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A szabványosítás kialakulása

Az egységesítésre való törekvés már az ókorban is
megvolt. Ennek egyik legfontosabb megjelenési formá-
ját a mértékegységek szabályozása jelentette. Európá-
ban, kezdetben az emberi testrészek voltak a hosszmér-
tékek alapegységei. Az emberi test méretei azonban
mind az egyedektõl, mind az egyes népcsoportoktól füg-
gõen különbözõek. Jelentõs lépés volt a 18. században,
amikor a francia nemzetgyûlés elfogadta a métert és a
kilogrammot a hosszúság és a tömeg mérésének alap-
egységeként. Ekkoriban azonban még nem beszélhe-
tünk általános és szervezett tevékenységrõl.

Az elsõ vállalati szabványok Angliában a 19. század
elején jelentek meg. A mai értelemben vett formális
vagy szervezett szabványosítás a 19. század végén alakult
ki, mert az ipar akkor érte el azt a fejlettségi szintet,
amely ezt szükségessé tette. Ebben az idõszakban az
azonos termékeket elõállító gyártók már szövetségbe tö-
mörültek, és közös egyetértés alapján ágazati szabványo-
kat adtak ki. Az országos hatáskörû szabványügyi szer-
vezetek a 20. század elsõ évtizedeiben alakultak meg,
legelõször Angliában, 1901-ben. A nemzetközi kereske-
delem és a tömegtermelés rohamos fejlõdése ezzel közel
egy idõben már szükségessé tette a nemzetközi szabvá-
nyosítás megszervezését is. Így 1906-ban a nemzetközi
szervezetek közül elsõként létrehozták a Nemzetközi
Elektrotechnikai Bizottságot (IEC). A 60-as évektõl
kezdve pedig a nemzetközi szabványosítás mellett kezd-
tek szervezõdni az egyes földrajzi régiókhoz kötõdõ, re-
gionális szabványosítási szövetségek, szervezetek.

A szabvány fogalma, jellemzõi

A szabvány definícióját megtalálhatjuk a nemzeti
szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvényben.
Eszerint a szabvány: „elismert szervezet által alkotott,
vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan
dokumentum, amely tevékenységre, vagy azok eredmé-
nyére vonatkozik, és olyan általános és ismételten alkal-
mazható szabályokat, útmutatókat, vagy jellemzõket tar-
talmaz, amelyek alkalmazásával a rendezõ hatás az
adott feltételek között a legkedvezõbb.”

Fontos hangsúlyozni, hogy az „arra illetékes” nemze-
ti (és nemzetközi, ill. regionális) szabványügyi szerveze-
tek – Nyugat-Európában és ma már hazánkban is – nem
állami költségvetésbõl finanszírozott hatóságok, hanem

önállóan gazdálkodó, önkéntesen, az érdekeltség alap-
ján szervezõdõ nonprofit magánjogi szervezetek.

A szabványosítással elérendõ legfontosabb célok a
következõk szerint foglalhatók össze:
– Rendeltetésre való alkalmasság: a termékek, eljárá-

sok, szolgáltatások a felhasználási szándéknak megfe-
lelõek legyenek.

– Biztonság (élet-, egészség- és munkavédelem): a ter-
melés eszköz, vagy fogyasztási cikk, az eljárás, a szol-
gáltatás ne veszélyeztesse a felhasználó egészségét,
vagy személyi biztonságát.

– Környezetvédelem: a termék, az eljárás, a szolgáltatás
ne okozzon elfogadhatatlan károkat a természeti kör-
nyezetben.

– Gazdaságosság és hatékonyság: a választékrendezés
révén az alkatrészek és termékek változatainak száma
a leglényegesebb igényeknek megfelelõen, optimáli-
san csökkenthetõk legyenek. A csereszabatosság tegye
lehetõvé, hogy valamely terméket, alkatrészt más he-
lyen, akár más országban is használhassanak. A kom-
patibilitás (illeszthetõség) révén különbözõ termékek
egymáshoz vagy valamilyen hálózathoz csatlakoztatha-
tóak legyenek. Mindezek gazdaságos anyag-, energia-
és emberi erõforrás- felhasználást, továbbá ipari mére-
tû tömegtermelést és kereskedelmet teremtenek.

– Fogyasztói érdekvédelem érvényesítése: a szabványok
kidolgozásában a fogyasztók képviselõi, szervezetei is
részt vehetnek.

– Nemzetközi kereskedelem: a kereskedelem mûszaki
akadályainak elhárítása érdekében megszüntethetõk
az egyes országok eltérõ értelmezésébõl és gyakorlatá-
ból adódó korlátok.

– Megfelelõ kommunikáció, kölcsönös megértés a gaz-
daság szereplõi között: a fogalmak és jelek következe-
tes és egyértelmû alkalmazása; azonos mértékegysé-
gek használata; a mûszaki követelmények azonos ér-
telmezése a vizsgálati körülmények rögzítése révén.
Mindezek eredményeképpen a kereskedelmi partne-
rek közötti kapcsolat megfelelõen átlátható.

A szabványosítás legfontosabb alapelvei a követke-
zõk szerint foglalhatók össze:
– Önkéntesség: a szabványok kidolgozásában a részvétel

nem kötelezõ, ugyanakkor a szabványok alkalmazása
is önkéntes.

– Nyilvánosság és nyitottság: a szabványkidolgozás már
a kezdeti fázisban is nyilvános. Minden érdekelt félnek
joga van részt venni a kidolgozásban, ez nemzeti szin-
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ten a különbözõ érdekcsoportokat jelenti, nemzetközi
és regionális szinten pedig a tagországokat.

– Közmegegyezés: a gyártók, kereskedõk, hatóságok stb.
az általuk képviselt kör érdekeit viszik be a szabványo-
sításba; olyan megegyezés jön létre, ahol az érdekeltek
egyik csoportjának sincs a lényeges kérdésekben fenn-
tartott ellenvéleménye. 

– Tárgyszerûség: a szabvány jól körülhatárolt területen
legyen lényegre törõ és egyértelmû.

– Ellentmondás- mentesség és összefüggõség: az ellent-
mondás- mentességet három szinten is biztosítani kell:
az adott szabványon belül, a szabvány és más szabvá-
nyok között, a szabvány és a jogszabályok között. Egy
meghatározott témát csak egyszer kell szabványosíta-
ni, más szabványokban már csak hivatkozni kell rá.
Kerülni kell az ismétléseket és a szabványok alkossa-
nak összefüggõ rendszert, megfelelõen illeszkedjenek
egymáshoz, ne legyenek sem átfedések, sem hiányok.

Alkalmazkodás a tudomány és a mûszaki gyakorlat
elismert eredményeihez: A tudomány és a technika
élenjáró eredményei általában csak szûk körben ismer-
tek és használatosak, ezért a szabványok a tudomány és
technika olyan elismert eredményeit tükrözik, amelyek
már átmentek a gyakorlatba és általánosan megkövetel-
hetõk, figyelemmel a gazdasági adottságokra is.

A szabványok kidolgozása és alkalmazása

A szabványokat magánjogi szervezet (szabványügyi
szervezet) dolgozza ki. Magyarországon ez jelenleg a
Magyar Szabványügyi Testület (MSZT). Az MSZT- t a
tagok hozták létre, és tagja lehet minden magyar jogi
személy, ill. szervezet. A szabványokat az MSZT adja ki,
kidolgozásuk bizottságokban történik. A bizottságokba
a tagok szakembereket delegálhatnak. 

A szabványok alkalmazása alapvetõen önkéntes, az-
az csak ajánlott. A kidolgozók köre és a kidolgozási eljá-
rás miatt azonban az érdekelteknek érdekében áll a
szabvány elõírásainak betartása. 

A szabványok nem kötelezõ jellege abból a szándék-
ból fakad, hogy a tudomány és technika fejlõdését ne
akadályozzák a szabványok elõírásai. Ha egy gyártó mû-
szaki fejlesztése révén más, jobb megoldásokat, eljáráso-
kat is tud alkalmazni, mint amilyeneket a szabványok el-
ismernek, akkor ebben ne akadályozza a merev jogi sza-
bályozás.

Lehetséges, hogy egy élenjáró technológia éppen új-
szerûsége miatt nem értelmezhetõ a meglévõ szab-
ványok szerint. Ekkor az önkéntesen alkalmazható szab-
ványtól el lehet térni ez azonban csak biztonságosabb,
korszerûbb megoldás lehet.

Van azonban néhány olyan eset, amikor a szabvá-
nyok kötelezõvé válnak:
– Egyes szerzõdések keretében. Akkor, ha a szerzõdõ

felek meghatározott szabványokra hivatkoznak.
– Bírósági perek esetén. Ha a bíróságnak olyan mûszaki

kérdésben kell állást foglalnia, amelyrõl a szerzõdõ fe-
lek külön nem állapodtak meg, akkor a joggyakorlat

abból indul ki, hogy a szervezetnek, a tudomány és
technika elismert eredményei szerinti kellõ gondos-
sággal kell eljárnia.  Ezt a színvonalat viszont – a bíró-
sági gyakorlat által is elfogadott módon – a szabványok
képviselik. A bíróság tehát megvizsgálja, hogy van-e
olyan szabvány, amely választ ad a vitatott kérdésre.
Ha ilyen létezik, akkor a szabvány elõírásait tekintik
mérvadónak, annak ellenére, hogy alkalmazása ön-
kéntes. A termékfelelõsségrõl szóló törvény alapján
pedig a termék gyártója felel a termék hibája által oko-
zott károkért.

Az elõzõekbõl következik, hogy a nem kötelezõ
szabványtól minden különösebb engedély nélkül el lehet
ugyan térni, de a szabványostól eltérõ terméknek, eljá-
rásnak, szolgáltatásnak legalább azt az eredményt kell
nyújtania, mint amit a szabvány betartása biztosított vol-
na.

Megállapítható továbbá az is, hogy az olyan szabvá-
nyok, amelyek minimális követelményeket rögzítenek,
jogszabályi elrendelés nélkül is kötelezõen mûködnek a
gyakorlatban. Ezektõl ugyanis eltérni értelemszerûen
csak úgy lehet, ha a tényleges teljesítmények jobbak,
mint a szabványban rögzített minimális követelmények.

Nemzetközi és európai szabványok

A szabványok nemzetközi szintû összehangolását
már a 20. század elején a nemzetközi kereskedelem fej-
lõdése tette szükségessé. A dokumentumok típusa:
nemzetközi szabvány (ISO, IEC). Szervezetei: Nem-
zetközi Szabványügyi Szervezet (ISO), alapítva:1946,
tevékenységi területe a villamosságon kívül mindenre
kiterjed, közel  100 ország a tagja, valamint Nemzetkö-
zi Elektrotechnikai Bizottság (IEC), alapítva: 1906, de
1947 óta vált igazán aktívvá, közel 50 tagja van.

A szabványok kidolgozását mûszaki bizottságokban
(pl. ISO/TC) végzik és  a tagország nemzeti szabvány-
ügyi szervezetén keresztül bármelyik tagország részt ve-
het a munkában.

A regionális szabványosítás a 20. század második fe-
lében egyes földrajzi régiók gazdasági integrációs törek-
vései megvalósítása érdekében jött létre, pl. arab orszá-
gok, „fekete afrika” stb. Számunkra az európai szab-
ványügyi szervezetek a fontosak, amelyeket az Európai
Közösség (EK) és az Európai Szabadkereskedelmi Tár-
sulás (EFTA) hozott létre. A dokumentumok típusa: eu-
rópai szabvány (EN), európai elõszabvány (ENV), euró-
pai távközlési szabvány (ETS) stb. Szervezetei: Európai
Szabványügyi Bizottság (CEN), amely az elektrotechni-
ka és a távközlés kivételével mindennel foglalkozik, 18
tagja van, az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bi-
zottság (CENELEC), melynek 18 tagja van, az Európai
Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI), melynek mun-
kájában az EU és az EFTA tagországok mellett más or-
szágok, továbbá szakmai szervezetek közvetlenül is részt
vehetnek.

A szabványok kidolgozása mûszaki bizottságokban
történik (pl. CEN/TC) és a tagország nemzeti szabvány-
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ügyi szervezetén keresztül bármelyik tagország részt ve-
het a munkában.

Az Európai Unió tagországaiban az egységes belsõ pi-
ac, az akadályok nélküli kereskedelem érdekében a
nemzeti szabványok alapja az európai szabvány (EN). Ez
azt jelenti, hogy a CEN/CENELEC tagországokban az
európai szabványokat változatlan formában, nemzeti
szabványként kötelezõ bevezetni, és ezzel egyidejûleg az
ezekkel ellentétes korábbi nemzeti szabványokat vissza
kell vonni. Az új európai szabvány bevezetésére meg-
adott határidõ általában hat hónap. A bevezetett szab-
vány csak teljesen azonos, „idt” megegyezõségi fokozatú
lehet. Ezekben a kérdésekben tehát lényeges eltérések
vannak az európai és a nemzetközi szabványügyi szerve-
zetek gyakorlata között.

Az európai szabványok három hivatalos nyelven je-
lennek meg, angolul, németül, franciául. Ha a szabványt
nemzeti nyelvre lefordított szövegként adják ki, akkor a
fordítás alapja bármelyik hivatalos változat lehet. Idõ
vagy pénz hiányában, ill. az érintettek szûk köre esetén
gyakran alkalmazzák az ún. jóváhagyó közleményes beve-
zetés módszerét. Ez esetben az európai szabványt lefordí-
tás nélkül vezetik be nemzeti szabványként. Ekkor min-
dig az angol nyelvû változatot kell nemzeti szabványnak
tekinteni. A jóváhagyó közleményes szabványoknak két
fajtájával is találkozhatunk. Címoldalas bevezetés esetén
készül egy magyar nyelvû címoldal, majd ezt követi az
angol nyelvû változat. Jegyzékes jóváhagyó közlemény
esetén a szabványhoz nem készül magyar nyelvû címol-
dal sem, csak a bevezetett szabvány magyarra fordított
címét teszik közzé a Szabványügyi Közlönyben. Megbí-
zás és megfelelõ pénzügyi finanszírozás esetén a késõb-
biekben a jóváhagyó közleménnyel bevezetett szabvá-
nyok fordítása is elkészíthetõ.

Új nemzeti szabványokat nem lehet kiadni olyan té-
mában, amelyrõl európai szabvány kidolgozása van fo-
lyamatban, vagy tervbe véve. Egyébként a tervezett
nemzeti szabványokról a tagországoknak elõzetes beje-
lentési kötelezettségük van. A többi tagország megvizs-
gálhatja, hogy az új dokumentum nem sérti- e az érde-
keit. Ha valamely tagország felszólalással él, akkor a
munkát fel kell függeszteni, és egyeztetést kell lefolytat-
ni. Az európai szabványokon túlmenõen tehát csak
olyan – a helyi szokások, specialitások miatt szükséges –
új nemzeti szabványokat lehet bevezetni, amelyek nem
gördítenek akadályt az egységes európai kereskedelem
elé.

Az európai szabványosítás körében az európai szab-
vány (EN) mellett más szabványkiadványok is vannak.
Ezek közül érdemes megemlíteni az európai elõszab-
ványt (ENV). Ez egy olyan ideiglenesen elfogadott és
közzétett szabványkiadvány, amellyel párhuzamosan a
vele ütközõ nemzeti szabványok továbbra is érvényben
tarthatók. Az elõszabvány célja általában az, hogy meg-
ismerésével és alkalmazásával meg lehessen szerezni a
végleges szabvány kiadásához szükséges tapasztalatokat.
Az elõszabványokat a kiadástól számított három év múl-
va felül kell vizsgálni, figyelembe véve az eltelt idõ alatt
szerzett tapasztalatokat. Az érvényességet egy alkalom-

mal további két évre meg lehet hosszabbítani. Az euró-
pai szabványok (EN) esetében – a nemzetközi és a nem-
zeti szabványokhoz hasonlóan – nincs a szabványok ér-
vényességének elõre meghatározott idõbeli korlátja. Az
elõszabványt változatlan formában vagy átdolgozással
átminõsíthetik európai szabvánnyá. Ha ez nem történik
meg, akkor vissza kell vonni. Az elõszabványt nem szabad
összekeverni a szabványtervezettel. Szabványtervezetrõl
akkor beszélünk, amikor a dokumentum még a közzété-
tel elõtt, az egyeztetés, kidolgozás fázisában van. Ennek
jele a szabvány kibocsátói jele elé rakott „pr” elõtag, te-
hát prEN vagy prENV.

Elõszabványokat fõként két okból adnak ki. Az egyik
ok, hogy az új szabvány alkalmazásba vételéhez (pl. az
igen nagy terjedelem miatt) hosszabb tanulási- felkészü-
lési idõszakra van szükség. Ez igaz pl. a tartószerkezetek
méretezésére vonatkozó ún. EUROCODE elõszab-
ványok sorozatára, amelynek keretében közel 60 elõ-
szabványt jelentetett meg a CEN, és ezek többsége több
száz oldalas. Ha ezeket úgy kellene bevezetni, hogy egyi-
dejûleg a korábbi nemzeti szabványokat visszavonják, és
ezeket a terjedelmes dokumentumokat azonnal alkal-
mazni kellene, akkor a szabványok felhasználói megold-
hatatlan feladat elé kerülnének.

A másik ok azonban az elõszabvány tartalmával kap-
csolatos. Sok esetben elõfordul, hogy az egyeztetés so-
rán valamely nem alapvetõ kérdésben még maradnak
bizonytalanságok. A nyílászárók betörésállóságával fog-
lalkozó dokumentumokra, pl. azért javasolták a CEN-
ben az elõszabvány státust, mert néhány tagország még
nem rendelkezett a kézi betörési vizsgálat elvégzésében
gyakorlati tapasztalatokkal. Az ENV állapot valameny-
nyi tagországnak lehetõséget biztosít arra, hogy tapasz-
talatokat gyûjtsön az elõszabvány alkalmazásával kap-
csolatban, továbbá, hogy tapasztalataikat kicseréljék, és
az eljárásokat egyeztessék egymással.

Felmerül az ENV-kel kapcsolatban az a kérdés is,
hogy mikor kell vagy lehet azokat alkalmazni. 

Ha az ENV tárgykörében van korábbi nemzeti szab-
vány, akkor választható az ENV alkalmazása is, ha nem
ad kedvezõtlenebb eredményt, mint a korábbi nemzeti
szabvány, ilyenek például az acélszerkezetek megvalósí-
tásával foglalkozó elõszabályok. Az esetek döntõ több-
ségénél ez a helyzet.

Ha a bevezetett ENV szakterületén korábban nem-
zeti szabvány nem létezett, akkor az ENV tekintendõ a
legmagasabb (nemzeti szintû) szabályozásnak, és így
egyértelmûen alkalmazható. Erre példák a nyílászárók
betörés állóságára vonatkozó elõszabványok.

Az európai szabványokban szereplõ hivatkozásokkal
kapcsolatban is fel kell hívni a figyelmet egy sajátos tény-
re. Gyakran elõfordul, hogy az európai szabvány olyan
nemzetközi szabványra hivatkozik, amelyet még nem ve-
zettek be magyar nemzeti szabványként. Ennek ellenére
esetenként az ilyen szabványt is alkalmazni kell, mert
egyébként lehet, hogy magát az európai szabványt sem
tudnánk használni a kapcsolódó nemzetközi szabvány
nélkül.
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Magyarország az európai szabványügyi szervezetek-
nek 1991 óta társult tagja. Ez azzal jár, hogy az informá-
ciókhoz hozzájuthatunk, de szavazati jogunk még nincs.
Hazánk európai integrációja keretében vállalta, hogy
teljes jogú tagja lesz az európai szabványügyi szervezet-
nek, azok munkamódszereit és eljárási rendjét alkal-
mazza, továbbá az európai szabványokat magyar nemze-
ti szabványként bevezeti. A tagság egyik feltétele leg-
alább 80%-os bevezetettség. Ennek érdekében nem ke-
rülhetõ el az angol nyelvû jóváhagyó közleményes mód-
szer alkalmazása. Remélhetõleg azok a gazdálkodó szer-
vezetek, amelyek érdeke, hogy ezeket a szabványokat
széles körben, értelmezési problémák nélkül alkalmaz-
zák, szorgalmazni és finanszírozni fogják a magyar nyel-
vû fordítás elkészítését. Az MSZT a 2000. év végére tel-
jesítette az európai szabványok 80%-os bevezetését. A
tagsággal kapcsolatban azonban még két teljesítendõ
feltételt szabtak: csökkenteni kell a kötelezõ szabványok
számát, és rendezni kell a szabványok szerzõi jogvédel-
mét. Ezek azonban már nem az MSZT hatáskörébe tar-
toznak.

A magyar szabványosítás története

A szervezett szabványosítás hazánkban is a
XIX–XX. század fordulóján kezdett kialakulni. 1875-
ben Ybl Miklós létrehozta a Magyar Mérnök- és Építész-
egyletet, 1900-ban pedig megalakult a magyar Elektro-
technikai Egyesület. Mindkét szakmai szervezet felada-
tának tekintette az egyesítést, és szabványokat is kiad-
tak. 1921-ben létrejött a Magyar Ipari Szabványosító Bi-
zottság, amely több átszervezés és felügyeleti szervváltás
után a Magyar Szabványügyi Hivatal nevet vette fel.
(MSZH)

1963-64-ben 48 ágazati szabványközpontot hoztak
létre, így 1994-ig az országos hatáskörû, állami szabvá-
nyosítás rendszere többszintû volt, és a jogszabályokhoz
hasonlóan a magyar szabványok betartása is kötelezõ
volt. A Magyar Szabványügyi Hivatal által kiadott ma-
gyar szabványok mellett léteztek ágazati érdekeket kép-
viselõ, ún. ágazati szabványok is , amelyek ágazati szab-
ványosítási központokban készültek, és ezeket az illeté-
kes miniszter adta ki (pl. MSZ-04 jelzettel az építésügyi,
MSZ-07 jelzettel a közlekedési, MSZ-13 jelzettel a kör-
nyezetvédelmi ágazati szabványokat stb.). Az ágazati
szabványok is országos hatályúak voltak, és ezeket is kö-
telezõen kellett alkalmazni.

A 42/1994. (III. 25.) kormányrendelet – a többszintû-
séget megszüntetve – bevezette az egyszintû nemzeti
szabványosítás rendszerét. A korábban kiadott ágazati
szabványokat, vagy felvették a nemzeti szabványok rend-
szerébe, vagy hatályon kívül helyezték õket. A további-
akban nemzeti szabvány kiadására csak a Magyar Szab-
ványügyi Hivatal volt jogosult. Igen lényeges változás
volt az is, hogy a rendelet megszüntette a nemzeti szab-
ványok alkalmazásának kötelezõségét.

A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII.
törvény hatálybalépése után – a nyugat-európai orszá-

gok gyakorlatához igazodva – hazánkban is alapvetõen
megváltozott a szabványosítás rendszere. 

A Magyar Szabványügyi Hivatal megszûnését köve-
tõen a törvény alapján létrehozott Magyar Szabványügyi
Testület (MSZT) már nem államigazgatási szerv. Az
MSZT önkormányzattal és nyilvántartott önkéntes tag-
sággal rendelkezõ köztestület, amely önállóan gazdálko-
dó nonprofit szervezet. Ezért az MSZT költségvetési tá-
mogatást csak a különbözõ nemzetközi kötelezettségei-
nek a teljesítéséhez kap (tagdíjak nemzetközi és regio-
nális szervezetekben), egyébként magának kell gondos-
kodnia mûködési költségeinek fedezetérõl. Ebbõl követ-
kezõen az MSZT a szabványok kidolgozását megbízási
szerzõdés keretében, díjazás ellenében végzi, és külön-
bözõ szolgáltatásaiért is fizetni kell.

A szabványosítással az Európai Unió tagországaiban
is önkéntes szervezetek foglalkoznak, amelyeket azon-
ban az egyes országok kormányai a nemzeti szabványok
kizárólagos kibocsátójaként ismernek el. Ennek megfe-
lelõen a szabványosításról szóló törvény hazánkban az
MSZT-t ismeri el kizárólagos joggal rendelkezõ nemze-
ti szabványügyi szervezetnek. Így az MSZT joga a ma-
gyar nemzeti szabványok megalkotása vagy elfogadása,
továbbá közzététele és feldolgozása.

A törvény a korábbi kormányrendelethez hasonlóan
kimondja, hogy a nemzeti szabvány nem lehet jogsza-
bállyal ellentétes.

A magyar szabványok rendszere

A szabványfogalom említett meghatározása, a szab-
ványosítás céljai és alapelvei maradéktalanul a nemzeti
szabványra vonatkoztathatók. Tágabb értelmezés szerint
azonban a szabványosítás és a szabványkiadványok közé
sorolhatunk más dokumentumokat is.
a) Vállalati szabványosítás a szabványosítás alsó szintje.

A dokumentum típusa: vállalati szabvány, mûszaki
feltétel stb. A nyilvánosság számára általában nem
hozzáférhetõ.

– Kidolgozók köre : egy vállalaton belül.
–Alkalmazási kör: adott vállalaton belül.

b) Szakmai szabványosítás a szabványosítás következõ
szintje. A dokumentum típusa: mûszaki irányelv stb.
A nyilvánosság számára teljesen vagy korlátozottan
hozzáférhetõ.

– Kidolgozók köre: egy szakterülethez tartozó vállala-
tok, magánszemélyek szakmai szövetségei, egyesüle-
tei.

– Alkalmazási kör: szakmai csoportok, ennél bõvebb
körben csak a felek kölcsönös megállapodása esetén.

c) Nemzeti szabványosítás a legmagasabb szint. A doku-
mentum típusa: nemzeti szabvány, mûszaki irányelv
stb. A nyilvánosság számára teljes mértékben hozzá-
férhetõ.

– Kidolgozók köre: az összes érdekcsoport (gyártók, ipa-
ri felhasználók, fogyasztók, állami szervek, tudomá-
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nyos kutatók stb.). A kidolgozás államilag kizárólago-
san elismert nemzeti szabványügyi szervezet keretein
belül történik, részletesen szabályozott eljárási módon.

– Alkalmazási kör: országos szinten.
Bár az alkalmazás minden szint esetén önkéntes, a

kidolgozók széles köre és a szabályozott eljárási mód kö-
vetkeztében a nemzeti szabványoknál lép fel a legerõtel-
jesebb nyomás az alkalmazásra.

A nemzeti szabványnál alacsonyabb szintû doku-
mentumok kidolgozására általában akkor van szükség,
ha egy adott területet a nemzeti szabványok nem szabá-
lyoznak és nem is várható nemzeti szabvány készítése.
Egy másik eset, ha a nemzeti szabvány csak általános,
keretjellegû eljárásokat tartalmaz. Általános szabály,
hogy az alacsonyabb szintû dokumentum nem lehet el-
lentmondásban a magasabb szintûvel. Ez az elv oly mó-
don érvényesül, hogy az egyes dokumentumok különbö-
zõ részletezettséggel foglalkoznak egy adott témával. Így
pl. a nemzeti szabvány csak általános elõírásokat tartal-
maz, a szabványkiadványok adják meg a részletesebb
elõírásokat, a vállalati szabvány pedig biztosítja ezek vál-
lalati szintû teljesítésének feltételeit.

Kapcsolat a nemzetközi és nemzeti 
szabványok között

A nemzeti szabványügyi szervezetekben (így az
MSZT-ben is) a nemzetközi szabványok bevezetése ér-
dekében ún. tükörbizottságok alakultak, amelyek teljes
egészében lefedik, pl. egy ISO/TC mûködési területét.
Így egy ISO/TC által kidolgozott szabvány bevezetése a
megfelelõ hazai nemzeti szabványosító mûszaki bizott-
ság (MSZT/MB) hatáskörébe tartozik. Az, hogy létez-
nek-e ilyen tükörbizottságok, természetesen a hazai ér-
dekeltségtõl is függ. A nemzetközi szervezet tagja a
nemzeti szervezet. Így a nemzetközi szabványügyi szer-
vezetekkel a kapcsolat a hazai szabványügyi szervezeten
(annak tükörbizottságain) keresztül jön létre. A nemze-
ti tükörbizottságok viszont nyitottak minden hazai érde-
kelt fél elõtt.

A nemzetközi szabványügyi szervezetek tagországai-
nak nem kötelezõ a nemzetközi szabványok bevezetése,
lehetnek eltérések a nemzeti és nemzetközi szabvány
között, ezt azonban külön jelezni kell.

Az „idt” az „azonos” megegyezõségi fokozat jele: a
magyar szabvány és az általa bevezetett nemzetközi
szabvány mûszaki tartalma és szerkezete teljesen meg-
egyezik.

Az „eqv” a „megegyezõ” megegyezõségi fokozat je-
le: a magyar szabvány és az általa bevezetett nemzetkö-
zi szabvány mûszaki tartalma megegyezik, szerkezete
azonban nem. A kölcsönös megfelelõség elve érvénye-
sül.

Az „neq” a „nem megegyezõ” megegyezõségi foko-
zat jele: a magyar szabvány és az általa bevezetett nem-
zetközi szabványhoz képest mûszaki eltéréseket tartal-
maz, a kölcsönös megfelelõség elve sem érvényesül.

A nemzetközi szabványügyi szervezeteknek hazánk
már évtizedek óta teljes jogú tagja.

Kapcsolat a jogszabályok és szabványok között

A jogszabályokat az állam jogalkotó szervei dolgoz-
zák ki. A törvényeket az országgyûlés, a rendeleteket pe-
dig a kormány, ill. a miniszter. A szabványok kidolgozó-
ja viszont magánjogi szervezet, nálunk a Magyar Szab-
ványügyi Testület (MSZT). A jogszabályok alkalmazása
kötelezõ, a szabványoké önkéntes.

Az egységes belsõ piac az EU tagországokban meg-
kívánja mind a jogszabályok, mind a szabványok össze-
hangolását. A jogszabályok összehangolása az ún. „új
megközelítésû irányelveken”, a szabványok összehango-
lása pedig az európai szabványokon keresztül valósul
meg. A jogszabályok és a szabványok között oly módon
jön létre kapcsolat, hogy a jogszabályokban csak a leg-
fontosabb követelményeket rögzítik, a részletek pedig a
szabványokban jelennek meg.

Az Európai Unió vezetõ szerve a tanács, amely kép-
viseleti és jóváhagyó testület. A tanács adja ki az új meg-
közelítésû irányelveket (direktívákat). Az Európai Unió
operatív irányítását a bizottság végzi, amely végrehajtó
testület. Az európai szabványügyi szervezetek az EU bi-
zottságtól kapott megbízás (mandátum) alapján dolgoz-
zák ki a harmonizált szabványokat. A megbízás a vonat-
kozó irányelvben lefektetett, alapvetõ követelményekre
épül. A harmonizált európai szabványok tartalmazzák
azokat a részletes elõírásokat, amelyek biztosítják, hogy
az irányelvben rögzített alapvetõ követelmények telje-
süljenek.

Csak azok az európai szabványok tekinthetõk har-
monizált szabványnak, amelyeket kifejezetten az EU bi-
zottság megbízásából (mandátum) az alapvetõ követel-
mények teljesítése érdekében direktívához kapcsolódó-
an dolgoztak ki, a szabványokat a bizottság szakértõi is
elfogadták, és azokat a bizottság hivatalos lapjában (OJ)
harmonizált szabványként közzétették.

Külön ki kell hangsúlyozni a harmonizált szabványok
ismérveit, mert ha ezek közül bármelyik nem teljesül,
akkor a szabvány még nem tekinthetõ harmonizált szab-
ványnak. Több esetben a teljes harmonizációs folyamat
idõigényessége miatt – mintegy közbensõ lépésként – a
termékszabványt közönséges EM szabványként kiadták,
miközben a harmonizációt tovább folytatták. Így már
rendelkezésre állnak kereskedelmi célokra alkalmas, de
még nem harmonizált szabványok. Ilyesmivel találkoz-
hatunk, pl. a falazó elemek, vagy a vészkijárati és a pánik
ajtózárak szakterületén. Ekkor már rendszerint a szab-
vány elõszabvány és mellékletében találhatunk olyan ré-
szeket, amelyek a direktívával való kapcsolatra utalnak,
és tájékoztatják az alkalmazót arról, hogy a szabvány
mely szakaszait kell teljesíteni ahhoz, hogy a termék
megfeleljen az irányelv alapvetõ követelményeinek, jól
lehet, a szabvány még nem harmonizált. A ténylegesen
harmonizált szabványváltozat esetleg egy-két évvel ké-
sõbb jelenik meg, de szerencsés esetben ez már nem je-
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lent lényeges változást a szabvány elõzõ kiadásához ké-
pest. A különbözõ irányelvekhez – és így az építési ter-
mék direktívához – harmonizált szabványok jegyzéke a
CEN internetes honlapján tekinthetõ meg.

Az európai szabványokat (és így a harmonizált szab-
ványokat is) a tagországoknak be kell vezetniük nemze-
ti szabványként. A harmonizált szabványok alkalmazása
ugyanúgy önkéntes, mint a többi szabványé, azonban
mûszaki megoldásokat kínálnak az alapvetõ követelmé-
nyek teljesítéséhez. A nemzeti hatóságoknak pedig vé-
lelmezniük kell, hogy azok a termékek, amelyek megfe-
lelnek a harmonizált szabványoknak, egyúttal kielégítik
az irányelvben rögzített alapvetõ követelményeket is. Ez
nagyon lényeges szempont, mert a szabványnak való
megfelelõséget a szabványban leírt vizsgálati módsze-
rekkel lehet igazolni, míg az irányelv általánosan megfo-
galmazott alapvetõ követelményeinek való megfelelõsé-
get általában nehezebb igazolni. Ezért a gyakorlatban a
gyártók ragaszkodnak a harmonizált szabvány szerinti
gyártáshoz, és csak akkor keresnek ettõl eltérõ megol-
dást, ha olyan új találmányról van szó, amelyre a szab-
vány nem alkalmazható. Ez ismételten alátámasztja a
szabványok önkéntes alkalmazásának azt az értelmezé-
sét, amelyet korábban már kifejtettünk.

A nemzeti szabványok kiadása, nyilvántartása

A magyar nemzeti szabvány a Magyar Szabványügyi
Testület (MSZT) által elfogadott, a Szabványügyi Köz-
lönyben közzétett szabvány. Minden magyar nemzeti
szabvány kibocsátói jele „MSZ”-szel kezdõdõ betûszó,
amely után az azonosító szám következik. Ezek együtt
jelentik a szabvány azonosító jelzését. A kibocsátási év
az azonosító jelzethez mindig kettõsponttal kapcsolódik,
és ezek együtt jelentik a szabvány hivatkozási számát. A
kiadvány lehet európai, vagy nemzetközi szabvány meg-
felelõje is, akkor „MSZ EN”, „MSZ ISO”, vagy „MSZ
EN ISO” kibocsátói jele van. Figyelni kell arra, hogy mi-
lyen kibocsátói jelû szabványt keresünk, mert az építés-
sel kapcsolatos szabványok között is elõfordul, hogy
megegyezik az azonosító szám. És eltérõ kibocsátói jel
mellett egészen más tartalmú szabványokat találunk.

Elõfordul, hogy egy szabványt korszerûsítenek, és azt
az elõzõvel azonos azonosító számmal adnak ki. Ilyen-
kor a közzététel évszáma megváltozik, ezért a szabvá-
nyok egyértelmûen csak a teljes hivatkozási számmal
azonosíthatóak. Évszám nélküli hivatkozás esetén a
szabvány legutolsó kiadását kell figyelembe venni.

Minden évben megjelenteti a Magyar Szabványügyi
Testület „A magyar nemzeti szabványok jegyzékét”
amely két kötetben, különbözõ csoportosítások szerint
közli a hatályban levõ kiadványokat. A szabványjegyzé-
ket minden év decemberében zárják le és általában ko-
ra tavasszal jelenik meg. Az MSZT szabványboltjában
kapható ugyanúgy, mint a különbözõ szabványkiadvány-
ok. Az elsõ kötetben található hasznos tudnivalókon, rö-
vidítéseken és jeleken túl a szabványok témaköreinek
besorolását lehet megtalálni, a szabványok nemzetközi

osztályozási rendszere szerint. A nemzetközi osztályozá-
si rendszer (ICS) egy háromszintû hierarchikus osztályo-
zási rendszer. A jel három számcsoportból áll, amelye-
ket pont választ el egymástól. Az elsõ számcsoport két
számjegybõl áll, és a szakterület szakjelzete. Pl. az „Épí-
tõanyag és építés” c. szakterület ICS szakjelzete 91. A
következõ számcsoport háromjegyû, a szakterületeken
belüli témaköröknek megfelelõen bizonyos esetekben
további alcsoportokat is meghatároztak, amelyeket a
harmadik számcsoport kétjegyû száma jelöl. Pl. az elõbb
említett „Építõanyagok és építés” szakterületen belül az
építõelemek a 91.060 ICS jel alatt találhatók, ezen belül
pl. a falak, válaszfalak, homlokzatok a 91.060.10 jelhez
tartoznak. Egy szabvány több csoportban is szerepelhet.

A szabványjegyzék IV. része részletesen felsorolja a
hatályos szabványokat ICS osztályozási rendszer szerint,
azaz hivatkozási számukat, címüket, terjedelmüket, an-
gol nyelvû címüket, továbbá, hogy melyik szabvány he-
lyett lépett hatályba, vagy melyik európai/nemzetközi
szabvány magyar megfelelõje. Egy szakterületre jellem-
zõ ICS számon belül az európai szabványokat bevezetõ
magyar szabványokat találjuk (MSZ EN), majd az euró-
pai elõszabványokat bevezetõ magyar elõszabványokat
(MSZ ENV). A következõ csoport a nemzetközi szab-
ványt bevezetõ magyar szabványok, utána a magyar
szabványok, és legutoljára találhatók az ágazati jelû ma-
gyar szabványok. Minden csoporton belül növekvõ szá-
mozás szerint. A kiadványban kis, feketített négyzettel
jelölik az angol nyelven bevezetett magyar szabványo-
kat. Külön szimbólum jelöli azt is, ha harmonizált szab-
ványról van szó. A szabvány módosítása is megállapítha-
tó: pl. az MSZ  15022-1:1986/IM:1992 hivatkozású szá-
mú szabványkiadvány, az MSZ 15022-1 azonosító jelze-
tû, 1986-ban kiadott szabvány elsõ ízben 1992-ben mó-
dosított, vagy kiegészített dokumentum. 

A II. kötet V. részében található a magyar nemzeti
szabványok számrendi mutatója; amely kibocsátói jel
szerint csoportosítva minden csoporton belül emelkedõ
számsorrendben tartalmazza a szabványkiadványok tí-
pusát, hivatkozási számát, és ICS-besorolását (esetleg
több ICS-számot is). Külön listában találhatók az euró-
pai szabványt/elõszabványt bevezetett magyar szab-
ványok/elõszabványok (MSZ EN/MSZ ENV), a nem-
zetközi szabványt bevezetett magyar szabványok (MSZ
ISO), a magyar szabványok (MSZ) és ágazati jel szerint
csoportosítva (pl. MSZ-07-) a korábban ágazati kibocsá-
tói jelû magyar szabványok. A II. kötet még felsorolja
azokat az európai és nemzetközi szabványkiadványokat
is, amelyeket magyar szabványként bevezettek, továbbá
betûrendes tárgymutatót tartalmaz. Munkánk során ta-
lán legjobban a szakterületenkénti részletes jegyzéket
tudjuk használni, amelyik az I. kötet IV. része.

A szabványok bevezetettsége azonban havonta vál-
tozik, ezért elengedhetetlen a Szabványügyi Közlöny fi-
gyelemmel kísérése, ill. az MSZT információs szolgála-
tainak igénybevétele a naprakész tájékozottság érdeké-
ben.

Mi a teendõ, ha a szabvány értelmezésével kapcso-
latban viták merülnek fel? Ilyenkor a szabvány rendelke-
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zõ hivatkozási részét célszerû áttekinteni. Gyakran elõ-
fordul, hogy a szabványok más szabványokra utalnak, és
lehet, hogy a vitatott részt egy másik szabványban rész-
letesen tárgyalnak. Amennyiben további kérdések me-
rülnek fel, akkor a szabvány kibocsátójához kell az értel-
mezésért fordulni, célszerû a nemzeti szabványosító mû-
szaki bizottság titkárát, és/vagy elnökét megkeresni a
szakkérdéssel.

A tisztán magyar szabványok korszerûsítésérõl, ill.
elavultság esetén a visszavonásukról a nemzeti szabvá-
nyosító mûszaki bizottság dönt. Nemzetközi szabvány
esetén, ha a bizottság egyetért vele, az MSZT a nemzet-
közi szabványügyi szervezethez fordulhat. Európai szab-
ványok esetén azonban érdemi beleszólásunk van a
szabványosítás folyamatába.
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FORGÁCS LÁSZLÓ gépészmérnöki oklevelét 1957-ben, villamosmérnöki oklevelét 1964-ben szerezte meg
a Budapesti Mûszaki Egyetemen. A gépészmérnöki diploma megvédését követõen a Tatabányai Szénbánya
Vállalatnál, majd az Országos Bányamûszaki Felügyelõségen dolgozott, különbözõ beosztásokban, ahonnan
1994-ben nyugállományba vonult. Szakmai tevékenysége elsõsorban az aknaszállítás, a sújtólég- és robbanás-
biztos villamos berendezések, a személyszállító hevederek, nyomástartó edények, a szénhidrogének csõveze-
téki szállítása valamint a bányagépészeti szabványosítás témakörökhöz kötõdik.
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületben elsõsorban a bányabiztonsági szakcsoport és a
bányagépész szakcsoport tagjaként tevékenykedett. Több cikluson keresztül vezetõje volt a Kõolaj-, Földgáz-
és Vízbányászati Szakosztály bányabiztonsági szakcsoportjának. Jelenleg a bányagépész szakcsoport munká-
jában vesz részt. A Mérnöki Kamara Szilárdásvány-bányászati Tagozat Minõsítõ Bizottságának a tagja.
Mint szakértõ aktív tevékenységet folytat elsõsorban minõségirányítási rendszerek létesítése és mûködteté-
se, sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezések oktatása és szakértése,  éghetõ folyadékok és olvadé-
kok tartályainak felülvizsgálata témakörökben.

Tóth István: Dr. Alliquander Endre élete és munkássága
Magyar Alumíniumipari Múzeum, Múzeumi Füzetek 10.

Székesfehérvár, 2002

Régi törekvése a bányászati múzeumoknak és gyûjtemé-
nyeknek, hogy személyes beszélgetéssel, hangszalagra rögzítve
riportokkal összegyûjtse azoknak a bányászoknak az élménye-
it, véleményeit, akiknek tevékenysége meghatározó volt az
iparágunk kialakításában és küzdelmeiben. Ezt a 10 évvel ez-
elõtt kitûzött feladatot csak a Magyar Olajipari Múzeum tud-
ta teljesíteni „Beszélgetések az olajiparról” címû nagysikerû
sorozatával, amelynek az elmúlt évben már a negyedik kötete
jelent meg. Örömteli az, hogy mulasztásunkat dr. Horn János
által szerkesztett riportsorozat igyekszik pótolni, a legújabb
kötete ebben az évben „Ahogy én láttam” címen jelent meg.

Tóth Istvánnak e munkája igen jó példája annak, hogy mi-
lyen ipartörténeti, de sokszor irodalmi értékû egy ilyen kiad-
vány, amit a hosszú és gazdag életû Alliquander Endre elbeszé-
léseibõl, sok esetben anekdotálásából készített. Alig van olyan
szakterülete a magyar bányaiparnak, ahol valamilyen formá-
ban munkájával, közremûködésével ne segítette volna egy-egy
létesítmény tervezését vagy bányászati fejlesztését. Mint vég-
zett bányajogász az aknamélyítõ vállalatnál kezdte pályafutá-
sát, dolgozott a salgótarjáni szénbányáknál, felelõs vezetõje
volt, már a II. világháború elõtt, a bauxit kutatásoknak. Ké-
sõbb mint az ALUTERV osztályvezetõje számos bányászati
létesítménynek, ásvány- és ércelõkészítõ mûnek vezetõ terve-
zõje volt. Hat cikluson keresztül töltött be tisztséget az
OMBKE vezetõségében és nyugdíjba vonulása után fáradha-

tatlan szervezõje volt az 1980-as évek elején megnyílt egyesü-
leti könyvtár és klub rendezvényeinek.

A 460 percnyi hangszalagra rögzített beszélgetésbõl ké-
szült kiadványban nemcsak családjáról, munkájáról számol be,
hanem (név szerint említve munkatársait, fõnökeit) sok eset-
ben csípõs megjegyzésekkel fûszerezve mond el õszintén tör-
téneteket, kritikákat. Mindaddig, amíg a testi ereje lehetõvé
tette, csaknem minden egyesületi összejövetel résztvevõje volt.
Sokszor, amikor úgy látszott, hogy a gondolataival csak a múlt-
ba révedezik, fiatalokat megszégyenítõ figyelemrõl tett tanúsá-
got és rövid megjegyzéseivel korrigálta a beszámolókat. Soha
nem gondoltuk, hogy ennyi humorral, életvidámsággal végez-
te nehéz küldetését, nem adva fel soha politikai meggyõzõdé-
sét. Errõl tanúskodnak a vele kapcsolatos anekdoták is, amely-
bõl néhányat olvashatunk ebben az igazán sikeres kötetben.

Benke István

A Földtani Kutatás 2003. III. negyedév

Dr. Hidas János: A lebányászott területek építésföldtani
problémái

Sasvári Tibor – Jurove Juraj: A tektonikai paleofeszültségi
analízis eredményeinek viszonyai a kõzettest stabilitásának fel-
tételéhez

Varga Anett: Vitális István és Vitális Sándor kéziratos szak-
véleményei az Országos Földtani és Geofizikai Adattárban

Dr. Horn János
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