
Csillagok és sávok 

A csillagok és a sávok az Amerikai Egyesült Ál-
lamok zászlajára utalnak. A CPR kiinduló gondo-
latának megértéséhez, tudnunk kell, hogy mi és 
miért történt 1861 és 1865 között az Amerikai 
Egyesült Államokban. 
Észak-Amerikában ekkor zajlott a polgárháború, 
aminek tétje az Észak-Amerikai Unió megmara-
dása és az ebből következően egységessé váló 
piac volt. A polgárháború győzelmével létrehozta 
az egységes piacot, mellyel elindult az USA a vi-
láguralom felé.

Ezzel a hatalmas egységes gazdasággal, vala-
mint Ázsia már csúcsra jutott és feltörekvő régi-
óival kell versenyezni az egyesülni kívánkozó Eu-
rópának. 
A 0,5-80 millió közötti népességű tagállamok 
külön-külön esélytelenek a világ nagy egységes 
régióival szemben, egy több mint félmilliárdos 
tömb azonban komoly versenytársa az Egyesült 
Államoknak és Kínának, a többiekről nem is be-
szélve. A jól működő erős gazdaságnak és az 
egységes piacnak alapfeltétele az áruk szabad 
mozgása, aminek egyik fontos eszköze az egysé-
ges forgalomba hozatali szabályok. 

A CPR

Ezt a kiindulást nem szabad szem elől téveszteni 
a CPR kérdéskörének boncolgatásakor. Ismétel-
gessük magunk előtt a gondolatsort: erős műkö-
dőképes gazdaság ➔ egységes piac ➔ áruk 
szabad áramlása ➔ CE jelölés. 
A CE jelölést ismerjük már vagy 25 éve, az új 
rendelet szerint (is) az egyetlen olyan jelölés, 
amely tanúsítja, hogy az építési termék megfelel 
a teljesítménynyilatkozatnak és az uniós harmo-
nizációs jogszabályok értelmében alkalmazandó 

követelményeknek. Jól láthatóan a CPR-nek az 
az egyik célja, hogy felszámolja a különböző tag-
országok által piacvédelmi okokból alkalmazott 
kirekesztőnek tekintett nemzeti védjegyeket.
A magukról kialakított látszattal ellentétben azon-
ban az Európai Unió hivatalnokai is csak embe-
rek, ezért nem meglepő, hogy a jelenleg műkö-
dő rendszerben sok hiba van, melyeket időnként 
igyekeznek kijavítani, és továbbfejleszteni. A fen-
tebb részletesen taglalt gondolatok alapján az 
áruk szabad áramlása volt már a CPR elődjének 
a CPD-nek is a kiindulása és lényege, a CPR pe-
dig egy ilyen kiigazító intézkedés gyermeke. 

A hivatalos indoklás szerint az EU a CPD beveze-
tésével az építési termékek kereskedelmét gátló 
technikai akadályokat kívánta felszámolni annak 
érdekében, hogy fokozza e termékek belső piaci 
szabad mozgását. A CPD-t pedig a meglévő jo-
gi keret egyszerűsítése és pontosítása, valamint 
a meglévő intézkedések átláthatóságának és ha-
tékonyságának növelése érdekében váltották fel 
a CPR-rel.
A CPR alapvető szemléletbeli változást hoz, mert 
ezután a tervező feladata lesz, hogy az általa ter-
vezett építményben az adott célra szükséges 
műszaki követelményeket a tervdokumentáció-
ban meghatározza (persze elméletileg ez eddig 
is így volt). A gyártó vagy forgalmazó ezután nem 
megfelelőségi igazolást fog termékéhez mellé-
kelni, hanem a termék képességeiről, a legfon-
tosabb termékjellemzőiről fog egy teljesítmény-
nyilatkozatot kiállítani, ami alapján lehet és kell 
eldönteni, hogy melyik árut választják, melyik ter-
méket fogják beépíteni. 
Az Európai Unió a CPR-re való áttérést sem egyik 
napról a másikra akarja véghezvinni. A szabvá-
nyok és az európai műszaki engedélyek hatály-
ban maradnak és azok a termékek, amelyeket 

2013. július 1. előtt kezdenek el forgalmazni a 
piacon, azután is tovább forgalmazhatók.
Az új szabályok bevezetésekor nem hagyható 
figyelmen kívül, hogy az egyes országokban el-
térőek az építési hagyományok, eltérőek a jog-
szabályok nem is beszélve az eltérő jogkövetési 
kultúráról. A CPR némelyik passzusa kapcsán el-
gondolkodik az ember hogyan fog ez Magyaror-
szágon működni? Itt következik még egy fontos 
kérdés, mégpedig az, hogy támaszthatnak-e fel-
tételeket az egyes tagállamok az áruk forgalma-
zásával kapcsolatban és, hogy támaszthatnak–e 
feltételeket az építési termékek beépítésével 
kapcsolatban? A válasz igen, de csak bizonyos, 
meghatározott keretek között. Ezeknek a kere-
teknek egyik fontos eleme a szabvány.

Egri csillagok

A CPR azt a világosan kitűzött célt is szolgálja, 
hogy az EU-ban egységes műszaki nyelv alakul-
jon ki, a műszaki nyelv fogalmát most termé-
szetesen kiterjesztett értelemben használva. Az 
a cél, hogy amikor az egyik tagország a maga 
nemzeti nyelvén valamilyen feltételt akar megha-
tározni, akkor azt a saját nemzeti nyelvén ugyan, 
de a másik tagország is egyértelműen értse. A 
(kiterjesztve értett) egységes műszaki nyelv a 
szabvány, mégpedig a harmonizált szabvány. 
Az egységes műszaki nyelv jelentőségét az Egri 
csillagokból vett rövid idézettel szemléltethetjük:
„A parasztok komoly arccal hallgatták a tűzmes-
tert. Dobó elmosolyodott: – Venn szi szangz bor, 
dann bekommen szi keine pulver, veil das bor 
keine pulver iszt, szondern vein.… Végre is a pa-
rasztoknak kellett megmagyarázni, hogy mikor 
József mester bort kér, akkor puskaporos zacs-
kót kell nyitni neki, mikor pedig port kér, bort 
adjanak.”
Nem állhat minden mérnök mellet egy várkapi-
tány, de az egész Unióban egységes szabványok 
alkalmazásával senki sem fogja összetéveszteni 
a pulvert és a veint, és nem fog csökkenni az EU 
gazdasági (tűz)ereje.

Összefoglalásul

Erős működőképes gazdaság = áruk szabad 
áramlása + egységes műszaki nyelv = CPR.
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