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Nyí|ászárók CE-jeIö ese es a

forgalomba hozata dokumentumai
A nyíIás zárőkravonatko ző e|őírásokat Az EU direktíváinak való megfelelés
A CE-jelölés azonban csak az EU kóvetelményeínek (direka közelmúltig magy aÍ követelm ény szab. tíváinak) való megfelelőséget igazoIja, nem megkül önbözványok tartalmazták, A külsó homlok. tetó mínóségi jel, és nem a vásárlőktájékoztatására szo|gáI'
Feltü nteté se az ítj me gkő zelíté ű d irektívák ha táIy a alá tar zati ablakok, erkélyaitók, tetóablakok és tozó termékeken kötelező, a CE-jelölés nem a marketing
bejáratí ajtók megfelel ősé$gazolásának eszköze, Jelenleg mintegy hűsz (tj megközelítésű direktívát
adtak ki, ezek túlnyom ő ftszétnemzeti jogszabályké nt már
alapja azonban a 2006-ban megjelent hazánkban is bevezették. tlyen szabáLy ozás v an az építésÍ
lrlsz EN 1435t.I:2006 számú' európaí termékekre ], vÍllamossági termékekre, gépekre, gázkészülékekre, Íátékokra stb'
termékszabvány |7llett, mely 20L0, ja.
nuár 71'-ét követóen a termékek CE.je. Tartalma és feltüntetésének jelentősége
A CE-jelölés alapvetően a hatóságok számára szó7, Ha a
lölésének a műs zaki alapját képe zi, A terméken feltüntették a CE.jelölést , az ErJ és altazaivám.,
piac- és más felügyeletÍ hatóságok kötelesek vélelmezni,
megfelelőségígazolását ma már a szá|- hogy
a dÍrektívák védelmÍ és más alapvető e|őírásait a szá|Iító megfelelőségi nyilatkozata és a ter. lító betartotta, ezért a termék az EU és hazánk területén
szabadon f'orga|mazható, Piacellenőrzés sotán a hatóság
méken elhelyezett CE. jelölés képezi. kérheti a CE-j elölé s megalapozottságának
bízonyitását, az
s

[1

elóírt tartalmú megfelelőségigazo|ást és a műszakí doku-

Ml ls Az A cr-relölÉsz

A CE-jelölés az ETJ (ln' új megközelítésű Írányelvei, direktívái szerinti megfelelőségjelölés. A Conformité Européenne
kÍfejezés kezdőbetrííbőI szátmazik, és azt jelenti, hogy a

termék megfelel a direktívák alapvető védelmÍ követelményeinek, így vé|elmezhetően a biztonsághoz Íűződő
kozérdeknek is' A CE-ielölés feltüntetése azért fontos,
mert e jelölés nélkül az EU-ban
számos mríszaki terméket nem
szabad forgalomba hozni vagy
bevinni' A CE.jelöléssel a gyártó
o1234

világossá teszi, hogy a vonatkozó
dírektívakövetelményeit betartotta, aZ előírt konformitásÍ eliá-

rást lefolytatta, tehát a termék
megfelel minden követelmény.
nek, amely a gyártőt a termékkel
kapcsolatban terheli (1, ábra),
I' ábra: Bejórati ajtó CE-jelölés mintója
a v o natko z ó t erm élrs z abv ány -mó
[8J ZA mellékletében
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mentációt, A CE-jelölés feltüntetésének feltétele, hogy a
termékre vonatkozó valamennyÍ direktíva előfuásai szerinti megfelelóségértékelési eljárásokat pozitív eredményny el v é ge z z ék el, am elyrőI h ató sági ellen órz é s céIjáb ő1' áÍjon rendelkezésre részletes, elóírt tartalmú műszaki dokumentáció. A termék íeleljen meg a direktívák alapvető
követelményeÍnek, és elsősorban a hatóságok számáta erről a megfelelőségrőI joghatályos, e|őitt tarta|mú' szá||ítói
megfelelóségÍ nyÍlatkozatot - egyes termékeknél megfelelóségÍ tanúsítványt is - állítsanak ki' e megfelelőségi nyilatkozat helye s ségéért a gy ártó felelős, Ha nem hasznáIják
a CE-jelölést (a jelölési kötelezettsé g aIá eső termék níncs
megjelölve, vagy a ielölés nem megfelelóJ, a forgalomba
hozatal nemzetí és EU-s törvényekbe ütközík' Ennek következménye lehet a forgalombólvaló kivonás, pénzbüntetés és büntetőjogi felelősségre vonás Ís,

to

szÜKsÉGEs FoRGALoMBA HozATALl
DOKUMENTUMOK
Még a nyilatkozat Íormája, Íajtája sem olyan egyértelmű a
gyártők számáta, eltalában a gyáttő, szál|ítő nyilatkozata
an nak igaz o|ás áho z kell, ho gy a száIlított termék tula j don-

aktuális: SZabVán
ságai megegyeznek a bevizsgált termék tulajdonságaíval'

a gyártás között, Ezt a tájékoztatást vagy egy termékcím.
kén, vagy egy részletes kísérő aommentalíoban,
vagy a
gy ártő által közz étett műszaki leírásban
kell elhelyezií,
A nyomon követhetőséget úgy Ís lehet biztosítaní,
hogy

MlnőségbíztosításÍrendszert tanúsító vagy az izemi gyár.
tás-ellenőrzési igazolás kellhet azért, hogy mindezt
i. t"hessen hinní, íllewe hogy a gyártó igaiőtnitudja, "t
hogy a
tulajdonságok állandóak,

a konkrét terméktételazonosítóját feltünteti

A szá|lítói megfe|e|őségi nyilatkozat

Ez a magyar piacra szánt termékek esetén szükséges'
A la.
boratórÍumi v iz s gá7ati eredmények, szabványo s ságí v iz
sgálatok a7apján a gyártő nevében kiállított bi,ony-lwány,
amely azt hivatott tanúsítanÍ,hogy a termék mindegyiíe

Tartalmí követelményeÍ a vonatko zó 3/2OO3'

GKM-KvVM együttes rendelet

;

,

x azon szervezetek megnevezését, azonosításÍ számát,
amelyek tanúsítványaialapján a megfelelós égi nyi7atkozat kiadásra került;
8 azo'n műszaki specífÍkácíók (szabvány vagy
más műsz akí eIőír ás, követelmény) felsorolását, amelyeknek
az építésitermék vizsgálattal igazoltan megfelel;
n a megfelelőségÍ nyilatk ozat érvényességi
idejét (kötelezó megfelelőségi (szavatosságÍ) idól
a a szállító, gyártó megÍe\e\ősé$gazolás aláfuására
Íe|ba-

számjegyétl

az el7en&ző (vizsgá|ó) szervezetazonosító jelét;

x a megfelelőségi tanúsítvány (vizsgá|ati jelentés, jegyző.

könlry) számát,

(€

ta7mazott képviseló1 én ek (egyszemélyÍ felelós) nevét
és beosztását;

nyekre, ÉpítőiparíMríszaki Engedélyre alapozott nyílat.

aBizottsógI9g3,i;::?,:,,;;:3);",;T:il::,;:::;#,

Használati útmutató

MinímálÍs tartalmí elemek a termékszabv ány
IA ó. feiezete

szetint

x tárolás és kezelés,
x beépítésí
követelménvek'

kozatának'

r karbantartás

Az EK.megfe|e|őségi nyilatkozat

Ez az összeur őpaí piacr a szánt termékek esetén
sztikséses'

Európai közösségi nyilatkozatnak (EK.nyi1atkozat)

Í, 25.) BM_

5 mm (2' ábra),
a gyártő neve Vagy azonosító
Íelölésel
x azokat a gyáttási (típus) számokat, amelyek
a termék
(száL|ítmány) azonosíthatóságát lehetővé
teszik (ha a
múszakÍspecÍfíkációb an előtrták)
g a gyáttási év utolsó két

x a gyártő nevét, azonosító jelét (márkajelét) és címétl
x a termék rendeltetésÍ célját és azonosításához
szükséges adataÍt; a gyártás dátlmát, a termék típusát:

at azonosítő számát,a kiállítás
dátumát, a kiállító cégszerű aláír ását'
Ez a megnevezése a belsőtérí ajtók magyar követelmé.

Í5] 6'

száműmelléklet szerintl
x a grafikai jelölés magass ága nemlehet
kevesebb, mint

A vonatkozó 312001' $' 25) BM-GKM-KvVM együttes
rendelet [5] 5' számű melléklet 2' pontjaszerint kötelezően
fel kell tüntetni;

a megfelelőségÍ nyilatkoz

gyáttő az

A CE megfele|őségijelö|és (címke)

megegyezik a típustanúsíwánybanszercp|ő termek
iula;donságaÍval'

l

a

ellenórzési dokumentumban és az EK-nyilatkozaton
iS, ez
a megfelelóségi nyilatkoz at azonosítő száma.

v-agy

konformításí nyilatkozatnak szokták forditani angolból' A
szál|ítói megfelelőségÍ nyÍlatkozatnál leírtakon túlmenően
tartalmazzat
x a CE.grafikát,
n a CE.jelölés tartalmi elemeít,
Ezt a megnevezést kell alkaÍmazni, mondja ki egy írányadó irat L2), ha v an a te rm ékre 7.tarmoniz á\t sz abv áíy, rehát
a homlokzatÍ ablakok, erkélyajtók, tetóablakok

és Leiárati
ajtók esetében ez avá\tozatkészítendő' ÉpítésÍ
teráékre

vonatkozó nyílatkozatot mÍnden esetben a termékkel
együtt kell átadni a vásárlónak , és ezt aköte\ező megfele.
lőségiidő végéígnyilván kell tartaní' Az ablakokra, altot-

n vonatkozó termékszabv ány LA, mínt műszaki spácifi
káció 8' fejezete szerínt a gyártőnak megfeleló táiékozta-

tást kell szolgáLtatniaa termékének nyomon követhetősége érdekében, kapcsolatot biztosítllaa termék, gyártő
a
és

és tÍsztítás,
végfelhasználás, beleértve a szerkezeti elemek
cseréjét,
l' használatÍ biztonság'
Sok garancíálÍs/szavato s ságÍ probléma me ge!őzhető'
ha
az útmutató lépésenkéntismerteti a beépítésfo|yamatát,
lépéseít,illetve tarta\mazza a beépítéscsomőponti ra1zát,
Tisztázni kell a gombavédószeres kezelés szükségességét,

illewe a felületkezelés, felülewédelem, nem utolsósorban

a rendeltetésszerű,használat, a különleges
s z

e||ő z ő á71ás, többp

o

funkcíók

(p1'

rés.

nto s zát ó dás) hai zná|atának m o di at,

A szavatosság
A szavatosságra vonatkoz őan a 11/7985, (N,22,)

Y .*Í'' *kM
tást kell adni,

Éw-rpv-

együttes rendelet [8] szerínti tájékoztaElsósorban a gyáftó érdeke, hogy rögzítse a
szavatosság vállalást kizáró okokat, ezek lehetnek
a nem
megfelelő beépítés,a felületkezelés elmulasztásából
eredő
meghÍbásodások vagy a v ásárlástkövetően

keletkezett kül-

só mechaníkaí, szá7\ítási vagy raktározásihibáből

sérülések.

eredő
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Szavatossági fogalmak
Az e|őzőbekezdések utánmagyarázatot érdemel néhány fogalom, melyek tartalmát a gyártók is sokszor összekeverik,
x Termékszavatosság
Lényege, hogy a gyártó szavatolja, hogy az elóírt időn be1ül, rendeltetésszerű használat mellett, nem jelenik meg
a terméken rejtett gyártásí vagy anyaghíbára visszavezethető meghibásodás. Vita esetén a vásárlónak kell bizonyítani, hogy rendeltetésszerű hasznáLat mellett ke-

letkezett a hiba,
N

Kellékszavatosság
A kellékek a termékhez jogszabályban vagy szabványban
előírt dokumentumok, amelyeket kötelezóen át kell adni a

mék anyag- vagy gyártásihibáktól mentes volt a hiba ke.
letkezésének idópontjában' még akkor Ís, ha nem vállalt külön garanciát a termékére,Külön garancÍavállalás
esetén rögzítenie kell a gyártónak, hogy az mennyiidőre,
mire vonatkozik - elterje dt az 7 éves garancia vállalása _
és a vállalásí feltételeket is közölní kell írásban, I
További információk (irodalomjegyzék)
[1

] 89/1

[2]

|ag):

SZER|NT|

cE ]ELoLÉ5

Bizottsága határozata

(1

999' január 25')

[4] 997' évi LXXV|||. törvény az épített környezet a|akításáró| és véde|mérő| _ ÉpítésiTörvény (Éw)
1

[5]

elelőségiBlzonyításí
nyilatkozat
és
CE.címke)'
vagy EK megfelelőségí

x Garancía : jőtáLlás
A szavatosságnál nagyobb felelősségválla|ás, az öt év első
hathőnapjában a gyártőnak kellbizonyítanÍ, hogy a ter-

AZ ÉrÍÉstrrRH,'lÉr tRÁtrtytLv

[3] 1 999/93/EK Európai Közösségek

vásárlónak(hasznáIatiútmutató,szá|Iítóímegf

teher a gyáttó.ná|van, A gyártőnakkellbizonyítani, hogy
a tartalma megfelel az előirásoknak, és átadta a vevőnek.

06/EGK ÉpítésiTermék Iránye|v (CPD)

Guidance Paper D-D' Irányadó irat (a 89/106/EK ÉpítésiTermék Iránye|vre vonatkozó-

3/2003.

('

25') BlV_GKM_KW|V

egyÜttes rende|et az építésitermékek műszaki kóve-

teIményeinek' megÍele|őség igazolásának, va|amint forgaIomba hozata|ának és fe|hasz.
ná|ásának részIetes szabá|yairó|

i6]

1

1/1985' (V'22') ÉVN/-|pM-Kti't-vÉtr't.ttlkv egyÜttes rende|et egyes épü|etszerkezetek

és azok |étrehozásáná| ÍeIhaszná|ásra kerÜ|ő termékek köteIező

aIkalmassági idejérő|

[7] |VsZ EN 14351-'1:2006: Ablakok és ajtók. Termékszabvány, te|jesítőképeségi je||em-

zők'

1

' rész''I'űzá||ó éíVagy fÜstgát|ó tUlajdonság né|kÜ|i abIakok és kÜ|ső bejárati ajtók'

[8] EN 14351-1:2006+A1:2010:E: Ab|akok és ajtók. Termékszabvány, teljesítőképeségi
je||emzők.

1

. rész'' ÍŰzá||ő éVvagy fÜstgát|ó tu|ajdonság nélkÜ|i ab|akok és kü|ső bejá-

rati ajtók' (Kiegészítettszabvány ango| vá|tozata)

