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(Ady Endre)

Az Európai Unió műszaki
vonatkozó előírásai"

vizsgálatokra

Dr. Gremsperger Géza""

A termék megfelelőség értékelési és

tanúsítási rendszere az EU-ban

A termékek egyre bonyolultabbak lesznek és piaci forgalmazásukig
egyre rövidebb idő áll rendelkezésre. Emiatt csökken az alapanyag, a
részegység és más termék vizsgálatára, a megfelelőség értékelésre és
a tanúsításra fordítható idő, miközben a termék biztonságos felhasználásának EN szabványokkal és (pl. termékszavatossági, fogyasztóvédelemi) jogszabályokkal is szabályozott igazolásához szükséges vizsgálatok egyre komplexebbek (lesznek). Így jelentős szerephez jut a
szerkezet- és/vagy funkció-szimuláció.
Ugyanakkor zavaró körülmény, hogy a közelmúltban az EU-val harmonizáltan hazánkban is életbe lépett jogi szabályozással párhuzamosan megjelentek már vagy rövidesen megjelennek azok is, akik jogi
csűrés-csavarással , jogszerű" haszonszerzésre törekednek.
Vagy is, a gyártónak, a forgalmazónak, az importőrnek ilyen körülmények között kell garantálni termékei biztonságát. Ezért olyan minőségdokumentumokkal, megfelelőség értékeléssel, tanúsítással célszerű (önvédelemből is) hogy rendelkezzenek, amelyek igazukat, de leginkább a
termékiszolgáltatás biztonságát kétséget kizáróan igazolják, bizonyítják.
A megfelelőség értékelést, vizsgálatot végző vállalkozásoktól az új
jogrend és gyakorlat még az ún. vállalkozói köztelező biztosítás — szavatossági (kockázat/rizikó) biztosítás (public reliabilty insurance) —
meglétét is megkívánja, illetve szükségessé teszi a vonatkozó
minőségügyi törvények, más jogszabályok és szabványok ismeretét is.
Tehát a termékek biztonságát az új körülmények figyelembe vételével célszerű megállapítani és ez a vizsgálóktól, a megfelelőség értékelést, tanúsítást, felügyeletet végzőktől is egyre komplexebb és speciális
— saját veszélyeztetettségükre is figyelemmel végzett — eljárást követel,
Érdekük, hogy célszerűen felépített minőségirányítási rendszert vezessenek be és alkalmazzanak, amelynek segítségével személyzetükre,
berendezéseikre és eljárásaikra különös gondot tudnak fordítani.
Az irányítási rendszer segít minden olyan vonatkozó követelményt
dokumentáltan teljesíteni, ami az adott termék, szolgáltatás biztonságáról
hitelt érdemlő és dokumentált nyilatkozat kiadását teszi szükségessé.
A vizsgálatok tehát összetettebbek, és pontosságuk - megbízhatóságuk- (mérési bizonytalanság stb.) egyre fontosabb és meghatározó
szerephez jutnak.
Ezt a kialakult helyzetet tovább nehezítik napjainkban a globális piac
kihívásai is, mint pl. a hihetőség (credibility), a láthatóság (visibility) és a
hatékonyság (efficiency), illetve ezek kombinációi.
A laboratóriumok túléléséhez ezeket kell figyelembe venni, mert ezek

jelölik ki a cselekvés főbb irányait, és

az EU-ban is a jogalkotók ilyen

szempontok figyelembe vételével dolgozták ki a szabályozásokat.
Célszerű áttekinteni az EU-ban működő laboratóriumok helyzetét,
saját viszonyainkra is figyelve, és bemutatni azt az átfogó európai rendszert, amely a vizsgálatra, a megfelelőség értékelésére és tanúsítására
vonatkozik.
A továbbiakban főleg a vizsgáló laboratóriumok és megfelelőség
értékelését és tanúsítását végző szervezetek általános, szakmai szektor
semleges helyzetét igyekszem bemutatni.
"A dobogókői 2. AGY szemináriumon, 2004. június 10-én elhangzott előadás
szerkesztett változata
"Dunaújvárosi Főiskola
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Az EU alaptörvényei
Az EU-ban a Római Szerződés és később a Maastrichti Szerződés
az emberek, állatok, áruk stb. szabad áramlását és azok biztonságát írja
elő — ez alaptörvénynek számít.
A WTO, a GATT saját hatáskörében tiltja a kereskedelem műszaki
akadályait — ezt az elvet az EU is elfogadta.
Ezek tekinthetők azoknak a legáltalánosabb alapelveknek, amelyeket az EU Bizottsága általánosságban minden tagállamtól megkövetel.
Az alapelvekre EU szintű jogszabályrendszert dolgoztak ki és vezettek be. Ezeket a jogszabályokat teljes mértékben és az előírások hierarchiájában ezek alatt elhelyezkedő - egyébként nem kötelező — szabványok átvételét is az EU-ba történő belépésünk előtt kötelezően előírták.
Ez azt jelentette, hogy belépésünkig, pl. az EN szabványok kb. 8596-át
bevezettük. Ezt a folyamatot (jog)harmonizációs folyamatnak nevezik.
Lényege, hogy: ami a nemzeti előírásokban ütközik az EU előírásokkal,
így törvényekkel, más jogszabályokkal és szabványokkal stb., azokat a
hazai szabályozási rendszerből ki kell vonni és helyettük az EU-ban érvényeseket beiktatni, folyamatosan nyomon követve és érvényesítve
ezek változásait.
Saját műszaki területünkön ezen a folyamaton lényegében már túl
vagyunk. A kérdés az lehet, hogy milyen mértékben?
A jogszabályok és a szabványok döntő hányada formálisan harmonizált, de az alkalmazók többsége még nem sajátította el ezek szakszerű és tudatos használatát. Úgy tűnik, hogy a felkészülés ideje alatt erre
kevés energia maradt, és az érdekeinket sem tudtuk felismerni. Bár a
különböző programok, pl. a PHARE program keretén belül számos és
fontos teljes körű információhoz jutottunk, de ezt a szükségeshez képest
általában nem sikerült úgy kommunikálni, hogy ma azt mondhassuk: az
előírásokat és alkalmazásukat a készség szintjén ismerjük; ezért ma
még többnyire csak nehézkesen igazodunk ki az egyébként is bonyolult
rendszerben.

Az EU termék megfelelőség tanúsítási rendszere
A következőkben leegyszerűsítve, de a lényeget megtartva az EU
termék megfelelőség tanúsítási rendszerét mutatom be.
Az EU termék megfelelőség értékelési és tanúsítási rendszerének
alapvetően
— jogilag szabályozott (a termékek mintegy 17—2099-ára hatályos) és
— jogilag nem szabályozott területe van.
A jogszabályoknak nagyvonalúan két csoportját különböztethetjük
meg:
— az egyik termék-kategóriák szerint megadja, hogy mit tekint az adott
termékfajta esetében a (szükséges) biztonság kritériumának, vagy
kritériumainak, mégpedig
— a termékre, és
— a használatba vételére (üzembe helyezésére, illetve gyakorlati használatára, alkalmazására) vonatkozóan.
Ezeket az ún. szükséges biztonsági követelményeket (necessary safety reguirements) a terméknek teljesítenie kell, egyébként nem hozható
az EU-n belül piaci forgalomba. Ez tehát elsősorban nem minőséget"
jelent (a szó használati érték, divat, esztétika, alkalmazhatóság, hatásfok
stb. értelmében), Ez egyszerűen azt jelenti, hogy a termék üzembe
helyezője (használatba vevője), majd (felhhasználója testi épsége és a
környezet alapvetően biztonságban van, nem fenyegeti veszély, vagy
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röviden; baleset. Ezt a jogszabályrendszert A termék7k-biztonság új megközelítése irányelvnek hívják;
- a másik jogszabály-csoport azt írja elő, hogy az egyes termékeket,
vagy termékcsoportokat hogyan, milyen módon kell megvizsgálni, megfelelőségét értékelni ahhoz, hogy róla megalapozottan és nyomon követhetően kijelenthető legyen: valóban megfelel az A termék-biztonság
új megközelítése irányelvben előírt biztonsági követelményeknek. Ez
az ún. Giobális/Moduláris megközelítés. A vizsgálatok pozitív eredményét (azaz, ha a termék kielégítette a szükséges biztonsági követelményeket) magán a terméken jelölni kell, és ez a CE jelölés. Ez a
szabály is a Globális (Moduláris) megközelítés irányelvhez kapcsolódik.
A gyártónak, forgalmazónak az EU területére importálónak lehetősége van saját speciális egyedi eljárással is bizonyítani a megfelelőséget. Ettől azonban átfogóbb és EU szinten is jobban nyomon követhető, ha az előbb említett gazdasági szereplők a megfelelőség
értékeléséhez, a tanúsításhoz egy-egy előíráshoz rendelt és ajánlott ún.
harmonizált szabványokat használnak. Itt az a feltételezés érvényesül,
ha a termék teljesíti az adott termékre vonatkozó és hivatalosan is
deklarált harmonizált szabványokban levő követelményeket, akkor feltehetően a termék kielégíti a jogszabályban előírt minimális biztonsági
követelményeket.

Azzal, hogy a megfelelőség értékelési és tanúsítási folyamathoz harmonizált szabványokat alkalmaznak, és ha ezt minél szélesebb körben

teszik, akkor az azonos termék-kategóriába eső, de különböző gyártó

által előállított termékek egyes tulajdonságai jól összemérhetők (mivel
azonos követelményeknek kell, hogy eleget tegyenek és ennek teljesülését azonos eljárással állapították meg). Ezen túlmenően pedig, ha bármilyen kétség adódnék, akkor az azonos módszerrel egy korábbi megfelelőség értékelés eredménye is biztonságosan ellenőrizhető, illetve a
kapott eredmények egyezésének mértéke is stb.
Kérdésként vetődhet fel, hogy a megfelelőség értékelés során alkalmazott módszerek, eljárások, eszközök és a személyzet különbözősége
nem okozhat-e eltérő eredményeket?
A kérdésre a válasz természetesen igen. Ezért feladat, hogy a megfelelőség értékelést és a tanúsítást végző szervezetek felkészültsége és
adottságai egy bizonyos tűréshatáron" belül legyenek, és a feladatra való alkalmasságukat pedig célszerű igazolni, lehetőleg harmadik és
független, szakmailag kifogástalanul felkészült fél által. Ezt végzik az
akkreditáló szervezetek, és ehhez még a laboratóriumok közötti körvizsgálatok vagy képességvizsgálatok is hasznos információkat szolgáltatnak.
A megfelelőség értékelésre és tanúsításra érvényes uniós elv szefint: EU szinten meg kell akadályozni, hogy a tanúsítási eljárás módjának megválasztásakor az egyes tagországoknak lehetőségük legyen a
részrehajlásra, és, pl. saját gazdaságukban és/vagy intézményeikben a
versenytársaikéhoz képest a számukra előnyösebb tanúsítási eljárást
válasszák.
Az irányelvekkel (direktívákkal) ezt szándékoznak megszüntetni.
Ezért rögzíti jogszabály, hogy a vizsgálatot, illetve a jogilag szabályozott
területen a megfelelőség értékelését és a tanúsítást végző szervezet az
adott irányelvre ,specializált, ún. bejelentett szervezet (lásd még később) legyen, de specializált legyen a tanúsítási eljárás is, így pl. a módszer, az értékelés, majd az eredmény közlése — a CE jelölés — is. Mind
ez tehát, főleg a jogilag szabályozott területre érvényes, de a jogilag
nem szabályozott területre is van érvényes előírás. Ezek piaci és verseny környezetben lejátszódó folyamatok, tehát a szereplők ritkán állami, de főleg magán vállalkozások.
Mit is jelent a megfelelőség értékelés a gyakorlatban?
Ez a jogszabályban meghatározott minimális biztonsági követelmények igazolását jelenti, mégpedig azáltal, hogy a termékről, annak
lényeges és a biztonságot befolyásoló tulajdonságairól objektív módon

gyűjtenek adatokat, majd ezeket rendezik, sűrítik, értékelik és felelősen

(jogilag felelősségre vonathatóan) nyilatkozatot tesznek az előírásokban
levő követelmények teljesítéséről és a termék adott célú felhasználásra
való megfelelőségéről.

A termékről az első megfelelőségi nyilatkozatot minden esetben a
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vállalkozó (a gyártó, vagy jogi megbízottja, képviselője) adja. Ha a termék jogilag szabályozott területhez tartozik, akkor az előbb már említett
Globális irányelv előírását követik. Ha ez szükségessé teszi, akkor egy,
a kormány által kijelölt/bejelentett vizsgáló, megfelelőség értékelő
és/vagy tanúsító szervezet is elvégzi az előírt vizsgálatokat. Ha ez pozitív eredménnyel végződik, akkor a szervezet megfelelőség értékelést
(jegyzőkönyvet) és/vagy tanúsítványt bocsát ki, valamint átadja a szervezet Brüsszelben bejegyzett azonosító számát és a CE jelölést is a
gyártónak, hogy azokat tüntesse fel termékén vagy annak csomagolásán.
Az eredmények és a megfelelőség értékelés dokumentumainak
érvényessége többnyire időhöz kötött és ezért az előírt időtartamokon
belül a vizsgálatokat, vagy a felügyeleti értékeléseket ismételten el kell
végezni.
A termékek többsége a jogilag nem szabályozott csoportba tartozik
ugyan, de ez ne tévesszen meg senkit. Ugyanis a gyártónak nyilatkoznia kell arról, hogy terméke az alkalmazó, a felhasználó biztonságát (és

testi épségét)

nem

veszélyezteti,

ha a termékre vonatkozó

üzembe

helyezési, használati és karbantartási előírásokat betartja. Ez a termékre vonatkozó ún. gyártói megfelelőségi nyilatkozat, amelyhez a
szükséges vizsgálatokat magának a gyártónak kell elvégeznie, vagy ha
erre nincsen felkészülve, akkor megbízása alapján harmadik féllel (laboratóriummal) elvégeztetni. De a felelősség mindig a gyártót terheli, illetve
— meghatározott körülmények között — a termék EU-n belüli kereskedelmi forgalmazóját, importőrét. A megfelelőség értékelés alap- és vizsgálati dokumentumait meg kell őrizni, és felszólításra a hatóságnak (pl.
a fogyasztóvédelmi felügyelőségnek) ellenőrzésre át kell adni.
Itt két dologra kell a figyelmet felhívni: az egyik, hogy a szabványok
nem kötelezőek, de ha szerződésben hivatkoznak rájuk, akkor kötele-

zővé válnak (ajánlott az ún. harmonizált szabványokra hivatkozni); a másik, hogy a szabványok szerzői jogvédelem alá tartoznak; erre vonatkozóan irányadó az 1995. évi XXVIII. törvény, illetve ennek módosításai).
A szabványok kidolgozására többnyire az EU Bizottság ad mandátumot a CEN-nek, és később ezek közül ugyancsak az EU Bizottság jelöli
ki a harmonizált szabványfokajt. Ezeket az EU hivatalos lapjában egyegy A termék-biztonság új megközelítése irányelvhez soroltan adják
közre — így található meg nálunk is az MSZT vagy a vonatkozó minisztérium honlápján is. Ha a gyártó terméke/szolgáltatása kielégíti a harmonizált szabványban levő követelményeket, akkor (az előzőket megismételve) egyben eleget tesz a minimális és megkövetelt biztonsági követelményeknek is. Természetesen a termékre ettől szigorúbb követelmények is előírhatók a gyártó, a forgalmazó és a vevő döntése szerint.
Azokban az esetekben, amikor nincsen a termékresszolgáltatásra
vonatkozó jogszabály vagy harmonizált szabvány, vagy ha ez utóbbitól
a gyártó el kíván térni, akkor vagy a nemzeti vagy más adekvát előírásokat vagy szabványokat, vagy a gyártó és forgalmazó saját előírásait kell
alkalmazni. Ennek feltétele, hogy a gyártó olyan, szakmailag megfelelő
vizsgálatok alapján végezze el a termék/szolgáltatás megfelelőség értékelését és tanúsítását, amelyekkel az előírt minimális biztonsági követelmények teljesülése objektíven, nyomon követhetően és megbízhatóan
igazolható. A követelmények teljesülését igazoló dokumentumokat
ugyancsak meg kell őrizni és hatósági felszólításra azokat át kell adni.
Itt meg kell jegyezni, hogy az EU-ban nem cél a jogilag szabályozott
területbe eső termékféleségek növelése, mert azt tartják, hogy az előírások bizonyos mértékig lassítják a fejlődést, növelhetik (pl. a többlet vizsgálati igények miatt) az önköltséget és ezzel csökkent(hetjik a termékek
piaci versenyképességét.

A vizsgálat, a laboratóriumok és
a bejelentett testületek

A termékek tulajdonságai objektíven vizsgálatokkal ismerhetők meg,
és ezek eredményei alapján értékelhetők. A vizsgálatokat a felkészült,
többnyire akkreditált vizsgáló laboratóriumok végzik.
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Az EU követelménye a termék vizsgálójával, megfelelőségének értékelőjével és tanúsítójával szemben az, hogy kompetensek legyenek!
A szakmai (a laboratóriumban végzett) vizsgálat az EU-ban üzleti
vállalkozás. A tevékenységnél különösen fontos a bizalom, az üzleti (etikai) tisztesség. Ez adja a tevékenység egyik ,tartópillérét", a másikat
pedig a személyes kapcsolatrendszer és együttműködés.
Való igaz, hogy minden esetben vannak kereskedelmi, megbízási
szerződések, amelyek alapján egyes feladatokat elvállalnak, de a jó hírnév valójában a megbízhatósággal van összefüggésben és alapvetően
fontos tényező.
A laboratóriumok teljesítménye mérhető, ezek közül az egyik a szakmai körvizsgálatok és/vagy a vizsgálóképesség eredményei szerinti besorolás, a másik lehet a reklamációk, a bírósági ügyek száma, a visszatérő (törzs) partnerek száma, a piaci részesedés stb.

A laboratóriumok legfontosabb jellemzőjének, a vizsgáló
képességnek az összetevői:
A személyi feltételek: képzettség-kompetencia, EU-szintű informáltság, a jövőbe irányuló, a fejlődést, a változás irányait jelölő trendek
ismerete, és részvétel szakmai szervezet munkájában (például ilyen
lehet a szabványosítási tevékenység is). A vizsgálószemélyzetnek ismernie kell a szükséges vizsgálóeszközök biztonságos és szakszerű
kezelését, az egyes vizsgálatokra vonatkozó szakmai, munkavédelmi és
jogi előírásokat. Fontos a vizsgált termék előállításához szükséges
gyártástechnológiai műveletek és ezek jellemzőinek, valamint a termék
üzembe helyezésének, használatba vételének és használatának — a
használat körülményeinek - ismerete is. Az előírások együtt segítenek
meghatározni a szükséges és a kiegészítő vizsgálatok fajtáit. Tehát
azokat is, amelyeket, pl. jogszabály nem ír elő, de szakmailag és a biztonság miatt figyelembevételük célszerű. A vállalkozási szerződésben
ezekre is célszerű kitérni, tehát szakmailag meg kell tudni határozni,
hogy a feladat megoldásához milyen és hány vizsgálati, mérési eredmény szükséges. Az etikai kérdéseknek is világosaknak kell lenniük,
mint: a pártatlanság, az átláthatóság, és más jellemzőknek is, mint a biztonság, a munkavédelmi előírások ismerete és betartása stb.
A műszaki, tárgyi feltételek; rendelkezni a kor követelményeit kielégítő vizsgálóeszköz (hardver és szoftver) rendszerrel, a vizsgálóeszközök szakszerű és biztonságos működtetéséhez, illetve a megbízható méréshez szükséges (pl. mintadarabok, etalonok) eszközökkel,
valamint a mérési adatok megbízható (pl. matematikai statisztikai)
kiértékelésének, lehetőleg körvizsgálatokkal is minősített módszereivel.
Az akkreditáció — a hazai és külföldi — alapvetően fontos, de ez csak
érvényes (és korlátozott számú) szabványra vonatkozik és nem ad
átfogó perspektívát. Tehát hasznos a szabványok rendszerének rendezett megismerése, továbbá figyelni kell az új szabványok, szabványtervezetek megjelenését, pl. az EU vagy a CEN webjén.

Kijelölt és bejelentett szervezetek
A jogilag szabályozott területen, a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően, első és harmadik feles megfelelőség értékeléseket
és tanúsítást kell végezni.
A cél az áruk, szolgáltatások stb. szabad áramlása a piaci versenyfeltételek fenntartása mellett úgy, hogy az EU-n belül ezeken csak egyszer kelljen megfelelőség értékelést (tanúsítást) végezni és ennek alapján a terméksszolgáltatás újabb vizsgálat nélkül kerülhessen kereskedelmi forgalomba, illetve abban maradhasson.
Az EU elve szerint azért, hogy a megfelelőség értékelés valóban objektív adatok alapján történjék, az egyes tagországok kormányai a meg-

felelőség értékekésre, és/vagy tanúsításra az általuk megfelelőnek ítélt
vizsgáló és tanúsító szervezeteket bejelentik az EU Bizottsághoz hivatkozva az adott irányelvre (jogszabályokra). Ezek az ún. bejelentett testületek. A kijelölt és bejelentett testületek munkájáért a tagország kormánya vállalja a felelősséget.
A bejelentett testületeknek rendelkezniük kell — a szakmai kompetencián kívül - megfelelő kockázat biztosítással (szavatossági biztosí-
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tással - public liability insurance)
is. Ez szolgál az esetleg szükségessé
váló kártérítés kiegyenlítésére. . --A megfelelőség értékeléshez a bejelentett testület megfelelően felkészült alvállalkozót is bevonhat (ez az ő felelőssége), sok esetben ez vizsgáló laboratórium. A bejelentett testület gyakran csak a tanúsítást vagy
csak néhány (kiegészítő) vizsgálatot végez. Az alvállalkozó teljesítményéért azonban a bejelentett testület felel.
Előfordulhat (megismételve a korábbiakat), hogy CE jelöléssel ellátott terméket egy másik tagország megfelelő bejelentett szervezete újból
megvizsgálja, elvégzi a megfelelőség értékelést. Ha a vizsgálat negatív
eredményt ad, az többnyire bizalomvesztéshez és piaci részesedés
vesztéshez vezet! Ez vonatkozik az áru forgalmazási lehetőségeire és a
vizsgálatot végző laboratórium és/vagy tanúsító szervezet piaci megbízásainak alakulására is.
A vizsgáló laboratóriumoknak célszerű egymás között kölcsönös elismerési egyezményeket kötni és nem csak a bejelentett testületeknek,

Laboratóriumok az EU-ban
A bővítés előtti Európában hozzávetőleg 10 000 (harmadik feles) laboratórium van, nem számolva az egyes szervezetek saját laboratóriumait. Ezek kb. 100 000 főt foglalkoztatnak és berendezéseik értéke több
milliárd eurót tesz ki. Üzletkörük a gazdaság minden ágából kb. egy millió szervezet. Ez a szám lényegesen nagyobb, ha a szervezetek (gyárak
stb.) saját ,házi", az önellenőrzést végző laboratóriumait is beszámítjuk.
A laboratóriumok nagysága, felszereltsége és működési területe igen
széles skálán változik, de egyben azonosak, nevezetesen; követik a világon, valamint Európában a műszaki követelmények, specifikációk harmonizációjával együtt járó és végbemenő fejlődést, és felkészülnek a
közös, az egységesített megfelelőség értékelési eljárások nemzetközi
elfogadásából eredő következmények kezelésére.
Az EU-ban az Egyedüli törvény (Single Act), az Új és a Globális megközelítés irányelvek (direktívák) bevezetésével elért műszaki harmonizáció jelentősen megváltoztatta mind a gazdasági, mind a műszaki helyzetet. Ezt minden EU tagország, így az újak is érzékelhetik,
A jogilag szabályozott területre viszonylag pontos előírások vannak,
a jogilag nem szabályozott területen pedig egyre inkább terjed az EN

szabványok alkalmazása, ezzel is elősegítve a vizsgálati eredmények, a
megfelelőség értékelés és a tanúsítás tevékenységének nemzetközi elfogadását, az eredmények megalapozott összehasonlítását, átláthatóságát. Ezt támogatja az akkreditálók azonos (homogén) igénypontok
alapján végzett gyakorlati tevékenysége, valamint az EOTC keretein belül az egyes egyezménycsoportok által kötött többoldalú kölcsönös elismerési egyezmények is.
A laboratóriumok számára ezek azt jelentik, hogy:
— célszerű részt venniük az EN szabványok kidolgozásában (több ezer
van folyamatban),
— a laboratóriumok közötti verseny növekszik Európában, de új piacok is
alakulnak, pl. az új tagországok is ilyenek,
— növekszik az érdeklődés a minőségirányítási eljárások és az akkreditáció iránt.
A laboratóriumok napjainkban gyorsan változó világban működnek,
amelynek jellemzői:
— a világkereskedelem globalizálódása,
- a nemzetközi egyezmények: GATT, WTO, a kereskedelem műszaki
akadályai,
— a vizsgálat és elemzés nemzetközivé válása; egyre több nemzetközi
szereplő vesz részt és működik együtt,
- a műszaki követelmények és specifikációk fokozódó harmonizálása,
- a közigazgatási és a privát szektor közötti határvonal elmosódása,
— a helyi és regionális hálózat az ipar és a vizsgálatokat kínáló szolgáltatók között,

— a versenyképesség, az innováció, a kutatás és a fejlesztés támogatása,
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-— a termékek minőségének és megbízhatóságának javítása, piacfelügyelet,
:
:
— a technikai fejlődés, a trendek előre jelzése, a termékek bonyolultsága, mivel a piaci forgalomba kerülő termékek fejlesztési ideje rövidül,
- a fenntartható fejlődés, környezetvédelem, emberközpontú technoló-

giák, az életminőségnek a figyelem középpontjába kerülése és az
emberi (humán) jólét előtérbe kerülése,
— a mérés és a vizsgálat helyzetét és fejlődését a következő tíz évben
alapvetően a piaci erők határozzák meg; különösen fontos lesz a társadalmi erők, pl. a fogyasztóvédelmi és a vizsgáló laboratóriumok
szakmai szövetségei befolyásának növekedése.
A laboratóriumok és az akkreditáció
Az akkreditáció alapvető fontosságú, de mint piaci tevékenységnek
érdemes megismerni az akkreditálók vevőinek, pl. a laboratóriumoknak
az elégedettségét:
— az akkreditációs folyamat időtényezője általában nagy,
— az akkreditálás elismertetése a nemzetközi piaccal esetenként kérdéses,
— fontos az előírások stabilitása, viszont sok a változás,
- az akkreditáció hozzáadott értéke megkérdőjelezhető, néhány esetben nem teljesen világos,
- az akkreditálás a laboratóriumnak nem hozott reális minőségi
fejlődést,
- a kiábrándultak 13 - 3099-ot tettek ki (három fajta felmérő kérdőív
alapján).
A laboratóriumok az akkreditáló testületet szabadon, piaci
érdekeikkel megegyezően választhatják meg.
Az akkreditálást végző szakértők leggyakoribb észrevételei:
- a laboratóriumok adminisztratív tevékenysége, teljesítnénye gyenge,
- a laboratóriumban az akkreditált és a nem akkreditált tevékenység
egyes esetekben nincs szétválasztva, ezeket egymástól világosan el
kell különíteni.

A laboratóriumok négyszintű együttműködésének lehetséges területei:
— a vizsgálatra, a kalibrálásra és az analitikai szolgáltatásokra felkészülés és végrehajtás,
- a szabványok és a technikai szabályozások, szabályok alkalmazásának bevezetése,
— az új mérési és vizsgálati módszerek fejlesztése,
- szabványok készítése.

A vizsgálat szabad piaci kategória, amelynek fontosabb
általános jellemzői:

dául Brüsszelben az EU Bizottságnál a PED irányelvre bejelentett tes-

tületek 58 oldalon vannak felsorolva.
- a minőség, a vevők megnyerése, elégedettsége kiemelten fontossá
vált;

— a versenyképesség, ennek tartalma: új szemlélet, új berendezés és
módszer; oktatás, képzés (life long learning) megvalósításával, azaz a
kompetencia folyamatos meg/fenntartásával,
- a meglevő adottságok és a várható változások, esetleg a piacvesztés
lehetőségének számbavétele, összevetése, pl. SWOT (erősségek,
gyengeségek, lehetőségek, veszélyek)-elemzéssel;
— a fel/megismert trendek alapján felkészülés, az új, elfogadott vizsgáló,
értékelő, elemző stb. eljárások és berendezések, mérőeszközök alkalmazására, tehát a technika és tudomány mindenkori szintjének ismerete és alkalmazása olyan mértékben, ami a kompetenciát nemzetközileg és EU szinten is igazolja;
— a laboratórium legyen képes ajánlatot tenni olyan más szakmailag hiteles, a biztonság megítélésére alkalmas vizsgálatra is, amivel a termék minősége (széles értelemben) megbízhatóbban meghatározható
(pl. ha nincs jogszabályi előírás), illetve ha ezzel a labor szakmai elismertsége - ezáltal a vevői elégedettség — és piaci részesedése növekszik;

- a laboratórium kompetencia vizsgálata (laboratory proficiency testing)
az EN 45020 szerinti értelmezésben: a laboratórium vizsgálati képességének, teljesítményének meghatározása laboratóriumok közötti
összehasonlítással, körvizsgálattal;

— az akkreditált laboratóriumnak legyenek kidolgozott, a vizsgálat eredményét befolyásoló hatások minimalizálást biztosító mintavételi, próbatest-előállítási eljárásai, amelyek tartalmazzák e műveletekhez
szükséges minőség-ellenőrzés módszereit, eszközeit is.
- a CE jelölés és az önkéntes megfelelőség értékelési és jelölési rendszer kapcsolata;
- együttműködés a Nemzetközi Tanácsadó Csoporttal a referencia
anyagokkal kapcsolatosan;

— a rendszertanúsítási eljárások összevetése a terméktanúsítással;
— a termék megfelelőség értékelés és tanúsítás nemzetközi rendszere
kidolgozásának követése azzal a céllal, hogy elősegítse a (jó minőségű) áruk előállítását, forgalmát és cseréjét, (mivel egyre bonyolultabb
termékek készülnek és ezek egyes elemei érkezhetnek pl. EU-n kívülről is);
— A termék-biztonság új megközelítése irányelv EU felülvizsgálata lépéseinek, fázisainak és eredményeinek követése;

-— az egyes laboratóriumoktól érkező panaszok kivizsgálásával és a helyesbítésekkel kapcsolatos események, jelenségek követése, kezelése;

-— a szabványokkal kapcsolatos szervezett tevékenység, mint részvétel
az EU különböző szakmai bizottságainak munkájában, illetve munkájuk figyelemmel kísérése (ugyanis az EU-ban célszerű a vizsgálatokhoz a termékszabványokat felhasználni akár harmonizáltak akár
nem); áttérés az EN 45000-es szabványokról az EN 15017000-es
szabványokra; az ISO 17025, az I50 9001:2000 és az ISO Guide 34
kapcsolatainak vizsgálata, valamint az 150 17020 egységes értelmezése,

- a szakértelem, a szakmai gyakorlat, a szabályzók biztos ismerete; a
jártasság (proficiency) és a kompromisszum (trade-off) egyre nagyobb
szerephez jut;
- az EU-ban a vizsgálat piaci, üzleti működési terület, ezért konkurens
versenytársak vannak. Mivel a határátlépés problémamentes, ezért a
vizsgálat helyszíne korszerűen felszerelt mozgó laboratóriummal felkereshető. Európa térképére nézve látható, hogy Magyarországon egy
helyszínt sok esetben hamarabb el lehet érni, pl. Szlovákiából, mint pl.
a Budapestről vagy a Dunántúlról, Vagy is, a külföldi vizsgálóknak
lehetőségük van (a vonatkozó munkaügyi jogszabályok szerint) Magyarország területén szabadon munkát vállalni (kompetenciájukról a
megrendelőnek kell meggyőződni!);
- a piaci pozíciók erősítéséhéhez az EU előírásai, az EN szabványok
ismeretén kívül szükséges megismerni a várható változásokat, trendeket és az üzleti stratégiát ennek megfelelően alakítani;

A hazai vizsgáló laboratóriumok helyzetének elemzését célszerű eredetük áttekintésével kezdeni.
A nagy laboratóriumaink között voltak olyanok, amelyek esetleg
valamelyik főhatósághoz, vagy országos hatáskörű, ún. központi kutató-

nagy, felszereltségük korszerű (mert egy-egy speciális vizsgálatot külföldi laboratóriumaikban is elvégezhetik), illetve szakmai kapcsolatrendszerük igen kiterjedt, és tőkeerősek, piacot akarnak szerezni. Pél-

lalatok egyik szervezeti egysége volt. A mai viszonyokra ebből az következik, hogy a laboratóriumok jelentős része valójában önálló vállalatként, önálló gazdasági egységként egészen a tervutasításos gazdálkodás megszűnéséig nem működött. Ennek következménye a gyenge PR

— célszerű a szakmai összefogás;
-— a Magyarországon működő nemzetközi vizsgálók EU elismertsége
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Néhány gondolat jelenlegi hazai
állapotainkról

intézethez tartoztak, de a legtöbbjük talán az állami tulajdonú nagyvál-
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tevékenység, és a kereskedelmi, a piaci szemlélet általános hiánya.
Működési gyakorlatuk jelentős része nem irányult rendelések megszerzésére, sokkal inkább a rendelések elhárítására. A költségérzékenység
tevékenységüket nem feltétlen jellemezte.
A privatizáció során a laboratóriumok többsége szinte minden szervezeti formában (BT, Kft, Rt) újraszerveződött. Ezt követően is a korábbi anya- vagy felügyeleti szervezetüktől várták a megrendeléseket. Ezek
bizonyos ideig valójában rendszeresen meg is érkeztek, de a kialakuló
és élesedő gazdasági verseny miatt a régi kapcsolatok lassan gyengülni kezdtek, főleg a piacorientált gazdasági tevékenység következményéként. Sok esetben a tőkés felvásárlások eredményeként folyamatosan egyre erősödő és valódi konkurencia alakult ki, aminek bizonyára
az EU-csatlakozásunk újabb impulzust ad. Az világos, hogy a külföldi
tőkével és az EU-ban már jól és eredményesen bevezetett üzleti névvel
és arculattal rendelkező cégeknek a vizsgálat területén, ahol a tradíció
és a bizalom alapvető tényező, a hazaiakkal szemben lényeges előnyük
van. Ezt bizonyára ki is használják.
A hazai laboratóriumokat szemlélve tehát az első, amit meg lehet
állapítani a tőkehiány, és ebből következően a fejlesztések lelassulása.
A második, hogy a hazai laboratóriumok európai ismertsége többnyire nem elégséges, és a kölcsönös bizalom mértéke bizonyára nem áll
a kívánatos szinten.
A harmadik pedig, hogy a hazai laboratóriumok valójában igen kis
mértékben vesznek részt az európai szakmai életben; így a szabványok
alkotásában, európai nemzetközi szakmai szervezetek munkájában, és
ennek eredményeként többnyire egy-egy területre jellemző, a szakmai
fejlődést, változást tartalmazó információik általában igen hiányosak. A
kivételek csak ezt a megállapítást erősítik.
A negyedik, úgy tűnik a kooperáció, a munkamegosztás nem érte el
a kívánatos szintet.
.
Az ötödik, hogy a szakembergárda lassan kiöregszik, a posztgraduális képzés megtorpant és az eszközpark fejlesztése (mint már
említettem) nem elég hatékony.
A hatodik, hogy a felkészülés ideje alatt (amikor a PHARE program
még érvényes volt stb.) talán nem sikerült a célszerű és az EU irányába
mutató kapcsolódásokat kiépíteni (tényleges szakmai kooperáció, hazai
laboratóriumban dolgozók néhány hónapos szakmai munkával töltött
nyugati tanulmányútjai, rendszeres információ-; és tapasztalatcsere stb.)
és ezeknek most majd érezzük a hiányát.
Akadozik a szabályozott és rendszeres szakmai információáramlás,
pl. ami az előzőkben említett témákat szállította. A körülöttünk levő országok európai szakmai szövetségeknek tagjai, mi többnyire nem. A
kezdeti állapotokhoz képest kimaradunk az európai áramlatok on-line
követéséből és a szorosabb nemzetközi szakmai együttműködésből.
Az európai szervezetek munkájában aktívan nem könnyű részt
venni, mert kb. 2-3 év is elmúlik, amíg az előzőekben már emlegetett
bizalom a partnerekben az új tag iránt kialakul. Ha egy szervezet —
különösen, ha az ,a távoli, a keleti régióból" az Unió ,szérűs kertjéből
jött - javaslatokkal áll elő, azt az elején többnyire még akkor is kétkedve

fogadják, ha az ötlet jó. Tehát ki kell harcolni az elismerést és az egyenjogúságot", és ehhez szükséges az említett néhány esztendő.

Ez a

folyamat saját területünkön napjainkban többnyire leállt.
A jogi egyenlőségben senki sem kételkedik, ám ez a külső keret, de
van egy másik, talán ettől is fontosabb, a belső kapcsolódás (elismerés),
ami viszont az egész együttműködés tartalmát adja. Meg kell egymást
ismerni, és az EU-s partnereknél ez nem megy könnyen, ők kevésbé
hiszékenyek (hiszen mindig profit orientált környezetben éltek) és befogadók.
Kérdés, hogy az új körülmények között a hazai vizsgálati szektor

hogyan tud talpon maradni, amikor, pl. Szlovákiában, ahol még a tervu-

tasításos rendszerből eredően jól felszerelt laboratóriumok vannak —
gondoljunk a Csabelka Intézetre (VUZ-ra) Pozsonyban. Most itt van szá-

mukra az alkalom, hogy az adott szakmai területen a hazai vizsgálók
konkurenseiként lépjenek fel. A Mária Valéria híd felépítésében közreműködő egyik hazai acélszerkezetet gyártót Kassa környékéről jött
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szlovák szakértő minősítette — cégük székhelye Pozsony, és hálózatuk
országos.
2
A miniatürizált, számítógéppel támogatott vizsgálóberendezések
korában a hazai vizsgálati helyszínek az EU tagországaiból is könnyen
elérhetők a korszerűen felszerelt mozgó laboratóriummal. Gondoljunk itt
az új hidjaink építésére, a vegyi üzemeink technológiai rendszerének
(csővezetékek, hőcserélők, nyomástartó edények) állapotellenőrzésére
stb. Vagy is, az ilyen felszereltségű cégek a hazai vállalakozások potenciális konkurensei.
A jelenlegi elzárkózásnak is nevezhető jelenség eredményre nem
vezet. Meg kell találni a közös érdekek mentén a szakmailag korrekt
együttműködést, azt, ami hazai viszonyaink között továbbra is fenntartja
piaci körülmények között is a nemzeti vizsgáló kapacitásunkat.
Nemzetközi elismerést ma hazánkban főleg a külföldön már bevezetett,
ismert (elismert) márkanevű vizsgálók, minősítők képviselnek. A hazaiak
velük szemben hátrányban vannak. Sőt, az is lehet, hogy a nagy tengerentúliak is megjelennek az előzőek konkurenseként.
Kérdés, vajon mennyire ismerjük ezt a körülöttünk közel (a szomszéd
(tagjországokban) és távol meglevő potenciális versenytársakat vagy
éppen azokat, akik be akarnak törni?
Ismerjük-e és saját körülményeinkre konkretizáltuk-e az anyagvizsgálat új tendenciáit? Például, a helyszíni vizsgálatok elterjedését, erre az
előzőkben már utaltam. A mobilitás megnöveli a laboratórium
hatókörzetét, vagy lényegesen lerövidíti a vizsgálat és a megfelelőség
értékelés időtartamát. Például képesek vagyunk-e a vékony falú csövek
in situ radiográfiai vizsgálatára lágy sugárzású röntgenkészülékkel vagy
izotóppal, és ismerjük-e a vonatkozó és folytonosan változó európai
szabványokat és a változás tendenciáit? Kellő mélységben ismerjük-e
az egyes irányelvek (pl. az egyszerű nyomástartó edények, nyomás
alatti berendezések stb.) anyagvizsgálati vonatkozásait, felkészültünk-e,
pl. az előírások folyamatos változásával járó fejlesztésekre?
A vizsgálatokat végzők képzési rendszerét megfelelően kezeljük-e,

az oktatók a legmodernebb eszközök birtokában végzik-e munkájukat
és képeznek ki szakembereket?
Felkészültünk-e a fémek mellett a műanyagok és kompozitok vizsgálatára, vagy az egyre inkább előtérbe kerülő integritás célú és főleg

szimulációs és komplex vizsgálatokra?
Érdekes lenne tudni, hogy hány hazai laboratóriumunk végzett a
helyzete tisztázására, pl. SWOT-elemzést és ezek eredményeit hogyan
hasznosították?
Nem lenne célszerű valamelyik folyóiratunkban az anyagvizsgálók
európai helyzetéről, a trendekről rendszeres híradásokat kapni?
Fontos, hogy a külvilággal" ne veszítsük el a kapcsolatainkat, a minket is érintő folyamatokat figyelemmel tudjuk kísérni és szükség szerint
céljaink eléréséhez felhasználni.
Évekkel ez előtt, pl. Stockholmban

a svéd nemzeti akkreditáló, a

SWEDAC a változó helyzetről nemzeti konferenciát tartott, amelyen több
mint 500 fő vett részt. Nálunk nem tudok ilyen rendezvényről. Kell
valamit tenni, mert lemaradunk, vagy a már most meglevő lemaradásunk tovább növekszik.
A külföldi, azonos területen működő partnerekkel célszerű keresni a
lehetőséget

az

együttműködésre

és felkészültségünk

összevetésén

(benchmarking-on) kívül azért, hogy kialakulhasson a személyes kapcsolat és az üzleti tisztességen nyugvó bizalom és együltműködés.
Az európai szakmabeliektől az elfordulás a vesztesekhez sodor, még
akkor is, ha ma még úgy tűnik, hogy a most még meglevő kapcsolati
tőke segít az üzlet, a munkaszerzésben, de ez gyorsan devalválódik
Ezzel az áttekintéssel szerettem volna megmutatni, hogy a szakmai
közösséget Európában saját vizsgálati területünkön általában mi foglalkoztatja.

Szándékom volt segíteni saját helyzetünk megítélését, és ezzel is

hozzájárulni az új lehetőségek tudatos felismeréséhez.

www.anyagvizsgaloklapja.hu
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