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• gépek
• cserélhető berendezések
• biztonsági berendezések
• teherfelvevő eszközök

• láncok kötelek és hevederek
• leszerelhető mechanikus 

erőátviteli szerkezetek
• részben kész gépek

GÉPEK JELENTŐS MÓDOSÍTÁSA
AVAGY MIKORTÓL KELL ISMÉTELT CE JELÖLÉSI FOLYAMAT?

A gépek CE jelölési követelményének szempontjából sarkalatos kérdés, hogy egy adott módosítás
„jelentősnek” minősül-e? Ha a válasz igen, akkor a CE jelölés (ismételt) elvégzése kötelezővé válik!

A „jelentős módosítás” fogalma sajnos a jogszabályokban nincs kellő pontossággal meghatározva, ezért az
alábbiakban három szempont szerint összefoglaltuk, hogy mely esetekben kell jelentősnek tekinteni egy
gép módosítását.

1. A gép funkciójának megváltoztatása jelentős módosításnak minősül

A gépdirektíva hivatalos útmutatójának 82. §-a szerint:

„Ha azonban a változtatás jelentős (például megváltozik a gép valamely funkciója
és/vagy teljesítménye), és azt nem a gyártó javasolta, illetve abba nem egyezett bele,
az eredeti gyártó CE jelölése érvényét veszti, és meg kell újítani.”

2006/42/EK direktíva I. melléklet 1.1.2. pontja szerint:

„a) Gépet úgy kell tervezni és gyártani, hogy funkciójának megfeleljen, és kezelése,
beállítása és karbantartása ne veszélyeztesse a személyeket, amikor ezeket az
előrelátható körülmények között végzik, de figyelembe véve az ésszerűen előrelátható
rendellenes használatot is.

A meghozott intézkedések célja az, hogy kiküszöböljön minden kockázatot a gép egész
élettartama alatt, beleértve a szállítási, összeszerelési, szétszerelési, üzemből kivonási
és leselejtezési fázist.”

A gyártó által kiadott megfelelőségi nyilatkozat erre vonatkozóan ad igazolást, és erre
vonatkozóan mutatja be a gyártó felelősségét.

A funkció változásával az eredeti gyártó által adott igazolás értelemszerűen már nem lehet
érvényes, hiszen ő azt az általa megvalósított funkciókra vonatkozóan adta ki!

2. A kockázatok változása jelentős módosításnak minősül

Az eredeti gyártónak kockázatértékelést kellett végeznie a 2006/42/EK I. melléklet szerint.
Az 1. általános alapelv első bekezdésének második mondata kimondja, hogy a gépet ezt
követően a kockázatelemzés eredményeinek figyelembevételével kell megtervezni és
gyártani.

Tehát, ha a kockázatok megváltoznak, akkor azt az eredeti gyártó által végzett
kockázatértékelés értelemszerűen már nem fogja lefedni, és nem is vehette ezeket
figyelembe a gép tervezése, gyártása során, tehát az eredeti gyártó által adott
megfelelőségi nyilatkozat már nem vonatkoztatható a megváltozott kockázati szintre.
Érvényes megfelelőségi nyilatkozat nélkül pedig nem helyezhető üzembe/hozható
forgalomba a berendezés.
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A GÉPDIREKTÍVA HATÁLYA
MIKOR KELL FOGLALKOZNI A CE JELÖLÉSSEL?

Termékek, amelyekre kiterjed a gépdirektíva (2006/42/EK irányelv), valamint az azt bevezető 
16/2008. (IV. 17.) NFGM rendelet:

• gépek
• cserélhető berendezések
• biztonsági berendezések
• teherfelvevő eszközök

• láncok, kötelek és hevederek
• leszerelhető mechanikus 

erőátviteli szerkezetek
• részben kész gépek

3. Az alapkövetelmények teljesítési módjának változtatása jelentős
módosításnak minősül

2006/42/EK direktíva II. MELLÉKLET értelmében:

A. A GÉP EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATA

Ez a nyilatkozat a gépnek kizárólag arra az állapotára vonatkozik, amelyben forgalomba
hozták, és kizár minden olyan alkatrészt, amelyet hozzáadnak, és/vagy olyan
műveletet, amit a végső felhasználó ezt követően végez rajta.

A szöveg értelmezhető lenne úgy is, hogy bármilyen módosítás hatására érvényét veszti az
eredeti gyártói megfelelőségi nyilatkozat, de a gyakorlatban ezt az észszerűség határára
korlátozva csak a gépdirektíva által tárgyalt paramétert (tehát az I. mellékletében található
alapvető követelményeket) érintő módosítások esetére értelmezzük.

Kivéve, ha a gyártó kijelenti, hogy bármilyen módosítás esetén érvényét veszti a az általa
kiadott nyilatkozat!

A gépen más gazdasági szereplők vagy a végfelhasználó által a gyártó engedélye nélkül
végzett hozzáépítésekért és módosításokért a gyártó jogilag nem felel, azaz elveszti a
gyártói felelősségét, így azt egy másik szereplőre (az átalakítóra) száll át, azaz a gyártót
terhelő felelősségek és az ezzel kapcsolatos feladatok is őt fogják terhelni.

Továbbá a II. melléklet 4. pontja kimondja, hogy a gyártónak nyilatkoznia kell arra
vonatkozóan, hogy a gép a gépekről szóló irányelv valamennyi vonatkozó rendelkezésének
megfelel. Ebben a mondatban a gyártó vagy meghatalmazott képviselője tanúsítja, hogy az
adott gép a gépekről szóló irányelv I. mellékletében szereplő valamennyi vonatkozó
alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelménynek megfelel, és hogy elvégezték a
szükséges megfelelőségértékelési eljárást.

Módosítás esetén már nem áll fenn, hogy elvégezték a megfelelőségértékelési eljárást, tehát
a gép megfelelőségét egy újbóli értékelés (CE jelölési folyamat) nélkül nem lehet kijelenteni!

A jelentős módosítást követő újbóli értékelést indokolják továbbá az alábbiak logikus okok
is:

• érintheti a kockázatokat – lsd. 2. pont,

• új/eltérő műszaki megoldások esetén más szabványok által definiált követelmények is
felmerülhetnek – tehát az elvárható minimális műszaki színvonal (a „padlószint”)
változhat – azaz más szabványok szerinti követelmények teljesítése és ezek értékelése
is szükségessé válhat.

• érintheti a felhasználói dokumentációt is (pl. fennmaradó kockázatok, biztonsági
intézkedések, stb. - lsd. 2006/42/EK I. melléklet 1.7.4.2 pont.).
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