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Eu rőpai szintú eloiráSok,
váI tás első típusvizsgál atra
Napiainkban az Eurőpaiuníó sabá|yategJrre
tobb termékkörre vonatkoző Íorgalmazás

és megfelelőség igazolás űjra szetvezését
követelík meg a termékek gyártóttól. rl.
kezdódött a garázskapuk terméksz abvá-
nyáva|, maid a függönyfalak, üvegek kö.
vetkeztek, míg ez avá|tozás elérte az ab.
lakok és ajtók gyártóit ís.

Az MsZ EN 14351-1:2006 ,,Ablakok és ajtók. krmékszab-
v ány, t e lj e s ít óké p e s s é g i j e l l e m zók,, me gnev e z é sű szabv ány
harmonizá|t európaÍ termékszabványként hatályba lépett'
(Az erre vonatkozó információk az EU építésügyi szerverén
http'//ec.europa'eu/enterprÍse/newapproach/nando angol
nyelven elérhetők.)

E g1,,szárnyú abl ak vizs gálata l aboratóriumb an

Ez a tény a szabvány hatálya a|á eső termékek (tűzgátlrő
és/vagy ftistgátló tulajdonság nélkülí fa, műanyag és fém
ablakok és külsó bejárati ajtók) forgalmazásában jelentós
változást eredményez.

2007 ' 02' I.jétő| 2009 ' 02' l-jéig, egy úgynevezett átme-
netÍ vagy együttélési időszakban a1/2003' (I' 25,) BM.GKM-
KvVM együttes minÍszteri rendeletben e|őírt, egy termék
forgalomba hozata|ához, beépítéséhez szükséges megfele-
|ő sé gi igaz oÍá s (j ele n termékek e s e tébe n a Sz á||ít6i' M e gfe-
lelóségi Nyilatkozat) a|apját kép ező műszaki specifÍkáció
akár a termékre vonatkozó Építőipari Mríszaki Engedély,
akár a fenti szabvány követelményeinek való megfelelósé-
get igazoLó dokumentum és a szabvány e|őírásainak meg-
felelóen létrehozott, dokumentált és mríködtetett üzemi
gyártásellenőrzés rendszer lehet, Az átmenetÍ Ídószak végén
az ÉpitőiparÍ Múszaki Engedélyek nem hosszabbíthatók,
azokat zvissza kell vonni.

2009,02' )'-iét, az átmeneti Ídószakot követóen a termék
me gfelelóségének igazolá sa kizát őIag az MSZ EN 1 43 5 l - 1 :
2006 szabvány a|apján történhet, A szabványnak való meg-
felelóséget igazo|ő e|iárás elsó része egy ki;elolt vizsgáLí
laboratórium által végrehajtott, a termékre vonatkozó elsó
típusvÍzsgálat'
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06 A je|ö|és évének
utoIsi két számjegye

Termékszabvány jele
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Az első típusvizsgálat keretében kötelezóen elvészendó
alapvízsgálatok a következők:

_ |égzárás,
- vízzárás,
_ széLáL|óság,
- akusztikai teljesítőképesség,
- hőátbocsátás,
_ biztonsági eszközök teherviseló képessége,
- mríködtetóerőilt (csak gépi működtetésrí ajtók esetén).

Amennyíben a termék teÍvezett felhasználása egyéb, spe-
ciáLis műszaki jellemzót tanúsítását is megköveteli (p1,
Íény áter esztés, eltérő klímaviszonyok közötti viselkedés,
ütésállóság, betöréssel szembeni ellenállás, veszélyes
anyag kibocsátás stb,), a fentÍ a|apvizsgá|atok kibóvíthe-
tők, ErrőI részletes tájékoztatás a termékszabványban ta-
Iá|hatő, (A honosított szabvány angol vagy német nyelven
beszerezhetó a Magyar Szabványigyi Testület Szabvány-
bolgában - 1091 Budapest, Ülloi rt 25' _vagy honlapján
www,mszt.hu keresztül.)

A CE-jelölés haszná|atára lehetőséget adó Első Típus.
vizsgá|ati Jegy zőkönyvet nemzeti minisztérium által kije-
|ö1t, az Európai Unióban beielentett szervezetnek' kell ki-
bocsátania,

Az első típusvizsgálat eredményeit összefoglaló Első Tí-
pusvizsgálati Jegyzókönyv - és Ígény esetén Típusvizsgá.
lati Bízonyítvány - alapján a terméket gyártó/foryalomba
hozó cégkÍállíthatia az ú,gynevezett EC Megfeleló'ségi Nyi
latkozatot, és ha a szabványnak megfeleló üzemÍ gyártás-
e||enőrzés rendszert mríködtet a terméken elhelyezhetí a
CE-jelölést' [A CE megjelolés feltéte|ei a )/2003, U.25')
BM-GKM-KvVM együttes rendelet 12, $-ban, ó. melléklet-
ben és azMSZEN 14351-72006 szabvány ZA mellékletében
találhatók']

Az EC Megfelelőségi Nyílatkozatnak - mint száIIítői
megfelelőségí nyilatkozatnak - tartalmaznia kell az e|őfuá-
sok szerínti cége és termékre von atkozó adatokat, a termék
műszaki jellemzőit, a javasolt felhaszná|ási területet, és
többek között az első típu sviz sgála tokat v é gző akkreditált
laboratórium nevét és címét is.

A terméken elhelyezett CE-jelölésnek tartalmaznia kell
a termék lényeges, az Első Típu s vizsgáLatijegyzótönyvben
is ígazolt műszaki je||emzőit, valamínt a fenti termékszab-
ványban elóírt további adatokat' A CE-ielölés |.taszná\ata
az EC Megfelelőségí Nyilatkozat, az E\ső Típusvizsgálati
]egyzőkönyv és az ÜGYE (üzemi gyártásellenőrzés) nélkül
nem lehetséges. Ezt a támogatő dokumentációt a megfe.
lelőségi nyilatkozat kíbocsátójának az illetékes hatóság,
v agy más személy számára hozzáÍérhetővé kell tenni,

A CE megfelelóségi jelölést jogszerűen viselő termék
azonban gyakorlatÍlag szabadon forgalomba hozhatő az
megtÍltani, korlátozni nem lehet,

1'lz Él,tt trht. rendelkezik kijelöléssel (GM 090/2005), valamint
az európai bejelentéssel (Nottfied body number: ]415) is'
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