Ablakok és küIső beiárati aitók alkalmazási e|őirásai,
avagy a magyar nemzeti minimum
A

nyíkíszórőkra aonatkoző előírásokat a közelrnúhig m,agar köaetelményszabuányok tartahnaztók. A
külső

h

2011. íébruár

MAGYAR $zABvÁNY

arnl.okzati ablakok, erkélyajttík,

képezi. A

Windows and e)derna| pedEsiÍian doors'

ka|máását

wva,

rehajtási rende|eteo szabá|yozza. A termék-

körre eddig a rende|et és az Európai Bizottság haIározata, álIapította meg a forga|omba hozataIhoz szÜkséges szabá|yokat és adott iránymutatást konkrét e|já.
rásokra. A|ape|v azonban, hogy a termékek tuIajdonságait eIső típusvizsgá|atta|
igazolni kell.
Az új megköze|Ítésű iránye|vek a|apJán azonban minimá|is követe|ményekeI ezek az e|G

írások nem tarta| mazn ak. E^ a Lagországok egy nemzeti alkalmazási dokumentum
kiadásáva| írhatják e|ó, tehetik köte|ezővé.

A régi magyar

követe|ményszabványoko
függe|ékben tarta| maztak e|óírásokat rány.
i

e|vek formájában, azonban hatályta|ani
tásuk után az építészekés az épÜ|etaszta|os.ipar számára nem Vo|t kézze|fogható
aIkaImazási szabá|y, e|óírás.
Az ab|akokka| és kÜ|ső bejárati ajtikka|

kapcso|atos a|ka|mazási követe|ményeket számos európai uniis országban az

vagy

)

miiffiki

amelyngk g|.

6|ót1

Elószó
Enngk a 8zabványnak

a

1. kép _ Az a|ka|mazási e|őírás szabvány cím|ap rész|ete.

Az MSZ 9333:2077 hivatkozási szám(t

nyeket és több országban már bevezetett
irányeIveket.

vetelményeket, továbbá azokaI az MSZ

A

szabvány leírja az ab|akokra és kü|ső bejárati ajtikra minimálisan teljesÍtendő kö-

EN 14351.1:2006+41:2010 termékszab-

vány szerinti teljesítőképességi jellemző'
Minimális követe|ménv

minimálisan te|jesítendő követeImé-

nyek összesítését az 1. számú táb|ázat
tartalmazza.
bejárati ajtók

ablakoko erkélyajtók*
j. os7Ía|v

. légzárás:

-yizzétás:

2. osztálv +

+

4Á' osaálv +

- szélállósás:

c2 osztálv

- mechanikai szilárdság

2. osztá|y
/400N: 350 N /

íszilárdsás. statikus csavarás)
- iitécál1ÁcÁo.

]

. ismételt nltássa] és zárassal
czemheni allenáll4c,

- múködtető erők:
- htiátbocsárás:
- akusztikai teliesítőkénesséE:
- tiiaá]]óság:

.

2AosztÁ|y
C1osztálv

+

+

+

2. osztá|y
/600N: 350 N/
ztálv /lÁn

oszt'álv

2. osztá|y / 10.000 ciklus;
* 3. osztály l20'000 ciklus
l. osáálv / l00 N: l0 Nm /
/7/2006 WM rendelet szerint/
/ MSZ I5ő0]-2 szerint/
/Josszabálvok szerint'/

5()

I. keménv ? I/

5. osztály

/100.000 ciklus/
2. osztálv l50 N: 5 Nm /
/7/2006 TNM rendelet szerint/
/ MSZ 15601-2 szqint/
Uos s zab á lvok szer int. /

+ További követelmények a beépítésfiiggvényében

Megjegyzés: A szabvr{Lrry megfelelő alkalmazhatóságafe|téte|eziaz MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010
szabvánvban leírt vizspálati módszerek és teliesítőkénessési iellemzők ismeretét.

!'

táb|ázat

- A te|jesítményje||emzők minimá|is

köVeteIményeÍ

beépÍtésfuggvényébentámasztott ke
ket, amelyekkel eg)/ adott beépÍtettségi
vetelmények az Eurocode1 szé|terhe|és
kategiri ában és magasságban beépített ^

egységes euripai iránye|vek me||ett nemzeti keretek közott is szabá|yodák'
Az ab|akok és bejárati ajtók e|őírás sze.
rinti CE-je|ö|ésse| va|i forga|omba hozata|áva| még időszerűbbé vált az érvényes
európai termékszabvánnya| összhangban
a korábbi visszavont magyar szabványokban foglaltak tlrafogalmazesa. A Magyar
Szabványüryi Testrj|et MB 101 számÚ ,,ny'l|ászárők', műszaki bizottsága az ÉM|Nonorofit Kft . közreműködéséve| eIkészítette
és kiadta az a|ka|mazási e|óírásokat szabványként 2o1'I februárjában. A szabvány

ablaknak és bejárati ajtinak rendelkez.
nie kell.
A szabvány a|ka|mazási terÜ|ete kiterjed
a vonatkozi jogszabá|f szerinti huzamos
tartizkodásra szo|gá|i he|yiségeket tar

beszerezhető a szabványÜgli testü|etné|?.

tigye|embe véve a régebbi magyar követe|mé.

2011/7-8

szób 1995. évi }0{V|||. törvény
önkénts. A tl'ívény6' s.

a|8pián

retmti %bványrá'

Úgy ke|l tekinteni.

A szabvány alka|mazása

sok vonatkozhatnak.
Az építésicé|Ú termékek forga|omba hozata|ának, megfe|e|óség igazo| ásának á|ta|ános szabályait azEuripai Uniiban már
régőta az ÉpítésiTermék |ránye|v,, Ma.
gyarországon az Építési
Töruény3 és vég-

gró|

E nemreti szabvánl a Magyar
a|apján teszi kÖ2é' A sabvány
ának (2) bekgzdése órte|mébs műszaki

A teljesítóképességije||emzőkre a 27 Iagországon be|Ül uryanis afö|dra1zi e|he|yezkedés fÚggvényében más és más e|várá-

18 hírf o

tr

e%*

a rníí-

szaki akpjót
terrnékszabuíny egségaítettea nt,ííszaki előínísok jeliilósét, azonban nem állapított
rn e g t e fi a íten dő k iju e t e hn őny szintet.

Lásd az 1. kéoet

előffisaF

Ab|akok és külső bejárati ajtók alka|

tetőablakok és bejárati ajtők esetében
eurEai terrnéknabuónjl lépett életbe mely 2010. januór 3I-ét kiiuetően a terlnókek CE-jelölósenek

MSZ 9333

ta|mazó épü|etre' épü|etrészre. Nem vonatkozik a tetőab|akokra, az ab|akok és
bejárati ajtik tokja és a csat|akoziszerkezet közötti kapcso|at műszaki követe|ményeire.

méretezésie|őírásai a|apján |ettek megá||apítva' me|yet az MSZ 15021-1 és az
MSZ EN L99L-L-4 alapján |ehet megha.
tározni. A szé|hatásbi| származő szé|terhek számításának cé|ja az ab|akokra és
ajtókra juti szé|nyomásértékeknagysá-

gának meghaLározása, me|y a|apján az
ab|akok a|ka|massága e|döntetó
állisági tu|ajdonságai k a|apján'

a

szé|.

A minimáIis követelmények a vizsgá|ati

befoIyáso|ja a helyszín,
beépítettségikategiria, i||etve az ab|akok' ajtik magassági elhelyezkedése.

dés a|apján |ettek meghatározva'

A beépítettségikategóriákat a 2.

tapasaa|atok és a fö|drajzi e|he|yezke-

Az adatokat

zalÍafta|mazza'

Iáb|á-

Beépítettségikategória:

Jellege' leírása:

Nyílt tenger; szélirányban legalább 5 km hosszri
tó; egyenletes, sík szárazfoldi terület akadálvok

I

nélkül.
Mezógazdasági tertilet kerítésekkel, e|szőrtan
mezógazdasági építményekkel,házakk aI v agy

iI

fákkal'
Külvárosi vagy ipari övezetek; erdők.

m
Iv.

Városi ovezet, ahol

a {tildfelület legalább |SoÁ.án
olyan épiiletek vannak, amelyek átlagos

magassága Iegalább l5 m.
2' táblezat - Beépítettségikategóriák

Az épti|et sarka és a tő|e e/5 (m) közötti
sávban e|he|yezkedő ablakok esetén az
a|aptáb|ázatban közö|t szé|nyomást 1,4deI

meg ke|| szorozni, emiatt
nyek is szigorÚbbak.

a

követe|mé-

A szé| hatásának figyeIembe véteIe
a 2. képpeI i||usztrá|ható.

Az abIakok és erké|yajtók követelményeit |ásd a 3' 4. I.áb|ázatban, míg a be.
járati ajtók követe|ményeit az 5. táb|ázatban.

A szabvány a|ka|mazása önkéntes. A szab-

ványban |eírt követe|mények az építészeti terveken, vá||a|kozói szerződésekben a

T

.l
--t-

-l

'l-.h-

I

I

h

{
2' kép _

További információk,/| roda|omiegvzék/:

8 Jelenleg -7/2006. (V.24.) TNM ren-

Szé| hatásának figye|embe Véte|e

A szabvány me||ék|ete köz|i a szé|hatás
figle|embe véte|éve| a beépítésfÜggvény6
ben e|várt te|jesítmény je| |emzőket.
BeépítetÍségi

kategória

Beépítésimagasság
l0 m-ig' osztá|y

szabványra vaIi hivatkozással vá|nak igazán mértékadóvá, köte|ező érvényűvé.

Beépítésimagasság
10 m felett 18 m-ig,

osztály

katesória
II. katesória
IIl. katesória
IV. katesória

4-91.-C3

4-91',C4

3-74-C3
3-7 A-C3

4-94-Cl

3-4A-C2

3-74-C3

l-7A-Cr

Beépítésimagasság
18 m felett 25 m-ig,
osztály

Beépítésimagasság
25 m felett 50 m-ig,

4-9A-C4
4-94-C4
3-7A-C3

4-94-C4
4-94-C4
4-9A-C4
3-74-C1

1-7

osztály

A-(

3. táb|ázat _ Ablakok és erké|yajtók te|jesítőképességiköVete|ményei az épület köZépső terü|etén

Beépítettségi

kategória

I. katesóÍiá

li. katepória
III. katesória
IV- kaÍepória

Beépítésimagasság
l0 m.ig' osztály

A

kiilső nyornási
tényező módosító
hatását nem kell
t-tgyelembe venni.
co"

Beépítésimagasság
l0 m felett 18 m-ig,
osztá|y

Beépítésimagasság
l8 m felett 25 m-ig,
osztáIy

Beépítésimagasság
25 m felett 50 m-ig,
osztály

4-8750-C4

4-E750-C5
4-E750-C4

4-E900-C5
4-E750-C5
4-8750-C4

4-9L-C4
4-9L-C4

4' táb|ázat _ Ab|akok és erké|yajtók te|jesÍtóképességi követe|ményei

Beépítettségi

kategória

aZ

4-9A-C4

épü|et az épÜ|et sarka és a tő|e e/5 (m) kÖZotti sáVban

Beépítésimagasság
10 m.ig' osztály

Beépítésimagasság
10 m felett 18 m-igo

Beépítésimagasság
18 m felett 25 m-ig,
osztály

Beépítésimagasság
25 m felett 50 m-ig,
osztáIy

l-44-C2
3-44-C2

4-74-C3
3-44-C3
3-4{-CZ

4-74-Cl

4-94-C4
4-74-C3
3-44-C3
3-44-C2

osztály

katesória
II. katesóriá
III' katesória
IV. katesória
I.

3-94-C4
3-94-C3

l-74-C3

2-2A-Cl

2-:A-CZ

3-4A-C3

3-41'-CZ
3-4A-C2

5' táb|ázat- Bejárati ajtók te|jesítóképességiköVete|ményei az épü|et köZépső

terÜ|etén

de|et az épÜ|etek energetikai je||emzóinek meghatározásári|
7 MSZT Szabványbo|t (1082 Budapest,
Horváth tvlihá|y tér 1-.) www.mszt.hu
6 MSZ 9384.2:1989 Ab|akok és erké|yajtik' Műszaki Követe|mények
MSZ 9386:1993 Ajtók műszaki követeIményei

5 1999/93/EK Európai Közösségek

Bi-

zottsága határozata (1-999. január 25.)
4 3/2oo3. (|. 25.) BM-GKM-KvVM egyÜttes rende|et az építésitermékek műszaki követeIményeinek, megfe|előség
igazo|ásának, valamint forga|omba hozata|ának és felhaszná|ásának rész|e-

tes szabá|yairó|
3 1997. évi LXXV|I|. törvény az épített

környezet a|akításáró| és véde|méró| ÉpítésiTórvény (Érv)
2 89/to6/EGK ÉpítésiTermék lránye|v
(cPD)
1 EN 14351-1:2006+41:2010:E ..Abtakok és ajtik. Termékszabvány' Te|jesi
tóképességi je||emzők' 7. rész'' T(jzá|
|i és/vagy fÜStgát|ó tu|ajdonság né|kÜli ab|akok és kÜ|ső bejárati ajtók.,'
/Kiegészített szabvá ny ango| v á|Iozat" /
Papp lmre

Vizsgá|ó mérnök - ÉMl Nonprofit Kft.
nyÍ|ászár1) szakér!ő (|!1|v1K-01-4917)

ipapp@emi.hu
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