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az európai szabványokat?

Nemcsak doktori értekezések, hanem tudományos kutatási jelentések, tanulmányok is mindig
megállapításokkal és javaslatokkal záródnak. A javaslatok számos esetben szabványok
el írásait érintik. Olvasva, hallgatva ezeket az indítványokat, felvet dik a kérdés, hogy
MIKÉNT LEHET E SOKSZOR FONTOS JAVASLATOKNAK A MAI SZABÁLYOZÁSI RENDSZERBEN
ÉRVÉNYT SZEREZNI.

A teljes jogú CEN (Comité Européen de Normalisation = Európai Szabványügyi Bizottság)
tagság (2003. január 1.) hazánkat arra kötelezi, hogy az európai szabványokat (EN) a
megjelenést követ hat hónapon belül, változatlan tartalommal honosítsa (MSZ EN), és ezzel
egyid ben az „ellentmondó” régi nemzeti szabványokat (MSZ) visszavonja. Ennek
következménye, hogy ÚJ, ÖNÁLLÓ MAGYAR NEMZETI SZABVÁNY (MSZ) kiadására akkor
van – el zetes bejelentési kötelezettség és a többi tagország észrevételeinek figyelembevétele
mellett – lehet ség, ha teljesen vagy közel azonos tárgyú európai szabvány nincs érvényben,
vagy ilyen kidolgozása nincs folyamatban. Az új nemzeti szabvány érvénye addig tartható
fenn, amíg a témakörben európai szabvány meg nem jelenik.
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Példa az új nemzeti szabványra:

Az európai szabványok kötelez bevezetésével az új, önálló magyar nemzeti szabványok
kidolgozása er sen háttérbe szorult, és a jöv ben inkább az európai szabványosításban való
részvételre kell törekedni, meg kell kísérelni a magyar nemzeti érdekeket az európai
szabványosításban érvényesíteni. Az európai szabvány-véleményezésben való aktív
szerepvállalás, javaslatok kidolgozása, a szabvány-tárgyalásokon való részvétel, és más
nemzetekkel való összefogás nélkül elképzeléseink megvalósítására nem sok, gyakorlatilag
semmi esélyünk.
Érdek-érvényesítési lehet ségünk egyébként a CEN-ben, ahol a javaslatok sorsáról súlyozott
szavazással döntenek, ugyanis igen szerény. A CEN + CELENEC (villamossági szabványok)
pontszámok a súlyozott szavazáshoz a következ k (a pontszámok összege 365):
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CEN és CELENEC tagállamok

Magyarország 12 pontja 100·12/365 = 3,3 százaléknak felel meg.
Egy európai szabványt vagy javaslatot súlyozott szavazással akkor fogadnak el, ha:
1) több ország szavaz mellette, mint ellene;
2) a súlyozott szavazatok legalább 71 százaléka igenl .
A tartózkodás nem számit szavazatnak.

MAGYAR RÉSZVÉTELRE – A MAGYAR ÉRDEKEK KÖZVETETT ÉRVÉNYESÍTÉSÉRE –
AZ EURÓPAI SZABVÁNYOSÍTÁSBAN (az európai szabványok kidolgozásában) a magyar

nemzeti szabványosító m szaki bizottságokon (MSZT/MB) keresztül van lehet ség.
EGYRÉSZT a magyar szakért k el zetes, név szerinti bejelentés után a CEN és a CELENEC
bármely m szaki bizottságának (Technical Committee) és albizottságának (Sub Committee) a
munkájában részt vehetnek. Minden bizottságba csak egy f nevezhet , a bejelentést csak a
nemzeti szabványügyi szervezetnek van joga megtenni.
A munka során a szakért nek az egyeztetett magyar érdekeket kell képviselnie. A szakért i
részvétel legfontosabb feltételei: szakértelem, angol nyelvtudás és a részvételi költségek
fedezése. Ilyen szakért t és a költségeket vállaló támogatót találni, és a magyar érdekek
egyeztetését elvégezni korántsem könny feladat. A szakértelmen kívül külön képességre van
szükség a szerteágazó (rövid és hosszú távú, üzleti és tudományos, környezetvédelmi stb.)
érdekek sikeres egyeztetéséhez.
MÁSRÉSZT a CEN/TC m szaki bizottság minden dokumentumot megküld a megfelel magyar
nemzeti szabványosító (tükör) m szaki bizottságnak (MSZT/MB), amelynek jogában áll
észrevételeket tenni, és a szavazásban részt venni. E joggal az MSZT/MB a tagjainak – akik
tevékenységüket sokszor társadalmi munkában végzik (vagy különféle gondok folytán, mint
például személyes érdektelenség, id hiány, nyelvi nehézség, hiányos felkészültség stb. nem
végzik) – vélemény-formálása alapján élhet.
HARMADRÉSZT bizonyos esetekben lehet ség van arra, hogy a már elkészült európai
szabványhoz a CEN tagország nemzeti kiegészítést tegyen, és ilyen módon szerezzen érvényt
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társadalmi, szakmai, anyagi gondjával terhelt.
A gyakorlatban a NEMZETI KIEGÉSZÍTÉSNEK formailag háromféle változata terjedt el:
1) A NAD (nemzeti alkalmazási dokumentum) a kiegészít nemzeti (nem iparági)
szabályozás egyik lehet sége. Ezt akkor alkalmazhatjuk, ha az európai szabvány a
szövegben utal ennek lehet ségére. A NAD önálló nemzeti (MSZ jelzet ) szabvány.

Példa a nemzeti alkalmazási dokumentumra:
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2) A hazai szempontok érvényesítésének másik lehet sége a nemzeti melléklet készítése,
amelyet akkor csatolhatunk az európai szabványhoz, ha az európai szabvány az
el szavában utal ennek lehet ségére. A nemzeti melléklet az európai szabvánnyal
egybekötve jelenik meg, nincs külön jelzete.

Példa a nemzeti mellékletre:

-7-

-8-

Az európai szabvány végét követi a nemzeti melléklet:

3) Harmadik lehet ség, amikor a nemzeti melléklet az európai szabványhoz tartozó
el szabványként jelenik meg. Jelzete: MSZE. Az MSZE el szabványt – fentiekkel
ellentétben – nem kell a CEN-nek bejelenteni. Ha az európai szabványt jóváhagyó
közleménnyel angol nyelven adják ki, akkor a magyar el szabványt külön, önálló füzetbe
kötik. Ha az európai szabványt magyar nyelvre fordítva jelentetik meg, akkor az
el szabványt az európai szabvánnyal egybekötve, annak végén szerepeltetik. A nemzeti
el szabvány száma az európai szabvány száma elé írt 2-sel kezd dik. Például: Az MSZ
EN 1992-1-2:2005 európai szabvány nemzeti el szabványa az MSZE 21992-1-2:2008
jelet és számot viseli.

-9-

Példa a nemzeti el szabványra:
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Az el ekb l következik, hogy a NAD csak önálló MSZ szabvány, az európai szabvány
nemzeti melléklete csak a honosított európai szabványhoz (MSZ EN) csatolt melléklet lehet.
A NAD (MSZ) vagy nemzeti melléklet (MSZ EN) vagy MSZE el szabvány kiadására az
illetékes MSZ/TC m szaki bizottság javaslattétele után kizárólag a Magyar Szabványügyi
Testület (MSZT) jogosult.
SZAKI EL ÍRÁS NEM TÖLTHETI BE egy európai szabvány nemzeti alkalmazási
dokumentumának (NAD) vagy nemzeti mellékletének stb. szerepét, mert a fenti három
feltétel egyikét sem teljesíti, nem is teljesítheti.

A nemzeti alkalmazási dokumentum, a nemzeti melléklet, a nemzeti el szabvány tartalmát
illet en úgy szól a határozat, hogy „AZ EGYSÉGES PIAC SZEMPONTJAI MIATT A NEMZETI
ALKALMAZÁSI DOKUMENTUMOK NEM TARTALMAZHATNAK AZ EURÓPAI SZABVÁNYHOZ KÉPEST
PÁRHUZAMOS, ELLENTMONDÓ, ISMÉTL
SZÖVEGRÉSZEKET, KEVESEBB VAGY TÖBB, ENYHÉBB
VAGY SZIGORÚBB KÖVETELMÉNYT.” Ennek az elvnek – véleményem szerint – legf bb hibája,

hogy az egységes piac szempontjait hangoztatja, és a nemzeti m szaki, tartóssági, biztonsági
szempontokat figyelmen kívül hagyja. Felmerül a kérdés, hogy ennek a piaci elvnek az
érvényesülése érdekében az európai színvonalnál történetesen magasabb szinten álló hazai
követelményeinket, esetenként szigorúbb átadás-átvételi feltételeinket stb. m szaki indok
nélkül valóban le kell-e rontanunk, és ennek következményeit ki viseli? Az EU biztosan nem.
Természetesen vannak, akik a min ség-lazítás e lehet ségén kapva kapnak – mint
tapasztalom sajnos némely szabvány, s t m szaki el írás bizottsági tárgyaláson.

- 11 Ezt az eszmefuttatást írva eszembe jutott egy kis történet az 1960-as évek
második feléb l. Kezd mérnökként az Épít anyagipari Központi Kutató
Intézet (ÉaKKI, a kés bbi SZIKKTI jogel dje) Betonosztályán dolgoztam,
ugyanott, ahol Somogyi László okl. építészmérnök, aki korábban dr. Csonka
Pál professzor mellett volt egyetemi oktató. Akkoriban feladat volt az ún.
„világszínvonal tanulmányok” készítése, amelyekben kell tájékozódás után
le kellett írni az élenjáró nemzetek egy-egy iparága m szaki színvonalának
állapotát, és közülük kiválasztva a legfejlettebbeket, meg kellett vizsgálni a
hazai felzárkózás lehet ségét, javaslatot téve annak mikéntjére-hogyanjára.
A feladatról polemizálva mondta Somogyi László – szavaira negyven év
távlatából is pontosan emlékszem –, hogy a „világszínvonalat nem figyelni és
követni kell, hanem »csinálni«, és figyeljenek, kövessenek bennünket a
többiek”.
Bizony-bizony, a mainál sokkal jobb érdek-érvényesítéssel az európai
szabványokat is készítenünk, az európai szabványosítást befolyásolnunk
kellene, nem pedig követnünk; kövessenek bennünket a többiek... Lesz-e rá
valamikor (a mainál sokkal-sokkal több, nagyobb) akaratunk, képességünk,
er nk, hogy szabvány-követ országból szabvány-alkotó nemzetté váljunk az
építésügy terén?
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