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Az építés minősége

Építőipari minőségellenőrzés
Előző lapszámunkban az Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Közhasznú Társaság
(ÉMI) szakembereivel arra kerestük a választ, hogy
mit lehet tenni az építési minőség javítása érdekében.
Az ÉMI szakemberei ez alkalommal is elsősorban
a minőségi, védjeggyel ellátott termékek beépítésére,
a szakszerű kivitelezés megkövetelésére helyezik
a hangsúlyt: az olcsó építési anyag, a kontármunka a
legtöbb esetben megbosszulja magát

– figyelmeztetik a leendő építkezőt.

Az idén 45 éves ÉMI az építési termékek, vállalkozások
vizsgálatával, vitás kérdések esetén szakmai tanácsadással,
valamint a bizalom védjegye, az ÉMI Minőségjel évenkénti
odaítélésével szolgálja az építkezők biztonságát.

A kiváló minőség – alig drágább
Családi ház építése vagy felújítása esetén leginkább azon
szerkezeti elemek minőségét kell megkövetelnie az építtetőnek, amelyek megbontása, vagy cseréje nagyságrenddel
több költséggel jár, mint magának a szerelvénynek, vagy
csővezetéknek az értéke. Az egész beruházáshoz képest
nincs jelentős különbség a gyenge és a kiváló minőségű csővezetékek között, élettartamukat tekintve azonban óriási.
Különösen azoknak a szerelvényeknek a megfelelő minőségét kell megkövetelni, amelyek a padlószerkezetben,
vagy a falban futnak – tanácsolja Haszmann Iván, az Épületgépészeti és Energetikai Tudományos Osztály vezetője. A
gépészmérnök szakember tapasztalata szerint az utóbbi két
évtizedben sokféle alapanyagú és gyártástechnológiájú csővezeték került a piacra, amelyek között küllemük, megjelenésük alapján a laikus vásárló nem tud különbséget tenni.
Ezek a szerelvények azonban műszaki tartalmukat tekintve
gyakran nem egyenértékűek. Nagy bajba kerülhet az a vásárló, akinek egy építkezés csővezeték-hálózatán 30-50 ezer
forintot spórolva, a silány minőségű beépített vezeték miatt
néhány év múlva falat, netán padlót kell bontania.

Termékek megfelelőségi nyilatkozata
Az építési termékekre vonatkozó rendelet értelmében minden építési terméket, így a csővezetéket is csak megfelelőségi igazolással lehet forgalomba hozni. Sajnos sokszor a
kereskedő sincs tisztában ezzel. Ha van harmonizált európai szabvány, vagy európai műszaki engedély, akkor

az azokban előírt feltételek alapján kell kiállítani a megfelelőségi igazolást. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek,
akkor minden uniós tagország a saját építőipari műszaki
engedélyében határozza meg a követelményeket, végzi el a
vizsgálatokat, és ezek alapján tanúsítja az adott terméket.

Ha nincs EU szabvány
A műanyag csövekre jelenleg nincs harmonizált EU szabvány, de néhány nagy gyártó már beszerzett olyan európai
műszaki engedélyt, amely alapján jogosan használhatja a
CE jelölést. Haszmann Iván tapasztalata, hogy megjelentek
a piacon olyan termékek is, amelyek jogtalanul viselik a CE
jelzést.
A szakember felhívja az építkezők figyelmét, hogy minden építőipari termék vásárlása esetén kérjék a szállítói
megfelelőségi nyilatkozatot. Ha ennek ellenére kételyük támad, nyugodtan hívják fel az ÉMI illetékes részlegét, vagy
nézzenek utána az ÉMI honlapján (www.emi.hu), ahol
minden érvényes építőipari műszaki engedély megtalálható. Egyébként a gyártó és az importőr is vizsgáltathatja a
terméket az ÉMI-nél. Míg az európai gyártók szabálykövetőbbek, azok a cégek, amelyek rendszerint unión kívüli
importot hoznak az országba, kevésbé. Sajnos előfordul,
hogy egy behozott termékről azt állapítja meg az intézet,
hogy az nem megfelelő, ennek ellenére egyes forgalmazók
a vizsgálat eredményét figyelmen kívül hagyva forgalomba hozzák azt.
(Folytatás a következő számunkban)
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ÉMI Minőségjel
Az ÉMI a bizalom védjegyeként tavaly bevezette az ÉMI Minőségjelet. Ez azt jelzi, hogy a jelet viselő építési termék tartósan
jó minőségű, magas színvonalon megfelel az adott termékre vonatkozó műszaki követelményeknek, műszaki jellemzői
meghatározott tűréshatáron belül változatlanok, minősége és megbízhatósága az ÉMI Kht. rendszeres ellenőrzése alatt áll.
A jel használatának kérelmezése és használata is önkéntes. A Minőségjel bizalmat nyújt az építtetőknek, kivitelezőknek,
vásárlóknak egyaránt, segít a megbízható, jó minőségű építési termék kiválasztásában. A tavalyi, első alkalom után az idei
Construma kiállításon ismét több gyártó terméke kapja meg a bizalom védjegyét, az ÉMI Minőségjelet.

