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Kell.e CE jeIo|és a kapukra?
Az Építési törvény (Étv') végreh ajtására kiadott a 1 /2001'
(t, zs,) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 200). március
26-án|épett hatályba'

A rendelet hatálya kiterjed valamennyi építési termékre,
annak gyáttőjára, forgalmazőjára, importáIőjára, tov ábbf.or-

ga|mazőjár a, b el f öldi Íe|haszná|óiár a, tov ább á az e z ekb őI

létrehozott építmény épittetőjére, terv ezőjére és kivitelező-
jére, valamínt az építés1 termékek műszaki specifíkációját
jóváhagy ő, a megfelelős ég igazolás során közremríködő vizs-
gáó' ellenőrző és tan(lsitó szervezetekte, az építményeket
engedélyezó, az építésfelü gyeleti és fogyasztóvédelmÍ ha-

tóságokra, továbbá a vámszervekre,
A nyilászát ó termékekkel kapcsolatos három legfonto-

sabb megállapítás,
m forgalomba hozní (továbbforga|maznI) vagy beépíteni

csak megfelelőség igazoIással rendelke ző, épitési céLra

alkalmas építési terméket szabad;
x építési terméket építménybe betervezni akkor szabad,

ha arrajóváhagyott műszaki specifíkáció vanl
xx építési célra alkalmas a termék, ha a gyártő utasításai.

nak és az épitészeti.mríszaki terveknek megfeleló,
szakszerű beépítést követóen, a termék teljes terve-
zett élettartama alatt, rendeltetéss zerii hasznáLat és

elóírt karbantartás mellett, az építmény - amelybe a

termék beépítésre kerül - kielégiti az alapvető köve.
telményeket,

A rendelet választ ad arra is, hogy mit tekinthetünk mű-
szaki specifikácÍónak' Ezek alapján a megfelelóség igazo-
lási eljárás a|apját a következő jóváhagyott mríszaki speci-
fikációk képezik'

x8 magyar nemzeti szabvány, ezen belül a honosított har-
monizált szabvány (MSZ EN)| '

xw az Európai Uníóhoz történő csatlakozást követően az

európaÍ mríszaki engedély (ETA)l-

w az építőipari műszaki engedély (EME)'

Lnyí|ászárők területén eddig hazánkban is több harmo-

nizált evópai szabvány lépett hatályba'
Függönyfalak: MSZ EN 738102004
Árnyékolók, redőnyök' MSZ EN I)5612004

MSZ EN \)659:2004
Garázskapuk, iparí kapukl MSZEN 1)241-1'2004
Szigete|ő üvegek: MSZ EN 1279-522005

Ablakok, bejáratí ajtókl MSZ EN 14)5I-12006
Több term ék e s etében azonban a megfelelós é g igazo|ás

alapja egyenlőre továbbrais az ÉME marad.

Az lilsz EN I)24I-1 2003,,|pari, kereskedelm i garázsaj-

tók és kapuk. Termékszabvány _ 1' tész: Termékek tűz- és
füswédelem nélkül''' szabvány 2}})-banhazánkban Ís har-
monizáIt európaÍ termékszabványként hatályba lépett'

Ez a tény a szabvány hatálya aIá eső termékek f'orga|ma-
zásában jelentós vá|tozást eredményezett: 2004-tő| a kapuk
forgalomba hozata|ához, beépítéséhez szükséges megfele-
|őségi igazolás (e termékek esetében a Szá||ítői Megfelelő-
ségÍ Nyilatkozat) a|apjátképező műszaki specifikáció csak a

fentÍ szabvány követelményeinek való megfelelóséget iga-

zoió dokumentum és aszabvány előírásainak megfelelően
létrehozott, dokumentált és működtetett üzemí gyártásel-
|enőrzés rendszer (UGYE ) lehet'

A CE-jelölés hasznáIatára lehetőséget adó Típusvizsgá-
|ati Je gy zőkönyvet e gy Brü sszelben kÍj elölt szervezetnek
kellkibocsátania, az ÉMt Nonprofit t<ft' rendelkezik ezzel
az eurőpaí ki;eloléssel (Notified body numberl I47)'

M| KöVETKEZIK A FENTIEKBőL?
Az lilsz EN I)247-1 :2003 szabványnak való megfelelóséget
igazo|ő e|járás első része egy ki;elolt vizsgáIő laboratórium
á|tal v égrehaitott, a termékre vonatkozó első típusvÍzsgálat.
Az első típusvizsgálat keretében a kapuknál a kötelezően
elvégzendó alapvizsgálatok: az á|ta|ános mechanikus köve-
telmények' gépi működtetésrí kapuk követelményeí, a spe-

cÍális telieSítési tulajdonságok kiegészítő követelményeÍ'

Általános mechanikus követelmények
MÍnden kaput, függetlenülattól, hogy kézÍ vagy gépimű.
ködtetésíí-evagySem, azMSZ EN 12ó04 szabvány szerÍnt
kell megtervezni, kialakítairi és kivitelezni, A kapuknak
különosen az alábbl követelményeket kell kielégíteniük:

w a kézÍ mríködtetési erő (akézi mríködtetésre vonatko.
ző maximáIis érték korlátozása);

arx mechanikus szilárdság (a kapukat úgy kellkialakítaní
és kÍvítelezni, hogy a normál üzemben fellépó eró1t,

lökések és feszültségek a kapun se sérüléseket ne okoz.
Zon, se nekor|átozza a mechanikus teljesítményt;

w mechanikus tartós műkodótépesség (a kapu mecha.
nikus teljesítményét biztosítani kell az előírt karban-
tartási intézkedések végrehajtásánáI az izemi cÍklusok
egy meghatározott száma számára, amelyet a gyártó-
nak deklarálnÍa kell),

*x az üve gezé shez használt vagy üve gbó1 készült szerkezeti
elemek geometriája (amennyiben a kapuhoz átlátszí
anyagokbeépítésére kerül sor, ezek törése esetén nem
lehetnek veszélyhelyzet okozóí, az át|átsz6 anyagokból
készült kapuszárnynak kell 1ó1 láthatónak lennie)'

Beltéri ajtókl
Tűzgát\ó nyilászárőkl
Automata ajtók:

ÉME (pÍEN 14)5|-2)
ÉME (pÍEN I435I-))
ÉME (prEN 12650-:0
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x vágás elleni védelem (a kapuk hatókörében lévő ré-
szek nem okozhatnak vágásí sérülést);

x megbot1ás elleni védelem (a kapu részeí nem okoz-
hatnak megbotlási vészhelyzetet, a közlekedési terü.
leten 5 mm magasságig előforduló magasságkülönbség
még veszélytelennek tekinthetől amennyiben techni.
kaÍ okokból 5 mm-nél nagyobb magasságkülönbség
indokolt - pl, a búvóajtó küszöbéné1r-, űgy akiáIló ré-
szeknek iól láthatónak kell lenníük vagy Íígye7meztető
jelzéssel kell ellátni azokat - pl, fekete-fehér csíkok)l

x bÍztonságos nyitás (a függó1egesen nyíló kapukatbizto-
sítaní kell aÍÍa aZ esetre, ha a felfüggesztésének egyes
elemei - beleértve a hajtómúvet ís -vagy a súlykiegyen-
lítő rendszer meghibásodna' lezuhanna vagy nem fel.
ügyelt, kíegyensúlyo zatlan mozgás következne be) ;

w veszélyes anyagok kíbocsátása (a termékek nem bocsát-

hatnak ki olyan mennyíségben veszélyes anyagokat,
amelyek meghaladhatják az idevonatkozó EurópaÍ Szab-

ványokban vagy más specifíkációkban engedélyezett
maximális értéke),

Kapu mechanikai, biztonsógi és tartóssági vizsgtilata

Gépi működtetésű kapuk követelményei
Az összes gépi működtetésű kapunak ki kell elégítenÍe az

MSZ EN I245)kovetelményeit és az alábbi követelményeket:
x üzemi er&.korIátozása (a gépi működtetésű kapuknál,

beleértve a gépí múködtetésrí bűvőajtőt a keletkezó
üzemi erótet korlátozni kell);

w védelem beszorulás, vágás és beh(lzás ellen (a kapukat
bíztosítani kell olyan vészhelyzetek ellen, mint a be-
préselés, vágás vagy behúzás, illetve ezeket meg kell
szüntetni);

x elektromos biztonság (a beépített elektromos meghajtó
rendszereket, vezér7ő egységeket és ezek alkotórészeít
úgy kellkialakítani és kivitelezni, hogy normáIizem-
ben és az e|őre látható helytelen kezelésbó1 adódó
elektromos veszélyeket el lehessen kerülni yagy eZ

ellen a biztosítás meg legyen),
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A speciális teljesítési tulajdonságok kiegészítő
követelményei

x szélterheléssel szembenÍ ellenállás (egy kapunak a
szélterheléssel szembenÍ ellenállása az a képesség,
hogy egy rogzített, széL áLtal okozott dífferencia-nyo-
másnak ellen tud á11ní);

w vízzárőság (a behatoló vízzeI szembeni ellenállóságnak
méréseken kel1 alapulnia, amelyet vÍzsgálatok kereté-
ben' teljesen készre szerelt kapunálVagy egyes kiemelt
fontosságú részeínél kell elvégezni);

x légáteresztő képesség (a teljesen készre szerelt kapu
Iégáteresztő képességét a teljes felületre vonatkozóan
és a nyílás Íllesztési helyének figyelembevételével
kell vÍzsgá1nÍ);

x; hószígetelés (a hóátbocs átási tény ező - U.érték [Wm,K],
. viz s gálatí v agy számítási mód szerrelkell me ghat ár o zni

a teljes kapura)r
:: zajhatás (a zajhatás elleni szígetelés értékét az EN ISo

740-) szerint keli meghatárczní)l
x a teljesítésí tulajdonságok tartóssága (amennyiben meg-

határozott terméktulajdonságokat, pl, a hőszígetelés,
légáteresztóképesség és a behatoló víz ellení ellenállás,
deklarálni kell, akkor a megfelelő, a kialakításba be-
tervezett szerkezetÍ elemek tartósságát vizsgálni kell;
amennyíben szükséges, a megfelelő szerkezeti ele-
meket avízsgáLat Ídején, a gyártó által a karbantartásÍ
utasításban megadott Ídőszakonként ki kell cserélnÍ),

A szabványnak való megfelelőséget igazolí eljárás másik
eleme az |Jzemí Gyártásellenőrzésí rendszer kialakítása
és mríködtetése,

Kapu légzarási, vízzárási és szálallósítgi vizsgólata
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oYÁnrÁs rözeeNl vlzscÁlRror
A gyártónak folyamatos gyáttás közbeni vízsgálatokat kell
végezníe, és ezt folyamatosan ellenőrÍznÍe, felülvizsgálnía,
A rendszerrel kapcsolatos összes feljegyzést biztonságo-

san legalább 10 évig meg kell őrízní' Azokra a gyárt1kra,

amelyek a termékeik beépítését maguk végzik' érvényes,

hogy a beépítés ellenőrzésének rendszere, a gyári gyáttás

közbení ellenőrzés része kell legyen'
A beépítés befejezésekor a következó dokumentációt,

mínt minÍmumot, át ke1l adnÍ a tulajdonosnak:
a) mríködtetésí útmutatások,
b) gyakorlati karbantartási útmutatások
c) gépi mríködtetési ajtók esetén egy kézikönyv, Ez a

követelmény figyelmen kívül hagyható nemautomatikus
vagy egyszetű háztartásí, függőlegesen mozg6, |akóházi
garázskapuk esetén akkor, amikor a kapu kívülró1 nem
közösségÍ területre nyílik'

A dokumentácíónak tarta|maznia kell a kötele zettsége-
ket és feltételeket, amelyek mellett a teljes kapu vagy an-

nak onálló részei terv ezés szerÍnt alkalmazhatók' ktilonos
tekÍntette1;

w az ajtő múködtetésének korrekt módszerérel
w működtetési feltételekrel pl. naponkénti kÍnyÍtás, au-

tomatíkus/kézi mríködtetés, a működtetésÍ mód meg.
jelölése,

w az ajtó figyelmeztető jelzéseinek értelmezésre,
w ahol az kézenfekvő, táiékoztatás akézi' vészhelyzeti

és/v agy kézi működtetésró,l,
e a tervezett környezeti feltételek tartománya (p1' hő-

mérséklet, relatív nedvesség, elektromágneses mezó1r',

és ahol szükséges, szeles feltételek közti használati
fÍgyelmeztetések)'

w használati. kor1átozások,
A karbantartási útmutatásoknak, amelyeket a gyártónak

biztosítania kell' érthetően meg kell 1elolnitik az előirt fel-
adatokra vonatkozó' ktilonboző szakértelmi szÍnteket:

a) egyszerű, általános útmutatások a probléma mentes
mríködtetés biztosítása érdekében, amelyet elv égez.

het bármely műszaki ismerettel nem rendelkező sze-

mély ís,

b) olyan karbantartásÍ útmutatások, amelyek a termékre
vonatkozó alapműszaki ismeretekkel rendelkező
személy által végezhetó1t,

c) magasabb szintű karbantartásí útmutatások, amelyek
csak szakértelemmel rendelkezó személy á|tal v égez-
hetó1' el,

d) karbantartásí mríveletsorok, amelyekre vonatkozóan,
biztonságossági okok miatt a gyártő tanácsát kellkérnÍ.

A karbantartási útmutatásoknak érthetően jelölni kell
azokat a részleteket, beavatkozásokat, amelyek kockáza-
tosnak bizonyulhatnak' A gyártónak meg kell határoznia
a megkövetelt karbantartás és ellenórzés ktilonboz ő szint-
jeít (beleértve a működésbiztonsági ellenőrzéseket Ís) és
ezek alkalmazásának gyakoriságát' Megfeleló formában
kozölni kell, hogy az alkatrészek rutínszerú cseréje a ter-
mék tartóssági osztályba sorolásÍ kategőriájának megtar-
tása érdekében szükséges.

Az e|ső típusvizsgálat eredményeit osszefoglaló Elsó Tí-
pusvízsgálatíJegyzőkönyv és _ Ígény esetén - a TípusvÍzs.
gá|ati B iz onyítvány, vala m int az ÍJ z emi Gyártá s elle nőr z és

alapján a terméket gyáttő/f.orgalomba hozó cég kiállíthatja
a EC Megfelelóségí Nyilatkozatot, illetve a terméken elhe-
lvezheti a CE.ielölést'
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EN 13241-1

Kézi mííködte|ésií kapu

szériaszám vagy egyéb egyéÍteImű
megie|ö|ési szám

Vízzárőság lmíszaki osz|á|y]

szél e||eni e||ená||ás [műszaki osztá|yl

Hő,el|eni e||ená||ás [érték]

Légá|eresztőképesség [műszaki osztá|y]

rr
\(.

(89/í06/EWG)

A gyárló l?ve vagy msgie|.jlése
és a beiegyzefl címe

Annak az évnek a kéi {tolsó
számiegye' aneIyben
a msgislö|és| Íe|tiintették

Az Eu.ópai Szabvány száma

A |ermék leírása és
ten'eze|| Íe|haszná|ási célia

Meqielii|ési szám

A meghatározotl elííÍások adatai,
amelyeknek a termék
tulaidonsiígainak meg ke|| ÍeIe|niük

cE kon|o.mitási megieliilés'
ame|y a 93fi8/EWG Iránye|vekben
megadot| cE megie|.'lésbó| á||

Uta|ás a meg|eIe|ő ilánye|vekre

Kapuk esetében a CE jelölést a kapun kell elhelyezni
(amennyíben ez nem lehetséges, akkor vagy a kísérő cÍmkén
vagy a kísérő dokumentácíóban kell feltüntetni).

A feltüntetendő cB jelölésnek az alábbi információkat
kell mellékelni'

a) a gyártő neve vagy logoja,
b) a gyártó bejegyzett címe,
c) annak az évnek az utolsó két számjegye, amelyben a

CE jelet feltüntették,
d) utalás az Eurőpai Szabv ányra,
e) adatok a megbízott tulajdonságokhoz' meghatározott

teljesítési tulajdonságok.
A CE megfelelóségí jelölést jogszerűen viselő termékek

gyakorlatilag szabadon forgalomba hozhatók az E,urőpai
Unió piacaÍn , f'orga|mazását az EIJ tagországokban megtil.
tani, korlátoznÍ nem lehet,
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