
(ÜGYE) Ugye, nem is o|yan
egysZerú!
A nyílás zár őkra vonatko ző előír ásokat
a közelmúltig magyat követelm ény.
szabványok tartalm azták, e ktilső hom-
lokzati ablakok, erkélyaitók, tetőab.
lakok és beiáratí ajtók megfele|őség
ígazo|ásának alapja azonban a 2006.
ban megjelent MSZ EN 14t5L-l:2006
számű európai termékszabvány [5] lett,
mely 2010, január ll.ét követóen a

termékek CE.jelölésének a múszaki
a|apját képezi.

Műszaki dokumentáció
A teli e s ító1té p e s s é gi je|Iemz ők me gá|Iapításáh o z el ső 1 é pé s

annak eldöntése, hogy mely termékek tartoznak egy típus.
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családba, mílyen termékek rendelkeznek azonos vagy ha.
sonló;ellemzóftkel, Bhhez elkell készítení típusonként a
m űszakí dokumentác iőt, E,|ő sz ór a termék áIta|ános Ieír á-
sát kell elkészíteni, amelyben rögziteni kell az első típus-
vizsgálaton átesett minta jellemzóit'

Tudni kell, hogy attól eltérnÍ (más anyagokat beépíteni,
vagy eltérő profilt alkalmazni) nem lehet. Biztosítani kell
a gyáttott termék összehasonlításának lehetóségét a ter.
mékleírással, ezért a gyártő által készített, saját műszaki
dokumentációt (termék, felhasznált anyagok stb') napraké.
szen kell nyilvántartani, A termék épületbe való betervezé-
séhez szükség Van a részletes, alkatrészelemeket felsoroló
műszaki leírásra, mely tísztázza a vasalatok, a gumítömíté-
sek, az alkalmazott küszöb ésvízvető típusát, valamint az
üvegek és betétezés váItozatait, Ezek mérete , típusa, száma
befolyással lehet a megállapított jellemzőkre is'

A beépítés körülményeinek tísztázására, illetve a részlet-
megoldások ismertetése céIjábóI szükségesek lehetnek a
beépítési raj zok é s a mér etarányo s csomópon tí rajz ok. Eze-
ket a szerszámrendszerrel kapott dokumentáció alapján,
de a konkrét összeállításnak megfele|ően, a végterméket
ábrázolva egy technikus el tud1a készíteni. Néha több vál-
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tozatÍa Ís szükség van (egyszeres vagy kettős gumizás,
üveg vagy betét), gondolni kell az osztásokra és a csatlako.
zások, sorolások részleteire, A termékhez készített hasz.
nálatí útmutató részét képezÍ a beépítés múveletének le-
írása és a fa7hoz val6 rögzitést magyaráző ábta, va|amint a
múködési funkciók magyarázata Ís, Sokszor nem gondol.
nak a résszellőzőállás vagy aZ ötpontos zárás módiának is.
mertetésére, pedlg sok félreértést okoz'

Első típusvizsgá|at 
.:

Ha meghatároztuk a termékünket, megfelelően kiválasztott,
a csoportot je7lemző vizsgá7atí próbatesteken elvégzett el.
só típusvizsg á|atta| megállapíthatók azokon a műszaki 1e7-
|emzók' A termékszabvány 2) jellemzőtsorol fel, u,,,bun
nem minde gyiket kötelezó akkredit ált 7abor atórLumban
méretni, Több esetben lehetőség van számításiérték és táb.
Lázatos adat megadására, Ílletve a nem tÍpÍkus 1ellemzők
(pl, robbanás áLlóság, lövedékállóság, hóterhelés) esetén a
jellemző nÍncs meghatározva adatbeírására, (Angol röví-
dítése: NPD : No performance determined,) Az NPD le-
hetóség nem használható ott, ahol a jellemzónek legalább
egy határéttéket el kell érnie'

A gyártás el|enőrzése
A CE-jelölés azonban csak akkor alkalmazható,ha az első
típusvizsgálati eredményeken kívtil a gyártó a gyártásegyedi
körü lménye Í he z ígaz o dó úz emi gy ártiíe[en őr*z é st t Ü cín l _
angolváLtozatban Factory ProductÍon Control (FPC) - ala-
kít ki a vonatkozó rendelet B] és atermékszabv ány Ls] l ')
fejezet e7várásai szerínt, A termékszabvány míndös sze oár
oldalon úgzíti az izemígyártásellenőrzésie vonatk oza áte-
írás okat, azonban valam ennyi gy ártót avonatkozík, fú gget-
lenül az alkalmazottak számától, és a termelés volumerretó1,
Tehát a füst és tűz gátló tulajdonságokkal nem rendelkező
h omlokzati ny ílász ár ók gy ártóinak va gy m in ős é gir ány ítási
rendszert, vagy üzemÍ gyártás-e77enórzésí rendszert kell
bevezetnÍ és mríködtetnÍ,

Üzemi gyártáse||e nőrzés (ÜGYE) tartaImi
követelményei az Msz EN 14351-1:2006 szerint
r Altalános követelmények

telményeire, ezéft az e7iárás rögzítése során ezen szab-
vány szempontjaít Ís be kell tartani,
Formailag akkor nyomon követhetó, mÍndenre kiterje-
dően ellenőrizhető.

r Technológíai leírás
A technológiai leírás lényegében az ad,ott gyártó gyártási
Íolyamatának leírása, amely majdnem miriáen gyártőnáI
eltér ő (gy ár tá s í m ó d s z e r, a7ap any ag- áw éte|, gy ár tás í s z a-
kaszok, megengedett eltérések), ahogy e1térő minőségi
és múszaki tulajdonságokkal rendekáznek a különboz.-ő
gyártóktermékeÍ is' Célszerű külön kezelnÍ a CE-jelöléssel
rendelkezó és nem rendelkezó alapanyagokat, mÍvel a
CE-jelölt termékekről azt ke1l feltéteÉzni, hogy azok min-
denben megfelelnek a szabv ány ielőírásoknak' Azok meg.
felelőségét csak akkor kel1 vizsgáln i és avizsgálati ereá.
ményeket naplóban rögzíteni, ha komoly gyanú merül
fel'a jelölt a7apanyagltermék nem megfálelóségérő|, e
technológíaÍ leírás elemeit úgy célsze ri rtgzítent, hogy
a termék m(íszaki tulajdonságait nem befolyásoló k7.
sóbbi fejlesztések mÍatt ne kellien megváltoztatní a do-
kumentumot,

r Ellenórzés
Az e|lenőrzés elemei közé tartozik az érvényességí terü-
let, az e7lenőtzés eszközeínek rögzítése, a mintavétel
gyakorÍságának megadása , az e||enőtzött tulajdonság, az
e7lenőrzési eliárás, a minősités és értékelés, valamínt a
dokumentálás' Az eÍIenőrzési el1árások a technológiai
utasításbólbonthatók le, Rögzítení kell a még *"g".,g"-
dett pontosságí és egyéb eltéréseket, Ennek betartÁa
bizto sítja az egyenlete s' m egbízható minóséget,

l El|enőrzési napló
Az el7en&zésÍ naplót az e|IenőrzésÍ utasításban foglalt
e!árások dokumentálására ke1l kialakítani, és napraké-
szen vezetni a szabvány 7,),),_4-5.6, szakaszai szerint.
Ebben rögzíttk az e\|enőrzést eredményeket, adnak a ja.
vításokra intézkedéseket, és megfelelá ideig dokumen-
tá7tan megőrzendók, Ez a dokumentum ta;talm azza az
e7|enőrzött tétel (p1' megrendelés szám) azonosítóÍát Ís'
melyet a megfelelós égi nyilatkozatokban fel kell tüntetní,
|gy biztosítható a gyártás e\lenőrzés és a vevó által mes-
rendelt termék közötti kapcsolat.

Tartalmí és formai szempontbó7 a szabvány hívatkozik

száműszab-
vány

köve- r Méróeszközözök kezelése
Ayz e7|enőrzéseket, méréseket kalibrált mé-

rő eszközt e v is szavezethető pontosságú el.
|en& zott napi használatú, nyilván-
tartott mérőeszközökkel kell vé-

gezni, Ezéft a következó mé-

' rőeszköz-nyilvántartási
dokumentumokat

céLszer(i elkészíte-
ni és kezelni:



aktuá|is: szabvánV

- Mérőe szkö z -ny iv antartás

- Pontosság-ellenórzési és elosztásí jegyzék

r Bevezetési dokumentumok
A termékszabvány ógzíti, hogy a gyáftónak gyártőegy-
ségenként ki kell jelolnÍe egy felelőst és biztosítanÍ szak-
képzett (megfelelően kioktatott) személyt, hogy létre-
hozhatő és fenntartható legyen azrJcytr.Ezértaz üzemi
gyártásellenórzéstbev ezető dokumentumok között meg-
feleló tartalmű igazgatíi/vezetői utasítást és oktatási
naplót is ki kellalakítani'

r FelülvÍzsgálat
Az izemi gyártásellenőrzés kialakítása és a termék gyár-

tásközi ellenőrzése a 3, megfele|őségigazolásí m6dozat-
nál a gyártó felelósségi körébe tartozík, Azonban szigorúbb
feltételeket a gyártő vállalhat, Í'gy az időszakos termék-
ellenőrzések egy részét elvégeztetheti külső partner be-

vonásával, illetve a gyártás-ellen őtzési rcndszer felülvizs.
gá|atába Ís bevonhat külső ellenőrző, tanűsítí testületet,
e külső tanúsítás, a termékek akkreditált laborral törté-
nő Ídószakos ellenóriztetésének célja az elismertség kö.
rének bővítése lehet,

Rendszergazdai támogatások
A nyí|ászár1gyártők örömmel vették a CE-jelölési mizériá-
ban azt a könnyúnek tűnó lehetóséget, hogy kevés saját
dokumentáció elkészítésével, profilszállítóÍ, rendsze rgazdai
s egítsé ggeI olcsón ho zzájuthatnak a CE -1 elölé shez sz üksé-
ges dokumentumokhoz. Az tény, hogy a rendszergazdai
dokumentáció jól kÍdolgozott, mÍndentrögzít, amít egy áÍ-

talános dokumentáciő tartaImazbat' Az azonban mát na-
gyon nagy baj, ha csak erre hagyatkozik a gyártó, és nem
a|kalmazza a saját dokumentácíós elemeket'

A termék leírása
A termékre vonatkozó leírást pontosan tartalmazza a szer-
számgy ártőí, rendszergazdai dokumentácíó, azonban tudni
kell, hogy attól eltérni (más anyagokat beépíteni vagy el-
téró profilt alkalmaznÍ) nem lehet. BÍztosítaní kell a gyár-

tott termék összehasonlításának lehetőségét az első tiptls-
v izs gáIati doku mentu mokban r ö gzitett te rmékleírás sal,

ezéft a gyártó által készített, saját mríszaki dokumentációt
(termék, felhasznált anyagok stb') naprakészen kell nyÍl.
vántartanÍ.

A megfe|előségi nyiIatkozat
EZ külföldön az Építést Termék Direktíva szövegezésén
alapszik, nem veszi figyelembe a magyar jogszabá|yi eIő-
írások szígorűbb elvárásaít, A rendszergazdaÍ iratminta
sokszor európai közösségi nyÍlatkozat tartalmú, A nyújtott
dokumentum a ?/2003' (I. 25') BM-GKM_KvVM együttes
rendelet szerÍnt hiányos lehet a következó1t míatt. Nem
biztosítia a termék nyomon követhetősége érdekében a
kapcsolatot a termék, a gyártó és a gyártás közott, Múszaki
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specifÍkácÍóként nem a hatályos magyaÍ szabványra hívat-
kozík. Nem adja meg a megfelelőségi nyÍlatkozat érvényes-
ségí idejét,

A CE megfelelőségije|ölés (címke)
Ez sokszor Íliányzik, hiányos, Nem azonosítható a termék.
típ u s, n em tartalmazza az okat a gy ártási számokat, amelyek
a termék (szálÍítmány) azo n o s ítható ságát leh etővé te s z Ík,

Használati útmutató
A nyújtott külföldi rendszergazdaÍ anyagok rendszerÍnt nem
követik a magyaÍ elóírásokat'

A gyártás ellenőrzése
A kapott általános i.ratmínta alapján a gyártónak gyártás
egyedi körülményeihez igazodí izemi gy ártásellenőrzést
kellkidolgoznÍ, bevezetni, működtetní, A fentiek szerint a
szolgáltatott rendszergazdai dokumentumok jól kídolgo-
zottak, de a gyártók nagy részének krilon képzés nélkül
nagy gondot okozhat a dokumentumok kezelése és nyílván-
tattása, A törvényes kellékek nem teszik teljes mértékben
lehetóvé a nyomon követhetőséget és az előírások szerínti
gyártói teljesítést. I

További inÍormáclók (|rodaIomjegyzék)

[] ] 89/1 06/EGK Építési Termék |ránye|v (CPD)

[2] 1 997' évi LXXV|||' törvény az épített környezet a|akításáró| és véde|méró| _ Épitési Törvény (ÉT\4

[3] 3/2003 (. 25') Blv1'GKltl_KvV|V] együttes rendelet az építési termékek műszaki követe|mé-

nyeinek, megÍele|őségigazo|ásának, va|amint forga omba hozata|ának és íe|haszná|ásának

részletes szabá|yairó|

14] 1999l93lEK Európai Közosségek BiZottsága határozata (1 999. január 25')

|5] l\lsZ EN 1 43 5 1 -1 :2006: Ab|akok és ajtók' Termékszabvány, te|]esítőképességi je||emzők. 1 ' rész:

TűZál|ó éíVagy Íüstgát|ó tula1donság né|kÜ|i ab|akok és kü|só bejárati a]tók'

[6] EN 1 435 1 - 1 :2006+4 1 :20 1 0: E: Ab|akok és ajtók. Termékszabvány, te|jesítőképesség i 1e| |em-

zők. 1 ' rész''T,űzá||o éslvagy ÍÜstgát|ó tu|ajdonság né|kü|i ab|akok és kÜ|ső be1árati ajtók' (Ki.

egészített szabVány angoI változata)


