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Szabványosítás, európauniós nézőpontból

Dr.Kormos Fiammetta
Kolozsvári Kémiai Kutatóintézet

Az első szabványok időszámításunk előtt két ezer évvel jelentek meg Kína első császárának, Qin Shi
Huangdi utasítására. Ezek technikai adatokat tartalmaztak (pld. az ivóvízvezetékek, a városkapuk szélességé-
nek, a országutak méreteit illetően).

A standardizálási tevékenység jelentőségét a minőségbiztosításban az 1-es ábra mutatja be. A minőség
három tartópillére: a metrológiai, (M), a szabványosítási (S) és a tanúsítási (T) tevékenység.

1. ábra. A minőségbiztosítás tartópillérei

Az idők során a szabványok nagyon aprólékos technikai adatokat tartalmaztak és változtak minden or-
szág elképzelései, a nemzeti szinten érvényben levő szabályozások szerint. Ezek létezése nagy mértékben
gátolta a termékek országok közötti szabad forgalmát. Ennek következtében, főleg Európa területén, megjele-
nik az igény a szabványok összehangolására. Az új irányzat 1985-ben az Európai Unión belül születik meg az
Európatanács 1985 májusi (COM.85/C136/01) rendeletével. Ennek alapját, a technikai követelmények és a
szabványosítási politika egybehangolása képezi. Nem technikai adatok betartását követeli, hanem a termékek,
szolgáltatások lényeges sajátságainak tiszteletben tartását írja elő. Ez megoldaná a termékek szabad mozgását
az EU országain belül.

A szabványok új értelmezési módja a fő hangsúlyt, a termékek biztonságos voltára és a hibás termékek
iránti felelőségre helyezi. Ennek megfelelően a minőségbiztosítás rendszerének bevezetése kötelezővé válik. Az
új értelmezési módban kidolgozott szabványok célja biztonság minden fokon, egészség- és környezetvédelem.

Az egybehangolt szabványok a következő követelményeknek kell eleget tegyenek:
− termék vagy termékcsoportokra vonatkozzanak és ezek csak a lényeges sajátságokban kell megfeleljenek

az előírásoknak (ezt a 22 darab alapirányzat tartalmazza).
− az EU megbízásából készüljön
− legalább egy tagországban, nemzeti szabványként alkalmazzák
− az EU Hivatalos Közleményében kell megjelenjen.

Az új egybehangolt szabványok nem kötelező érvényűek, de ha valamely ország szabályzórendszerében
megjelenik, azonnal kötelező jelleget nyer.

Az új szabványosítás-mód alapelvei a következők:
− önkéntes jelleg, nem kötelező, inkább csak ajánlott mód.
− nyitottság, minden szabványtervezetet nyilvánosan megvitatnak az érdekelt felek részvételével
− konszenzus, az új szabvány csak akkor lép életbe, ha az érdekelt felek egyöntetű véleményt alakítanak ki
− az új tudományos és technikai eredmények felhasználása
− a gazdasági tényezők figyelembevétele
− a közjó érdekének elsődlegessége

A szabványok összehangolásán két nagy nemzetközi szervezet munkálkodik: CEN, az európai szabvá-
nyosítási bizottság és ISO, a standardizálás nemzetközi szervezete. 1995-től a szabványok először ISO formá-
ban jelennek meg, majd ezt alkalmazza a CEN. A CEN-nek jelen pillanatban tizenkilenc tagországa van, és
mindegyik más más szavazati joggal bír (2-es ábra}.
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2. ábra. A CEN tagországai  és szavazataik száma

Ha Romániát is befogadják, kb. 5-7szavazatra lesz jogosult. Ha egy szabvány legalább 71%-os többsé-
get ér el, akkor ez kötelezővé válik és a tagországok kötelesek alkalmazni nemzeti szinten. Ez azt is jelenti,
hogy minden más ezzel ellentétbe kerülő hazai szabványt törölni kell. A nemzeti szabványokat a cégek saját
belső minőségbiztosítási előírásaira (cégszabvány) bonthatók le. A különböző típusú szabványok közötti
arányt a 3-as ábra mutatja be. A piramis jelleg kihangsúlyozza, hogy csak kevés ISO és EN szabványra van
szükség és ezeket át kell fedniük a nemzeti szabványoknak.

3. ábra. Szabványok piramisa

Egy ország gazdasági fejlődését több tényező (befektetett tőke, a kifejtett munka, találmányok, szaba-
dalmak, szabványok száma) különbözőképpen befolyásolja (4-es ábra).

4. ábra. A gazdasági növekedést meghatározó tényezők

Megállapíthatjuk, hogy a gazdasági növekedés szempontjából a tőkén kívül a legnagyobb szerepe az
érvényben levő szabványoknak van.

A szabványok alkalmazása lehetővé teszi a találmányok, az új azonnali  bevezetését és ez által a piaci ár
csökkentését, a minőség fejlesztését, tehát a gazdasági növekedést vonja maga után. A nemzetközi szabvá-
nyok bevezetése és tiszteletben tartása pozitív hatással van az ország versenyképességének megítélésére is.

Ahhoz, hogy országunk is az EU és a CEN tagjává váljon, elsőrendű feltétel, hogy az európai szabvá-
nyok 80%-át átvegye és alkalmazza. Ezt a feltételt a volt szocialista államok közül, csak Csehország teljesí-
tette. Jelenleg kb.15000 EN szabvány létezik, s ebből mi csak kb. 1000-et vettünk át. Az EN szabványok át-
vétele és gyakorlatba ültetése hazánkban az ASRO (Asociaţia de Standardizare Română) feladata. Ahhoz,
hogy felgyorsíthassa tevékenységét, szükséges lenne az állam és a magán cégek hathatós anyagi segítsége.
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Más szomszédos országokhoz képest, mint az az alábbi táblázatból kiderül, országunk vezetősége nem támo-
gatja ezt a tevékenységet.

ORSZÁG ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
(svájci frank)

KORMÁNY
ADOMÁNYA (%)

ALKALMAZOTTAK
SZÁMA

Bulgária 2.459.124 100 1174
Csehország 6.417.659 49 194

Horvátország 5.100.000 56 146
Jugoszlávia 1.033.742 100 114

Lengyelország 84 332
Magyarország 6.390.838 40 116

Románia 377.650 0 84
Szlovákia 2.268.700 56 112
Szlovénia 4.927.000 90 92

Az EU-n belül szabadon forgalmazhatók a CE márkával (5. ábra) ellátott termékek. A márkát a csoma-
goláson tüntetik fel, s legalább 5 mm magasságú kell legyen. A CE márkára a jogosultságot az EU által jóvá-
hagyott akkreditált szervek adják meg.

5. ábra. A szabadforgalmat biztosító EU márka

Ezek a szervek tanúsítják, hogy a termék lényeges sajátságai megfelelnek az előírtaknak. A megfelelést
bizonyító CE márka könnyebben megszerezhető, ha a termék az EN szabvány alapján készült. A CE márkát a
következő országok tekintik kötelezőnek áruik számára: Ausztria, Dánia, Finnország, Franciaország, Olaszor-
szág, Hollandia, Norvégia, Anglia, Csehország, Spanyolország, Svédország, Svájc és Magyarország.

A hazai szabványosítási szerv, az ASRO is végez tanúsítási tevékenységet, melynek eredményeképpen
az SR vagy az SR-S márka kerül a termékre. Az SR jelentése: a termék megfelel a román szabvány előírásai-
nak. Az SR-S, a román biztonsági szabványoknak való megfelelést bizonyítja.

Általában a szabványok használata a következő előnyökkel jár:
− biztosítja a szabad kereskedelmet mind hazai, mind nemzetközi síkon;
− pozitív hatással van az import és export fejlesztésére;
− a termékek és szolgáltatások modernizálásának garanciáját képezik;
− megteremti a keretet a helyesen értelmezett versengésre;
− biztonságos termékek előállítását, biztonságos munkakörülmények között;
− csökkenti a hibás termékek keletkezésének a lehetőségét;
− növeli a fogyasztók termékbe vetett bizalmát;
− egységesíti a tanúsítási, tesztelési módozatokat;
− csökkenti a bürokráciát, mivel semmit sem bíz a véletlenre.

Tehát a szabványok egyformán értékesek és megkönnyítik a munkáját a gyártóknak, a szállítóknak, a
tervezőknek, a kutatóknak, a fogyasztóknak, a fogyasztóvédelemnek, az exportőröknek.
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