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termékszabvány
Az MsZ EN 1475I-l;2006 Ablakok és
ajtók terméks zabvány, teljesítóil<épes.
ségi j elle mzők megneve zésű szabv ány
2aa7, 02, l.én harmonizá|t eurőpai
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Ez a tény a szabvány hatáIya a|á eső
termékek (tűzgát|ő és/vagy füstgátló
tulajdonság nélkülíablakok és külső
bejárati ajtók) forgalma zásában két
jelentős váItozást eredm ényez.

$ 2007' 02' 1jétőI2OO9, 02, 1-jéig egy ún, átmenetí,
*$- vagy együttélésÍidőszakban a 3/2OO1, (I, 25,) BMGKM-KvVM együttes miniszteri rendeletben előírt, egy
termék forgalomba hozata7ához, beépítéséhezszükséges
megfelelőségi ígazo7ás (je1en termékek esetében a SzálIítói Megfelelóségí NyÍlatkozat) alapját képező műszakÍ
specifikácÍó akár a termékre vonatkoz ó Építőipatt Műszaki nngedély' akár a fentÍ szabvány követelményeinek va1ó
megfelelóségetígazoló dokumentum és a szabvány e\őfuásaínak megfelelően létrehozott, dokumentált és működtetett üZemí gyártásellenőrzés rendszer (ÜGYE) lehet,
2009,02, L-jét, az átmenetÍ idószakot követóen a termék
m e gfelelős é gé n ek iga z o1á s a kiz ár óIa g a f e n ti s z abv ány alap ján történhe t, Az átmeneti idószak vé gén az ÉpítőípariMúszaki Engedélyeket víssza kellvonní, és azMSZ EN 14]51I2006 szabványnak való megfelelés válilt kötelezóvé'
j*'eftA
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Amennyiben a termék gy ártő l Íor ga\mazó rendelkezik
u*fl az MSZ EN 1'4)51-1:2006 szabvány szerinti követelményeknek való megfelelőséget ígazolő dokumentummal
és a szabványnak megfel elő izemi gyártásellenőrzés rendszert működtet' a terméken elhelyezheti a CE-ielöléSt,
A

CE
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elölés hasznáIatára lehetőséget adó Típ usvizsgálati

Te5.zótönyvet nemzetí minísztérium által kÍielö1t SZervezernek ke1l kibocsátania'
rz Él'tt Kht, rendelkezÍkezze|(GM 090/2005), valamínt
az európai ki;eloléssel (Notifíed body number: l41) is,

--.:

Mi következik a fentiekből?

Az MsZ EN 1 4)5 I - 1' :200ó szabványnak va1ó megfelelős é get
igazoló eliárás elsó része egy ki;elolt vizsgá\ó laboratóríum
által végrehajtott, a termékre vonatkozó úgynevezett első
+í.''..':-^-:l^+
rrPu)vrzbBdrdL,
Az elsó típusvízsgálat keretében kötelezően elvégzendő
alapvÍzsgálatok a következót,
- légzárás,
- vízzárás,

_ széláL\óság,

aku sztÍkai teljesító1tépes ség,
_ hőátbocsátás,
_ biztonsági eszközök tehervÍselő képessége,
- működtető eróft (csak gépi működtetésú ajtók esetén)'

Amennyiben a termék tervezett felhasználása egyéb'
specÍálÍs múszakíjellemzót tanúsítását is megköveteli, a

fenti alapvízsgálatok kibővíthetó1t,
EzekrőI részletes tájékoztatás azMSZ EN 14?51-1:200ó,
szabványban található'
Az első típusvizsgálat eredményeit összefoglaló Első Ti
pusvízsgálatlJegyzőkönyv és _ igény esetén _ a TípusvízsgáIatí Biz ony íw ány alapján a te rm éke t gy ártó / Íor gaIomba
hozó cég kÍállíthatja a EC Megfelelőségi Nyilatkozatot, Í1letve a terméken elhelyezheti a CE-jelölést?,
Az EC Nyilatkozatnak tartalmaznía kell a termékszabványban ísmertetett adatokat, többek között az elsőtípusvizsgálatokatvégző laboratórium nevét és címétÍs,
A CE-jeiölésnek tartalmaznia kell a termék lényeges, az
E lső Típ u svi zsgáIatí
Je gyz ó1rönyvbe n ís igaz o1t m űszaki e1Iemzőit, valamint a fentí termékszabv ányban elóírt továbbÍ
adatokat. A CE-jelölés haszná7ata az EC Megfelelőségí Nyi1

latkozat, azEIső TípusvizsgálatíJegyzőkönyv és az ÜGyE
(üzemi gyártásellenőrzés) nélkül nem lehetséges' A CE
megfelelőségÍ j elölést 1ogszer(ien vÍselő termék gyakorlatílag szabadon forgalomba hozható az Eur óp ai Uníó piacaÍn,
Íor gaImazását az

E
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gországokban

nem lehet.
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1Az erre vonaÍkozó információk az ELI
építésügyiszerverén

http //ec.europa.eu/enterpris

e/newapproach/nantlo

:

elérhetők.

angol

nyelven

2A honosított szabvany angol vagy
német nyelven beszerezhető a
Tes tület Szabványboltj aban ( 1 09 I Buclapest,
Ürut n 25') vagy honlapján www.tnszt.hu keresztül.

Magyar Szabványügyi

3A CE megjelölés
fettételei a 3/2003' Q.25') BM-GKM-KvVM
egytittes rendelet 12. $-ban és az MSZ EN ]435I-t:20()6 szabyánv
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www.ajto-ablakspektrum.hu
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