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A Mogyor Aszto|os és Foipor
io|iusi szómóbon írtunk orró|,
hogy o nyi|őszőrők gyórtósó-
nok, forgo|ombo hozotolónok,
beépítésének iogi fe|téte|ei vó|to-
zós o|ott ó||nok.

A gyártók 2oo9 Íebruárját követően
a termékeket csak CE je||e| hozhatják
forga|omba. A CE-je| jogszerű haszná|ata
azonban számos fe|téte|hez köt ött és
ezen fe|téteIek teljesítésének kö|tségvon.
zatai re|atív magasak'

A fo|yamatot kata|izálandó és a terhek
mérsékIését megcé|ozand ó az országos
Asz ta los  és Fa ipar i  Sz öve tség és az  ÉMI
a szövetség tagjai számára egy speci-
á|is konstrukciót do|gozott ki, me|ynek
részIetes bemutatására szeotember 26-án
Budapesten az ÉMt rht. te|ephe|yén
kerüIt sor. A megje|ent közel 30 érdeklő-
dő e|őször az Új megfeIelőségi igazo|ás
Iogikai fe|építésérő|, a rendszer összefÜg-
géseiról ha||gatott meg elóadást, majd a
konkrét teendők, a vizsgálatok menetének

bemutatása után a megjeIentek
megtekintették a Iaboratóriu-
mot, ahoI végigkísérhették egy
ab|ak te|jes vizsgá|ati megpró-
bá|tatásait '

A rendezvényt követően a
gyártók szemé|yre szabottan
merÜIhet tek  be le  te rméke ik
vizsgá|atának részIeteibe az
EMlszakembere ive l .

Az e|őadásokon sok
minden e lhangzot t  a
megfeIeIőségigazo|ás ezen
módozatá ró | .  Az  e lv  EU-s ,
az építési termék direktíva a
ki indu|ópont. A direktíva cé|ja, hogy a
tagá||amok biztosítsák:
- a területükön |étesített építmények ne

veszé|yeztessék emberek, á||atok vagy
anyagi javak biztonságát,

-  gazdaságosság i ,  k ö rnyeze lvéde lmi ,
egészségügy i ,  energ ia takarékosság i ,
tartóssági követeIményeket minden
tagá||amban azonos szinten vegyenek
figyelembe,

- egységes követeImények és eIőírások
legyenek érvényben az építési termé-
kekre azért, hogy azok forgalmát az
un i ó  be|só  p iacán múszak i  akadáIyok
ne zavar-ják.
Ezen e|vek,,aprópénzre vá|tása,, aztán

a megíeIe|őségigazo|ás. Mive| a nyí|ászá-
rók egy része vonatkozásában |éteznek e
termékcsoportra vonatkozó harmonizá|t
szabványok' úgy a gyártóknak nagy vona.
Iakban az  a|ább i  |épéseket  ke l I  megtenn i :
1 .  Meg ke||  hatá rozn i  a  te rmékcsa ládot .
2. E| ke|I végezni vagy végeztetni az e|ső

típusvizsgá|atot.
3. Meg ke|| határozni a termékre vonatko-

zó megíeIe|ős égigazo|ási módozatot.
4. Be ke|I Vezetni egyfajta Üzemi gyártás-

e||enőrző rendszert.
A  |og ika i  sorbó|  k i indu|va '  ha  a  te rmék.

család kiíorrott és körü|határoIható, j öhet
a típusvizsgá|at. Ezt eset|eg a gyártó is
végezhetné' ha erre fe| lenne készü|ve.

A típusvizsgá|at keretében köteIezóen
eIvégezendő alapvizsgálatok a következók:

|égzárás,
vízzárás,
szé|á||óság,
akuszti kai te |j esítő képessé g,

- hőátbocsátás,
_ biztonsági eszközök tehervise|ő képes-

sége,
_ működtetó erók (csak gép működteté-

sű ajtók esetén).
MiveI a tava|y hatá|yba |épett szabvány

MSZEN 14351-1:2006 csupán a  hom|ok.
zati nyíIászárókra vonalkozik, az e|járás
i lyen formán nem vonatkozik:

a prEN 14351-3 szabvány szerinÍ'i tűzá||ó
és fÜ stgátl ó szab á|y ozásn ak a| ávetett
ab|akokra és bejárati ajtókra, azonban a
4. fejezetben megadott egyedi tulajdon-
ságok és te|jesítőképességi követelmé-
nyek lényegesek lehetnek egyéb ajtók
és ab lakok számára  ( l ásd .  p rEN-14351-2)
EN 1B73 prEN 14963 szabványok sze-
rinti tetóbevi|á gítókr a,
EN 13830 szabvány szerinti függönyfa-
lakra,
EN 13241-1 szabvány szerinti ipari,
kereskedeImi és garázskapukra és
ajtókra,
prEN 14351-2 szabvány szerinti
belsőtéri ajtókra, azonban a 4. Íejezet-
ben megadott egyedi tuIajdonságok
és teljesítőképességi követeImények
|ényegesek |ehetnek a be|só a1tó szá-
mára  ( Iásd .  prEN - l4351-2)

forgóajtókra
menekÜ|és i  útvona lban eIhe|yezet t
ajtókra.
Ha eddig t iszta a kép' akkor még a vizs.

gá|atok e|végzése e|őtt további komo|y
döntéseket ke|l hozni. Nem mindegy, mit
és mi lyen módszer reI  v i zsgá lunk .

Pé|dáuI  a  próbates t  mérete  sok  min-
dent befo|yásolhat. Egyrészról _ ab|ak
esetében _ az ugyanolyan íeIépítésű, de
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kü|önböző méretű ablakok nem Ugyan-
oIyan te|jesítményértékkeI rendeIkeznek.
Condo|junk csak a hőátbocsátásra.

Ha az üveg U-értéke Iényegesen
jobb, mint a kereté, akkor miné| nagyobb
az ab|ak, anná| jobb U-értékke| fognak
rende lkezn i .

Másrészrő|  a  próbates t  a Iap ján  mért
te| jesí tményadatok  nem haszná|hatóak
_ e|v i |eg  _  később bármi |yen más  méret
esetében.  V  íz  z  á r  ás  és légá|eresz tés
esetén p| .  _100o,o-  +50o,o- i8  te r jesz the-
tők  k i  az  ér tékek,  de  pé|dáuI  szé|á| |óság
esetén csak  az  ugyano lyan vagy k i sebb
szerkezetekre  érvényes  a  mért  adat .
Ebből követke zik, hogy egy 2,25 m2 Íe-
|ü|e tű  abIakpróbates t  a Iap ján  IeíoIy ta to t t
típusv i zsgá|a t  e redményére h  i va tkozva
nem forga lmazhatnánk abIakot  jogsze-
rűen CE- je| |e|  e| |á tva  enné| nagyobb
fe lÜ|et te| .

További meggondoIás tárgyát ke|| hogy
képezze a következő á||ítás is:

Bármikor, amikor az ab|ak vagy ajtó
szerkezeti kia|akításában, a gyártási fo|ya-
matban vá|tozás t örténik, vagy megvá|to-
zik a nyersanyag, vagy egyes szerkezeti
e|em beszál|ítója és ez avá|tozás megvá|-
toztathat egy Vagy t öbb je||emzőt (p|. a
szerkezeti kiaIakítás, üvegrétegrend eItérő
Iesz) a megíeIeIő tuIajdonságok esetén a
típusvizsgá|atot meg ke|| isméteIni.

ltt a szabvány egy bonyoIult táblázat-
ban sorolja fe|, hogy me|y alkatrészek
megváltoztatását tartja |ényegesnek és
melyeket  nem.

Nem egyszerű az územ gyártáselIenőr-
zés fo|yamata sem.

Ebben az  esetben a  gyár t ó  íe ladata:
|étrehozn i ,  műk öd te tn i  és dokumentáIn i
egy  üzemi  gyár tás -e| |enőrzés i  rendszer t
(UCYE)  a  gyár tás i  e | j á rások  és in tézke-
dések a  megÍe le|őség e||enőrzésére és
megtartására. Nyersanyagok, az egyéb
b eérkező anyagok, a gyártóberendezé-

sek  és te rmékek rend-
szeres  e| |enórzése és
vizsgá|ata.

Az e||enőrzések ered-
ményeit, a méréseket és a
kiértéke|éseket r ögzíteni
(jegyzókönyvezni) ke||
bármely műveIet esetén.
Azokat a műveIeteket,
aho| az eIIenórzött érté-
kek és íeltételek nem te|-
jes Ü | n ek, jegy zőkönyv eznl
ke|| és vissza keII tartani e.
gyártó ÜCYE-e|járásaiban
meghatározol l  idcjszakra.

A gyártónak gyár-
tóegységenként ki ke||
je l ö |n ie  e1y ,  aZ  ÜCyr -ér t
feIelős szemé|yt, továbbá biztosítani ke||
megfe|e|ő és szakképzett szemé|yzetet,
hogy |étrehozható |egyen egy dokumen-
tált és fenntartható rendszer'

Továbbá a szabványok e|őírásai szerint
kiaIakított ÜCYE rendszernek további
követe|ményeket is te|jesíteni ke||.

Mérés: a mér|eget és egyéb méróbe-
rendezéseket kaIibrá|ni és rendszeresen
eIIenőr i zn i  ke| |  a  dokumentáI t  e l i á rás
szerinti gyakorisággal és fe|tételek me||ett.

Cyártás: a gyártási fo|yamatban hasz-
ná|t eszközöket rendszeresen e||enőrizni
és karbantartani ke|| annak biztosítására,
hogy a kopás vagy más meghibásodás ne
okozzon i nkonzisztenciát (következetIen-
séget) a gyártási fo|yamatban.

A beérkező nyersanyagok és szerkezeti
eIemek eIóírásait (specif ikáció it) doku-
mentá ln i  keI I ,  m int  azok  megfe le|ősége
biztosításának elIenőrzési tervét.

Az UCYE rendszerének dokumentá|-
nia ke|| a gyártási ío|yamat kü|önböző
szakaszait, továbbá meg ke|| határoznia a
gyár tás fo|yamal  szakasza inak  eI Ienőrző
e|járásait és azok öná||ó fe|e|őseit.

A gyártási fo|yamat a|att, va|amennyi
e||enőr zésr ő| jegyzőkönyvet kel| íeIven ni,
azok eredményeiről, továbbá ha bármely
javító (módosító) műve|et t örtént.

Nos ,  mint  |á tsz ik ,  már  a  típusv i zs -
gá|a t  meg indítása  e|ő t t  a  gyár t ónak
konzu| tá |n i  ke| |  szakemberekkeI ,  az  ÉMI
munkatá rsa iva|  és k i  keI I  vá|asz tan ia  az t
az  opt imá l i s  mego|dás t ,  ame|y  a  j ö vő re
vonatkozóan biztosítja a ;ogszerű gyár-
tás t  és fo rga|mazás t .

És ne íe|edjÜk, ha ezen a minőségta-
núsításon átvergődünk, onnan kezdve
jogi és piaci védettséget é|vezÜnk azokkal
szemben, akik továbbra is ,,Íeketén',
gyártanak.

(Hóbör Tamás)

c E.ieI költségtoko rékoso n oAFSZ.fogokno k

Egyes a|apvizsgá|atok (vízzár ás, szé||á||óságstb.) esetében : ItD$,
Be|téri ajtók EME vizsgá|ata esetén: ffi4a% (mennyiségtől függóen),
Ab|akszerkezetek, bejárati ajtók: 1 típus:,|b%, 2 típus: n5%, 3 Íípus:2a%'

Köztudott, hogy a vizsgá|atok Iefo|ytatása kö|tséges. Ezen kö|tségek csökkenté.
se érdekében az országos Aszta|os- és Faipari Szövetség és az ÉM| Kht. egy kö lt
ségtakarékos megoIdást do|gozott ki, hogy a szövetség tagjai o|csóbban tudjanak
é|ni a CE-je| nyújtotta e|őnyökke|.

tilreWwakedvezrzét:ytWndM@AHszwipúnaJr-MfuJ?
'1 .

2 .
3 .

A kö|tségek természetesen nagyon szórhatnak, de ha veszÜnk pé|dáuI egy ab-
Iakszerkezetet (bukó-nyí|ó, nyí|ó, fix, középosztós Iehet, de középen íeInyí|ó nem)
maximum 2,25 m, fe|ü|ettel, akkor az első típusvizsg á|ati jegyzőkönyv alapköltsé-
ge úgy 360 000 Ft + áÍa. Ebbő| az oAFSZ-tagok 1 0% kedvezményt kapnak, rgy a
vizsgá|ati kö|tség 324 ooo Ft + áía.

Tehát minimum 324 000 Ft + áfa kö|tségge| már |ega|izáIható a terme|ést
A fenti cé|ok érdekében november 13-án, 1o órakor közösfelkészÍGst és meg-

beszé|ést szervezÜnk az ÉM|-be, aho| az érdek|ődők rész|etes tájékoztatást kapnak a
rész|eteket i||etóen, iIletve e|indítható a CE-je| megszerzését cé|zó ío|yamat.
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