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igazominden forgalombahozott terméketmegfelelóségí
lással kell ellátni' Az ajtókra vonatkozó követelményszabvány/IvISZ9386:1991/1, pontja ugyan foglalkozott
a betörésgátlással,de végülennek mődszerétnem dolgozták ki'

- Hogy |átia a problémáta behatolásvédelmívizsgá|atokat v égzőlaboratórium v ezetője?
A biztonságtechnikakérdései,a köz- ésa magántulajdon,
P. M.: Miután a szabványokból a betörésvéde|mivizsgáa középületeink, ésnehezen megszerzettegyéniértékeink latok kimaradtak,a PLUTO Mérnöki Iroda Kft' laborató1992 őta,
védelme,ezek megóvása mindig is foglalkoztatottmind.
riuma felvállalta ezen vÍzsgálatoke|végzését
nyájunkat' Húsbavágó,dtámaikérdéssé
válÍk,ha betörnek
EIőszőr a német DIN 1810? szabvány etőírásaitfigyeotthonunkba, üzletünkbe éselvÍszikingóságaÍnkat,amit
lembe véve,maÍdakotszerű'MSZ ENV 7627-1630szab'
jobbáraegy életmunkájával teremtettünk meg' Fokozottan
ványok szeint végezttika v2sgálatokat,Laboratóriumunk
érvényesez ma, amikor a technÍkarohamos fejlődésével akkreditálását megszetezninem állt módunkban' ezért
az illetéktelen behatolók is tisztában vannak' feilesztik
a vizsgá|atieredményekma sem mÍnősítenek,csupán
mríszakitudásukat a könnyen elérhetőszetzeményrcméajánlást adnak,
nyében'otthonunk leggyengébbpon!án, á|talábanaz ajt6n
EIőszöt volt egy hármas biztonságÍfokozat rendszer' 1,
keresztül jutnak be a betörők' vti\en biztonságtechnikai
minimálís,2, tész|eges,3'
teljeskörú kategória'
védelmi követelmény érvényesjelenleg nyflászáróinkta?
Ma már hat kategória létezik,s életbelépetta kettős kóa MABISZ
Mennyire tart1ákbea bÍztonságechníkaÍ
elóírásokata ki
dolásÍrendszer'Ez azt jelentl hogyvan egyszeÍ
vitelezőilr,a gyártők, atervezők_ összehasonlítvaaz ewőpaí
ajánlás - s mellette az ev6paí szabvány szerinti minő.
országok előírásaival, gyakor|atávű'
sítő besorolás, A biztosítói kódrendszer azonban Íordítottja a szabvány szerintinek, ezéttkizárt a félreértésí
Mít is jelent, ha MABISZ biztonsági aitót építünkbe
lehetóség'
ezekre a kérdésekre
közösen keressük aváLaszt'
_ Mi az európai gyakorlat a nyí|ászárőkbiztonságtechni- Mi a kiinduló pont?
kai vizsgálatait illetően?
Pajor Mihály: Az építésúgyi
hatóságok feladatköre az ajP I.: Eurőpában jelenleg összesen 171akkreditált minótók, ablakok mríszaki követelményeinek vizsgálata és
akuszsítőLaboratőriummríködik'ebből7)Íofl a|kozíkanyí|ásvízzárás,széIá|Ióság,
hatósági mínósítése
Íégzárás,
zárók széleskörű' vizsgáIatával,beleérwea behatolás véhóátbocsátás) az Ídevonatkozó
tikai teljesítőképesség,
delmet Ís,Az ÉMIlaboratóríumaierre a feladatranem
szabványok a|apján,de ezekben a szabványokbannem
sincs akkkészültekfel - sót a szerelvényekminősítésére
kötelező elemkéntszerepela behatolásvédelem,vagyis
_
kell
lépníe
tovább
de
az
életnek
reditált
státuszunk
a betörésvédelem'
ezena felemás helyzeten' AzÉMIKht. tehát figyelembe
_Mi az Éut álláspontjaa témában?
veszí a MABISZ v izs gáLatieredményeitaz Épitőipari Mű,szaki Engedély(Étur)kiadásánál,mivela termékmegPapp Imre: Az EÍJ csatlakozástkövetóen megváltozott
nevezésében,
az adott mríszakitáblázatban- pontosabIépőűj követelményrendszert
életünk,s az ígyérvénybe
is feltünteti az eredményeket,
előkészítetts
éghÁnyában csak,,utánkövető'' módon é1- ban annak lábjegyzetében
jük meg' A jogszabá|yiváltozások jelolik ki a feladatokat,
Külföldön mÍnősítetttermékhono sitásánáIjoghatályos.
s csak ezt követi a gyakorlat'Megjelent azÉpítésíTermék nak tekinthe tő abíztonságtechnikaíosztá|ybasorolás ís,
Törvény,
Abeltéri ajtók ésablakok mínősítővizsgá|atáta Sopron.
Direktíva magyarvá|tozatakéntaz újÉpítésngyí
ban |évő,a Nyugat-Magyarország1Egyetem tulajdonában
s annak végrehajtásírendeIete,amely kimond;a, hogy
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fókuszbana biztonságtechnika:
k.,.ku''t.|-b.''élg.té'€
lévő akkreditált laboratóriumban is _ míg a vasalatok
mínősítő vizsgáIatát ugyancsak Sopronban egy gyártő
cégakkredítáltlaboratóríumábanel tud;ák végezni,

a termékleírásbanfoglalt kínálattól eltérninem lehet'
Amennyiben mégísmás megoldást váIaszt a tewez6,
űgy az ajtőt a változtatott szerelvénnyeIegyütt űjra a|á
kell vetni a minősítő vízsgálatnak'

- Milyen problémákkalnézszembea kivite|ező, ha a tervek
szerinti MABIsz áLta|minősítettajtót kell beépítenie? - Mi történik akkor, Ita a már beépített ajtő minőségét
Szilági Ferenc: Sajnospénzcentríkusvílágbanélünk, s
akár aberuhází vagy a kivítelező megkérdójelezí?
egytender elnyerésénél
legmeghatározőbbaz ár kérdése! P. I.: Kár eseménynélvagyegyébvítatotthelyzetben az
Ez sokfélevisszásságot okozhat' Azok a forya|mazík,
építtetókérheti, az ÉpitésiFelügyelet, ílletvea Fogyasztőakík német szabványszerint bevizsgált ajtót hoznak be
védelemjogosult elrendelni a helyszíni szakértőiv izsgáMagyatotszágÍa- s itt csupán honosítaniukkell- 1óval
Iatot, Ezértis nagyon fontos a sok évrevisszamenőleg
olcsóbban értékesíthetik
ugyanazta minőségű'ajtóikat,
visszakereshetőadatbázisgondozásaésmegléte,mert nagy
mint amennyibe az ítthon gyártottak kerülnek' Nem
segítséget
nyújta vita eldöntésében,Lszámitőgépésf.őmíndegy,hogy egy WK2-es minősítésúbejátati ajtőhoz
ínternet
leg az
korában ez már nem jelenthet gondot,
jutok
100 ezer Ft-ért
hozzá, vagyaz oBl-ban Íe|eáréft'
Nagyon jó, naprakész,könnyen kezelhető adatbázissal
A középkategóriáslakások 7ooÁ-átmásodlagosbizonságrendelkezÍka PLUTo Mérnökíroda Kft, saját vizsgá|atatechníkával _ mozgás, nyitásétzékelővelellátott riasztő
it6|, a1án|ásairól- s azÉwtlís rendelkezik egy sok évre
rendszerrelis felszerelÍk,ígybutosígáka kettós védelmet,
visszamenőIegesadatbázissaltöbbek között az ajtő-ab|ak
Az ajtő mínősítésénél,
kompletten az egészszerkezetet
minősítéseíről'A külfóldrőI származő termékeknélaz
minősítik,,tokka1-vonóval'', vagyÍs ajtíIappal, tokkal,
interneten keresztül a gyártói adatbázisbanvÍsszakeresüveggel, szerelvényekkel-pánttal,kilinccsel, zárszerkehető a termék'Továbbáerre ís szo|gáIaCE jelölés bevezettel együtt,
zetése,amelyet,honosítotthatmonizá|ttermékszabvány
(Ablakokra,bejárati ajtőkra azMSZ EN 14351-1l2006)it
- Milyen szerelvényrevonatkozó szabványe|őításokléelő a termékgyáftóWforga|mazőkrészére'
Ennek értelméteznek?
ben a CE -jelölésnektartaLmazniakella terméklényeges,
,Sz.fl; Külföldi kivitelezői munkáink során többször taaz Első TípusvizsgálattlegyzóiltönyvbenÍsigazolt műszaki
pasztalhattuk,hogy példáulaz olasz szabványoka kilinjeI|emzőít,valamint a fenti termékszabványbane\őírt
cset 9ó0 mm-re helyeztékle a mozgásszervi fogyatéko- további adatokat'
sok képességeitfigyelembe véve,s a kílíncs szerelési
magasságánakkérdéseNémetországbanegyeztetés
alatt -Hanéhány évmúlvaa beépítettMABIsz minősítésríajvan, hogy mégennél ís alacsonyabbra850 mm-re vagy
tóval kapcsolatban merül fel probléma,mi a teendő?
900 mm-re kerüljenek hasonló megfontolások alapján'
P M. : Amennyben a használat során az ajtőnáű,ptoblémák
Amagyat gyakorlata régebbinémetszabványoka|apján
merülnek föl' akkor a PLUTO Mérnöki Iroda Kft' szak1050mm.
emberei elvállalíáka szakértőiszemlét'
A skandinávok zárszerkezeteeltéra miénktől, amí sok
Ilyenkor áIta|ábankiderül,hogy abeépítettajtó nem az,
félreértésre
ad okot, ha találkozunk velük az épitőanyag- amit mívizsgáltunk,Vagyolcsóbbal,gyengébb
minőségúipari kereskedésekben,Egyetlen egységesszerelvény.
vel cserélték
kí az eredetilegbevízsgáIt
szerelvényt,vagy
szabványra lenne szükség'
egyébajtószerkezetiváltoztatásoktörténtek'Amennyiben
Kivitelezőí szemmel egyértelmrívé
kellene tenni, hogy
ezek után p1,.apanaszoslakó szakértőívízsgálatot,írásos
speciálísfunkcíójúhelységekben
pontosanmílyenminó,szakvéleménytkérigazaa|átámasztásához,akkorennek
sítésűnyí|ászáró
tehetőbe, s annak milyen szerelvények- már igazo|t díjszabásav an,
kel kell rendelkeznie' Fontos lenne szem előtt tartani,
hogy egy tűzgát|őajtó kilíncsei,vasalataíísmegfeleIjenek - Létezík-evalamilyen ajánlás, hogy hová milyen minőatűzgát|ás krÍtériumának!Sajnosláttam a gyakorlatban
ségríésbesorolásúaitó építhetőbe?
olyan megoldást, ahol a tűzgát|6ajtóknál lecseréltéka
Sz.fr; Mint kivítelezó mindig a tenderkiírásszenntl'min&
hozzá va|6 vasalatokat az épület egységesdesígnjának
ségűajtőt építjükbe' mégísnagyonforitosnaktartanám,
megőrzéseérdekében'
ha létezneilyen ajánlás' Speciális ajtó beépítése
szükséges az egészségügyí
intézményekben,
a vizes ésnedves
_Yá|toztatbató a vasalat csupán azért,mett az adott hetérben,a túzvédelmiterekben stb'
lyen nem jól mutat?
Cégünktésztvettaz Európa Torony építésében,
ahol látPI.: Az európai szabványokerre vonatkozían egyérte|mű ható volt, egyértelmúen
atervező döntött arról, hová, miéskompatibílis választ adnak az űn, váItoztatásltáblályen minősítésű'ajtő kerül1ön, de későbbiekbenövé a felezatta|,etáb|ázat több lehetőségetkínál egy-egyrészegység lósség'óriásí mentalitásbeliktilonbség,hogy nálunk még
cseréjére,
ésaz ezzelösszefüggésbe
hozható tulajdonsámindig az ár dönta sílányságjavára,Jó lenne ezen végre
gokvá|tozására,Amennyibenlényeges
jeL|emzővá|tozik,
változtatní,csakígyiuthatunk el a mínőségiépitészethez,
www.ajto-ablakspektrum.hu 11

