
Nyílászárók  helyszíni ellenőrzése 2016. 
02. 23. 

Papp Imre 

okl. faipari mérnök 

ÉMI Nonprofit Kft. – Szerkezetvizsgáló Laboratórium 

vizsgáló mérnök 

 ÉMI az építésfelügyelet szolgálatában_konferencia 2016. 02.23. 

1 



2 

Új logó és arculat 2016-tól 

ÉMI az építésfelügyelet szolgálatában_konferencia 

2016. 02.23. 



ÉMI az építésfelügyelet 

szolgálatában_konferencia 2016. 02.23. 3 

Építési Műszaki 
Ellenőri 

szaktanf. -BME 
2011.10.27. 

3 

Néhányan így ismerhetnek … 

Az elnevezés változásai : ÉMI; ÉMI Rt; ÉMI Kht; ÉMI Nonprofit Kft. 



ÉMI az építésfelügyelet szolgálatában_konferencia 

2016. 02.23. 4 

I. rész Rendeleti és szabvány háttér  

305/2011/EU rendelet –  
Construction Product  
Regulation (CPR) 

 

• 2013. július 1-től életbe lépett a  
305/2011/EU európai parlamenti  
és tanácsi rendelet érdemi része  
az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált 
feltételek megállapítására és a 89/106/EGK tanácsi irányelv 
hatályon kívül helyezésére vonatkozóan 

 

• Minden EU-s tagállamban, így Magyarországon is közvetlenül 
hatályos EU-s jogszabály, nem kellett külön bevezetni 

 

• Ezzel egyidőben visszavonták a 3/2003 (I.25.) BM-GKM-KvVM 
együttes rendelet, amely az építési termékek műszaki 
követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint 
forgalomba hozatalának és felhasználásának részleteit 
szabályozta. Ezzel a szállítói megfelelőségi nyilatkozat is megszűnt. 
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Európai szabályozás 

305/2011/EU rendelet –  
Construction Product  
Regulation (CPR) 

 

• a rendelet kötelező jelleggel csak  
harmonizált európai szabvánnyal  
lefedett építési termékekre vonatkozik 
 

• ha a termékre vonatkozik egy harmonizált európai szabvány, akkor 
a gyártó köteles a rendelet szerinti teljesítménynyilatkozatot adni 
a 2013. július 1. után forgalomba hozott termékeihez 
 

• többi termék esetén a gyártó európai műszak értékelést (ETA) 
készíttethet (nem kötelező) valamely műszak értékelő szervezettel 
(TAB), viszont ha elkészült az európai műszaki értékelés, a 
teljesítménynyilatkozat kiállítása kötelező 

 

5 



ÉMI az építésfelügyelet szolgálatában_konferencia 

2016. 02.23. 7 

Teljesítménynyilatkozat –  
305/2011/EU rendelet III. Melléklet szerint 

• A terméktípus egyedi azonosító kódja 

• Típus, tétel vagy sorozatszám, ami  
lehetővé teszi a termék azonosítását 

• Az építési termék rendeltetése,  
felhasználási területe 

• A gyártó neve, címe 

• A gyártó nevében eljáró meghatalmazott képvisel neve, címe (ha 
van) 

• A termék teljesítményállandóságának értékelésére és ellenőrzésére 
vonatkozó rendszer, vagy rendszerek 

• A közreműködő kijelölt/bejelentett tanúsító szerv, vizsgáló 
laboratórium vagy műszaki értékelő szervezet neve és címe, 
valamint az általa kiadott dokumentum lehivatkozása 

• A nyilatkozat szerinti TELJESÍTMÉNY 

• Gyártó nyilatkozata és aláírása 
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Magyarországi szabályozás 

 - Az épített környezet alakításáról és 

 védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény  

Építménybe építési terméket csak az építményekre  

vonatkozó alapvető követelmények teljesülése mellett  

szabad betervezni, illetve beépíteni. 

 - 275/2013 (VII. 16.) Kormányrendelet 
az építési termékek építménybe történő betervezésének és 
beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának 
részletes szabályairól 

 

• a kormányrendelet nem a 305/2011/EU rendelet hazai bevezetése, hanem 
annak kiegészítése  

• forgalmazási kérdésekkel nem foglalkozik 

• minden építési termék esetén, a rendeletben foglalt kivételektől eltekintve, a 
beépítés feltételeként a teljesítménynyilatkozat megléte kötelező  

• a teljesítménynyilatkozat alapja lehet harmonizált európai szabvány, 
európai műszaki engedély (ETA, annak lejáratáig), európai műszaki 
értékelés („új” ETA), építőipari műszaki engedély (ÉME, annak lejáratáig), 
nemzeti műszaki értékelés (NMÉ), megfelelő tartalmú szabvány 
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Az elvárt műszaki teljesítmény igazolása 

• Az építési termék elvárt műszaki teljesítménynek való 
megfelelését 

a) általános esetben az építési termék gyártói 
teljesítménynyilatkozat 

b) egyedi, hagyományos, természetes, bontott vagy 
műemléki épületbe beépített építési termék beépítése 
esetében a felelős műszaki vezető építési naplóban a 
kivitelezési tevékenységről szóló kormányrendelet szerint 
tett nyilatkozattal igazolja. 

• Ahol olyan épületszerkezettel szemben állapít meg 
követelményt a jogszabály, mely az építési helyszínen, 
az építési tevékenység közben keletkezik, akkor a 
tervező az építészeti műszaki dokumentációban az adott 
szakterület műszaki előírásai szerint igazolja. 
 



Teljesítmény- 

nyilatkozat minta 
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A teljesítménynyilatkozat tartalma 

terméktípustól függően 

 

 a 305/2011/EU rendelet III. 

melléklete 

 

vagy 

 

a 275/2013 (VII. 16.) 

Kormányrendelet 5§ (4) 

bekezdés szerinti. 

 

Kiadványainkban, 

segédletünkben néhány példa 

megtalálható. 
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Nyílászárók területének termékszabványai 

• Függönyfalak  MSZ EN 13830:2004 

• Árnyékolók, redőnyök MSZ EN 13561:2004+A1:2009 

• Garázskapuk, ipari kapuk MSZ EN 13241-1:2003+A1:2011 

 

• Hőszigetelő üvegek  MSZ EN 1279-5:2005+A2:2010 

• Ablakok, bejárati ajtók MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010 

 

• Beltéri ajtók   MSZ 9386:1993 (visszavont!) 

  (prEN 14351-2:2014– még nem hatályos) 

• Tűzgátló, füstgátló  ajtók MSZ EN 14600:2006 

    (pr EN 14351-3 – nem hatályos) 

• Automata ajtók  (prEN 12650 – nem hatályos) 
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További részletek angolul tudóknak EU szerveren… 

 

http://ec.europa.eu/ 

enterprise/newapproach

/nando/ 

Jogszabály: 

www.eur-

lex.europa.eu 



Az építési termékek teljesítmény állandóságának 

értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszerek 

• A kiválasztás 

útmutatásául 

nyílászáróknál a  

• 93/1999/EU 

Bizottsági 

határozat 

szolgál, melyet a 

2011/246/EU 

bizottsági 

határozattal 

módosítottak. 
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II. rész – Homlokzati nyílászáró szerkezetek 

               MSZ EN 14351-1:2006+A1:2010  

              „Ablakok és ajtók. Termékszabvány„ 

  

14 

alapanyagtól független 

követelményeket ad 
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A termékszabvány  

23 jellemzőt ír le, 

egységesíti  

Európában a jelölést 

15 



ÉMI az építésfelügyelet szolgálatában_konferencia 

2016. 02.23. 16 

A CE jelöléshez csak az alapvető tulajdonságok 

vizsgálatai szükségesek 
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Teljesítményfokozatok az MSZ EN 12207:2001 szerint 

1. osztály 

2. osztály 

3. osztály 

4. osztály 

EU -  3. osztályú!? 

=  a 3. szigorú fokozatnak megfelel 



Laboratóriumi mérés a gyártott legnagyobb méreten 
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Magyarországi teljesítőképességi  

követelmény szabvány – MSZ 9333:2011 

Nemzeti előírás a 

homlokzati szerkezetekre 
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Magyarországi teljesítőképességi  

követelmény szabvány – MSZ 9333:2011 
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Minimum követelményeket és beépítéstől függő előírásokat ad 
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Első típusvizsgálat dokumentumai 
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Hogyan, mikor lehetséges CE-jelölést alkalmazni? 

Alapvető 

 Követelmények 

7  db 
Értelmező 

Dokumen-

tumok 

Mandátumok* 

Európai 

Műszaki 

Értékelés 

Harmonizált 

Európai 

Szabvány 

Megfelelőség 

igazolás 

Európai 

Műszaki 

Engedély 

Teljesítmény

nyilatkozat 
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Európai Műszaki Engedélyek az EOTA honlapján 
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A jelölés szükséges tartalma rögzített !! 
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A legszembetűnőbb változás, hogy a jól ismert „k-

értéket” felváltják az ’U’-val jelölt, egész ablakra (w), 

üvegezésre (g) és keretre (f) vonatkozó jellemzők. 

Uw, Ug, Uf 

 

Hőszigetelés 

A szabvány szerint három lehetőség van 

a szükséges „U” értékek meghatározására: 

- táblázatból vett érték, 

- számítás (egyszerű, részletes) vagy 

- mérés. 



MSZ EN ISO 10077-1, 2 

Ablakok, ajtók és kiegészítő szerkezetek  

hőátbocsátása. Számításos módszer 

•   
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Uw - számítása 

 

UF = 1,2 W/m2K  

UG = 1,1 W/m2K  

 = 0,04 W/mK  

UW = 1,23 W/m2K  

Egy megszokott 

ablakmegoldás… 

 



7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 
az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról 

- megváltozott 2016. január 1-től 

• 6/A. § Az energia-megtakarítási célú hazai vagy uniós pályázati 

forrás vagy a központi költségvetésből származó támogatás 

igénybevételével megvalósuló bármilyen rendeltetésű 

a) meglévő épület nem jelentős mértékű felújítása esetén az építési-

szerelési munkával érintett épületelemek energetikai jellemzőinek meg kell 

felelniük az 1. melléklet V. részében és az 5. melléklet I. részében, 

b) új épület építése vagy meglévő épület jelentős mértékű felújítása esetén 

az épület energetikai jellemzőinek meg kell felelniük az 1. melléklet IV. és 

V. részében és az 5. melléklet I-III. részében meghatározott 

követelményeknek. 

 

        A pályázatoknál a szigorúbb feltételeket kell figyelembe venni !! 
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20/2014. (III. 7.) BM rendelettel bevezetve 

1. melléklet -költségoptimalizált követelményszint 
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 Beépítés ellenőrzés 
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Méretek 
- Névleges – tényleges méret 

- Mérettűrések tisztázása 

 Falnyílás 

 Ablak 

Derékszögűség tisztázása 

 1 m-ig: 6 mm 

 1-3 m-ig: 8 mm 

 3-6 m-ig: 12 mm 
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Nem mindegy az elhelyezés… 
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Csatlakozás külső szigeteléshez 
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A pára (még) belül van 
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A gumitömítés rendben van, 

a lakás szellőzése nem. 
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Az üveg rétegrend 

ellenőrzése 



A szigorúbb értékeknek megfelelő szerkezeti 

kialakítást már láthatjuk szakmai fórumokon  

Szükséges szerkezeti kialakítás: 

- Megfelelő légzáró tömítések 

- Optimalizált vízvető kialakítás 

- Vastagított tok és szárnyprofil 

- Három rétegű üvegezés 

 

 

 

 

 
•                                                                                                     Fotó: Fensterbau 2012 Papp Imre 

 
•                                                                                                     
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- Légzárás :  4. osztály 

- Vízzárás:  7A osztály 

- Szélállóság  C3 osztály 

- Léghanggátlás:   32 dB (-1;-4) 

- Hőátbocsátás:   1,1 (-0,8) W/m2K 

Javasolt teljesítményjellemző értékek: 
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Hogy is tüntetjük 

fel? 
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III. rész –Nyílászáró szerkezetek belső térben 

Belsőtéri ajtók vizsgálatai 

• Figyelembe vett dokumentum:   

– MSZ 9386:1993 – visszavont szabvány 

– MSZ 9387:1993 – visszavont szabvány 

– prEN 14351-2:2009 – még nem hatályos 

 

• NMÉ követelmények: 

  - Tűzvédelmi osztály 

 - Méret, méretpontosság 

 - Mechanikai ellenállóság – függőleges teherbírás 

 - Mechanikai ellenállóság – kemény test, lágy nehéz test ütés 

 - Léghanggátlás 

 - Tartós használhatóság 
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Régebbi és újabb ÉME fedlap minta 

2018-ig lehet érvényben !! 
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Új dokumentum típus 

 –Nemzeti Műszaki 

Értékelés (NMÉ) 
 

• Az Építőipari Műszaki 

Engedélyek érvényességük 

lejártakor nem 

hosszabbíthatók meg.  

• Ha változtatás történik a 

terméken, vagy módosítás 

történik az utóellenőrzés során 

át kell dolgozni NMÉ-vé. 
 

• Minimális teljesítményjellemző 

tartalmi elvárás van a 

Kormányrendelet 

mellékletében  

• Jogszabály változás várható !! 



Tűzgátló, füstgátló ajtók vizsgálatai 

• Figyelembe vett dokumentum:   

– MSZ 9386:1993 – visszavont szabvány 

– MSZ 9387:1993 – visszavont szabvány 

– MSZ EN 14600:2006 

– OTSZ 

• NMÉ követelmények: 

  - Tűzállósági határérték ,Tűzvédelmi osztály, Füstzáró képesség 

 - Méret, méretpontosság, önzáródás 

 - Mechanikai ellenállóság – függőleges teherbírás 

 - Mechanikai ellenállóság – kemény test, lágy nehéz test ütés 

 - Léghanggátlás 

 - Tartós használhatóság 
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Mérhető eltérések a helyszínen     . 
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• Maradtak-e tisztázatlan kérdések? 

 

 

42 



ÉMI az építésfelügyelet szolgálatában_konferencia 

2016. 02.23. 43 

Az ÉMI honlapján sok hasznos információ, publikáció 

 és az ÉMINFO adatbázisok elérhetők 
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Elérhetők a még érvényes  ÉME adatok… 



ÉMI az építésfelügyelet szolgálatában_konferencia 

2016. 02.23. 45 

Lekérhetők a Nemzeti Műszaki Értékelés adatok… 
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További információ, cikkek és előadások anyaga  

az ÉMI honlapján  - http://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/publikaciok.html 
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Papp Imre  

vizsgáló mérnök, műszaki szakértő 

www.emi.hu 

E-mail: ipapp@emi.hu 

Telefon: +36 1 372-6536 

 Mobil: +36-30-212-4337 

 

• Köszönöm a figyelmüket! 
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