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Papp Imre 
Okl. faipari mérnök, szakértő mérnök  
ÉMI – Műszaki Szolgáltató Iroda 
 

Hogyan válasszunk beltéri ajtót ? 
avagy, a vizsgált műszaki jellemzők a 
gyakorlatban… 
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Miért éppen én állok itt ?! 
 

Az ÉMI elnevezés változásai : 


Építésügyi Minőségellenőrző Intézet 


ÉMI Rt. 


ÉMI Kht. 


ÉMI Nonprofit Kft. 

A laboratórium elvevezései: 


Épületfizikai Laboratórium 


Épületfizikai Szakági Laboratórium 


Épületszerkezeti és Épületfizikai Szakági Laboratórium 


 Szerkezetvizsgáló Laboratórium 

 

Volt   Vizsgáló mérnöki munkakör,  most Műszaki szakértő 
                                                                        Igazságügyi szakértő 
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I.  MIT KÍNÁL A REKLÁM? 
Milyen gondolatmenetet követ egy kereskedő ? 
 
VÁLASSZON ! 
• Színárnyalat (világos, közepes, sötét) 
• Felület (Dekorlemez, CPL, furnér, festett) 
• Szabványos vagy egyedi méretű?  
• Merre nyílik? 

Ha megvan a darabszám és a határidő már viheti is ! 

• Extra gondolatok: 
• falvastagság 
• hanggátlás 
• tartozékok 
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Hogyan keres egy építkező? 

.   
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Milyen segítséget kapunk az előírásoktól ?  
 

253/1997 (XII. 20. ) Kormányrendelet  
Az országos településrendezési és építési követelményekről 
 

                    Több paragrafus vonatkoztatható a témához …. 
62. §.  Nyílások, nyílászárók  

           (1) A nyílásnak, a nyílászárónak és az üvegfalnak meg kell felelnie az építmény és a helyiség rendeltetési céljának, a tűz-, hő-, zaj- és vagyonvédelem, 

                     valamint a biztonságos használat követelményének. 
              (3) Az ablaknak, továbbá a tömegtartózkodásra szolgáló helyiség kiürítésre számításba vett ajtaja ajtószárnyának nyitott helyzetben  
                    biztonságosan rögzíthetőnek kell lennie 
              (4)  Az építményben a gyalogos közlekedés céljára szolgáló falnyílásnak vagy ajtónak alkalmasnak kell lennie a rendeltetésszerű és a biztonságos  
                       használatra. A falnyílás vagy ajtó szabad mérete 0,60/1,95 m-nél nem lehet kisebb. 
88. §. Természetes megvilágítás 
                   - A közvetlen természetes megvilágításra szolgáló bevilágító felület és a helyiség hasznos alapterületének aránya 
                      a) nevelő-oktató helyiségben legalább 1:6-od legyen, 
                      b) egyéb huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségben legalább 1:8-ad legyen, vagy megfelelő megvilágítási körülmények mellett, indokolt  
                           esetben 1:10-ed lehet, továbbá 
                     c) felülről történő bevilágítás esetén legalább 1:10-ed legyen. 
91. §.  Természetes szellőzés 
                  - Természetes szellőzés céljára a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben olyan, közvetlenül a szabadba nyíló nyílászárót kell biztosítani,  
                     amelyen át szükség esetén egy ember kimenthető. 
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Milyen szabvány segíti a szakembereket? 
 

Sok résztulajdonság  
vizsgálható és értékelhető… 
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Nemzeti Műszaki Értékelés, Első típusvizsgálati jegyzőkönyv 

. 

Elkészítettük a teljesítménynyilatkozat mintáját is. 
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II. KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK, MŰSZAKI JELLEMZŐK 

Sima ajtót  szeretnék olcsón. Majd mi lefestjük. 
  
 

 



2017.04.09. ÉMI - CONSTRUMA előadások 10 

Igényes kialakítású legyen, pontosan illeszkedjen. 
 

.   
 

 

Az árak a különlegesség 
mértékéhez szabottak. 
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Igényes kialakítású legyen, pontosan illeszkedjen. 
 

.   
 

 

Méret, méretpontosság, derékszögűség 
MSZ EN 951:2000 

1 mm eltérés lehet méterenként 
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Könnyen záródjon! 
 

.   
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Működtető erők    MSZ EN 12046-1:2004; MSZ EN 14608:2004 
. 
Chatillon erőmérő, 10 cm segéd tárcsa, súlysorozat 

Tolható, nyitható, lenyomható 
100N, 10 Nm a határérték… 

Könnyen záródjon! 
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Bírja a strapát, ne menjen tönkre ! 
 

.   
 

 

Ne csak a pántokra, zárakra 
gondoljunk …. 
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Bírja a strapát, ne menjen tönkre ! 
 

. 

Kibírja-e károsodás nélkül a rendeletetés ellenes használatot? 

Szárnysíkra merőleges erőhatással szembeni ellenállás 
MSZ EN 948: 2000; MSZ EN 130:2001 
Függőleges terheléssel szembeni ellenállás 
MSZ EN 947:2000 

300 N 

Szárnysúly + 
20 – 50 kg 
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Tartós használhatóság 
 MSZ EN 1191:2013; MSZ EN 12605:2001 
. 
 Vizsgáló keretek, Pneutechnika ajtónyitogató 
 

      20.000-50.000-100.000 nyitás 

(video) 

(video) 

Bírja a strapát, ne menjen tönkre ! 
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A réginek a sarka leütődött! 
 

.   
 

 

Kemény test ütésével szembeni ellenállás 
vizsgálat MSZ EN 950: 1999 

0,5 kg – 30, 50, 100 cm 
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Lágy nehéz test ütésével szembeni ellenállás  
MSZ EN 12605:2001 
 
. 

 
. 

 

Vizsgáló keretek,  30 kg-os ütőtest 

(video) 

Bírja a strapát, ne menjen tönkre ! 
 



2017.04.09. ÉMI - CONSTRUMA előadások 19 

Milyen ajtó jó a fürdőbe is?! 
 

75%-nál nagyobb páratartalom = különleges kivitel ! 
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Légzárás  MSZ EN 1026:2001  
 
Holzbau-Holten ablakvizsgáló berendezés 

 

Vizsgálható 60 x 90 cm-től 300 x 350 cm-es méret, 
0-600 Pa nyomásig mért légáteresztés 

(video) 

Huzatos az átjárónk ! 
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Mi alapján is választunk? 
 

- Bemutatóterem   – ott kiállított termék minta 
- Webáruház   – fotók, leírások 
- Prospektus   – fotók, leírások 
- Szomszéd ajánlása – ‚Nekem bevált’ vélemény 
 

MIELŐTT elhangzik az  „ILYET KÉREK !” 
 
 Gondolják végig, hogy mit várnak el a leendő ajtótól… 
 
 

Ez az előadás talán adott néhány szempontot.  
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További információk, cikkek és előadások anyaga  
elérhető 
az ÉMI honlapján 

http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/ 
Pub/publikaciok.html 

Ha van most kérdésük 
állok rendelkezésre ! 



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! 
 
Papp Imre 
Szakértő mérnök 
ipapp@emi.hu 
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