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Mlír sok flírunxon esett sztí az eurtípai előírtísok tínételének, a szaboó-
nyok bonosítósónak nehézségeiről. Manapstíg diuatos a pénztigti ne-
h ézsége kről, ne gatía szenzíciőkrő l beszélni.
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?légis ,g j,í hírt szeretnénk köziilni. A hfit mely az összefogás
erejét hirdeti és egt aprő de fontos köztis cél megualősuitísát jelenti.
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Ab|akok és ajtók. ]e.r19kszabvány, tetjesíffiősé gi jel|emzők.

1. rész: Tűzá||ó és/vagyfÜstgát|ó tu|ajdonság ne{rgfói&or E".iüÉo o"ji,.ti ator**ájWindows and doors' Product Fenétres. et b|ocs rcrtes qg15&**w Fenster unfu.*Produktnorm,
standard, performance piétons. Norme produit';ffi ** Leistung#|&8'ffiah;;:i;| .'.

A Szabványugyi Köz|öny egy aprócska
fejezet egy hirdetmény rész a korábban
idegen nyelven bevezetett szabványok
ma€yar nyelvű vá|tozatainak me$elen-
tetéséról szó|ó. orömme| számo|ok be
ró|a' hogy a Szabványügyi Közlöny
2009' márciusi számában me$e|ent a hír:

Megie|ent a mas'ar nye|vű vá|tozat
az MSZ EN 14351-1:2006 Ablakok és
ajtók. Termékszabvány, te|jes,rtóképes-
ségijel|emzók. 1. rész Títzá||l és/vag
füstgát|ó tu|ajdonság né|kü|i ab|akok és
bejárati ajtók (|CS 91.060.50) - szab-
ványbó|.

A szabvány ango| és német nyelvű vál-
tozata 2006 szeptemberében je|ent meg,
ám azóLa |eginkább csak az érte|mezé-
se' idézetei jutottak e| a szakma képvi-
se|őihez szakcikkek és konferencia eló-
adások formájában. Az ALUTA és az ÉMI
Kht. á|taI finanszírozott szakmai fordi
tás szűk szakembergárda információ-
forrása Vo|t csuDán.
Meg ke||ett ta|á|ni a kiadhatóság esz-
közrendszerét, és az ajtó- és ab|akgyár.
to cégek közÜ| támogatókat ke||ett ta.
|álni ahhoz, hogy az MSZT 1O1--es szá.
mÚ szabványbizottsága a meg|évő fordi
tást szabványként közzé tehesse' Vé.
gü| 30 cég összefogásának, pénzÜgyi
segítségének eredményeként készÜ|he-
tett e| a nyÍ|ászárik CE.je|ö|ését meg-
aIapozó szabványbó| a termékgyárti
cégek számára is e|érhető, érte|mezhe-
tő magyar nye|vű kiadás.

KöszÖnet a támoEatásért az alábbi
cégeknek. szervezeteknek:
A|umÍnium Ab|ak és Hom|okzati EglesÜ-
|et (ALUTA); Évtt Ntrt.; Magyar Aszta|os
Szövetség;
Ab|akgyár Tatabánya Kft; Ablakszerker
KereskedeImi és Szo|gá|tati Kft.;
Actua| Profi|- és Ab|ak-glártó Kft.; ALBA
LUX Kft.; Alukol Homlokzattechnika
Kft.; Aluprof-Hungary Kft.; BC Ablakpro-
fil Gyárti és Forga|mazi Kft.;
Bich|maier Forst Kft.; Confector Mérnök
lroda Kft.; Fenster-x Kft.; Fenstherm
Kft.; Fen-TÜr Kft'; Fenyőtherm Faipari
Kft.; Foton Nyí|ászáró Szerkezeteket
Gyárti és Forga|mazó Kft.; Hofstádter
Kft.; |So Vá||a|kozási és Kereskede|mi
Kft.; Jász Ab|ak Nyí|ászárógyártó és Ke-
reskedelmi Kft.; Kanizsa Ablak Kft.; Ke-
|et Ab|ak Kft'; Panoráma Ablakgyártó és
Forga|mazó Kft.; Profi Nyí|ászári Cent-
rum Kft.; Robben Kft.; Roto Elzett
Vasalatkereskedelmi Kft.; Schindler Te-
tőabIakgyárti Kft.; TÜr-P|ast Kft.;
Univermetá| Kft.; Vet|anda Építóípari-
Szo|gá|tató és Tervezó Kft.; V|FA Kft':
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ÉMI Kht. VizsgáIó mérnök
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