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NYitÍlszÁnór cE |ELöLÉsE És
A FORGALOMBA HOZATAL DOKUMENTUMAI
A nyílászárőkra uonatkoztí előírá-
sokat a közelmúltig magtar köue-
te lrnény szabu ány o k tartalmazták.
A külső homhkzati ablakok, erkély-
ajtők, tetőablakok és bejfu"ati ajtők
nt,e gfe lelőség igazolásónak alapj a
azonban a 2006-ban megjelent
MSZ EN 143t1-1:2006 számú
eurőpai termékszabrldny [7] lett,
mely 2010. január 3I-ét köaetően

a terruékek CE-jelölésének a mű-
szaki alapjót képezi.
A megfelelőség igazolásót rna már
a szállítő me de le lősé gi nyilatkoza-
ta és a terméken elhelvezett CE-
jelölős képezi.

Ml |s Az R ce lelÖÉs, M| A TARTALMA
És rrlrÜnrerÉsÉngx JELENTősÉGE?

A CE.je|ö|és az EU ún' új megközelÍtésű
i ránye|vei, d i rektívái szerinti megfe|e|őség
jelö|és. A ,,Conformité Européenne" kif+
jezés kezdőbetűiból származik, és aa je
|enti' hogy a termék megfe|e| a direKívák
a|apvető védelmi követe|ményeinek' íry
vé|e|mezhetően a bíztonságh oz Íűződő köz.
érdeknek is'
A CE-je|ö|és fe|tÜntetése azért fontos, mert
e je|ö|és né|kül az EU-ban számos műszaki
terméket nem szabad forga|omba hozni,
vagy bevinni. A CE je|ö|ésse| a gyárti vi-
|ágossá teszi' hogy a Vonatkozi direktíva
követe|ményeit betartotta, az e|őirI konfor-
mitási e|járást |efo|ytatta' tehát a termék
megÍe|eI minden követe|ménynek, ame|y
a g/ártót a termékke| kapcso|atban terhe|i.
A termékkörrel kapcso|atos mintaként
|ásd az 1. képet'

A CE-1e|ö|és azonban csak az EU követe|-
ményeinek (direktíváinak) való megfe|e|ő-
séget igazolja, nem megkÜ|önböztető mi-
nőségi je| és nem a vásárlók tájékoztatá-
sára szo|gá|. Feltüntetése az Új megköze-
|ítésű direktívák hatá|ya a|á tartozó ter-
mékeken köteIező, a CE jelö|és nem a
marketing eszköze' Je|en|eg mintegy húsz
új megköze|ítésű direktívát adtak ki, ezek
túlnyomó részét nemzeti jogszabá|yként
már hazánkban is bevezették. ||yen sza-
bá|yozás van az építési termékekre [1]' vi|-

|amossági termékekre, gépekre' gázkészú-
|ékekre' játékokra' stb.
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Typé XYz. Éxterna| pedestÍian doorset intended to
be used in domestic and mmmercial lomtions

Resistan€ to wind Ioad _ Tost pressuro: c|ass 2

Resistance to wind load - Frame deflection: Class B

Wateíightness _ Non€hielded (A): c|ass 5A

Walertightness - Shielded (B): npd

Height and width: 2 000 mm, 1 000 mm

Acoustic perfoman@: 32 dB (.í; -5)

Themaf tEnsmittance. 1,7 W tm2K

Air pemeabi'ity: Class 3

1. kép Bejárati ajtó cE jelö|és mintája a Vonatkozó
termékszabvány módosítás [8] ZA me||ék|etében

A CE.je|ö|és a|apvetően a hatóságok sza
mára szi|' Ha a terméken fe|tüntették a
cE-je|ö|ést az EU és a hazai Várn-, piac-
és más fe|ügye|eti hatóságok köte|esek
vé|e|mezni, hogy a direKívák véde|mi és
más alapvető e|óírásait a szá||ító betar-
totta' ezért a termék az EU és hazánk te
rÜ|etén szabadon forgalmazható. Piace||en-
őrzés során a hatóság kérheti a CE.je|G
|és megaIapozottságának bizonyítását,
az e|őÍrt tarta|mú megfe|e|óség igazo|ást
és a műszaki dokumentációt.

A CE-je|ö|és Íe|tüntetésének Íe|tétele' hory
a termékre vonatkozT va|amennyi direKíva
e|óírásai szerinti megíeIe|őségértéke|ési
e|járásokat pozitív eredménnye| végezék
e|, ame|yró| hatósági e||enőzés cé|jábó|
á||jon rende|kezésre rész|etes, e|őírt tar-
ta|mú műszaki dokumentáció. A termék fe
|e|jen meg a direktívák a|apvető követe|-
ményeinek és e|sősorban a hatóságok
számára erről a megfe|e|őségrő| joghatá.
|yos, e|őírt tarta|mú szá| |ítói megfe|elóségi
nyi|atkozatot, _ egyes termékekné| meg.
Íe|e|óségi tanÚsítványt is, - á||ítsanak ki.
A megfe|e|óségi nyi|atkozat he|yességé-
ért a gyártő fe|elős.
Ha nem haszná|ják a CE-je|ölést (a je|ö|ési

kötelezettség a|á eső termék nincs meg-

je|ö|ve' Vagy a je|ö|és nem megfe|e|ő) a
íorgalomba hozata| nemzeti és EU-s tör.
vényekbe Ütközik' Ennek következménye
|ehet a forga|ombó| vali kivonás, pénzbÜn-

tetés és buntetőjogi fe|e|ósségre vonás is.

szÜKsÉGEs FoRGALoMBA HozATALl
DOKUMENTUMOK

Még a nyi|atkozat formája, fajtája sem
olyan egyérte|mű a gyártók számára.
Á|ta|ában a gyerú, szá||ító nyiIatkozata
annak igazo|ásához kel|, hogy a szá||ított
termék tuIajdonságai megegyeznek a be-
Vizsgá|t termék tuIajdonságaiva|.
Minőségbiztosítási rendszert tanúsító,
vagv az üzemi gyártásel|enőrzési igazo|ás
kel|het azért' hory mindezt e| is |ehessen
hinni' i||etve hogy a gyártó igazo|ni tudja,
hogy a tuIajdonságok á||andóak.

A szál|Ítói megfe|e|őségi nvilatkozat a ma-
gyar piacra szánt termékek esetén.
A Iaboratiriumi vizsgálati eredmények,
szabványossági Vizsgá|atok a|apján a glár-
tT nevében kiá|lított bizonyítvány, ame|y
azt hivatott tanúsítani, hogy a termék
mindegyike megegyezik a tÍpus tanúsít-
ványban szerep|ó termék tulajdonságaiva|.

A vonatkozó 3/2oo3, (|.25.) BM-GKM.
KVVM eryuttes rende|et [5] 5. számú
me||ék|et 2. pontja szerint köte|ezóen fe|
ke|| tüntetni:

. A gyárti nevét, azonosító je|ét (márka.
je|ét) és címét

. A termék rende|tetési cé|ját és azono-
sÍtásához szÜkséges adatait. A gyártás
dátumát' a termék típusát.

o Azon szervezetek megnevezését, azo-
nosítási számát, ame|yek tanúsítványai
a|apján a megfe|e|őségi nyi|atkozat ki-

adásra kerÜ|t;
o Azon műszaki specifikációk (szabvány

vagl más műszaki e|óírás, követe|mény)
íe|soro|ását, ame|yeknek az építési ter-
mék vizsgá|attal igazo|tan megfe|e| ;

. A megfe|e|őségi nyi|atkozat érvényes-
ségi idejét (köte|ező megfe|e|őségi (sza-
vatossági) idó;

. A szá||ító, gyárti megfe|e|őség igazo-
|ás a|áírására fe|hata|mazott képvise-
|őjének (egyszemé|yi fe|e|ős) nevét és
beosztását;

o A megfele|őségi nyi|atkozat azonosító
számát, a kiá||ítás dátumát, a kiá||ító
cégszerű a|áírását.



Ez a megnevezése a be|sőtéri ajtik ma-
gyar köVete|ményekre, Építőipari Míisza-
ki Engedé|yre a|apozott nyiIatkozatának.

Az EK- megfe|e|óségi nvilatkozat az össz-
eurÓoai oiacra szánt termékek esetén.
Euripai Közösségi nviIatkozatnak (EK

nviIatkozat) Vagy konformitási nyiIatko.
zatnak szokták fordítani ango|bó|.
A szá|ítii megfe|e|őségi nyi|atkozatnál |e-

írtakon tú | menően tarta|mazzai

. a CE grafikát és a

. CE je|ö|és tartalmi e|emeit.

EZt a megnevezést ke|| alka|mazni, mond-
ja ki egy irányadó lrat Í2], ha Van a ter-
mékre harmonizá|t szabvány. Tehát a hom.
|okzati ablakok' erkélyajtik tetőab|akok
és bejárati ajtók esetében ez a Vá|tozat
készítendő.

Építési termékre vonatközi nyiIatkozatot
minden esetben a termékke| egyÜtt ke||

átadni a vásár|inak, és ezt a köte|ező meg-
fe|e|őségi idő végéig nyí|ván ke|l tartani.

Az ab|akokra, ajtókra vonatkozó termék-
szabvány [7]' mint műszaki specifikácii
8' fejezete szerint a ryártónak megÍele|ő
tájékoztatást ke|| szo|gá|tatnia a termé-
kének nyomon követhetősége érdeké-
ben, kapcso|atot biztosítva a termék, a
ryártó és a $/ártás között. Ezt a tá1ékoz-
tatást Va$/ egy termékcímkén, vagy egy
rész|etes kíséró dokumentációban, vagy
a gyaró á|ta| közzétett műszaki |eírás-
ban kell elhelyezni.
A nyomon követhetőséget úry is |ehet
biztosítani, hogy a konkrét terméktéte|
azonosítóját fe|tünteti a gyártl az e||enőr-
zési dokumentumban és az EK nyiIatko-
zaton is, ez a megfe|e|őségi nyilatkozat
azonosíti száma.

A CE megfele|óségi ie|ö|és (címke).

TartaImi követeIményei a vonatkozó
3 /2oo3' (l.25') BM-GKM.KvVM egyÜttes
rende|et [5] 6. számÚ me||ék|et szerint:

. A grafikai je|ö|és magassága nem |e-

het kevesebb' mint 5 mm' Lásd a 2.
kéoet

. A gyárti neve Vaeiy azonosíti je|ö|ése;
o Azokat a gyártási (típus) számokat,
' ame|yek a termék (szál|ítmány) azono-
síthatóságát |ehetővé teszik (ha a mű-
szaki specifikációban e|őÍrták) ;

. A gyártási év uto|só két számjegyét;

. Az e||enőrző ( vizsgá|ó) szerveze| azo-
nosítl jelét;

. A megfe|e|óségi tanúsítvány (Vizsgálati
je|entés, jegyzókönyv) számát'

Haszná|ati útmutató.
Minimá|is tarta|mi e|emek a termékszab-
vány [7]' 6. fejezete szerint.

2. kép cE.jelö|és grafikai szimbó|um a Bizottság
1993. jú|ius 224 93/6a/EGK.irányelve szerint

. táro|ás és keze|és'

. beépítési követe|mények,

. karbantartás és tisztÍtás,
r végfelhasználás beleértve a szerkezeti

e|emek cserejét is'
. haszná|ati biztonság.

Sok garanciális/szavatossági probléma
mege|őzhető' ha az |itmutató |épésen-
ként ismerteti a beépítés fo|yamatát, |é
péseit' i||etve tarta|mazza a beépítés cso
móponti r$zát.Tisztázni kell a gombavé-
dőszeres keze|és szükségességét i||etve
a fe|ü|etkeze|és' felü|etvéde|em, nem uto|.

sósorban a rende|tetésszerű haszná|at,
a kü|ön|eges funkciók (p|. résszel|óző á|-

|ás' többpontos záródás) haszná|atának
midját.

A szavatosságra vonatkozóan a
u'/ t985' (|v'22') Évtv.tpvt-Ntv-vtÉtv-
NkM egyÜttes rende|et [6] szerinti tájé-
koztatást ke|l adni.

E|ső sorban a gyefti érdeke, hogy rögzít-
se a szavatosság vá||a|ást kizáró okokat,
ezek |ehetnek a nem megfe|e|ő beépÍtés,
a felü|etkeze|és e|mulasztásábó| eredő
meghibásodások vagy a vásár|ást köve-
tően keletkezett kÜ|ső mechanikai, szál-
|ítási Va$/ raktározási hibábó| eredő sé-
rü|ések.

szAVATossÁG| FoGALMAK

Az e|őző bekezdések után magyarázatot
érdeme| néhány foga|om' me|ynek tarta|-
mát a gyártók is sokszor összekeverik.

. Termék szavatosság
Lényege' hogy a s/árti szavato|ja' hogy
aze|őÍrt' időn be|ü|, rendeltetésszerű hasz-
ná|at me||ett nem je|enik meg a termé.
ken rejtett g'ártási Vagy anyaghibára visz-
szavezethetó meghibásodás. Vita esetén
a vásárlinak ke|| bízonyítani, hogy ren-
de|tetésszerű haszná|at me||et ke|etke-
zett a hiba.

. Ke||ékszavatosság
A kel|ékek a termékhez jogszabá|yban vagl
szabványban előírt dokumentumok, ame.
|yeket köte|ezően át ke|| adni a vásár|ó-
nak. (haszná|ati útmutató, szá||ítói meg.

fe|elóségi Vagy EK megfe|elóségi nyilat-
kozat és CE címke) Bizonyítási teher a
glártóná| Van. A ryártónak ke|l bizonyítani,
hogy a tafta|ma megfe|el az e|őírásoknak
és átadta a vevőnek'

. Garancia = jitá||ás
A szavatosságnál nagyobb feIe|ósség
vá||a|ás, az öt év e|ső hat hónapjában a
ryártinak kel| bizonyítani' hogy a termék
anyag Vagy gyártási hibákti| mentes Vo|t
a hiba keIetkezésének időpontjában,
még akkor is, ha nem vá||a|t kÜ|ön garan.
ciát a termékére'
KÜlön garancia válla|ás esetén rögzíteni
ke|| a gyártónak, hogy az mennyi idóre,
mire vonatkozik - e|terjedt az 1 éves ga.
rancia vá||a|ása' - és a vá||a|ási feltéte.
|eket is közö|ni ke|| írásban.

zámbó Lász|ó
igazságü$/i szakértő

zambo.laszloOl@gmail.com

Papp lmre
Vizsgá|ó mérnök - ÉM| Nonprofit Kft'
nyi|ászáró szakértő (MMK{1-4917)

ipaoo@emi.hu

ToVábbi információk /|rodaIomieÉvzék/:

11] 89/I)6/EGK ÉpÍtési Termék |ránye|v
(cPD)

12] Guidance Paper D-D. |rányadó irat
(a 89/to6/EK Építési Termék Iránye|vre
Vonatkozó|ag) AZ ÉPíTÉS| TERMÉK
IRANYELV SZERINTI CE
JELÖLÉs

t31 1999/93/E|< Európai Közösségek
Bizottsága határozata (1999. január 25.)

Í4l 1997. évi LXXV|||. törVény[RTF bookmark
start: pr2][RTF bookmaÍk end: pr2]
az épített környezet a|akításáró| és
védelméró| - ÉpÍtési Törvény (ÉTV)

t5] 3/2oo3. (|. 25.) BM-GKM-KWM együt.
tes rendelet
az építési termékek műszaki követe|mé-
nyeinek, megfeIe|őség igazo|ásának,
VaIamint forgaIomba hozata|ának és
feIhaszná|ásának rész|etes szabá|yairó|

t61 lI/7985. (|V.22.) ÉVM.|pM-KM-MÉM-
NkM es/üttes rende|et egyes épü|et-
szerkezetek és azok |étrehozásánál
fe|haszná|ásra kerÜ|ó termékek kötelező
aIkaImassági idejéról

I7l MsZ EN t435t-!:2oo6,,Ab|akok és
ajtTk. Termékszabvány, te|jesÍtőképességi
je|lemzők. t' rész: Tűzá||ó és/vagy
füstgátló tu|ajdonság né|kü|i ab|akok
és kü|ső bejárati ajtók.''

t8l EN 14351--1:2006+41:2010:E

''Ab|akok és ajtTk. Termékszabvány,
te|jesítőképességi
je||emzők. 1. rész: TŰzá||ő és/vagy
fÜstgát|ó tuIajdonság nélkü|i ab|akok
és kü|ső bejárati ajtók.''
/Kiegészített szabvány ango| Vá|tozatl
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