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MODUL MEGNEVEZÉSE MODUL CÉLJA MODUL TARTALMA 

0. Előszó 

Rápillantani a „nagy képre”, azaz a jogszabályi 
követelmények és üzleti haszon, valamint a motiváció 
kérdésére, hogy keretet adjon a konkrét feladatok 
megközelítéséhez. 

 Jogi követelmény, üzleti haszon 
és motiváció 

1. Bevezető  
Az Európai Unió alapelveinek/alapjogainak és jogalkotási 
gyakorlatának áttekintése, alapfogalmak tisztázása. A CE 
jelölés teljes folyamatának áttekintése. 

 EU alapjogai, jogalkotása, a téma 
jelentősége 

 Alapfogalmak  

 a CE jelölés fő lépései, alapjai 

2. A műszaki szabályozás, 
szabványosítás 
dióhéjban 

Megismertetni a műszaki szabályozás jogi hátterét, a 
szabványosítás alapjait, valamint a szabványok 
alkalmazásának lehetőségeit, és a piacfelügyeletet. 

 új megközelítésű irányelvek  

 szabványok és alkalmazásuk  

 piacfelügyelet 

3. Új piacfelügyeleti 
törvény 

A törvény által meghatározott követelmények rövid 
összegzése a gazdasági szereplők szemszögéből. 

 a forgalomba hozatal feltételei 

 az egyes gazdasági szereplők 
feladatai 

 KPIR, RAPEX rövid bemutatása 

4. Szükséges-e a CE jelölés 
elhelyezése a terméken? 

Mindazon elméleti és módszertani ismeretek elsajátítása, 
amely alapján önállóan is el lehet dönteni, vajon szükséges-
e a CE jelölés elhelyezése a terméken. Az adott termékre 
vonatkozó irányelvek beazonosításának gyakorlati 
elsajátítása.  

 mikor kötelező a CE jelölés 
elhelyezése a terméken?  

 definíciók és kivételek 

5. Alapvető műszaki, 
biztonsági 
követelmények 

Megismertetni az alapvető biztonsági és egészségvédelmi 
követelményeket.  
Megismertetni a termékre vonatkozó szabványok 
felkutatásának gyakorlatát.  

 alapvető követelmények  

 harmonizált szabványok szerepe  

 szabványok elérhetősége  

6. Előzetes 
kockázatértékelés 

Megismertetni a gépek előzetes kockázatértékelésének 
alapjait, dokumentációs követelményeit. 

 kockázatértékelés elvei  

 kockázatértékelési eljárás 

7. Szabványkövetelmények 
Megismertetni az alapvető szabványokat, áttekinteni a 
követelményeiket.  alapvető szabványok 

8. BEGYE 
A belső gyártásellenőrzésre, minőségbiztosításra vonatkozó 
követelmények ismertetése 

 irányelv meghatározása 

 kockázatfelmérés 

 termék megfelelőség 

9. Műszaki dokumentáció 
Megismertetni, mi mindent kell tartalmaznia a műszaki 
dokumentációnak. 

 a műszaki dokumentáció 
általános felépítése  

 a műszaki dokumentációra 
vonatkozó egyéb követelmények  

10. Vizsgálatok, ellenőrzések 

Megismertetni a CE jelölési folyamattal kapcsolatban 
előforduló vizsgálatok, ellenőrzések menetét, valamint az 
egyes megfelelőség-értékelési modulokat.  
Adott termékre vonatkozó megfelelőség-értékelési eljárás 
kiválasztásának szabályai.  

 kijelölt szervezetek jelentősége  

 megfelelőség-értékelési modulok 

 típusvizsgálat  

11. Megfelelőségi nyilatkozat 
Megismertetni a Megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó 
előírásokat, és elsajátítani a megfelelőségi nyilatkozat 
összeállításának gyakorlatát. 

 a megfelelőségi nyilatkozat 
tartalma  

 a megfelelőségi nyilatkozatra 
vonatkozó egyéb követelmények  

12. A CE jelölés és egyéb 
jelölések elhelyezése 

Megismertetni a CE jel és egyéb kötelező termékjelölések 
elhelyezésével kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat. 

 a CE jelölés elhelyezésének 
feltételei  

 a CE jelölés formai 
megjelenítésének szabályai  

 kiegészítő jelölések  
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13. Korrekciós intézkedések 
stratégiájának 
elkészítése 

A korrekciós intézkedések szükségességére  felhívni a 
figyelmet, továbbá bemutatni, hogyan kell célravezetően 
megtervezni egy korrekciós intézkedési sorozatot. 

 a kivitelezésének fontossága és 
kapcsolódása a jogi háttérrel 

 a stratégia kidolgozásának lépései 

14. Kockázatértékelés 
A termékek forgalomba hozatala utáni kockázatértékelési 
folyamat egy javasolt módjának bemutatása gyakorlati 
példán keresztül. 

 a megfelelően elvégzett 
kockázatértékelés fontossága 

 a folyamat lépéseinek 
bemutatása 

15. Korrekciós intézkedések 
végrehajtása, és az azt 
követő teendők 

Az egyes lépések és azok hatékony végrehajtásához 
alapvetően szükséges tanácsok bemutatása. 

 konkrét lépések bemutatása 

 intézkedés végrehajtása utáni 
teendők összefoglalása 

16. Konzultáció Nyitott kérdések megválaszolása.  kérdések, válaszok 
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MERT A TÁRSADALMI 
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS 

A TERMÉKEK 
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