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A nemzeti szabályok áttekintése

• Nemzeti szabályok az Interoperabilitási Direktíva 
alatte
– Szaabályok a jármű jóváhagyáshoz (tartalmazva a CCS-t a 

fedélzeten)

– Szabályok a fix telepítéshez

• Nemzeti szabályok a Biztonsági Direktíva alatt
– Üzemeltetési szabályok

– Követelmények a személyzetre

– A nemzeti szabályok egyéb típusai már le vannak fedve EU 
szinten és többé nem osztályozzuk nemzeti szabályokként

• Az EU célja
– Csökkenteni a nemzeti szabályok számát

– Elmozdulni a szabályok alapú szemléletről aa 
rendszer/kockázat alapú megközelítésre

– Ahol szabályok szükségesek → harmonizálni EU szinten



A nemzeti szabályok áttekintése

• Amíg az Egyedüli Szabályok Adatbázis rendelkezésre 
áll (2020-ban), a meglévő rendszereket kell használni
– Referencia Szabály Adatbázis (RDD) a szabályokhoz, amik 

alkalmazhatók a jármű jóváhagyáshoz

– Notif-it a fix berendezésekhez, kapcsolódva a nemzeti 
szabályokhoz és biztonsági szabályokhoz

• A Nemzeti szabályok az RDD-ben és Notif-it-ben úgy 
véljük bejelentettek

• A Tagállamoknak igazolnia kell, hogy az összes 
idevonatkozó nemzeti szabályuk benne van ezekben a 
rendszerekben

• A harmonizáció az ÁME-kban a nemzeti szabályokat 
feleslegessé és szükségtelenné teszi (amennyire 
lehetséges)



Nemzeti szabályok a telepített berendezésekhez

1. A nemzeti szabályok bejelentése, melyek a 2016/797 Direktíva 
13(2) Cikkben megállapított esetek alá esnek   

IoD Nemzeti szabályok a telepített berendezésekhez Prioritás ERA kiértékelés

13.2 (a) cikk Ha az ÁME-k nem fedik le, vagy nem fedik le teljesen az alapvető 

követelményeknek megfelelő bizonyos szempontokat, tartalmazva nyitott 

pontokat, utalva a 4.6 cikkre  

Igen a nyitott pontokra vonatkozóan, a 

lehetséges ÁME hiányosságokat külön gyüjtjük

13.2 (b) cikk Egy vagy több ÁME, vagy azok részeinek nem megfelelősége be lett jelentve 

a 7. Cikk szerint 

Esetenkénti alapon kezelve

13.2 (c ) cikk Speciális esetek, amik olyan műszaki szabályok alkalmazását igénylik, 

ami nincsenek benne az idevonatkozó ÁME-ban

Igen

13.2 (d) cikk Nemzeti szabályok, meglévő rendszerek specifikálására használva, 

korlátozva a jármű műszaki megfelelőség a hálózatnak kiértékelése 

céljára     

Már része a jármű jóváhagyási VA 

szabályoknak

13.2 (e) cikk Az AME-k által nem lefedett hálózat és járművek (pl. méteres nyomtáv) Másodlagos prioritás

13.2 (f) cikk Mint sürgős, ideiglenes megelőző intézkedés, különösen egy balesetet 

követően 

Esetenkénti alapon kezelve



Nemzeti szabályok a telepített berendezésekhez

• A Tagállamoknak be kell jelenteni a nemzeti 
szabályokat az alábbi esetekben: Art 14 (1) of 
2016/797
– (b)  mindig, ha a szabályok megváltoztatásra kerülnek; 

– (c)   mikor egy új igény lett benyújtva összhangban a 7. 
Cikkel, hogy ne kelljen alkalmazni az ÁME-t; 

– (d) ahol a nemzeti szabályok feleslegessé válnak az érintett 
ÁME kiadása vagy felülvizsgálata után. 

• ERA kiértékelése 2020 kezdetére:
– Összpontosítás a nemzeti szabályokra a nyitott pontokra (a) 

és speciális esetekre (c) vonatkozóan, a közvetlen hatásuk 
miatt az Uniós vasúti rendszer interoperabilitására

• A NOTIF-IT-et használjuk tárolásra és érvényesítésre



Nemzeti szabályok a telepített berendezésekhez

• Hogyan foglalkozzunk a kiegészítő követelményekkel?
– Azaz, a nemzeti szabályokkal, amik nem esnek a 2016/797 Direktíva 

13(2) cikkben megállapított esetekbe  

– Az NSA-k által vitatott ÁME-k esetleg nincsenek befejezve, 
néhány szempont esetleg nem igényel EU harmonizációt, a 
Tagállamnak képesnek kell lenni igéynelni egy jobb 
teljesítményű hálózatot

– Az NSA-k igényeltek egy korszerűsítést, hogy hogyan 
foglalkozzanak a nemzeti szabályokkal, amiket más EU-s 
törvény alatt fogadtak el

– Az EC által megismételt nemzeti szabályokat le kell cserélni 
szabványok, referenciarendszer vagy vagyonkezelés  
használatával; hiányosság eljárás vonatkozik ha egy ÁME 
nem teljes

– A megvitatást be kell fejezni a RISC-ben, a 2019 szeptemberi 
workshop-on kifejtett nézetekre vonatkozóan



Nemzeti szabályok a telepített berendezésekhez

• Ma

– Szabály-alapú 
keretmunka

– A Nemzeti szabályok 
nagyon részletes 
tervezéseket írnak elő

– Az ÁME-k esetleg nem 
elegendőek, hogy eleget 
tegyenek az összes 
alapvető követelménynek

– Szükségtelen jogi 
kényszerek a nemzeti 
szabályokra jobban 
teljesítő hálózatot 
igényelnek, miközben 
nem hatnak ki az 
interoperabilitásra

• Amit célul tűzünk ki

– Kockázat alapú keretmunka

– Több EN-szabványt 
használunk, hogy 
bemutassuk a 
megfelelőséget az alapvető 
követelményeknek

– Az ÁME-k teljesek és 
lehetővé teszik az alapvető 
követelmények teljesítését 
Az ÁME-k világosak, amikor 
egy terület nem igényel EU 
harmonizációt – hely a 
nemzeti harmonizációra –
vagy amikor a Tagállamok 
jobban teljesítő hálózatot 
igényelhetnek



Nemzeti szabályok a telepített berendezésekhez

• Az előrevezető út:
– Az ERA folytatni fogja az érdekeltek szakértelem növelési 

erőfeszítéseit, hogy segítse az átállást a szabály-alapú 
keretmunkáról a kockázat-alapúra

– A következő szabványosítási felhatalmazásnak hozzá kell 
járulnia egy megfelelő helyettesítő létrehozásához a 
meglévő nemzeti szabályokhoz

– A beazonosított hiányossággal az ÁME-kban – amikor az 
ÁME nem elegendő, hogy eleget tegyen az alapvető 
követelményeknek – foglalkozni fogunk a következő ÁME 
felülvizsgálatkor

– Az ÁME-k meghatározhatnak területeket, ahol az EU-
harmonizáció nem lényeges, és ahol a nemzeti szabályok, 
hogy jobban teljesítő hálózatot igényeljenek, megengedettek



Nemzeti szabályok a telepített berendezésekhez

• Időközben mit tegyünk az extra nemzeti 
követelményekkel?

• A Tagállamoknak folytatnia kell:
– Eltávolítani az extra követelményeket, amennyire lehetséges, 

lecserélve szabványokkal, referenciarendszerekkel vagy 
vagyonkezeléssel

– Tájékoztatni az ERA-t a területekről, ahol az ÁME esetleg 
nem elegendő, hoyg eleget tegyen az alapvető 
követelményeknek (ha egyáltalán van ilyen), a 2016/797 
(EU) Direktíva 6. cikke vonatkozik

– Amikor egy nemzeti szabály még mindig szükségesnek tűnik, 
azt be kell jelenteni (bármely nemzeti szabályt, amely vasút 
biztonságot vagy műszaki követelményeket tartalmaz be kell 
jelenteni)



Nemzeti szabályok a telepített berendezésekhez

• Időközben mit tegyünk az extra nemzeti 
követelményekkel?

• A Tagállamoknak folytatnia kell:
– Ha idetartozó, a Tagállamoknak be kell jelenteni a nemzeti 

szabályokat az ERA-nak, és a Notif-IT-ben, és igazolni, hogy a 
nemzeti szabály még miért szükséges (Az ÁME nem 
elegendő, hogy eleget tegyen az IOD ER-eknek, vagy jobban 
teljesítő hálózat, nem kihatva az interoperabilitásra)

– Az ERA Leszabályozás 25 és 26. cikkei vonatkoznak

– Az ERA negatív kiértékelésének hiányában, a Tagállamok 
haladhatnak egy új szabály bevezetésével  vagy a meglévő 
szabályok érvényben maradnak



Nemzeti szabályok a telepített berendezésekhez

• Nemzeti szabályok egyéb EU törvény keretében
– A Nemzeti szabályokat elfogadva más EU törvény keretében, 

nem kell bejelenteni a 2016/797 (EU) Direktíva szerint, 
hacsak nincsenek vasútspecifikus követelmények

– Az általénos szabályok bejelentve a 2015/1535 (EU) direktíva 
szerint

– De bármilyen vasútspecikus követelményt, még egy bővebb 
szabály részét is, be kell jelenteni a (EU) 2016/797 (EU) 
direktíva szerint 

– Ahol a vasútspecifikus követelmény egy nagyobb szabály 
része, nem szükséges újra bejelenteni  teljes nemzeti 
szabályt, csak a vasútspecifikus részt



Nemzeti szabályok a telepített berendezésekhez

• Nemzeti szabályok egyéb EU törvény keretében
– Külön bejelentési eljárás van a 2015/1535 (EU) direktíva 

szerint, hogy kiküszöböljük a műszaki akadályokat a 
kereskedelemhez

– A Műszaki Leszabályozási Információs Rendszeren keresztül
(TRIS) 

– A TRIS célja, hogy tájékoztasson és tájékoztatva legyen az új 
tervezett műszaki szabályokról, megvizsgálja ezeket a 
tervezeteket, észelje a lehetséges kereskedelmi akadályokat, 
mielőtt bármilyen negatív hatásuk van, és beazonosítsa az 
igényt a harmonizációra EU szinten



Nemzeti szabályok a jármű jóváhagyáshoz

• Az NR (nemzeti szabályok) eltávolítása a Járműjóváhagyás VA számára
• A Nemzeti szabályok kiértékelése a jármű jóváhagyáshoz, a legutóbbi ÁME-kon kívül

Source: ERA-PRG-006—REP—RST V1.0 of 11/06/2019



Nemzeti szabályok a jármű jóváhagyáshoz

• A nemzeti szabály NR kiértékelése a Járműjóváhagyás VA számára

• Nemzeti szabályok  a járműjóváhagyáshoz a legutóbbi ÁME-kon kívül

• Kék=NR pozitívan értékelve  piros=Nr negatívan értékelve  szürke: ERA felülvizsgálat alatt

Source: ERA-PRG-006—REP—RST V1.0 of 11/06/2019



Az elfogadandó új leszabályozás

• A hatály a jármű jóváhagyáshoz alkalmazható nemzeti szabályok osztályozása

– Ami a 2016/797 Direktíva alatt van bejelentve :

• Cikk 13.2 a: nyitott pontok

– Ahol az ÁME-k nem fedik le, vagy nem teljesen fedik le, bizonyos 
szempontok megfelelve az alapvető követelményeknek, tartalmazva  a 
nyitott pontokat

• Cikk 13.2 c: speciális esetek

– Ahol egy speciális eset igényli műszaki szabályok alkalmazását, amik 
nincsenek benne az idevonatkozó ÁME-ban

• Cikk 13.2 d: meglévő rendszerek

– Nemzeti szabályok használva a meglévő rendszerek meghatározásához, 
korlátozva a jármű a hálózatnak történő műszaki megfelelőség 
kiértékelésének céljára

• Az ERA osztályozza a nemzeti szabályokat mint ‘Egyenértékű’ és ‘Egyenértékű az 
ÁME-val’. 

• A Tagállamok kell javasolják az osztályozást az ERA-nak, mely ezután osztályozza 
a szabályokat



Nemzeti biztonsági szabályok

• Áttekintés

                                                     Nemzeti (biztonsági) szabályok - állapot 

Típus 1- 

Biztonsági célok és biztonsági módszerek 

Megbízva EU szinten (Közös 

biztonsági módszerek (CSM)/Közös 
biztonsági eszközök (CST) – 

Többé nem egy nemzeti szabály*   

 

→ Stop 

 

Típus 2-  

Biztonság igazolási módszerek 

Megbízva EU szinten (Közös 

biztonsági módszerek (CSM) 
Többé nem egy nemzeti szabály* 

 

→ Stop 

 

Típus 3-Üzemeltetési szabályok 

(a bizt.berre és a metonna forgalomra 
vonatkozóan  

A nemzeti szabályok megengedettek az 

OPE ÁME I. függelék szerint (2019-
től)  

  

→ 

A Tagállam újra jelentse be 

(EU 2016/798) 8(2) cikk  

Típus 4- 

IM és Vasúti Vállalkozás szabályok 

Most lefedve az RU/IM SMS-ével – 

Többé nem egy nemzeti szabály* 
→ Stop  

Típus 5- 
Biztonság kritikus feladatokat végző 

személyzet  

Nemzeti szabályok megengedettek, de 
az Ügynökség felülvizsgálja a 

területeket, amiket e nemzeti szabályok 

lefednek 2018/19-ben    

→ A Tagállam újra jelentse be 
(EU 2016/798) 8(2) cikk 

Típus 6- 

Baleset és esemény vizsgálat  

Most lefedve EU szinten –  

Többé nem egy nemzeti szabály* 
→ Stop  

* A Bizottság TF jelentése a nemzeti szabályokról szerint (2012)   

 



Nemzeti biztonsági szabályok

• Nemzeti szabálytípusok 1 (biztonsági célok és módszerek), 2 
(biztonság igazolási módszerek), 4 (IM és RU szabály) és 6 
(baleset vizsgálat), ahogy meg van határozva az (EU) 2016/798 
direktíva II. Mellékletében, nem betartható

• Az OPE ÁME felülvizsgálata tisztázza a megmaradó nemzeti 
szabályok hatályát (típus 3 – üzemeltetési szabályok – és típus 5 
– biztonságkritikus feladatokat végző személyzet)

• Az ERA fókuszálni fog a Tagállam támogatására az eltávolítási 
program keretében a biztonsági szabályokat illetően

• Az indokolatlan szabályokra, fenntartva, mint pl. az 1, 2, 4 
típusok és 6 szabály, amik betartottak, az ERA és a Bizottság 
intézkedjen az ERA leszabályozás 26. cikkében meghatározott 
eljárással összhangban



Nemzeti biztonsági szabályok
• Eltávolítani az elavult és szükségtelen üzemeltetési nemzeti szabályokat (NR-ek), 

még mindig egy kérdés (feladat). 

– Néhány Tagállam eltávolította, de nem az összes – ezt a szemléletet 
tervezzük, hogy segítsük a Tagállamokat/Nemzeti Biztonsági Hatóságokat 
egy Akció Terv kidolgozásában az érintettekkel

– RFC (Teherszállítási Korridor? Téma NaplózóKönyv (ILB). A fékezés és vonat 
összeállítás/vizsgálatok és ellenőrzések két kulcs-kérdése kapcsolódik az NR-
ekhez (Nemzeti szabályok)

– A Forgalomirányítás (OPE) ÁME hatékony megvalósítása, ami tartalmazza a 
követelmények többségének megadását az SMS-eken és nem NR-eken 
keresztül (hacsak nem engedélyezi a Forgalomiránytás ÁME I. Függeléke).

– A Forgalomirányítás ÁME bevezeti a Megfelelőség Elfogadható Módja 
(AMOCs) koncepciót, ami alkotni fogja a harmonizált európai önkéntes 
szabályok egy készletének alapját. A témák ezekhez az AMOC-hoz lefednek 
néhány témát az ILB-ből is

– A nemzeti szabályok eltávolításának kérdése egyre fontosabbá vált a 4. 
Vasúti Csomag megvalósításával 2019-ben és 2020-ban, az átfedés és 
ellentmondás miatt az EU törvénykezéssel (CSIs/CSTs/CSMs/SMS/TSI OPE). 

• A kapcsolati pontokat minden egyes Tagállam/Nemzeti Biztonsági Hatóság 
számára, a határidőket és célokat az összes Tagállam számára szolgáltatni kell az 
ERA számára 2019 december 15-re



Vannak KÉRDÉSEIK?

KÖSZÖNÖM a figyelmüket!

Christoph HANDEL

Chairman

NB-Rail AISBL

www.nb-rail.eu

E-Mail:  chairman@nb-rail.eu

Christoph HANDEL

CEO

Arsenal Railway Certification GmbH

Vienna, Austria

www.arsenalrace.at

E-Mail:  christoph.handel@arsenalrace.at

http://www.nb-rail.eu/
mailto:chairman@nb-rail.eu
http://www.arsenalrace.at/
mailto:christoph.handel@arsenalrace.at

