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A biztonságtechnika kérdései, a köz- és a magántulajdon,
a középületeink, és nehezen megszerzett egyéni értékeink
védelme, ezek megóvása mindig is foglalkoztatott mind.
nyájunkat' Húsbavágó, dtámaikérdéssé válÍk, ha betörnek
otthonunkba, üzletünkbe és elvÍszik ingóságaÍnkat, amit
jobbára egy élet munkájával teremtettünk meg' Fokozottan
érvényes ez ma, amikor a technÍka rohamos fejlődésével
az illetéktelen behatolók is tisztában vannak' feilesztik
mríszaki tudásukat a könnyen elérhető szetzemény rcmé-
nyében' otthonunk leggyengébb pon!án, á|talában az ajt6n
keresztül jutnak be a betörők' vti\en biztonságtechnikai
védelmi követelmény érvényes jelenleg nyflászáróinkta?
Mennyire tart1ákbe a bÍztonságechníkaÍ elóírásokat a ki
vitelezőilr, a gyártők, atervezők_ összehasonlítva az ewőpaí
országok előírásaival, gy akor|atáv ű'

Mít is jelent, ha MABISZ biztonsági aitót építünk be -

ezekre a kérdésekre közösen keressük aváLaszt'

- Mi a kiinduló pont?
Pajor Mihály: Az építésúgyi hatóságok feladatköre az aj-
tók, ablakok mríszaki követelményeinek vizsgálata és
hatósági mínósítése Íégzárás, vízzárás, széIá|Ióság, akusz-
tikai teljesítőképesség, hóátbocsátás) az Ídevonatkozó
szabványok a|apján, de ezekben a szabványokban nem
kötelező elemként szerepel a behatolás védelem, vagyis
a betörésvédelem'

_Mi az Éut álláspontja a témában?
Papp Imre: Az EÍJ csatlakozást követóen megváltozott
életünk, s az így érvénybe Iépő űj követelményrendszert
előkészítetts éghÁnyában csak,,utánkövető'' módon é1-
jük meg' A jogszabá|yi változások jelolik ki a feladatokat,
s csak ezt követi a gyakorlat' Megjelent azÉpítésíTermék
Direktíva magyar vá|tozataként az újÉpítésngyí Törvény,
s annak végrehajtásí rendeIete, amely kimond;a, hogy

10

Jankovich Va|éria
Ajto-ablak@spektrumkiado. h u

minden forgalomba hozott terméket megfelelóségí igazo-
lással kell ellátni' Az ajtókra vonatkozó követelmény-
szabvány /IvISZ9386:1991/ 1, pontja ugyan foglalkozott
a betörésgátlással, de végül ennek mődszerét nem dol-
gozták ki'

- Hogy |átia a problémát a behatolásvédelmí vizsgá|ato-
kat v égző laboratórium v ezetője?
P. M.: Miután a szabványokból a betörésvéde|mivizsgá-
latok kimaradtak, a PLUTO Mérnöki Iroda Kft' laborató-
riuma felvállalta ezen vÍzsgálatok e|végzését 1992 őta,
EIőszőr a német DIN 1810? szabvány etőírásait figye-
lembe véve, maÍd akotszerű' MSZ ENV 7627-1630 szab'
ványok szeint végezttik a v2sgálatokat, Laboratóriumunk
akkreditálását megszetezni nem állt módunkban' ezért
a vizsgá|ati eredmények ma sem mÍnősítenek, csupán
ajánlást adnak,
EIőszöt volt egy hármas biztonságÍ fokozat rendszer' 1,
minimálís, 2, tész|eges,3' teljes körú kategória'
Ma már hat kategória létezik, s életbe lépett a kettős kó-
dolásÍ rendszer'Ez azt jelentl hogy van egyszeÍ a MABISZ
ajánlás - s mellette az ev6paí szabvány szerinti minő.
sítő besorolás, A biztosítói kódrendszer azonban Íordí-
tottja a szabvány szerintinek, ezéttkizárt a félreértésí
lehetóség'

_ Mi az európai gyakorlat a nyí|ászárők biztonságtechni-
kai vizsgálatait illetően?
P I.: Eurőpában jelenleg összesen 171 akkreditált minó-
sítőLaboratőriummríködik'ebből7)Íofl a|kozíkanyí|ás-
zárók szélesk örű' vizsgáIatával, beleérwe a behatolás vé-
delmet Ís, Az ÉMIlaboratóríumai erre a feladatra nem
készültek fel - sót a szerelvények minősítésére sincs akk-
reditált státuszunk _ de az életnek tovább kell lépníe
ezen a felemás helyzeten' AzÉMIKht. tehát figyelembe
vesz í a MABISZ v izs gáLati ere dményeit az Épitőip ari Mű,-
szaki Engedély (Étur) kiadásánál, mivela termék meg-
nevezésében, az adott mríszaki táblázatban - pontosab-
ban annak lábjegyzetében is feltünteti az eredményeket,
Külföldön mÍnősített termék hono sitásánáI joghatályos.
nak tekinthe tő abíztonságtechnikaí osztá|yba sorolás ís,
Abeltéri ajtók és ablakok mínősítővizsgá|atát a Sopron.
ban |évő, a Nyugat-Ma gyarország1 Egyetem tulajdonában
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lévő akkreditált laboratóriumban is _ míg a vasalatok
mínősítő vizsgáIatát ugyancsak Sopronban egy gyártő
cég akkredítált laboratóríumában el tud;ák végezni,

- Milyen problémákkal néz szembe a kivite|ező, ha a tervek
szerinti MABIsz áLta| minősítettajtót kell beépítenie?
Szilági Ferenc: Sajnos pénz centríkus vílágban élünk, s
egy tender elnyerésénél legmeghatározőbb az ár kérdése!
Ez sokféle visszásságot okozhat' Azok a forya|mazík,
akík német szabvány szerint bevizsgált ajtót hoznak be
MagyatotszágÍa - s itt csupán honosítaniuk kell- 1óval
olcsóbban értékesíthetik ugyanazt a minőségű' ajtóikat,
mint amennyibe az ítthon gyártottak kerülnek' Nem
míndegy, hogy egy WK2-es minősítésú bejátati ajtőhoz
100 ezer Ft-ért jutok hozzá, vagy az oBl-ban Íe|e áréft'
A középkategóriás lakások 7ooÁ-át másodlagos bizonság-
techníkával _ mozgás, nyitásétzékelővel ellátott riasztő
rendszerrel is felszerelÍk, így butosígáka kettós védelmet,
Az ajtő mínősítésénél, kompletten az egész szerkezetet
minősítik,,tokka1-vonóval'', vagyÍs ajtíIappal, tokkal,
üveggel, szerelvényekkel-pánttal, kilinccsel, zárszerke-
zettel együtt,

- Milyen szerelvényre vonatkozó szabványe|őítások lé-
teznek?
,Sz. fl; Külföldi kivitelezői munkáink során többször ta-
pasztalhattuk, hogy például az olasz szabványok a kilin-
cset 9ó0 mm-re helyezték le a mozgásszervi fogyatéko-
sok képességeit figyelembe véve, s a kílíncs szerelési
magasságának kérdése Németországban egyeztetés alatt
van, hogy még ennél ís alacsonyabbra 850 mm-re vagy
900 mm-re kerüljenek hasonló megfontolások alapján'
Amagyat gyakorlat a régebbi német szabványok a|apján
1050 mm.
A skandinávok zárszerkezete eltér a miénktől, amí sok
félreértésre ad okot, ha találkozunk velük az épitőanyag-
ipari kereskedésekben, Egyetlen egységes szerelvény.
szabv ányra lenne szükség'
Kivitelezőí szemmel egyértelmrívé kellene tenni, hogy
speciálís funkcíójú helységekben pontosan mílyen minó,-
sítésűnyí|ászáró tehetőbe, s annak milyen szerelvények-
kel kell rendelkeznie' Fontos lenne szem előtt tartani,
hogy egy tűzgát|ő ajtó kilíncsei, vasalataí ís megfeleIjenek
atűzgát|ás krÍtériumának! Sajnos láttam a gyakorlatban
olyan megoldást, ahol a tűzgát|6 ajtóknál lecserélték a
hozzá va|6 vasalatokat az épület egységes desígnjának
megőrzése érdekében'

_Yá|toztatbató a vasalat csupán azért, mett az adott he-
lyen nem jól mutat?
PI.: Az európai szabványok erre vonatkozían egyérte|mű
és kompatibílis választ adnak az űn, váItoztatásltáblá-
zatta|, etáb|ázat több lehetőséget kínál egy-egy részegység
cseréjére, és az ezzel összefüggésbe hozható tulajdonsá-
gokvá|tozására,Amennyibenlényeges jeL|emzővá|tozik,

a termékleírásban foglalt kínálattól eltérni nem lehet'
Amennyiben mégís más megoldást váIaszt a tewez6,
űgy az ajtőt a változtatott szerelvénnyeI együtt űjra a|á
kell vetni a minősítő vízsgálatnak'

- Mi történik akkor, Ita a már beépített ajtő minőségét
akár aberuhází vagy a kivítelező megkérdójelezí?
P. I.: Kár eseménynélvagy egyéb vítatott helyzetben az
építtetó kérh eti, az Épitési Felügyelet, ílletve a Fogyasztő-
védelem j ogosult elrendelni a helyszíni szakértői v izsgá-
Iatot, Ezért is nagyon fontos a sok évre visszamenőleg
visszakereshető adatbázis gondozása és megléte, mert nagy
segítséget nyújt a vita eldöntésében, Lszámitőgép és f.ő-
leg az ínternet korában ez már nem jelenthet gondot,
Nagyon jó, naprakész, könnyen kezelhető adatbázissal
rendelkezÍk a PLUTo Mérnökíroda Kft, saját vizsgá|ata-
it6|, a1án|ásairól - s azÉwtl ís rendelkezik egy sok évre
visszamenőIeges adatbázissal többek között az ajtő-ab|ak
minősítéseíről' A külfóldrőI származő termékeknél az
interneten keresztül a gyártói adatbázisban vÍsszakeres-
hető a termék' Továbbá erre ís szo|gáIa CE jelölés beve-
zetése, amelyet, honosított hatmonizá|t termékszabvány
(Ablakokra, bejárati ajtőkra azMSZ EN 14351-1l 2006) it
elő a termékgyáftóWforga|mazők részére' Ennek értelmé-
ben a CE -jelölésnek tartaLmazniakell a termék lényeges,
az Első Típusvizsgálattlegyzóiltönyvben Ís igazolt műszaki
jeI|emzőít, valamint a fenti termékszabványban e\őírt
további adatokat'

-Hanéhány év múlva a beépített MABIsz minősítésrí aj-
tóval kapcsolatban merül fel probléma, mi a teendő?
P M. : Amennyben a használat során az ajtőnáű, ptoblémák
merülnek föl' akkor a PLUTO Mérnöki Iroda Kft' szak-
emberei elvállalíák a szakértői szemlét'
Ilyenkor áIta|ábankiderül, hogy abeépített ajtó nem az,
amit mí vizsgáltunk, Vagy olcsóbbal, gyengébb minőségú-
vel cserélték kí az eredetilegbevízsgáIt szerelvényt, vagy
egyéb ajtószerkezeti változtatások történtek' Amennyiben
ezek után p1,. apanaszos lakó szakértőí vízsgálatot, írásos
szakvéleménytkérigazaa|átámasztásához,akkorennek
már igazo|t díjszabása v an,

- Létezík-e valamilyen ajánlás, hogy hová milyen minő-
ségrí és besorolású aitó építhető be?
Sz. fr; Mint kivítelezó mindig a tenderkiírás szenntl'min&
ségű ajtőt építjük be' mégís nagyon foritosnak tartanám,
ha létezne ilyen ajánlás' Speciális ajtó beépítése szüksé-
ges az egészségügyí intézményekben, a vizes és nedves
térben, a túzvédelmi terekben stb'
Cégünk tésztvett az Európa Torony építésében, ahol lát-
ható volt, egyértelmúen atervező döntött arról, hová, mi-
lyen minősítésű' ajtő kerül1ön, de későbbiekben övé a fele-
lósség' óriásí mentalitásbeli ktilonbség, hogy nálunk még
mindig az ár dönta sílányság javára, Jó lenne ezen végre
változtatní, csak így iuthatunk el a mínőségi épitészethez,
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