
A címben feltett kérdésre valószínûleg
minden olvasó igennel válaszolna. A szab-
ványok megkönnyítik a beruházók, terve-
zõk, mûszaki ellenõrök, végfelhasználók
életét azáltal, hogy széles körben elfogadott
és elismert mûszaki megoldásokat kínálnak
az élet legkülönfélébb területein. A három
nagy szabványosítási világszervezet, az IEC,
az ISO és az ITU vezetõi a 2005-ös Szabvá-
nyosítási Világnap alkalmából közös üze-
netükben fejtették ki, hogy a világ vezetõ
nemzetközi szabványügyi szervezetei által
kidolgozott nemzetközi szabványok ko-
moly hátteret képeznek a biztonság eléré-
séhez. A szabványügyi szervezetek eljárá-
sai biztosítják, hogy a világ irányadó, ipa-
ri, kormányzati, akadémiai és társadalmi
kérdésekben közremûködõ szakértõi
együtt dolgozzanak ki olyan nemzetközi
szabványokat, amelyek hozzájárulnak egy
biztonságosabb és megbízhatóbb világ ki-
alakításához. A nemzetközi szabványok
kétszintû közmegegyezésen alapulnak: a
szabványosításban érdekeltek és az orszá-
gok közötti megegyezésen.

Mindezek fényében különösnek tûnhet
a hazai világítástechnikai szabványosítás
jelenlegi helyzete. A tárgykörrel foglalko-
zó MSZT/MB 838 mûszaki bizottság meg-
alakulása óta eltelt 10 évben már hagyo-
mányként alakult ki, hogy a szabványosí-
tásban résztvevõ világítástechnikai szak-
emberek minden év elején találkoztak egy-
mással és megbeszélték az elõzõ év tapasz-
talatait, valamint a várható munkákat. Ez a
sokéves gyakorlat 2006-ban megszakadt.
Történt mindez azért, mert az elmúlt évek-

Kellenek nekünk világítástechnikai
szabványok?

ben - néhány kivételtõl eltekintve - a szab-
ványok magyar nyelvû kiadását a GKM fi-
nanszírozta, különös tekintettel a mûszaki
jogszabályokhoz harmonizált vagy azok-
hoz szorosan kapcsolódó szabványokra. A
költségvetési megszorítások következtében
a lehetõségek egyre jobban beszûkültek,
így 2005-ben az angol nyelvû közzétételek
mellett csak az MSZ EN 60598-1 lámpatest
szabvány legutolsó kiadása került lefordí-
tásra még valamikor az év elején. 2006-ra a
helyzet tovább romlott a GKM szerzõdése-
inek teljes elmaradása miatt. Ma a mûszaki
bizottság területén nincs olyan gazdasági
szereplõ, amelyik vállalni tudná, illetve
akarná valamely angol nyelven közzétett
nemzeti szabvány magyar nyelvû kiadásá-
nak költségeit. Ilyen feltételek mellett, va-
gyis konkrét napirendi pontok, azaz a vár-
ható feladatok hiányában a mûszaki bizott-
ság vezetõsége úgy érezte, hogy felelõtlen-
ség lenne a tagok idejét, energiáját egy for-
mális ülés összehívásával igénybe venni.

Az élet persze így is megy tovább, és mi-
vel ma már hazánk az Európai Unió teljes
jogú tagja, az európai szabványok beveze-
tésének kötelezettsége ránk is vonatkozik.
Az EN szabványok hazai bevezetésével lát-
szatra nincs is gond, aki rendszeresen kö-
veti a Szabványügyi Közlönyt vagy a VTT
Fény hírlevelének Szabványfigyelõ rova-
tát, az láthatja, hogy a szabványok az EU-
ban elõírt néhány hónapos közzétételi idõn
belül magyar szabványként is megjelen-
nek. A baj csak az, hogy a magyar nyelvû
elõlap után a szabvány érdemi része már
fordítás nélkül, angol nyelven ismétli meg



az eredeti EN szabvány szövegét. A szab-
ványok szövegének értelmezése azonban a
legtöbb esetben meglehetõsen bonyolult
feladat, sokszor még a magyarul megjelent
elõírások helyes értelmezése is komoly erõ-
próba elé állítja a szakembereket. Hogy ez
nemcsak hazánkban van így, azt pl. az is
bizonyítja, hogy a legterjedelmesebb vilá-
gítástechnikai szabványhoz, az EN 60598:
Lámpatestek. Általános követelmények és
vizsgálatok c. elõírás-gyûjteményhez rend-
szeresen adnak ki úgynevezett
Interpretation Sheet-eket, vagyis lényegé-
ben értelmezõ magyarázatokat. Az európai
vizsgáló, minõsítõ intézetek szakemberei is
rendszeresen egyeztetik álláspontjukat
egy-egy, többféleképpen értelmezhetõ elõ-
írás esetében.

A hazai világítási szakemberek angol
nyelvismerete - nagy tisztelet a kevés kivé-
telnek - a legritkább esetben éri el azt a szin-

tet, hogy egy olyan szakszöveget, ahol min-
den vesszõnek súlyos jelentõsége lehet, he-
lyesen értelmezzen. Így aztán a jelenlegi
helyzetet az jellemzi, hogy vannak is ma-
gyar szabványok, meg nincsenek is. Jogi-
lag természetesen vannak, de kevés szak-
embernek találhatók meg a mindennapi
munkaeszközei között, és még kevesebben
vannak azok, akik naprakészen ismerik is
a tartalmukat. Ebbõl adódnak azután az
olyan, sok bosszúságot, költséget és elhú-
zódó vitát eredményezõ visszásságok, hogy
a különféle tenderdokumentációban, aján-
latokban rendszeresen érvénytelen, vagy
egymásnak ellentmondó dokumentumok-
ra hivatkoznak.

A magyar nyelven is elérhetõ elõírások
megjelentetéséhez állami pénzekre várni
az ország jelenlegi helyzetében kilátásta-
lannak tûnik. A kiutat csak a hazai szakma
olyan mértékû megerõsödése jelentheti,
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amikor a gazdasági szereplõk összefogásá-
val olyan anyagi háttér hozható létre,
amely lehetõvé teszi legalább a leggyakrab-
ban használt szabványok magyar változa-
tának elkészítését és megjelentetését. Amíg
azonban ez nem következik be, addig ma-
rad a jelenlegi gyakorlat és a kötelezõ an-
goltanulás.

E cikk azonban nem lenne teljes, ha nem
adna képet a jelenleg folyamatban lévõ
nemzetközi szabványosítási munkákról. A
teljes kép meglehetõsen összetett, hiszen
világítástechnikai szabványosítást több
nemzetközi szervezet is folytat (ISO, IEC,
CIE, CEN, CENELEC). A párhuzamos
munkák elkerülésére ezek a szervezetek ma

már a legtöbb esetben egyeztetnek egymás-
sal, és sokszor a tervezetek elfogadása, a sza-
vazás is egyszerre történik. Mivel az euró-
pai szabványokat hazánkban is kötelezõ
bevezetni, e helyen talán a legnagyobb köz-
érdeklõdésre az Európai Szabványosítási
Bizottság, a CEN TC 169-es, „Fény és vilá-
gítás” nevet viselõ munkabizottságának te-
vékenysége tarthat számot. Az 1. táblázat a
munkabizottság 2005 novemberében elfo-
gadott munkaprogramján alapul (a címek
nem hivatalos fordítások). A táblázat a
munkaprogramban még szereplõ, de a cikk
elkészítésig, 2006. májusáig már megjelent
szabványokat is tartalmazza.
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