
A ny í|ászár ó gy ár t.ók számára mái u S 2 B-án szakmai fó ru m ot
szervezett közösen az MSZT és azÉM| Kht. Budapesten. A ren.
dezvény cé|ja, hogy a résztvevők betekintést nyerjenek a CE-je-
|ö|ésseI kapcsoIatos MSZ EN 14351-1:2006 (AbIakok és a;tók'
Termékszabvány, te|jesítóképességi je||emzők. 1. rész: rűzá||ó
és/vagy füstgát|ó tu|ajdonság né|kÜ|i ab|akok és kü|só bejárati
ajtók) szabvány tarta|máró|, a szÜkséges vizsgá|atokró| és az
aIkalmazás gyakorIati tapasztaIatairó|, a harmonizációs íolyama.
tokró|. A 2006. augusztus 1.-jén közzétett MsZ EN 14351-1 ango|
nye|vű szabványnak az idén március 1-jén megjeIent magyar
nyelvű változata nagyban megkönnyíti az érintettek számára az
érteImezést'

A szabványban meghatározott te|jesítóképességi mutatók
érteImezhetőségére va|ó átá|Iás nehézségeit megkönnyítendő, a
harmonizációs időszakot a CEN a korábbi 2oo9. Íebruár 1-jérő|
meghosszabbította 201 0' íebruár 1'jéig. Ez azt jeIenti, hogy a
2010.es idópontig van lehetőség az eddig érvényben |évő AbIa-
kok és erké|yajtók' Műszaki követeImények (MSZ 9384:2 1989)
és aZ Ajtók műszaki követe|ményei (MSZ 9386:1993) című ma-
gyar szabványokban fogIaIt te|jesítőképességi mutatók szerint
kiá||ítani a íorga|omba hozata|hoz szükséges megíe|előségnyi-
Iatkozatot. Jövó év íebruár 1-jétő| már a CE.je|ölésseI e||átott
nyí|ászáró íorga|mazható |egá|isan mind az EU, mind hazánk
terÜ|etén. Csak röviden nézzúk, hogy mi|yen fo|yamatokon ke||
átesni a nyí|ászárógyártóknak ahhoz, hogy CE-je|zéssel |áthas-
sák eI termékeiket.

A gyártónak a megfeIe|őségi igazo|ás megszerzéséhez e|ső
|épésként egy kijelölt vizsgá|ó|aboratóriumban az úgynevezett
eIsó típusvizsgálatot (ETV) ke|l e|végeztetni. Ekkor vizsgá|ják
meg a termék |égzárását, vfuzárását, szé|á||óságáÍ, akusztikai
te|jesítőképességét, hőátbocsátását, a biztonsági eszközök
tehervise|ó képességét és a működtető erőket (csak gépi mű-
ködtetésű ajtók esetében). Amennyiben a termék tervezett
fe|haszná|ása egyéb speciá|is műszaki je|lemzők tanúsítását is

megköveteIi, az e|őzőekben említeti a ap.,;zsgálatok tovább
bővíthetők.

Az e|ső típusvizsgá|at eredménr eit az !|só Típusvizsgá|ati
Jegyzőkönyvben (ETVJ) rögzítik. ,{z ET\ j nregszerzésén tú| a
gyártónak be ke|| vezetni az ty4SZ E\ 1-35-,] :]006 szabványban
rögzített üzem i gyártás-el Ienőrzes í re n isze ri ( Ü CYE ), me| |yeI
a gyártó garantálja, hogy a bel izsoái: :e,]es tményté nyezők a
termékre ío|yamatosan te|jesÜlnek. \Z L c\ E kia|akítása tulaj-
donképpen egy Ieegyszerűsített m inosésbiztosítási rendszer. A
gyártás-e||enőrzési rendszer mÚköoesehez a következőket ke||
te|jesíteni:
_ A gyártási fo|yamatdokumentá]ása a g'.ártás kÜ|önböző

technológiai pontjain ellenórzöt: e' :.;sok jegyzókönyvek
készítése, fe|e|ős szemé|y megnei ezese.

- A gyártási fo|yamatban aIkalmazo:i eszktzök, berendezések
ismertetése'
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- Kido|gozott utasítások, eliárások a berendezések műszeres
e||enőrzésér ő|, karbantariás áró|, javításár ó|, ka|ibrációiáró|'

- Beérkező nyersanyag/ szerkezeti elem |eírása, keze|ése.
- Nem megfe|elő termékek keze|ése.
- Atermékje||emzők fenntarthatóságának kidoIgozott e|járása

fé|kész és késztermékek esetén egyaránt (vizsgá|ati terv készÉ
tése, mely technológiai pontokon mi|yen gyakoriságga| ke|l az
elIenőrzést e|végezni)

' Az.E|ső Típusvizsgá|ati )egyzőkönyv és a működó üzemi gyár..
tás-e||enőrzési rendszer megléte esetén kiá||ítható a megfele|ásé-
gi nyi|atkozat és haszná|ható a CE-je|ö|és a termékre.

A megfe|e|őségi nyi|atkozat tarta|mazza a gyártó íőbb adatait,
i||etve az adott termék |eftását, típusát és Íe|használási |ehető-
ségeit. A CE-je|ö|és b nyí|ászárógyárÍók számára előnyösen) a
terméken kívü| elhelyezhető:
- a kísérőcímkén
- a termék csomago|ásán
- a kísérő, kereskedeImi dokumentumon
- a gyártó á|tal adott műszaki |eíráson egyaránt.

Úi kovete|ményszint szÜkséges
A bevezetésre kerü|t MsZ EN 14351{:2006 szabványban

ta|álható te|jesítményté nyezők osztá|yozási-ielö|ésrendszerét
megnézve |áthatjuk, hogy a hazánkban a harmonizációsidőszak
végéig érvényes MSZ 9384:2-1989 és az MSZ 9386:1993 magyar
szabványokban szerep|ő jelö|ések eltérnek az európai szabviny-
ban |eírtaktó|. Ez e|sősorban nem a vizsgá|ati módszerektő| va|ó
lényeges eltérést jeIenti, hanem Íő|eg az osztályba soro|ási jelö|é-
seket.

Mive| az eddig megszokott magyar je|ö|ésrendszer a har-
monizációs időszakvégére ,,e|tŰnik,,, ezért szükség van egy új
szabvá nyte rve zet kid o| goz ás ár a a ny í| ászáró k b e é p ítés i h é iye.
szeri nt katego rizá|t Í e|haszná|ási javas|atra, m e lyben már az
új európai uniós je|ö|éseket alka|mazz ák, Ezt a fe|adatot tűzte
ki cé|ul az ÉM| Kht. Azért, hogy tapasztalatokat gyűjtsön a
hazán kban gyártott ny í|ászár ók te ljesítményté ny ezői ő| az ú1
je|ö|ésrendszer és vizsgá|ati módszer szerint, az ÉM| Kht. fe|-
dolgozta az á|ta|a az e|mÚ|t három évben bevizsgált nyí|ászárók
paramétereit. Az eredményeket megvizsgálva |átták, hogy a ha-
zai nyí|ászárógyártó cégek á|ta| forga|omba hozott termélek ió
teljesítménytényezőkkeI rendeIkeznek, megá||va ezzeI heIyüket
az EU piacán is.

Az ab|akok esetében a|égzárási és a szé|á|lósági paramé-
tereknél mind a bukó-nyí|ó, mind a középen felnyí|ó esetén a
legmagasabb kategóriákba tartozi k a bevizsgá|t iyí|ászár ó több
mint fele. Yízzárási szempontbó| is jó eredmények adódtak, hi-
szen többségÜk a V2-es kategóriába soro|ható.

. 
A bejárati ajtókat nézve szintén a|égzárás és a szé|á||óság

tekintetében figyeIhetők meg jobb ereámények (L2, SZ2), ri{
vízzárá:ná| a szerényebb (V3) kategória a je||emző.

Az EMI Kht a kutatási eredményei a|apján javas|atokat do|-
gozott ki táblázatos Íormában a nyí|ászárók beépítési szabá|yo-
zására a Íö|drajzi elhe|yezkedés, beépítettségi kategóriák és a
magassági e|he|yezés függvényében. Az ab|akokra iutó szé|nvo-
más meghatározásakor a helyszíni, beépítettségi műtató szerínt a
következő 4 kategóriát határozták meg. (MSZ íggl-l-+ a|apján)
- |' kategória: Nyí|t tenger; szé|irányban lega|ább 5 km hosszú

tó; egyen|etes sík sz ár azÍ ö|di terü |et, akadá|yok né| kü |.

- ||. kategória Mezőgazdasági terü|et kerítésekke|, elszórtan
mezőgazdasági építm ényekke|, házakka| vagy fákka|'

- l||. kategória: Külvárosi vagy ipari övezetek, erdők.
- |V' kategória: Városi övezet, ahol a fö|dterü|et |ega|ább

15%-ín o|yan épü|etek vannak, ame|yek át|agos magassága
|ega|ább 15 m.
A szabványjavaslatta| is segítséget kívánnak nyújtani az építé-

T-"!l"\ abban, hogy az adott helyre milyen te|jesítményté nyezőj(t,
CE.je|zésse| ellátott nyílászáró építhető be. A kutatási tapaszia|atái.
kat kamatoztatva a 10 métert megha|adó magasságú épÜleteknél a
beépíthetőségi paramétereket kü|ön megbon1ottá[ az épü|et köze-
pére és szé|ére is. Erre azért van szükség, mert megfigyeiték, hogy
a ]-0 m fe|etti magasságokná| az épü|et szélein (e/5J Jyan plusz 

",

szé|nyomás lép íe|, ami indokohtá teszi a jobb paraméierekkel (|ég.
zár ás, v kzár ás, szé|á||óságstb.) rendeIkez ő ny i|ászár ókbeépítésér

A táb|ázatban szereplő kritériumok könnyebb érthetősése
miatt nézzÜnk egy normál 4 szintes társashizat, me|yek a tti be-
építési kategóriába esnek, 12 m-es épü|etmagasságig:. beépíthetó ab|akok az épü|et közepén

- 10 m magasságig 2-7A-BA(L3-v2.sz2)
- 12 m magasságig 3-7A.B4 (L2-v2-sz1)

. beépíthető ab|akok az épü|et szé|ső részén (épÜ|et sarka és a
tő|e e/5 m közötti sávban)
- .l0 

m magasságig 2-7A-B3 (L3.v2-sZ2)
- 12 m magasságig 3-9A-B4 (L2-v1.sz1). a bejáratiajtókná|,l0 m magasságig2-2A-B3 (L3-v4-sZ2)

(P. r.)

@to-zs'"'it 19 m-iS fto-ra r,

lW 3-sA-'.4 3-94-84 4-9^.-84 4-E750-85 A plusz
szé|nyomás
módosító
hatását

nem kell
figyelembe

renni az épü
Iet szé|éné|'

4-E750-Bs 4-E750-85 4-E900-B5 2-4Á.-84 3-7Á.-84 3-7Á.-84 3-94-85

3-9Á.-84 4-94-Bs 4-E750-85 4-E750-85 4-E750-Bs 2-44-84 2-4/.-84 3-4A.-84 J-/l\-rJ5

3-7Á.-83 3'94-84 3-94-84 4-9A.-84 4-E750-85 2-2Á.-83 2-4/.-83 2-4Á.-83 3-4/.-84

2-4A.-82 2-4/.-83 3-74-B3 3-7Át-83 3-7A.-83 3-94-84 4-9Á.-84 2-2Á'-82 2-2Á.-83 2-4/.-83 2-4A.-83

Forós: ÉM| Kht'

l,"sy.''::=9.s:l.!*ryt!:f nyi|őszőrők oz e|he|yezés, beépítettségi kotegó1o és o mogossógi e|helyezkedés fÜggvényében. Az odo-tok oz MSZ EN l435l:200{ sz9byónyb9n_|eí* |égrcró si, vizzőrősi-és széia||ósagi mutoiók ,'íint uo,nnok 
'"goju; rl*iouü e,tct"lsorbon o ie|o|ésben: |éozőrős-A,v,lzÁrős-Exxx, sicla||a.sag.os). Je|entésÜkrórbái"Ú'";; i;il ;il";iil;il;E iIJo r',."' nur.-kok műszáki követe|méiyeicímó cikksoroáabán ofuo.hot"nok. 
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