
Luther intelme a szónokhoz:
Ha azt akarod, hogy szeressenek, legyél rövid!

Hársasi Tibor Lutherhez:
Kedves Luther! Igyekszem …

Előadás címe: A könnyűszerkezetes házépítés furcsaságai

Csak  olyan  termék,  szerkezet  vagy  berendezés  építhető  be  épületbe,  melynek  ismerjük 
bizonyos tulajdonságait. Ha azok ismeretlenek, abban az esetben szükséges a mintadarabok 
bevizsgálása. Azon termékeknek nem ismerjük a tulajdonágait, melyek úgy készülnek, hogy 
nincs rá harmonizált -vagy nemzeti szabvány.
A vizsgálati eredmények összegzője az ÉME -vagy ETA, melyeknek megfelelőit a 2013. 
július  16.  -án  érvénybe  lépő  rendelet  alapján  már  úgy  hívnak,  hogy  Nemzeti  Műszaki 
Értékelés (az ÉME helyett), vagy Európai Műszaki Értékelés (ETA helyett).

Mivel  ebben  az  országban  Műszaki  Értékelést  még  nem  adtak  ki,  nincs  mit  tenni, 
ismerkedjünk meg az ÉME -vel és ETA -val. Mindkét dokumentum alkalmas funkciójára az 
új rendelet szerint is!

Ne jogászkodjunk, de egyet azért biztosan leszögezhetünk:

ÉME -t, vagy ETA -t építési termékre állítanak ki, tehát ha ennek bármelyikére hivatkozva 
végezzük építőipari  tevékenységünket,  az  építési  termékekre  vonatkozó szabályokat  kell 
betartanunk!
Azaz:
Építési terméket épületbe beépíteni akkor szabad, ha annak megfelelőségét, 2013. július 1. 
-től teljesítményét leigazoltuk!
 

Hiszen az ÉME/ETA építési termékeket tartalmaz, ami nem más mint falak -és 
födémek!

Ebből az következik, hogy nem a háznak van ÉME -je vagy ETA -ja, hanem különböző 
szerkezeteknek. 

S aki leírja azt, hogy nem érti hogyan lehet házat házba beépíteni, annak fogalma 
nincs arról, hogy mi az ÉME és az ETA, s ő sokkal többet nem ért!
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Sok okos ember

Nem értenek hozzá, de azért mindenki beleszól!
Kirakják weblapjaikra, hirdetik magukat, hogy nekik van ilyen, de a fáradságot még nem 
vették arra, hogy legalább egyszer elolvassák, mi is van beleírva!

Már a nevük is rossz!

Építőipari Műszaki Engedély – Európai Műszaki Engedély

Csakhogy ez nem engedély, ez önmagában semmire nem jogosít fel!
Ez egy  (vagy több) mintadarab vizsgálati eredményeinek összegzése!

Ez egyik sem engedély!

Egy azonban biztos, hogy ezen dokumentumok egyike sem Tanúsítvány!
A rendelet egymás után mindkét fogalomról leírja, hogy mik azok, vagyis ez két különböző 
dolog. Azért van külön definiálva.

Olvassunk el végre egy ÉME -t együtt!

Mivel  ez  nyilvános  dokumentum,  az  egyik  jelenlévő  vállalkozás  ÉME  -jét  lekérjük  a 
www.emi.hu weblapról itt és most.

Nincs benne semmi titkos, bárki letöltheti és kinyomtathatja bárkiét teljes terjedelmében! 
Nem is érte, mikor az első fokú hatóság bekéri az ÉME -t az engedély kiadásához. Miatta 
van elhelyezve ezen a weblapon, ez benne van abban a nem túl bonyolult rendeletbe is! 

Hogy nem sikerült erre 10év alatt rájönni?

Mind az ÉME, mind az ETA teljes terjedelmében nyilvános dokumentum!

Figyelem!
Ha a következő linkre rákattint a Tisztelt látogató, a Konferencián bemutatott ÉME nyílik 
meg. Sárgával emeltük ki azokat a részeket, melyről beszéltünk. Ha a „kis buborékokra” 
ráhelyezi az egér kis nyilát, olvasható válik az ami elhangzott.

Ugyanilyen  módon  tekintettünk  át  egy  ETA -t  is,  ami  lényegében  semmiben  nem 
különbözik az ÉME -től, csupán abban, hogy az az Európai Unió teljes területén érvényes, 
míg  az  ÉME  egy  nemzeti  dokumentum,  azaz  kizárólag  Magyarország  határain  belül 
érvényes. Így van ez sokszor a diplomáknál is, s az nem szokatlan!
De önmagában  egyik dokumentum sem jogosít  fel  a  forgalmazásra,  vagy beépítésre 
épületbe!

S sem az ÉME, sem az ETA nem tanúsítvány!
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http://www.emi.hu/

