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Nyí|ászárók cE.jelö!ése és a for.
galomba hozatal dokumentumai
A nyí|ászárókra vonatkozó e|őírásokat a közeImÚ|tig magyar követeIményszabványok tarta|mazták. A kÜ|ső hom|okzati ablakok, erké|yajtók, tetóab|akok és bejárati ajtók megfe|e|őségigazolásának alapja azonban a 20O6-ban megje|ent MSZ EN 14351-1.2006 számú európai termékszabvány [7] |ett' me|y 2o1o'január 3,1-ét követően a termékek CE-je|ölésének

a műszaki a|apját képezi.
A megfe|e|őség igazo|ását ma már a szá||íto megfe|e|őségi nyi|atkozata és a terméken e|he|yezett CE-je|ö|és képezi.

Mi is az a CE-je|ölés' mi

a

tartaIma és fe|tÜntetésének
jeIentősége?
A CE-ielölés az EU ún. új megközelítésű

irányelvei, direktívái szerinti megfele-

lőségjelölés. A,,Conformité Européenne,,
kifejezés kezd őbetű'ibőlszármazik, és azt
jelenti, hogy a termék megfele] a direkti
vák alapvető védelmi követelményeinek,
így vélelmezhetően a bizton sághoz fűződő
közérdeknek is.
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01234-CPD-00234
-1:2006+41:2010
Type XYZ- Exle.nal pedestrian doorset intended to
be used in domesüc and commercial |ocations
Resisíanre to wind load * Test pÍessuíé:class 2
Resislan@ to Wind load - Ffame deíection: class B
Watertightness

* Non-shielded (A): Class 5A

Walertightness * Shielded (B): npd
Heighl and widlh: 2 000 mm, 1 000 mm
Acouslic porfoímance: 32 dB (.1; .5)
Thermal tÍansmitlance: 1,7 W1m2K

Air pémeabi|ity: cláss 3

1. kép: be1árati ajtó CF-jeioiés mintája a vonatkozó termékszabvány-módosítás [B] ZA

me||ékIetében

MAGYARASZTALOS ES FAIPAR I 2010. 09.

A CE-jelölés feltüntetése azért fontos,
mert e jelölés nélkül az EU-ban számos
műszaki terméket nem szabad forgalomba hozni vagy bevinni. A CE.jelöléssel a
gyártó világossá teszi, hogy a vonatkozó
direktíva követelményeit betartotta, az
előírt konformitási eljárást lefolytatta,
tehát a termék megfelel minden követelménynek, amely a gyártőt a termékkel
kapcsolatban terheli.
A termékkörrel kapcso1atos mintaként

nemzeti j ogszabályként már hazánkban
is bevezették. Ilyen szabályozás van az

építésitermékekre [1], villamossági

termékekre, gépekr e, gázkészülékekre,
játékokra stb.

A CE-jelölés alapvetően a hatóságok
számáraszől. Ha a terméken fe]tüntették
a CE-jelölést azEU és ahazai vám-, piac- és
más felügyeleti hatóságok kötelesek vélel-

a direktívákvédelmi és más
alapvető előírásait a szállító betartotta,
|ásd az 1, képet'
ezért a termék az EU és hazánk terü]etén
A CE-jelölés azonban csak az EU köszabadon forgalmazható. Piacel]enőrzés
vetelményeinek [direktíváinakJ való során a hatóság kérheti a CE-jelölés megmegfelelő ség et igazo|ja, nem megkülönalapozottságának bizonyítását, az e|őírt
böztető minőségi jel és nem a vásárlók
tartalmú megfelelőségigazo]ást és a műtáj ékoztatás ár a szolgá),. Feltüntetése
szaki dokumentációt.
az új megköze|ítésíj direktívák hatáA CE-j elölés fe]tüntetésének fe]tétele,
|ya alá tartozó termékeken kötelező,
hogy a termékre vonatkozó valamennyi
a CE.jelölés nem a marketing eszköze.
direktíva előírásai szerinti megfelelőeljárásokat pozitív eredJelenleg mintegy húsz új megközelítésű ségértékelési
direktívát adtak ki, ezek túlnyomó részét ménnyel vé g ezzék e|, amelyről hatósági

mezni, hogy
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ellenőrzés céIjából álljon rende1kezésre

részletes, előírt tartalmú műszaki do.
kumentáció' A termék feleljen meg a
direktívák alapvető követelményeinek
és elsősorban a hatóságok számára erről

a

megfelelőségről joghatályos, előírt

tartalmú szá1lítói megfelelőségi nyilatkozatot - egyes termékeknél megfeleIőségi tanúsítványt is - állítsanak ki. A

megfelelőségi nyilatkozat helyességéért
a gyártő felelős.
Ha nem használják a CE.jelölést [a jelölési kötelezettség alá eső termék nincs

tanúsítványban szereplő termék tulajdonságaival.

A vonatkoző 3/2003' (I.25.] BM-

GKM-KvVM együttes rendelet [5] 5. számú
melléklet 2. pontja szerint kötelezően fel

kell tüntetni:

l

A gyártó nevét, azonosító jelét [márka-

I

Atermékrendeltetési céljátésazono.

l

jelét) és címét

sításához szükséges adatait. A gyártás

dátumát,

a

termék típusát.

Azon szervezetek megnevezését,

2 kén. CF-íc|ö|éc nre[ikai szimbó|um a
b;Zottság 1 993. jú|ius 22-, 93/68/ EG|<
irányelve szerint

azonosít'ási számát, amelyek tanúsítványai alapján a megfelelőségi
nyilatkozat kiadásra kerüIt;

lv'v'vu

megjelölve vagy a jelölés nem megfelelő] a
forgalomba hozatal nemzeti és EU-s törvényekbe ütközik. Ennekkövetkezménye lehet
a forgalomból való kivonás, pénzbüntetés
és büntetőjogi felelősségre vonás is.

I

SzÜkséges forgalomba hozatali dokumentumok

l

A megfelelőségi nyilatkozat érvényes-

l

A szállító, gyártó megfelelőségigazolás

Még a nyilatkozat formája, fajtája sem
olyan egyértelmű a gy ártők számár a'
Általában a gyártó, szá]lító nyilatkozata
annak igazolásához kell, hogy a szállított
termék tulajdonságai megegyeznek a bevizsgáIt termék tulajdonságaival.
Minőségbiztosítási rendszert tanúsító,
v agy az izemigyártá s. el le n őr z é si i gazo|ás
kellhet azért, hogy mindezt el is lehessen
hinni, illetve hogy a gyártó igazolni tudja,
hogy a tulajdonságok állandóak.

A szállítói megfelelőségi nyilatkozat a magyar piacra szánt termékek
esetén.

A laboratóriumi vizsgáIati eredmé-

nyek, szabványossági vizsgálatok alapján
a gy ártő nevében kiállított bizonyítvány,

amely azt hivatott tanúsítani,hogy a
termék mindegyike megegyezik a típus

l

Y'

v'

"\e,

!

Azonm(iszaki specifikációk (szabvány

vagy más műszaki előírás, követelmény] felsorolását, amelyeknek az
építésitermék vizsgálattal igazoltan

I
l

megfelel;

ségi idejét fkötelező megfelelőségi
(szavatossági) idő;

aláírására felhata1mazott képviselőjének (egyszemélyi felelős] nevét és

a CE grafikát és a
CE jelölés tartalmi elemeit.

Ezt a megnevezést kell alkalmazni,
mondja ki egy irányadó irat [2], ha van
a termékre harmonizált szabvány. Tehát
a homlokzati ablakok, erkélyajtók, tető.
ablakok és be;árati ajtók esetében ez a
vá|tozat készítendő.

Építésitermékre vonatkozó nyilatkozatot minden esetben a termékkel
együtt kell átadni a vásárlónak, és ezta

beosztását;

A megfelelőségi nyilatkozatazonosítő

számát, a kiállítás dátumát, a kiállító
cégszerű aláírását.
Ez a megnevezése a belső téri ajtók

kötelező

megfelelőségi idő végéig nyilván

kell tartani.

Az ablakokra, ajtókra vonatkozó
magyar követelményekre, Építőipari termékszabvány |7] mint műszaki speMűszaki Engedélyre alapozott nyilat- cifikáció 8. íejezete szerint a gyártónak
kozatának.
Az E K-me gfelelő ségi nyil atkozat az

összeurópai piacra szánt termékek
esetén. Európai közösségi nyilatkozatnak
IEK-nyilatkozat) vagy konformitási nyilat-

koztatást vagy egy termékcímkén,vagy
egy részletes kísérő dokumentációban,
Vagy a gyárt.ő által közzétett mííszaki
Ieírásban ke|l elhelyezni.
A nyomon követhetőséget úgy is le-

kozatnak szokták fordítani angolból'
A

megfelelő táj ékoztatást kell szolgáltatnia
a termékéneknyomon követhetősége érdekében, kapcsolatot biztosítva a termék,
a gyártő és a gyártás között. Ezt a tájé-

szállítói megfelelőségi nyilatkozatnál

3

leírtakon tú]menő en tartalmazza:

het biztosítani, hogy a konkrét termék.

tétel azonosítóját feltünteti a gyártó
az e|Ienőrzési dokumentumban és az

EK-nyilatkozaton is, ez a megfelelőségi
nyilatkozat azonosító száma'

A CE megfelelőségi ielölés (címke)
Tartalmi követelményei a vonatkozó
3 /2003' [I.25.) BM-GKM-KvVM együt-

tes rendelet [5] 6' számí melléklet
szerlnt:

l

l

j!
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A grafikai jelölés magassága nem le.
het kevesebb, mint 5 mm. Lásd a 2'
képet
A gyártó neve Vagy azonosító jelölé-

Azokat a gyártási (típus) számokat,
amelyek a termék (szá||ítmány) azonosíthatóságát lehetővé teszik Iha a
műszaki specifikációban előírták];
A gyártási év utolsó két számjegyét;
2010. 09. I MAGYAR ASZTALOS ES FAIPAR

l
I

Az ellenőrző (vizsgáIő) szervezetazo.
nosító jelét;
A megfelelőségi tanúsítvány(vizsgálati
j

elentés, j egyzőkönyv) számát'

Használati útmutató

Minimális tartalmi elemek a termék[7 l, 6' f ejezete szerint.
tárolás és kezelés,
beépítésikövetelmények,
karbantartás és tisztítás,

szabvány

I
l
l
l
l

végfelhasználás, beleértve
elemek cseréjétis,

a

szerkezeti

Garancia

ZámbőLász|ő

garanciális/szavatossági probléma
megelőzhető , ha az útmutató lépésenként ismerteti a beépítésfolyamatát,
lépéseit,illetve tarta|mazza a beépítés
csomóponti r ajzát'Tisztázni kell a gombavédő szeres kezelés szükségességét,
illetve a felületkezelés, felületvédelem,
nem utolsósorban a rendeltetésszerű
használat, a különleges funkciók [pl.
r éssze||'őző -állás, többpontos záródás]
használatának módját.

igazságügyi szakértő
zambo.laszlo0l@ gmail.com

Sok

A szavatosságra vonatkozóan

iótáIlás

vállalás, az öt év első hat hónapjában a
gyártónakkell bizonyítani, hogy a termék
anyag- vagygyártási hibáktól mentes volt
a hiba keletkezésénekidőpontjában, még
akkor is, ha nem vállalt külön garanciát
a termékére.
Külön garanciavá]lalás esetén rögzíteni
kell a gyártónak, hogy az mennyi időre,
mire vonatkozik - elterj edt az 1 éves
garancia vállalása - és a vállalási feltételeket is közölni kell írásban.

használatibiztonság.
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A szavatosságnál nagyobb felelősség-

Papp Imre
vizsgálómérnök - ÉMINonprofit Kft.
nyÍ|ászárő -szakértő (MMK-01-4917J

ipapp@emi.hu

a

85' (|v' 22 ) Évt',I -Ipu-ri,,1-M ÉM-N kM

együttes rendelet [8] szerinti tájékoztatást kell adni.
Elsősorban a gyártő érdeke, hogy
rögzítse a szavatosságvállalást kizárő
okokat, ezek lehetnek a nem megfelelő
beépítés,a felületkezelés elmulasztásából
eredő meghibásodások vagy a vásárlást
követően keletkezett külső mechanikai,
szállítási vagy r aktár ozásihibából eredő
sérülések.

Szavatossági fogaImak
Az e|őző

b ekezdés ek után m agy ar ázatot
érdemel néhány fogalom, melynek tartalmát a gyártók is sokszor összekeverik.

További inÍormációk /
lrodaIomjegyzék:
L1) 89/106/EGK Epítési Termék Iránye|v
(CPD)

Guidance Paper D.D. Irányadó irat (a
Termék Iránye|vre
Bs / 1 o6/ÉKÉpítési
vonatkozólag) AZ ÉPÍTÉsI
TERMÉK
IRÁNYELV SZERINT| CE JELtLES
[3] 1 999/93/EK Európai Közösségek Bizott[2]

sága határozata (1 999. január 25.)
[4] 1997. évi LXXVII|. törVény az épített
ktrnyezet a|akításáról és védeImérő|
,-,,
L,
,
,t-,,,
- tpltesr rorvenv (tr | v)

Í5l3/2oo3' (l' 25.) BM-GKM.KvVM

egyÜttes rendelet az építésitermékek
műszaki köVeteIményeinek. megÍele|őségigazo|ásának, valamint forgaIom.
ba hozata|ának és feIhaszná|ásának
részIetes szabá|yairóI

Termékszavatosság

Lényege, hogy a gyárt6 szavatolja,
hogy az előírt időn belül, rendeltetésszerű használat mellett nem jelenik meg

terméken rejtett gyártási vagy anyaghibára visszavezethető meghibásodás.
Vita esetén a vásárlónakkell bizonyítani,
hogyrendeltetésszerű használat mellett
keletkezett a hiba.
a

Kellékszavatosság

kellékek a termékhez jogszabályban
vagy szabványban előírt dokumentumok,
amelyeket kötelezően át kell adni a vásárlónak Ihasználati útmutató, szállítói
A

megfelelőségi vagy EK megfelelőségi
nyilatkozat és CE címke). Bizonyítási
teher a gyártőná| van. A gyártónak kell
bizonyítani, hogy a tartalma megfelel az
előírásoknak és átadta a vevőnek.
MAGYAR ASZTALOS ES FAIPAR I 2O1O, 09

L6]

1 1 / 19B5. (|V.22.) Évv-tpv-t<vMEM-Nk|V egyÜttes rendelet egyes
épületszerkezetek és azok |étrehozá-

sáná| fe|használásra kerÜ|ó termékek
kötelező

aIkaImassági idejérő|

[7]MSZ EN 14351-1 :20O6,,Ablakok

és ajtók' Termékszabvány' te|jesító.

képességijel|emzők. 1. rész: Tűzál|ó
és,/vagy ÍÜstgát|ó tuIajdonság né|kÜ|i
ab|akok és kÜ|só bejárati ajtók',,

l8l EN 14351-1:2O06+41:2O'lO:E,,Ab|akok és ajtók. Termékszabvány,

teljesítóképességije||emzók' 1. rész:
rűzá||i és/vagy fÜstgátló tu|ajdonság
né|kÜ|i abIakok és kÜ|ső bejárati ajtók'',

/Kiegészített szabvány angol vá|tozat/

