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Ablakok és külső bejárati ajtók
alkalmazási előírásai
A

nyílászárokra vonatkozó e|őírásokat a köze|mú|tig magyar követelményszabványok tarta|mazták. A kÜ|ső hom|okzati ab|akok, erké|yajtók' tetóab|akok és bejárati ajtók esetében
európai termékszabvány' |épett é|etbe' me|y 2o|o.január 3,1-ét követően a termékek CEje|ö|ésének a műszaki a|apját képezi. A termékszabvány egységesítette a műszaki e|óírások
jelö|ésót, azonban nem á||apított meg te|jesítendó követelményszintet. A te|jesítőképességi
je||emzokre a 2-/ tagországon be|Ü| ugyanis a fö|drajzi e|he|yezkedés fÜggvényében más és
más e|várások vonatkozhatnak.

A szabá|yozás rendszere
Az építésicélútermékek forgalomba
hozatalának, megfelelőségigazolásának
általános szabályait az Európai Unióban
már régóta az ÉpítésiTermék Irányelvz,
Magyarorszá gofi az ÉpítésiTörvény3 és
végrehajtási rendelete* szabá|y ozza.
A termékkörre eddig a rendelet és az
Európai Bizottsághatározata5 állapította
meg a forgalomba hozatalhoz szükséges

szabályokat és adott iránymutatást
konkrét eljárásokra. AIapelv azonban,
hogy a termékek tulajdonságait első

típusvizsgálattaI igazolni kell.

Az

ű1

megközelítésű irányelvek alapján

azonban minimá]is követelményeket
ezekaz e|őírások nem tartalmaznak. Ezt
a tagországok egy nemzeti alkalmazási
dokumentum kiadásával írhatják elő,
tehetik kötelezővé.

A régi magyar követelményszabvá-

nyok6 függelékben tartalm aztak e|őírá-

sokat irányelvek formájában, azonban
hatálytalanításuk után az építészekés

az épületasztalos-ipar számára nem
volt kézzelfogható alkalm azási szabá|y,
előírás.
Az ab]akok és bejárati ajtók előírás
szerinti CE-jelöléssel való forgalomba
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kalmaásái Úgy ke|| tekinteni,
A szabvány a|kalmazása e|őí
Vonva, Vagy műsu ki i,artalmú i

érvényeseurópai termékszabvánnyal

összhangban a korábbi visszavont

magyar szabványokban foglaltak újrafogalmazása.

Windows and external oedestrian doors.

E nemzeti sábványt a Magyar
alapián tesá ktzzé, A szabvány
ának (2) bekezdése éÍl€imébgn müszaki

hozatalával még időszerűbbé vá|t az

sáli

1995. évi )(xv||l' tórvénv
alapján Önkóntes. A ttrvény 6. $nemzetj sábványía' ame|ynek a|.
ktve|elményéi is te|jesii|nek.
r|

he|yesbítése' nincs.e Vissu.

szabvány a hazai követe|ményekrő|
U1

A Magyar Szabványügyi Testület MB 101
számű,,ny í|ászár ők,, műszaki bizottsága
az ÉMINonprofit Kft' közreműködésével
elkészítette és kiadta az alkalmazási előírásokat szabv ányként201,1 februárjában.
A szabvány

1.

kép az aIkaImazási e|óírás szabvány cím|ap rész|ete
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t,legjegyzés: A szabvány megfele|ő alkalmazhatósága fe|téte|ezi azMSZ EN 14351'
-:20O6+A1:2O1O szabványban Ieírt vizsgá|ati módszerek és teljeSítőképességi jeIlemzók
lsmeretét.

követelményeket, továbbá azokat az MSZ
EN 14351-1:2006+A1:2010 termékszabvány szerinti teljesítőképességi jellemző.
ket, amelyekkel egy adott beépítettségi
kategóriában és magasságban beépített

ablaknak és bejárati ajtónak rendelkez.
nie kell.
A szabvány alkalmazási terüIete kiterjed a vonatko zójogszabá|y8 szerinti huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeket
tartalmazó épületre, épületrészre'Nem

Vonatkozik a tetőablakokra, az ablakok
és bejárati ajtók tokja és a csatlakozó-

szerkezet közötti

kapcsolat műszaki

a vizsgálati
földrajzi elhelyezkedés
alapján lettek meghatározva, figyelembe
véve a régebbi magyar követelménye-

A minimá]is követelmények

tapasztalatok

és a

ket és több országban már bevezetett
irányelveket.
A minimálisan teljesítendő köve-

l.áblázaÍ' a teljesitményje||emzők minimá|is követeIményei

Nyí|t tenger; szé|irányban |egaIább 5 km hosszú tó; egyen|etes,
sík szárazfö|di terÜ|et akadá|vok nélkÜ|.

Mezőgazdasági terÜ|et kerítésekke|' eIszórtan mezógazdasági
építményekke|' házakkaI vagy fákka|.

telmények összesítését az L' szám(l'
táb|ázat tarta|mazza' A táblázat ada.
tainak értelmezésétaz MSZ EN 143517:2006+AI:2010 szabvány adja meg,

amelynek részletes ismertetését a
MagyarAsztalos és Faipar 2009. 07_72'

erdók.

Városi tvezet, aho| a Íö|dfelü|et |ega|ább 157o-án o|yan épÜ|etek
vannak, ame|yek át|agos magassága lega|ább 15 m'

2. táb|ázat:

számí

követelményeire.

További követe|mények a beépítésfÜggvényében

KÜ|városi vagy ipari öVezetek;

hivatko zási

bejárati ajtókra minimálisan teljesítendő

2. oszÍály
,2600N; 350 N/

/

9 333: 2 0 1 1

szabvány |eírja az ablakokra és külső

számaiban megjelent cikksorozat tartal.
mazza,, Ab|akok műs zaki követelményei,,
címmel, mely cikkek a www.faipar'hu

honlapon is megtekinthetők.
A beépítésfüggvényében támasztott
követelmények az Eurocode1 szélterhelés
méretezési el őírásaialapján lettek megál-

beépítettségikategiriák

lapítva, mely et az MSZ 1'5021'-1. és az MSZ
EN 1991-1-4 alapján lehet meghatározni.
|.

4-94-C4

kategória

ií. kategória

4-94-C4

ill. kategiria

4-94-C4

lJV.

kategória

3-7A-C3

3-74-C3

rl

l=
I

táblázat: ablakok és erké|yajtók te|jesítókópességi követelményei az épÜ|et középsó
:erületén
3-

I

n

j-

I

l. kategória

4-E900-C5

kategória

4-E750-C5

l||.

kategória

4-E150-C4

|V.

kategória

4-9A-C4

i|.

f.táb1ázat: ablakok és erké|yajtók te|jesÍtőképességiköveteIményei az épÜlet sarka és a
:ó\e e/5 (m) közötti sávban
MAGYARASZTALOS ES FAIPAR I 2011.O7.

2. kép: szól hatásának figyelembevéte|e
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További információk /
IrodaIomjegyzék/:

1 EN

14351-1:2OO6+A1 2O1O

E

.'Ab|akok és ajtók. Termékszabvány.
Te|jesítóképességi jel|emzók' 1' rész:
rŰzá||ó és/vagy ÍÜstgát|ó tulajdon.
ság néIkÜ|i ab|akok és kÜ|ső bejárati
ajtók.,7Kiegészített szabVány angoI

2
3
4

vá|tozaÍ./

89/106/EGK Epítési Termék Iránye|v
(CPD)

1997. évi LXXV|||. törvény aZ épített
környezet alakításáról és védeImérő|
! ,, .-,,
,
,+-,,,

- tprtesr lorveny (t I vl

3/2OO3

An\/iilióc
vYturrvv

(l

25 ) BN/-GKM-KvVM

ranr]aIaÍ az Ánítóci tcr-

mékek műszaki követeIményeinek,

5
6
7
B

megÍeIe|őségigazolásának, vaIamint
forgaIomba hozatalának és felhaszná|ásának részletes szabá|yairól

5' táb|ázat: bejárati ajtók teljesítóképességiköveteIményei aZ épÜ|et középső terÜletén

A

szélhatásból származí széIterhek szá-

mításának cé|jaaz ablakokra és ajtókra
iutó szélnyomásértékek nagyságának
meghatározása, mely alapján az ablakok
alkalmassága eldönthető a szélállósági
tulajdonságaik alapján.
Az adatokat befolyásolja

Az ablakok és erkélyajtók követelményeit lásd a 3,, 4, táblázatban, míg
a bejárati ajtók követelményeit az 5'

999' január

beépítettségikategória, illetve az ablakok,

táblázatban'
A szabvány alkalmazása önkéntes. A

|VsZ 9384-2:19B9 Ab|akok és erké|yajtók' Műszaki KöveteImények
MSZ 9386:1993 Ajtók műszaki

ajtók magassági elhelyezkedése.
A beépítettségikategóriák at a 2' táb

-

szabványban leírt követelmények az építé.
szeti terveken, vállalkozói szerződésekben a

1999/93/EK Európai Közösségek

Bizottsága határozata

(1

25)

köVeteIményei

MSZTSzabványbolt(1OB2 Budapest.
Horváth Mihá|y tér 1') www.mszt.hu
Je|énIeg-72006' (V24.)TNM rendelet az épü|etek energetikai 1eIlemzóinek
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helyszín, a

A szabvány me]léklete köz]i a szélhatás
figyelembevételével a beépítésfüggvényében elvárt teljesítményjellemzőket.

|ázattarta|mazza'

szabványra való hivatkozással válnak igazán

Az épület sarka és a tőle e/5 (mJ közötti
sáVban elhelyezkedő ablakok esetén az

mértékadóvá, kötelező

a|aptáblázatban közölt szélnyomást
7,4-del meg kell szorozn| emiatt a követelmények is szigorúbbak.
A szél hatásának figyelembevétele a
2. képpel illusztrálható.

érvényiívé'

Papp Imre
vizsgálómérnök

ÉMI Nonprofit Kft'
nyí|ászáró.szakértő (M M K.o.| -49.|7 )
ipapp@emi.hu

