áág, stb.g, stb.

ECMECM

•• Szervezeti felSzervezeti fel ééppííttéés / vezets / vezet őői feleli felel őőssss éégg

•• KarbantartKarbantart áási politikasi politika

•• BiztonsBiztons áági cgi c ééloklok

•• Tervek, eljTervek, elj áárráások csok c éélok megvallok megval óóssííttáássáárara

•• ErErőőforrforr áások rendelkezsok rendelkez éésre sre áállll áásasa

•• RendszerszemlRendszerszeml ééletlet

•• KockKock áázatkezelzatkezel éési ksi k éépesspess éégg

•• Rendszer mRendszer m űűkkööddéés menedzsels menedzsel éése se 
(visszacsatol(visszacsatol áás s éés elemzs elemz éés)s)



KKÖÖSZSZÖÖNNÖÖM A MEGTISZTELM A MEGTISZTELŐŐ
FIGYELMETFIGYELMET


