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Február 13-án megha|t Szántó Dezső ok|eveIes r i l |anlos n lérnTk, a Mohács i  Farost|emezgyár Rt,  ma;.d a
KRoNoSPAN-MoFA HUNCARY Kft  vezérigazgatója.  Szemé|r,ében a magyar fa ipar egyik |egtapaszta|tabb,
|egnagyobb tudású szakemberét veszítette eI tragikus. ln korán'
Szántó Dezső 

- l  
951-ben szü|etett  Mohácson. A Budapest i  \1úszaki  Egyetem Vi||amosmérnök i  Karán szerzett

d ip lomát,  erősáramú szakon. 1978 óta do|gozon a \1ohács i  FarostIemezgyárban. 1990{ő| a MoFA igazga-
tó ja,  1992 ótavezérigazgatója vo|t .  Nevéhez fűzódik a \ lOF,\ s ikeres pr ivat izác ió ja,  számos fej|esztés és a
környezetbarát technológiákra va|ó áttérés. Nagy í igre lmet lordÍtott  a í iata lok neve|ésére, sokukat segítette a
gyár a|apítványán keresztÜ|,  majd é|etpá|yájuk kezc letén a nrunka l ' i lágában is .  K ivá|ó szakemberként sokat
tett  a munkatársaiért,  a íarost lemezgyártás íej|esztéséért és, huséges mohács iként városáért is .  K ivá ló  e|őadó
Vo|t,  a Nyu8at-Magyarországi  Egyetem Faipar i  Mérnök j  Karának nleghívott  oktató ja.  Kutatómunkájára pubI i .
kác ió i :  k önyvfe iezetek, tudományos és népszerűsító tanuInlánrai  em|ékeztetnek.
A Pécs-Baranyai  Kereskede|mi és Iparkamara Mohács i  E lnokséqenek eInökeként is  segítette szeretett  városát.
Számos elismerést kapott. Hazánk épített örökségének nlegórá:áért' rédeInréért 2000-ben Podmaniczky Díjat,

a MOFA vezetőjeként elért eredményeiéft MOFA Díjat, 2006-ban a Pécs-Baranyai Kereskede|mi es Iparkamara Dr.Fáy Mihá|y ÉIetmű Díját kapta'
2003.ban Mohács város díszpolgárává vá|asztotta. A Nyugat-Magyarországi Egyetemért Enllékérnlet, anle|v az egyetem |egnívósabb kitüntetése,
már nem tudja átvenni .  Augusztus 4-én |enne 56 éves.
Em|ékét Munkatársai ,  Baráta i ,  Ismerősei  őrzík, ak ik oSZtoZnak a család mé|ységes gyászában r ' '

Hogyan kerülhet cE ielöIés az ablakra?
Manapság ig:n sokat hallhatunk az Eurőpai Uniő szabólyairól, de ezek a hétkiiznnpi élet-
ben táaolinak tűnnek. A szabáfuok ailtoztísai sokszor bonyolultfeltételrenduer neqá.tését'
azok betartósót köaetelik meg a termékek gónőitől. Az erce uonatkoző infonntíciők nél-
kül azonban a hgjobb sztíndékkal sem kerülhet az az aprő ruegfelelősógi jekilés ll te,l,Iék,.e.

|ása kizári|ag azMSZ EN 14351-1: 2006
szabvány a|apján töfténhet' Az átmeneti
időszak végén az Építőipari Műszaki Enge.
dé|yeket Vissza ke|| Vonni.
2. Amennyiben a termékgyártó / forga|maző
rendelkez ik az MSZ EN 14351-1: 2006
szabvány szerinti követeIményeknek va|ó
megfe|e|óséget igazo|ó dokumentummaI
és a szabványnak megfe|e|ő Üzemi gyár-
táse||enórzés rendszert működtet, a ter-
méken e|helyeáeti a cEje|o|ést'
A CE1e|ö|és használatára |ehetőséget adó
TÍpusvizsgá|ati Jegyzőkönyvet nemzeti mi.
nisaérium á|ta| kije|ö|t szeÍvezetnek ke|| ki-
bocsátania. fu ÉM| Kht. rende|kezik ezze|
(GM 090/2005), va|amint az európai beje
|entésse| (Notified body number: 1415) is.

Mi következik a fentiekbó|?
Az MSZ EN 14351-1: 2006 szabványnak
va|ó megfele|őséget igazo|ó e|járás e|ső é
sze egy ktje|ö|t vizsgá|ó |aboratórium á|taI
végrehajtott' a termékre Vonatkozó ún. e|ső
típusvizsgá|at.
Az eIsó típusvizsgá|at keretében köteIe-
zően e|végzendő a|apvizsgá|atok a köVet-
kezők:
- |égzárás,
- vizzárás,
- szélá||iság'
- akuszti kai te|jesítóképesség,
- hőátbocsátás,
. biztonsági eszközök tehervise|ő képes-
Sége'

. működtetó erók (csak gépi működtetésű
ajtók esetén)

Amennyiben a termék tervezett fe|haszná-
|ása egyéb' speciá|is műszakije||emzők ta-
nÚsítását is megkövete|i, a fenti a|apvizs-
gálatok kibővíthetők.

Az MSZ EN 14351-1: 2006 , ,AbIakok és
ajtik. TermékszabVány, te|jesítóképességi
je|lemzók.'' megnevezésű szabvány 2oo7 .
02.011.én harmonizá|t európai terméksza[
ványként hatá|yba |épeÍt' /Az erre vonat-
kozi információk az EU építésügyi szer-
verén angol nyelven érhetők el./
Ez a tény a szabvány hatá|ya a|á eső ter-
mékek (tűzgát|ó és /vagy fÜstgát|ó tu|aj.
donság né|kü|i ab|akok és kÜ|ső bejárati
ajtik) forga|mazásában két ielentós vá|-
tozást eredménvez:
1.' 2oo7 'o2.o7-Iő| 2oo9'o2.01-ig, egy ún.
átmeneti, Vagy együtté|ési időszakban a
3/2oo3. (|. 25.) BM.GKM-KvVM egyÜttes
minisÍeri rendeletben e|őírt, egy termék
forga|omba hozaÍa|ához, beépÍtéséhez szük-
séges megfe|előségi igazo|ás (e|en termá
kek esetében a Szá||Ítói Megfe|e|őségi Nyi
Iatkozat) alapiát képező műszaki soecifi.
káciő akár a termékre vonatkozi Ép.ltó-
ipari Műszaki Engedé|y, akár a fenti szab-
vány követeIményeinek va|ó megfe|e|ósé.
get igazo|T dokumentum és a szabvány e|ó
írásainak megfe|e|ően |étrehozott, doku-
mentá|t és működtetett Üzemi glártáse|-
|enőzés rendszer Iehet.
2oo9.o2'o!-Jét, az átmeneti időszakot kö-
vetően a termék megfe|e|őségének igazo.
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Úekrő| rész|etes tájékoztatás az MSZ EN
14351-1: 2006 szabványban ta|á|ható .
/A honosított szabvány angol vagy német
nyelven beszerezhető a Magyar Szabvány-
úgyi Testület Szabványboltjában (1o97
Budapest, Úrci ot 25.) vagy hontapján
keresztúl'/
Az eIső típusvizsgá|at eredményeit össze-
foglaló E|só Típusvizsgá|ati Jegpókönyv és
_ igény esetén _ a Típusvizsgá|ati Bizo-
nyítvány a|apján a terméket gártő / forga-
lomba hozi cég kiá||íthatja az Ún. EC Meg.
fele|őségi NyiIatkozatot, i||. a terméken e|-
he|yezheti a CE1elö|ést.
/A CE megjelólés feltételei a 3/2oo3.
(l'25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet
72. $-ban és az MSZ EN 74357-7:2006
szabvány ZA meIlékletében találhatók./
Az EC Megfe|e|őségi Nyi|atkozatnak tarta|-
maznia ke|| a termékszabványban ismer-
tetett adatokat' többek között az elsó típus.
Vizsgá|atokat végző |aboratórium nevét és
címét is.
A CE1elö|ésnek tarta|maznia ke|| a termék
lényeges, az E|ső Típusvizsgá|ali Jegyző-
könyvben is igazo|t műszaki je||emzőit, va.
Iamint a fenti termékszabvánvban e|őírt
további adatokat.
A CE1e|ö|és haszná|ata az EC Megfe|e|ő.
ségi NyiIatkozat, az E|ső Típusvizsgá|ati
)egyzőkönyv és az ÜGYE (Üzemi gyártás-
e||enőrzés) né|ku| nem |ehetséges.
A cE megfe|e|őségi je|ö|ést jogszerűen vi-
se|ő termék MONBAN gyakor|ati|ag szaba-
don forga|omba hozható az Európai Unió
piacain, forga|mazását az EU tagországok.
ban megti|tani, kor|átozni nem |ehet.

A témáVa| kapcsoIatosan fe|merü|ó,'""'',[?!,1TiJ!iJi'i,x1l
az a|ábbi heIyró| kaphatnak:

Só|yomi Péter pso|yomi@emi.hu
Papp lmre ipapp@emi.hu

só|yomi Péter tudományos főosztályvezető
É|VI Kht. ÉpÜ|etszerkezeti és Energetikai Divízió


