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MODUL MEGNEVEZÉSE MODUL CÉLJA MODUL TARTALMA 

1. Bevezető  A CE jelölés teljes folyamatának áttekintése. 
 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 alkalmazása  

 piacfelügyelet 

3. 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 
jogszabályok beazonosítása.  

 mikor kötelező a CE jelölés 
elhelyezése a terméken?  

 definíciók és kivételek 

4. Alapvető műszaki, 
biztonsági követelmények 

Megismertetni az alapvető biztonsági és 
egészségvédelmi követelményeket.  

 alapvető követelmények 
rendszere 

 jogi műszaki előírások 

 „jelentős módosítás” értelmezése  

5. 
Szabványkövetelmények 

Felvillantani az alapvető szabványokat, áttekinteni az 
elérhetőségeiket. A szabványok értelmezésének, 
alkalmazásának érdekében legfontosabb tudnivalók 
megismertetése. 

 harmonizált szabványok szerepe 

  szabványok elérhetősége, 
értelmezése, alkalmazása 

 alapvető szabványok 

6. BEGYE 
A belső gyártásellenőrzésre, minőségbiztosításra 
vonatkozó követelmények ismertetése 

 eljárások, dokumentáció 

 termék megfelelőség biztosítása 

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

 a műszaki dokumentáció 
általános felépítése  

 a műszaki dokumentációra 
vonatkozó egyéb követelmények  

 felhasználói dokumentáció és 

 műszaki dokumentáció 
sablon bemutatása és 
átadása 

8. 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 

 típus- és darabvizsgálat  

 vizsgálati jegyzőkönyv sablon 
bemutatása és átadása 

9. Megfelelőségi 
nyilatkozat 

Megismertetni a Megfelelőségi nyilatkozatra 
vonatkozó előírásokat. 

 a megfelelőségi nyilatkozat 
tartalma  

 megfelelőségi nyilatkozat 
sablon bemutatása és 
átadása  

10. A CE jelölés 
elhelyezése 

Megismertetni a CE jel elhelyezésével kapcsolatos 
gyakorlati tudnivalókat. 

 a CE jelölés elhelyezésének 
feltételei  

 a CE jelölés formai 
megjelenítésének szabályai  

 kiegészítő jelölések  

11. A CE jelölés 
folyamatának vállalati 
szabályozása 

Megismertetni a CE jelölési eljárás integrálásának 
lehetőségeit a vállalati szabályozásba. 

 a CE jelölési eljárás  

 korrekciós intézkedések  

 dokumentum kezelés 

12. Konzultáció Nyitott kérdések megválaszolása.  kérdések, válaszok 
 


