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Az irodaépületek tervezésére, kivitelezésére és kezelésére vonatkozó  

uniós GPP-követelmények  

 
 

1. BEVEZETÉS 
 

Az Európai Unió által a zöld közbeszerzés területén közzétett követelmények (EU GPP-követelmények) célja, hogy segítsék a közigazgatási szerveket a termékekre, 

szolgáltatásokra és építési beruházásra irányuló beszerzéseik környezeti hatásainak csökkentésében. A követelmények alkalmazása önkéntes. A követelmények úgy vannak 

megfogalmazva, hogy az adott hatóság – amennyiben azokat megfelelőnek ítéli – közvetlenül beépíthesse őket az ajánlattételi dokumentációba. Ez a dokumentum az 

„irodaépületek” termékcsoportra vonatkozóan kidolgozott EU GPP-követelményeket tartalmazza, és kiegészítésül készült hozzá egy útmutató is, amely tájékoztatást nyújt 

arról, hogy miként építhetők be eredményesen ezek a GPP-követelmények a közbeszerzési eljárásba. A kísérő technikai háttérjelentés részletesebben ismerteti e 

követelmények kiválasztásának indokait, és tartalmazza a további információgyűjtéshez szükséges hivatkozásokat is. 

A követelmények négy kategóriába sorolhatók: kiválasztási szempontok, műszaki előírások, odaítélési szempontok és a szerződés teljesítésére vonatkozó kikötések. 

Mindegyik követelménykategória esetében két célszint közül lehet választani: 

 Az alapkövetelmények a GPP-követelmények egyszerű alkalmazását hivatottak biztosítani. A termék környezetvédelmi teljesítményének legfontosabb szempontjára 

vagy szempontjaira helyezik a hangsúlyt, és céljuk, hogy lehetőleg minél kevesebb igazgatási költség merüljön fel a vállalkozásoknál.  

 Az átfogó követelmények a környezeti teljesítmény több szempontját veszik figyelembe, illetve annak magasabb szintű elérésére irányulnak, és azok a hatóságok 

alkalmazhatják őket, amelyek többet kívánnak tenni a környezetvédelmi és innovációs célok megvalósulásának előmozdításáért. 

Figyelembe kell venni, hogy az irodaépületekre vonatkozó közbeszerzés különösen összetett kérdéskör, ami szükségszerűen maga után vonja azt, hogy zöld követelmények 

kikötésekor az elérendő alap- és átfogó szint tekintetében is – a szokványos megoldásokhoz képest – nagyobb szakértelemre és fokozott ellenőrzésre van szükség, valamint 

magasabb induló költségekre kell számítani (legalábbis egyes követelményeknél, illetve a közbeszerzés menetétől, valamint a tervezőcsapat és a vállalkozók tapasztalatától 

függően). 

A zöld közbeszerzés önkéntes alapon alkalmazható, ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy hatályban vannak olyan egyéb uniós jogszabályok, amelyek kötelezettségek 

megállapításával szabályozzák az irodaépületek környezeti teljesítményét. Például az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv
1
 6. cikke értelmében a tagállamok 

kötelesek biztosítani, hogy a központi kormányzatok csak magas energiahatékonysági teljesítményű termékeket, szolgáltatásokat és épületeket szerezzenek be, amennyiben 
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Az Európai Parlament és a Tanács 2012. október 25-i 2012/27/EU irányelve az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és a 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 

2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.).
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ez összeegyeztethető a költséghatékonysággal, a gazdasági megvalósíthatósággal, a tágabban értelmezett fenntarthatósággal, a műszaki alkalmassággal, valamint a verseny 

megfelelő érvényesülésével.  

1.1. Fogalommeghatározás és hatály 
 

Ezek a GPP-követelmények az irodaépületekre vonatkozó közbeszerzési eljárást érintik, és kiterjednek ezen épületek tervezésére, építési területük előkészítésére, továbbá 

kivitelezésükre, fenntartásukra és folyamatos kezelésükre. A követelmények alkalmazásában az „irodaépületek” termékcsoportba olyan épületek tartoznak, ahol főként 

igazgatási, hivatali és egyéb irodai tevékenységek folynak. Az irodaépület fogalma ezenfelül a következőképpen határozható meg: 

„Olyan épület, amely elsődleges funkciója szerint igazgatási, pénzügyi, szakmai vagy ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtásához biztosít helyet. Az épület bruttó 

alapterületét túlnyomórészt az irodaterületnek kell elfoglalnia. Az épület más jellegű helyiségeket, például tárgyalókat, tantermeket, személyzeti létesítményeket vagy 

műszaki helyiségeket is tartalmazhat.” 

Az irodákból álló épületek külön területfelhasználási besorolásba tartoznak a tagállamokban. A „túlnyomórészt” meghatározása tagállamonként változhat, de általában 50–

80 % között van. A GPP-követelmények nem terjednek ki az épület fizikai területén vagy a hozzá tartozó telken kívül található parkolóterületekre. A követelmények emellett 

az irodaépületek jelentős felújítására is vonatkoznak. Ilyen felújítás az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv meghatározása szerint az épület olyan 

átalakítása, amely  

a) a külső térelhatárolókat és az épületgépészeti rendszert érintően – a telekárat nem számítva – összköltségében meghaladja az épület értékének 25 %-át; vagy  

b) a külső térelhatárolók összfelületének legalább 25 %-át érinti. 

Az itt megfogalmazott GPP-követelmények olyan ajánlásokat tartalmaznak, amelyek egyaránt vonatkoznak meglévő épületek felújítására és új épületek kivitelezésére. 

A követelményeket az új vagy felújított irodaépület fejlesztésére és beszerzésére irányuló eljárásról szóló útmutató egészíti ki. Ez az útmutató az alábbiak szerint határozza 

meg az eljárás fő szakaszait: 

- előzetes felmérés és a megvalósíthatóság vizsgálata, 

- részletes tervezés és engedélyek beszerzése, 

- kiürítés, bontás és az építési terület előkészítése, 

- az épület kivitelezése vagy jelentős felújításának elvégzése, 

- energetikai rendszerek beépítése és energiahatékonysági szolgáltatások nyújtása, 

- befejezés és átadás, 

- létesítménygazdálkodás, 

- használatba vétel utáni ellenőrzés. 

Az eljárás azon szakaszait, amelyekben a hivatalos közbeszerzés végbemegy, és amelyekre vonatkozóan a jelen dokumentum követelményeket határoz meg, az 1.2. pont 

ismerteti. 
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Az energiahatékonysági szolgáltatás a 2012/27/EU irányelv
2
 szerint: 

„az a fizikai előny, haszon, vagy azon javak, amelyek az energia és az energiahatékony technológia vagy cselekvés kombinációjából származnak; e szolgáltatás 

magában foglalhatja a szolgáltatás nyújtásához szükséges üzemeltetést, karbantartást és ellenőrzést; e szolgáltatást szerződés alapján nyújtják, és e szolgáltatás 

rendes körülmények között bizonyítottan az energiahatékonyság igazolható, mérhető vagy felbecsülhető javulásához vagy primerenergia-megtakarításhoz vezet.” 

Az irodaépületekre vonatkozó GPP-követelmények alkalmazásában az energiahatékonysági szolgáltatások beszerzése elsősorban az energiahatékonysági szolgáltatók, 

például az energiahatékonysági szolgáltató vállalatok által egy irodaépület számára biztosított nulla vagy alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaellátásra vagy a 

2012/27/EU irányelv szerinti energiahatékonyság-alapú szerződés kötésére irányul.  

A létesítménygazdálkodás az EN 15221 szabványsorozatban
3
 használt meghatározás szerint: 

„[m]indazon folyamatoknak az együttese, amely az adott szervezeten belül az elsődleges tevékenységek hatékonyságának megőrzését és fokozását célzó, 

megállapodás tárgyát képező szolgáltatások fenntartására és fejlesztésére irányulnak”. 

E követelmények alkalmazásában az „elsődleges tevékenységek” az irodaépület üzemeltetésére terjednek ki, az EN 15221 szabványsorozat idevágó fő kategóriája pedig a 

„terület és infrastruktúra”, amely a szálláshelyek, a munkahelyek, a műszaki infrastruktúra és az ikt-rendszerek kezeléséhez kapcsolódó tevékenységeket foglalja magában. 

E dokumentum mindegyik ilyen tevékenységre vonatkozóan tartalmaz környezetvédelmi követelményeket. Ezek az irodaépületekkel kapcsolatos legjelentősebb környezeti 

hatásokkal foglalkoznak, amelyek az épület használata során az energiafogyasztásból eredő üvegházhatásúgáz-kibocsátással és az építőanyagok gyártásához felhasznált 

erőforrásokkal összefüggésben merülnek fel. A környezeti hatásokat ugyanakkor befolyásolja az épület kezelése, élettartama és használatra való alkalmassága. 

Következésképpen az épület élettartamát és használatát befolyásoló egyéb szempontokkal, például az egészséges belső környezet kialakításával is foglalkozunk. 

A követelmények az irodaépületet általában véve rendszerként kezelik, és nem annak egyes elemeire összpontosítanak. Megjegyzendő, hogy rendelkezésre állnak külön GPP-

követelmények, amelyek a különféle épületelemek beszerzésére alkalmazhatók. E dokumentum szövegezésének időpontjában a következő épületelemekre vonatkozóan 

voltak érvényben uniós GPP-követelmények
4
: 

- falpanelek,  

- kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő rendszerek, 

- melegvíz-üzemű fűtési rendszerek,  

- beltéri világítás, 

- csaptelepek és zuhanyfejek,  

- vízöblítéses WC-k és vizeldék. 

Az itt megfogalmazott követelmények ugyan kifejezetten az irodaépületekhez készültek, azonban közülük számos felhasználható egyéb funkciójú épületek beszerzéséhez is. 

 

                                                           
2 

Ugyanott: 1. lábjegyzet
 

3 
EN 15221 szabványsorozat, Létesítménygazdálkodás, 2006. októberi változat

 

4 
Lásd Európai Bizottság, Zöld közbeszerzés, Környezetvédelmi Főigazgatóság, http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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1.2. A zöld közbeszerzési követelmények alkalmazhatósága irodaépületek tervezésére, kivitelezésére és 

karbantartására 
 

A mérsékelt környezeti hatással rendelkező – akár új építésű, akár jelentősen felújított – épületek tervezése és beszerzése összetett folyamat. Az európai hatóságok számára 

készített útmutatójában
5
 az SCI Network (Sustainable Construction and Innovation through Procurement), azaz a közbeszerzéssel megvalósított fenntartható építkezéssel és 

innovációval foglalkozó hálózat is rámutatott arra, hogy a közbeszerzés formája és a GPP-követelmények közbeszerzési eljárásba való beépítésének módja jelentősen 

befolyásolhatja a közbeszerzés eredményét. 

Az új irodaépület vagy jelentős irodafelújítás kivitelezésének folyamata a közbeszerzési tevékenységek pontosan meghatározható sorát, valamint az ezekhez kapcsolódó 

szerződések megkötését foglalja magában. E tevékenységsor jelentősen befolyásolhatja a közbeszerzés eredményét. Ennek oka, hogy az egyes szerződéstípusok eltérő 

kapcsolatrendszert feltételeznek az ajánlatkérő, az épületet tervező csapat, a vállalkozók, az épület későbbi használói és a létesítménygazdálkodók között. Ezenfelül a jobb 

környezeti teljesítményt nyújtó épület beszerzése szempontjából mindegyiknek megvannak a maga előnyei és a hátrányai.  

A közbeszerzés menetétől függően e szerződések némelyike odaítélhető ugyanannak a vállalkozónak, de a legtöbb esetben különböző vállalkozók kapják őket. Egyes 

szerződések tervezési és kivitelezési vagy tervezési, kivitelezési és üzemeltetési megállapodás részét képezhetik, amely esetben a részletes tervezési folyamatot, a kivitelezési 

főszerződés végrehajtását, az energiahatékonysági szolgáltatások telepítését vagy nyújtását, valamint akár a létesítménygazdálkodást is egy vállalkozó koordinálhatja. 

Fontos tehát meghatározni a közbeszerzési tevékenységek sorában azokat a pontokat, ahol a GPP-követelményeket érdemes beépíteni. Ezért a követelmények csoportosítása 

a leggyakoribb közbeszerzési tevékenységeket tükrözi, a kiegészítő útmutató pedig általános tanácsokkal szolgál a GPP-követelmények e folyamatba való beépítésének 

módjáról és időzítéséről. Az útmutató emellett az Unió-szerte végrehajtott beruházásokból nyert tapasztalatok alapján javaslatokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy 

miként lehet a lehető legeredményesebben levezényelni a beszerzési folyamatot, hogy mely kérdéseket érdemes mérlegelni a folyamat főbb állomásainál, és hogy milyen 

konkrét szakismeretek járulhatnak hozzá a minél kedvezőbb végkimenetelhez. 

A következőkben az új vagy felújított irodaépületekre vonatkozó közbeszerzési eljárás azon szakaszait ismertetjük, amelyekre a javasolt követelmények vonatkoznak. Ezek 

azok a szakaszok, amelyekben hivatalos közbeszerzés végbemegy, vagy amelyek folyamatos ellenőrzést igényelnek: 

A. a tervezőcsapat és a vállalkozók kiválasztása; 

B. részletes tervezési és teljesítménykövetelmények meghatározása; 

C. kiürítés, bontás és az építési terület előkészítése; 

D. az épület kivitelezése vagy jelentős felújításának elvégzése; 

E. energetikai rendszerek beépítése vagy energiahatékonysági szolgáltatások biztosítása; 

F. befejezés és átadás; 

G. létesítménygazdálkodás. 
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SCI Network: Procuring innovative and sustainable construction – A guide for European public authorities (Innovatív és fenntartható építési szolgáltatások beszerzése – Útmutató európai 

hatóságok számára), www.sci-network.eu, 2013.
 



 

6 

 

A beruházás célszintjétől és az ajánlatkérő tapasztalatától függően előfordulhat, hogy az itt ismertetett GPP-követelmények közül nem mindegyik alkalmazható. Emellett az 

előnyben részesített közbeszerzési folyamattól függően lehetnek olyan követelmények, amelyekkel csak meghatározott szakaszokban érdemes foglalkozni. Egyes 

tevékenységek külön szerződéssel is odaítélhetők, így saját követelményeket igényelnek.  

A beruházás stratégiai környezetvédelmi célkitűzéseit és célértékeit ajánlott már a beruházás kezdetekor, a GPP-követelmények alapján meghatározni. A GPP-követelmények 

beépítésének optimális szakaszait a közbeszerzés menetéről való döntés után érdemes meghatározni. Mindenesetre a kívánt eredmény és a legjobb ár-érték arány elérése 

érdekékében erősen ajánlott a belső projekttervezésbe és a közbeszerzési folyamatba is minél korábban beépíteni a GPP-követelményeket.  

 

1.3. Alapvető környezeti hatások 
 

1.3.1. Az irodaépületek legjelentősebb környezeti hatásai 

Az Európa-szerte különféle irodaépületekről gyűjtött információk azt mutatják, hogy ezen épületek legjelentősebb környezeti hatását a használatuk alatti energiafogyasztás 

jelenti. Az energiafogyasztás túlnyomó részét pedig a világítás, a fűtés, a hűtés és a szellőztetés teszi ki. Ezen tényezők viszonylagos jelentősége elsősorban az épület 

hőhatásfokától és az elhelyezkedése szerinti éghajlati övezettől függően változik. Mindez rávilágít arra, hogy miért fontos figyelembe venni az irodaépületek teljes 

energiahatékonyságát, ami magában hordozhatja a tisztább energia előállításának lehetőségét is. 

A második legjelentősebb környezeti hatást az építési termékek gyártása okozza. Ez a hatás a felhasznált erőforrásokkal, valamint a nyersanyagok kitermeléséből, 

feldolgozásából és szállításából eredő kibocsátással és ökológiai következményekkel függ össze. Az erőforrás-felhasználást a termékek gyártása, az építési területen végzett 

kivitelezési munkálatok és a bontási folyamatok során keletkező hulladék mennyisége befolyásolja. Ezért fontos megtervezni és részletesen meghatározni az erőforrás-

hatékonyságot, az épületelemek közül legfőképpen a padlók, a tető, a szerkezet és a külső falak esetében. E tekintetben az építőanyagok és az építési termékek – vagy akár 

egész épületelemek – újrahasznosításával és újrafelhasználásával is mérsékelhetők a környezeti hatások, valamint előmozdítható a körforgásos gazdaság kialakulása.  

Ehhez kapcsolódóan jelentős mennyiségű, nagy tömegű építőanyagok esetében figyelembe kell venni a (természetes, újrahasznosított vagy másodlagos) adalékanyagok 

gyártási helyszínre történő szállításának hatásait is. Ezen anyagok szállítása rendszerint tehergépjárművel történik, ami az üzemanyag-felhasználásból eredően általában a 

gyártásukkal megegyező vagy azt meghaladó mértékű kibocsátással jár. Ha ezeket az anyagokat 25 kilométernél messzebbre kell szállítani, az ekkor keletkező kibocsátás 

nagymértékben súlyosbíthatja a fő épületelemek gyártásának környezeti hatásait. A szállítással összefüggő kibocsátás minimálisra csökkentése hozzájárulhat a kisebb 

környezeti hatást gyakorló fuvarozási módok, például a vasúti vagy a vízi szállítás előtérbe kerüléséhez. Végül pedig az újrahasznosított anyagok, például az építési és 

bontási hulladékból származó adalékanyagok felhasználása a körforgásos gazdasággal kapcsolatos uniós célkitűzésekkel összhangban előmozdíthatja ezen anyagok piacának 

fejlődését, és az erőforrás-hatékonyság szempontjából további előnyökkel járhat. 

 

Szintén figyelembe kell venni az épület és az épületelemek élettartamát, más néven használati időtartamát. Főszabály szerint minél hosszabb az épület fő szerkezeti 

elemeinek élettartama, annál csekélyebbek az életciklusukra vetített környezeti hatásaik. Ez azonban azt feltételezi, hogy az épület teljes életciklusára (beleértve az épület 

használatát és az építési termékek gyártását is) vetített energiahatékonyságot az átfogó megközelítés részeként kiemelten kezelik a használati időtartam alatt. Az épületek 

élettartamának meghosszabbítását illetően további lényeges szempont, hogy az ajánlatkérő megtervezze az épület és az épületszerkezet átalakíthatóságát a használati 

időtartam leteltét követően.  
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A használati időtartamot más tényezők is befolyásolják. Ha például az épület egészséges és vonzó munkakörnyezetként funkcionál, azzal megnövekedhet az élettartama, és 

minimális felújítást igényelhet. Bizonyított többek között az is, hogy a jó minőségű beltéri levegővel és természetes fénnyel egészséges környezetet biztosító épületekben a 

munkavállalók hatékonyabban dolgoznak, és ritkábban hiányoznak betegség miatt. 

A természetes megoldások, például a zöldtetők és -falak, az udvaron vagy teraszon kialakított élőhelyek, a fenntartható városi vízelvezető rendszerek és az út menti fák 

számos előnyt nyújthatnak (a biológiai sokféleség előmozdításán túlmenően). Ilyen előny például az elfolyó esővíz mennyiségének korlátozása, a hőhatásfok javítása 

természetes hűtéssel, a beltéri levegő minőségének javítása, valamint a munkakörnyezet vonzóbbá és produktívabbá tétele. 

1.3.2. Az építőanyagok életciklusra gyakorolt hatásainak kezelése 

A fentiekben már hangsúlyoztuk, hogy az építőanyagokhoz jelentős környezeti hatások kapcsolódnak. Az itt megfogalmazott követelmények számos lehetőséget kínálnak az 

ajánlatkérőknek és az ajánlattevőknek e hatás felmérésére és a csekélyebb hatást gyakorló épületelemek kiválasztására. 

A követelmények lehetővé teszik az anyagok életciklusra gyakorolt hatásainak átfogó értékelését, amely alapján az ajánlattevők és tervezőcsapatuk dönthetnek a hatások 

javításáról. A követelmények technikai szempontból szigorúak, így különösen tapasztalt tervezőcsapatok közreműködésével zajló, összetettebb beruházásokhoz megfelelőek. 

Egyes követelmények csak az épület életciklusának bizonyos szakaszait érintik, És egyes anyagok ismert, konkrét hatásaival és fejlesztési lehetőségeivel kapcsolatos 

intézkedések támogatására irányulnak. Ezek a követelmények technikai szempontból kevésbé szigorúak, így kevésbé összetett beruházások és kevesebb tapasztalattal 

rendelkező tervezőcsapatok esetében lehetnek megfelelőek. 

Az ajánlatkérők által felhasználható odaítélési szempontok célszint és technikai összetettség szerinti csökkenő sorrendben a következők: 

1. Életciklus-értékelés: életciklus-értékelés elvégzése (lásd a 10.1. átfogó követelményt). Az ajánlattevőknek a fő épületelemek életciklusra gyakorolt hatását kell 

felmérniük. 

2. Környezetvédelmi terméknyilatkozatok: környezetvédelmi terméknyilatkozatok összesítése (lásd a 10.1. alapkövetelményt). A környezetvédelmi 

terméknyilatkozatokra vonatkozó követelmény alkalmazása esetén a fő épületelemek összevont, CO2-egyenértékben kifejezett teljes kibocsátásáról is nyilatkozni 

kell (lásd a 8.2. követelményt). 

3. Az újrahasznosított- és újrahasználtanyag-tartalomra vonatkozó előírás: az ajánlattevőknek olyan anyagokat kell használniuk, amelyek megfelelnek a minimális 

újrahasznosított- és újrahasználtanyag-tartalomra vonatkozó követelménynek a beton és falazat tekintetében (lásd a 10.2. követelményt). 

4. A nehéz anyagok szállításából eredő kibocsátás csökkentésének előírása: e követelmény a betonhoz és a falazathoz használt adalékanyagok szállításából származó 

alacsony CO2-kibocsátást jutalmazza (10.3. követelmény). 

Ha az ajánlatkérő úgy dönt, hogy pontot ad az újrahasznosított- és újrahasználtanyag-tartalomért (3.) vagy a szállításból eredő kibocsátás csökkentéséért (4.), akkor érdemes a 

követelményeket a helyi építőanyag-piac egyedi viszonyainak tekintetbe vételével meghatároznia. A környezeti hatások terén esetlegesen felmerülő kompromisszumokat 

ajánlott az újrahasznosított- és újrahasználtanyag-tartalomra, valamint a szállításból eredő kibocsátás csökkentésére vonatkozó követelmények kombinálásával kezelni. A két 

követelmény relatív súlyozásának tényleges versenyt kell biztosítania a lehetséges beszállítók között, egyúttal pedig az átfogó környezeti előnyöket kínáló ajánlatok 

benyújtására kell ösztönöznie.  

Az ajánlati felhíváshoz kiválasztott célszint az ajánlatkérő tudásától és tapasztalatától, a beruházás nagyságrendjétől, valamint a lehetséges ajánlattevők tapasztalatának 

megítélésétől függ. Az ajánlatkérőnek körültekintően egyensúlyt kell teremtenie a különböző környezeti és nem környezeti odaítélési szempontok között, és világosan 

közölnie kell őket az ajánlati felhívásban. 
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Alapvető környezeti területek az irodaépületek életciklusában 

és alapvető környezeti hatások 

 Az irodaépületekre vonatkozó uniós GPP-követelményekkel kapcsolatosan 

javasolt megközelítés 

 

Alapvető környezeti területek 

 A primerenergia-fogyasztás és a kapcsolódó 

üvegházhatásúgáz-kibocsátás az épület használata, valamint 

az oda- és visszautazás során 

 A természeti erőforrások kimerülése, az építési anyagok 

gyártásához és szállításához kapcsolódó összevont 

energiafelhasználás és kibocsátás 

 Hulladékkeletkezés az építési terület előkészítése, az 

építkezés, az épülethasználat és a bontás során 

 A beltéri levegő minőségének romlása az építési 

termékekből eredő veszélyesanyag-kibocsátás és a külső 

környezetből származó szálló por okozta légszennyezés 

miatt 

 A helyi környezet szennyezése és a helyi levegőminőség 

romlása az épület megközelítéséhez és az onnan való 

távozáshoz használt járművek által okozott kibocsátás miatt 

 Vízfogyasztás az épület használata során 

Az erőforrás-felhasználás életciklust érintő alapvető környezeti 

hatásai és paraméterei: 

 A következő kategóriákba tartozó környezeti hatások 

tekinthetők a legjelentősebbnek a termékek életciklusa 

során: globális felmelegedési potenciál, savasodás, a 

megújuló és a nem megújuló primerenergia-források 

kiaknázása, ökotoxicitás, humán toxicitás, eutrofizáció, 

abiotikus forráskimerítés és vízfogyasztás, másodlagos és 

újrahasznált anyagok felhasználása, valamint 

hulladékáramok 

  

 Magas energiahatékonysági teljesítmény elérése és a járulékos CO2-

kibocsátás alacsonyan tartása a tervezés és a kivitelezés révén 

 Az építési terület adottságait az energiafogyasztás és a CO2-kibocsátás 

csökkentésére hasznosító nagy hatékonyságú és megújulóenergia-

technológiák telepítése  

 Tervezés és részletes leírás kidolgozása az építőanyagokhoz kapcsolódó 

összevont hatások és erőforrás-felhasználás csökkentésének szem előtt 

tartásával 

 Az építési és bontási hulladék minimálisra csökkentése és magas 

újrahasznosított- vagy újrahasználtanyag-tartalmú építési termékek és 

anyagok használata a tervezés, a részletes leírás kidolgozása és a 

területgazdálkodás során 

 A beltéri levegőbe történő károsanyag-kibocsátást minimálisra csökkentő 

belső kiképzés és bevonatok előírása 

 Egészséges levegőt biztosító és a külső szennyezett levegő bejutását 

minimálisra csökkentő szellőzés tervezése 

 Víztakarékos technológiák előírása és telepítése 

 A létesítménygazdálkodóknak és az épülethasználóknak betudható 

energiafelhasználás, vízfogyasztás és hulladékkeletkezés folyamatos 

minimalizálását szolgáló fizikai és elektronikus rendszerek telepítése 

 Személyzeti közlekedési tervek – például az elektromos járművek 

használatát és a kerékpározást támogató infrastruktúra – bevezetése a 

közlekedéssel kapcsolatos üzemanyag-fogyasztás és CO2-kibocsátás 

csökkentése érdekében 
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2. AZ IRODAÉPÜLETEK TERVEZÉSÉRE, KIVITELEZÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ GPP-

KÖVETELMÉNYEK 

A. A tervezőcsapat és a vállalkozók kiválasztása 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

TÁRGY 

Új irodaépületek kivitelezése az energetikai és környezeti teljesítményre vonatkozó magas elvárásoknak megfelelően 

vagy 

Meglévő irodaépületek jelentős felújítása az energetikai és környezeti teljesítményre vonatkozó magas elvárásoknak megfelelően 

KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK 

Ezek a követelmények beépíthetők az előválogatási eljárásba, amennyiben az ajánlatkérő projektvezető és/vagy tervezőcsapat szolgáltatásait szerzi be. A megszerzett tapasztalatot alátámasztó 

megvalósított beruházások számának és nagyságrendjének arányban kell lennie a közbeszerzési eljárás tárgyát képező beruházással. A kevesebb tapasztalattal rendelkező, új vállalkozások 

tervezői versenypályázatokkal ösztönözhetők az ajánlattételre, ugyanakkor a kockázatok ellensúlyozására előírható, hogy a tervezőcsapat tagjai között tapasztalt támogató szakemberek is 

legyenek.  

A1. A projektvezető kompetenciái  

A projektvezetőnek megfelelő kompetenciákkal és tapasztalattal kell rendelkeznie a szerződés 

értelmében a hatáskörébe tartozó alábbi területeken (az adott szerződés tárgyához tartozókat 

kell kiválasztani): 

– az ügyfelek által a környezeti teljesítményre vonatkozóan meghatározott követelményeknek 

megfelelő vagy azokon túlmutató építési szerződésekkel kapcsolatos projektvezetés, 

– a jobb környezeti teljesítmény és minőség eléréséhez szükséges különféle 

környezettechnológiák és tervezési újítások sikeres azonosítása és bevezetésének irányítása, 

– közreműködés a környezettechnológiák és tervezési újítások pénzügyi értékelésében a 

beruházások megvalósításának keretében.  

Ellenőrzés:  

Információk és referenciák formájában bizonyítékokat kell szolgáltatni az elmúlt 5 évből olyan 

releváns szerződésekre, amelyek keretében a fenti feladatokat kellett ellátni. Mindezt az 

előreláthatólag a beruházáson dolgozó munkavállalók önéletrajzával kell alátámasztani. 

A1. A projektvezető kompetenciái  

A projektvezetőnek megfelelő kompetenciákkal és tapasztalattal kell rendelkeznie a szerződés 

értelmében a hatáskörébe tartozó alábbi területeken (az adott szerződés tárgyához tartozókat 

kell kiválasztani): 

– az ügyfelek által a környezeti teljesítményre vonatkozóan meghatározott követelményeknek 

megfelelő vagy azokon túlmutató építési szerződésekkel kapcsolatos projektvezetés, 

– a jobb környezeti teljesítmény és minőség eléréséhez szükséges különféle 

környezettechnológiák és tervezési újítások sikeres azonosítása és bevezetésének irányítása, 

– közreműködés a környezettechnológiák és tervezési újítások pénzügyi értékelésében a 

beruházások megvalósítása keretében,  

– részvétel olyan korábbi beruházásokban, amelyek keretében több követelményen alapuló 

épületértékelési, -jelentési és -tanúsítási rendszerek alapján mérték fel az épület környezeti 

teljesítményét,  

– átfogó értékelési eszközök, például életciklusköltség-számítás és életciklus-értékelés 

alkalmazása jobb környezeti teljesítményt nyújtó épületek tervezése, értékbecslése és részletes 

leírásának kidolgozása során. 

Ellenőrzés:  

Információk és referenciák formájában bizonyítékokat kell szolgáltatni az elmúlt 5 évből olyan 

releváns szerződésekre, amelyek keretében a fenti feladatokat kellett ellátni. Mindezt az 
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előreláthatólag a beruházáson dolgozó munkavállalók önéletrajzával kell alátámasztani. 

 

A2. A tervezőcsapat kompetenciái  

Az építésznek, a tanácsadónak és/vagy a tervezőcsapat konzorciumának megfelelő 

kompetenciákkal és tapasztalattal kell rendelkeznie a szerződés értelmében a hatáskörébe 

tartozó alábbi területeken (az adott szerződés tárgyához tartozókat kell kiválasztani): 

– olyan építési szerződések végrehajtása, amelyekkel az építési szabályzatban (meg kell adni, 

hogy országos, regionális, helyi vagy egyéb) foglalt minimumkövetelményeket a következő 

szempontok alapján meghaladó környezeti teljesítményt sikerült elérni (ki kell egészíteni az 

ajánlatkérő által fontosnak ítélt, de az alábbiakban nem szereplő elemekkel), 

– energiahatékony épületszerkezet és épületgépészeti rendszerek tervezése új építési vagy 

felújítási beruházások keretében (a megfelelőt kell kiválasztani), adott esetben feltüntetve a 

már elkészült beruházásokból vett, m2-re vetítve mért energiahatékonysági adatokat többek 

között a fűtésre, a hűtésre, a világításra, a meleg vízre és a kiegészítő berendezésekre 

vonatkozóan,– épületenergetikai felügyeleti rendszerek telepítése, működésük és az épületekre 

jellemző energiafogyasztási szokások meghatározására való használatuk bemutatása az 

épületgazdálkodóknak, 

– víztakarékos épületgépészeti rendszerek tervezése, feltüntetve a már elkészült 

beruházásokból vett, munkavállalóra vetítve mért vízigényt, 

– a környezetet kevésbé terhelő építőanyagok előírása, beszerzése és felhasználása. Az ISO 

14025 vagy az EN 15804 szabványnak megfelelően hivatkozni kell a környezetvédelmi 

terméknyilatkozatokra, 

– személyzeti közlekedési tervek – többek között az alacsony kibocsátású járművek és 

kerékpárok infrastruktúrájának – kidolgozása és bevezetése. 

Ki kell emelni az e területekhez kapcsolódó beruházási tapasztalatokat és folyamatos szakmai 

fejlődést.  

Az ajánlatkérő a beruházás jellegétől függően előírhatja a korábbi szerződések minimális 

számát. 

Ellenőrzés:  

Információk és referenciák formájában bizonyítékokat kell szolgáltatni az elmúlt 5 évből olyan 

releváns szerződésekre, amelyek keretében a fenti feladatokat kellett ellátni. Mindezt az 

előreláthatólag a beruházáson dolgozó munkavállalók önéletrajzával kell alátámasztani. 

 

A2. A tervezőcsapat kompetenciái  

Az építésznek, a tanácsadónak és/vagy a tervezőcsapat konzorciumának megfelelő 

kompetenciákkal és tapasztalattal kell rendelkeznie a szerződés értelmében a hatáskörébe 

tartozó alábbi területeken (az adott szerződés tárgyához tartozókat kell kiválasztani): 

– olyan építési szerződések végrehajtása, amelyekkel az építési szabályzatban (meg kell adni, 

hogy országos, regionális, helyi vagy egyéb) foglalt minimumkövetelményeket a következő 

szempontok alapján meghaladó környezeti teljesítményt sikerült elérni (ki kell egészíteni az 

ajánlatkérő által fontosnak ítélt, de az alábbiakban nem szereplő elemekkel), 

– energiahatékony épületszerkezet és épületgépészeti rendszerek tervezése új építési és/vagy 

felújítási beruházások keretében (a megfelelőt kell kiválasztani), adott esetben feltüntetve a 

már elkészült beruházásokból vett, m2-re vetítve mért energiahatékonysági adatokat többek 

között a fűtésre, a hűtésre, a világításra, a meleg vízre és a kiegészítő berendezésekre 

vonatkozóan, 

– megújuló- és/vagy nagy hatásfokú energiatermelő berendezések előírása és tervezése, 

– épületenergetikai felügyeleti rendszerek telepítése, működésük és az épületekre jellemző 

energiafogyasztási szokások meghatározására való használatuk bemutatása az 

épülethasználóknak, 

– víztakarékos épületgépészeti rendszerek tervezése, feltüntetve a már elkészült 

beruházásokból vett, munkavállalóra vetítve mért vízigényt, 

– bioklimatikus építészet és passzív tervezés a megfelelő hő- és fénykomfort, a természetes 

légtisztítás stb. biztosítása céljából, 

– az épület környezeti teljesítményének felmérése több követelményen alapuló épületértékelési 

és -tanúsítási rendszerek alapján,  

– a környezetet kevésbé terhelő építőanyagok előírása, beszerzése és felhasználása. Az ISO 

14025 vagy az EN 15804 szabványnak megfelelően hivatkozni kell a környezetvédelmi 

terméknyilatkozatokra,  

– átfogó értékelési eszközök, például életciklusköltség-számítás és életciklus-értékelés 

alkalmazása jobb környezeti teljesítményt nyújtó épületek tervezése és részletes leírásának 

kidolgozása során. Az ISO 14040/14044 vagy az EN 15978 szabványnak megfelelően 

összehasonlító tanulmányokat kell készíteni, 

– a természetes fényre és a vakító ragyogásra, a hőkomfortra és a beltéri levegőminőségre 

irányuló tervezés, részletes leírás kidolgozása és felügyelet, 

– személyzeti közlekedési tervek – többek között az alacsony kibocsátású járművek és 
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kerékpárok infrastruktúrájának – kidolgozása és bevezetése.  

Ki kell emelni az e területekhez kapcsolódó beruházási tapasztalatokat és folyamatos szakmai 

fejlődést.  

Az ajánlatkérő a beruházás jellegétől függően előírhatja a korábbi szerződések minimális 

számát. 

Ellenőrzés:  

Információk és referenciák formájában bizonyítékokat kell szolgáltatni az elmúlt 5 évből olyan 

releváns szerződésekre, amelyek keretében a fenti feladatokat kellett ellátni. Mindezt az 

előreláthatólag a beruházáson dolgozó munkavállalók önéletrajzával kell alátámasztani. 

A3. Az építési fővállalkozó és a szakvállalkozók kompetenciái  

Ezek a követelmények beépíthetők az előválogatási eljárásba az építési fővállalkozó esetében, 

vagy amennyiben a közbeszerzés szakvállalkozók, például bontó vállalkozások vagy 

energiahatékonysági szolgáltató vállalatok szolgáltatásainak beszerzésére irányul.  

Az építési fővállalkozónak megfelelő kompetenciákkal és tapasztalattal kell rendelkeznie 

olyan építési szerződések lebonyolítása terén, amelyekkel bizonyítottan sikerült jobb 

környezeti teljesítményt elérni.  

Tervezési és kivitelezési szerződések esetében az A1. követelmény a megbízandó 

tervezőcsapatra is vonatkozik. 

Az alábbi területeken kell releváns tapasztalattal rendelkezni (a beruházástól és a kiválasztott 

GPP-követelményektől függően): 

– energiahatékony épületszerkezet és épületgépészeti rendszerek tervezése új építési vagy 

felújítási beruházások keretében (a megfelelőt kell kiválasztani), adott esetben feltüntetve a 

már elkészült beruházásokból vett, m2-re vetítve mért energiaigényű-adatokat többek között a 

fűtésre, a hűtésre, a világításra, a meleg vízre és a kiegészítő berendezésekre vonatkozóan. Ez a 

követelmény új építési és/vagy felújítási beruházásokkal összefüggésben alkalmazandó (a 

megfelelőt kell kiválasztani), 

– épületenergetikai felügyeleti rendszerek telepítése és működésük bemutatása az 

épületgazdálkodóknak, 

– víztakarékos épületgépészeti rendszerek tervezése, adott esetben feltüntetve a már elkészült 

beruházásokból vett, munkavállalóra vetítve mért vízigényt, 

– a környezetet kevésbé terhelő építőanyagok beszerzése, felhasználása és ellenőrzése, 

– bontási és az építési területre vonatkozó hulladékgazdálkodási tervek sikeres végrehajtása a 

hulladékkeletkezés minimalizálása érdekében. Az építési területen kívüli hulladékkezelési 

lehetőségek kiválasztása és ismerete. 

A3. Az építési fővállalkozó és a szakvállalkozók kompetenciái 

Ezek a követelmények beépíthetők az előválogatási eljárásba az építési fővállalkozó esetében, 

vagy amennyiben a közbeszerzés szakvállalkozók, például bontó vállalkozások vagy 

energiahatékonysági szolgáltató vállalatok szolgáltatásainak beszerzésére irányul.  

Az építési fővállalkozónak megfelelő kompetenciákkal és tapasztalattal kell rendelkeznie 

olyan építési szerződések lebonyolítása terén, amelyekkel bizonyítottan sikerült jobb 

környezeti teljesítményt elérni.  

Tervezési és kivitelezési szerződések esetében az A1. követelmény a megbízandó 

tervezőcsapatra is vonatkozik. 

Az alábbi területeken kell releváns tapasztalattal rendelkezni (a beruházástól és a kiválasztott 

GPP-követelményektől függően): 

– energiahatékony épületszerkezet és épületgépészeti rendszerek tervezése, adott esetben 

feltüntetve a már elkészült beruházásokból vett, m2-re vetítve mért energiaigényű-adatokat 

többek között a fűtésre, a hűtésre, a világításra, a meleg vízre és a kiegészítő berendezésekre 

vonatkozóan. Ez a követelmény új építési és/vagy felújítási beruházásokkal összefüggésben 

alkalmazandó (a megfelelőt kell kiválasztani), 

– megújuló- és/vagy nagy hatásfokú energiatermelő berendezések telepítése, üzembe helyezése 

és (adott esetben) folyamatos üzemeltetése/karbantartása, 

– épületenergetikai felügyeleti rendszerek telepítése és működésük bemutatása az 

épületgazdálkodóknak, 

– víztakarékos épületgépészeti rendszerek tervezése, adott esetben feltüntetve a már elkészült 

beruházásokból vett, munkavállalóra vetítve mért vízigényt, 

– alacsony energiafogyasztást, valamint megfelelő hő- és fénykomfortot stb. biztosító, működő 

passzív tervezési megoldások kialakítása, amelyeket a használatba vétel utáni vizsgálatok 

igazolnak, 
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Ellenőrzés:  

Információk és referenciák formájában bizonyítékokat kell szolgáltatni az elmúlt 5 évből olyan 

releváns szerződésekre, amelyek keretében a fenti feladatokat kellett ellátni. Mindezt az 

előreláthatólag a beruházáson dolgozó munkavállalók önéletrajzával és releváns beruházási 

tapasztalataival is alá kell támasztani. 

– a környezetet kevésbé terhelő építőanyagok beszerzése, felhasználása és ellenőrzése. 

Ellátásilánc-menedzsment az épületértékelési és -tanúsítási rendszereknek való megfelelés és a 

modellezett erőforrás-hatékonysági stratégiák támogatása érdekében, 

– bontási és az építési területre vonatkozó hulladékgazdálkodási tervek sikeres végrehajtása a 

hulladékkeletkezés minimalizálása érdekében. Az építési területen kívüli hulladékkezelési 

lehetőségek kiválasztása és ismerete, 

– a természetes fényt és a vakító ragyogást, a hőkomfortot és a beltéri levegőminőséget érintő 

megoldások kivitelezése. 

Ellenőrzés:  

Információk és referenciák formájában bizonyítékokat kell szolgáltatni az elmúlt 5 évből olyan 

korábbi szerződésekre, amelyek keretében a fenti feladatokat kellett ellátni. A fentieket a 

következő forrásokból származó bizonyítékokkal és adatokkal kell alátámasztani: 

 külső ellenőrzés,  

 használatbavétel utáni ellenőrzés,  

 életciklus-értékelési/életciklusköltség-számítási elemzés és/vagy  

 a felügyelet során végzett adatgyűjtés.  

Mindezt az előreláthatólag a beruházáson dolgozó munkavállalók önéletrajzával és releváns 

beruházási tapasztalataival is alá kell támasztani. 

A4. A tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozók és az ingatlanfejlesztők kompetenciái 

Ezek a követelmények beépíthetők az előválogatási eljárásba az épület üzemeltetésével 

megbízandó tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozó vagy ingatlanfejlesztő esetében.  

A vállalkozónak megfelelő kompetenciával és tapasztalattal kell rendelkeznie a bizonyítottan 

jobb környezeti teljesítményű irodaépületek kivitelezésének és üzemeltetésének irányítása 

terén. Az A1. követelmény a megbízandó tervezőcsapatra is vonatkozik. 

Az alábbi területeken kell releváns tapasztalattal rendelkezni (a beruházástól és a kiválasztott 

GPP-követelményektől függően): 

– tervezőcsapatok irányítása az ügyfél teljesítménykövetelményeinek megfelelő irodaépületek 

engedélyeztetése és kivitelezése terén, többek között tervezési, kivitelezési és üzemeltetési 

megállapodások keretében,  

– jobb környezeti teljesítményű irodaépületek fővállalkozóinak irányítása, többek között 

tervezési, kivitelezési és üzemeltetési megállapodások keretében, 

– folyamatos létesítménygazdálkodás az irodaépületek környezeti teljesítményének 

optimalizálására törekedve, többek között épületenergetikai felügyeleti vagy hasonló 

rendszerek használatával, energetikai menedzserek megbízásával és a teljesítmény folyamatos 

A4. A tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozók és az ingatlanfejlesztők kompetenciái 

Ezek a követelmények beépíthetők az előválogatási eljárásba az épület üzemeltetésével 

megbízandó tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozó vagy ingatlanfejlesztő esetében.  

A vállalkozónak megfelelő kompetenciával és tapasztalattal kell rendelkeznie a bizonyítottan 

jobb környezeti teljesítményű irodaépületek kivitelezésének és üzemeltetésének irányítása 

terén. Az A1. követelmény a megbízandó tervezőcsapatra is vonatkozik. 

Az alábbi területeken kell releváns tapasztalattal rendelkezni (a beruházástól és a kiválasztott 

GPP-követelményektől függően): 

– tervezőcsapatok irányítása az ügyfél teljesítménykövetelményeinek megfelelő irodaépületek 

engedélyeztetése és kivitelezése terén, többek között tervezési, kivitelezési és üzemeltetési 

megállapodások keretében,  

– jobb környezeti teljesítményű irodaépületek fővállalkozóinak irányítása, többek között 

tervezési, kivitelezési és üzemeltetési megállapodások keretében, 

– tervezőcsapatok és/vagy fővállalkozók irányítása több követelményen alapuló 

épületértékelési és tanúsítási rendszerek szerinti minősítés megszerzése érdekében, 
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nyomon követésével és jelentésével. 

Ellenőrzés:  

Információk és referenciák formájában bizonyítékokat kell szolgáltatni az elmúlt 5 évből olyan 

korábbi beruházásokra és szerződésekre, amelyek keretében a fenti feladatokat kellett ellátni. 

Mindezt az előreláthatólag a beruházáson dolgozó munkavállalók önéletrajzával és releváns 

beruházási tapasztalataival is alá kell támasztani. 

– folyamatos létesítménygazdálkodás az irodaépületek környezeti teljesítményének 

optimalizálására törekedve, többek között épületenergetikai felügyeleti vagy hasonló 

rendszerek használatával, energetikai menedzserek megbízásával és a teljesítmény folyamatos 

nyomon követésével és jelentésével. 

Ellenőrzés:  

Információk és referenciák formájában bizonyítékokat kell szolgáltatni az elmúlt 5 évből olyan 

korábbi beruházásokra és szerződésekre, amelyek keretében a fenti feladatokat kellett ellátni. 

Mindezt az előreláthatólag a beruházáson dolgozó munkavállalók önéletrajzával és releváns 

beruházási tapasztalataival is alá kell támasztani. 

 

A5. Energiagazdálkodási rendszer 

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

Ezek a követelmények beépíthetők az előválogatási eljárásba az irodaépület fejlesztője és/vagy üzemeltetője (létesítménygazdálkodó) esetében.  

Az épület üzemeltetésével megbízandó tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozónak vagy ingatlanfejlesztőnek igazolt tapasztalattal kell rendelkeznie ISO 50001 vagy azzal egyenértékű 

szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszerek létesítménygazdálkodási megállapodás keretében történő kiépítésében. 

Ellenőrzés:  

A tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozónak vagy az ingatlanfejlesztőnek be kell mutatnia az általa jelenleg vagy az elmúlt három évben üzemeltetett létesítmények energiagazdálkodási 

rendszereinek tanúsítványait.  

Kísérő megjegyzések: 

- A tanácsadók, tervezőcsapatok és vállalkozók értékelését tapasztalt értékelő testületnek kell elvégeznie. Indokolt lehet külső szakembereket bevonni, ami történhet 

projektvezető kinevezésével, és az ajánlattevő vállalkozók tapasztalatának megítéléséhez szükséges tudással és jártassággal rendelkező tagokból álló testület 

létrehozásával. Az 1. és 2. követelménynél szereplő felsorolások irányadó jellegűek, a beruházáshoz és a közbeszerzési szakaszhoz kell igazítani őket.  

- A közbeszerzési irányelvek (a Hivatalos Lapban 2014. március 28-án közzétett és a tagállamok által 24 hónapon belül átültetendő) reformjában
6
 

7
 (a 2014/24/EU 

irányelv 66. cikkében) kifejezetten szerepel, hogy szerződésodaítélési szempont lehet a szerződés teljesítésére kijelölt személyi állomány szervezete, képzettsége és 

tapasztalata (amennyiben a kijelölt személyzet minősége jelentős hatással lehet a szerződés teljesítésének színvonalára). Az olyan összetett szerződéseknél, mint az 

építési szerződések, rendszerint számítani lehet arra, hogy a projektvezetők, a tervezőcsapat, a szaktanácsadók és a vállalkozók szaktudásának színvonala jelentősen 

befolyásolhatja a beruházás megvalósítását. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szolgáltatónak, a vállalkozónak vagy a vállalkozás vezetőinek az iskolai végzettsége 

és szakképzettsége a közbeszerzési eljárás során kizárólag egyszer értékelhető: vagy a kiválasztási szakaszban vagy pedig odaítélési szempontként (a 2014/24/EU 

irányelv XII. mellékletének II. része). 

 

                                                           
6 

Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/24/EU irányelve a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
  

7 
Az Európai Parlament és a Tanács 2014. február 26-i 2014/25/EU irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és a 

2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
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B. Részletes tervezési és teljesítménykövetelmények meghatározása 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

B1. Minimális energiahatékonyság  

Ajánlatos az illetékes helyi építésfelügyeleti hatósággal egyeztetni, amely iránymutatást tud 

nyújtani a legalkalmasabb energiahatékonysági referenciaérték meghatározásához. 

A kiszámított energiahatékonysági értéke alapján az irodaépületnek az alábbi, 

energiahatékonyság vagy költség alapján meghatározható követelményeknek kell megfelelnie: 

1. lehetőség: energiahatékonyság: 

o Új építési beruházások esetén C. osztályú energiahatékonysági tanúsítvány vagy a 

legjobb osztály kWh/m2-ben kifejezett küszöbértékének8 háromszorosa vagy 

legfeljebb 135 kWh/m2 (a legszigorúbb alkalmazandó).  

Jelentős felújítások esetén D. osztályú energiahatékonysági tanúsítvány vagy a 

legjobb osztály kWh/m2-ben kifejezett küszöbértékének négyszerese vagy legfeljebb 

170 kWh/m2 (a legszigorúbb alkalmazandó). 

2. lehetőség: költségoptimalizált energiahatékonyság:  

 

o Új építési vagy jelentős felújítási beruházások esetén a nyilvános irodaépület 

költségoptimalizált primerenergia-igényének a 244/2012/EU felhatalmazáson 

alapuló bizottsági rendeletben meghatározott módszerrel kiszámított, kWh/m2-ben 

kifejezett értéke. 

Amennyiben a nemzeti minimumkövetelmény a fenti követelményeknél szigorúbb, akkor e 

követelmény helyett a 8.1. odaítélési szempontot kell alkalmazni a további költségtakarékos 

hatékonyságnövelés ösztönzése érdekében. 

Ellenőrzés: 

A tervezőcsapatnak vagy a tervező és kivitelező ajánlattevőnek vagy a tervező, kivitelező és 

üzemeltető ajánlattevőnek tájékoztatást kell nyújtania annak alátámasztására, hogy a helyi 

építésfelügyelethez engedélyeztetésre benyújtandó építési terv megfelel a GPP-

követelményeknek.  

Ki kell számítania az épület energiahatékonyságát az EN 15603 vagy azzal egyenértékű 

szabvány, illetve az épület elhelyezkedése szerinti országban alkalmazandó számítási módszer 

B1. Minimális energiahatékonyság  

Ajánlatos az illetékes helyi építésfelügyeleti hatósággal egyeztetni, amely iránymutatást tud 

nyújtani a legalkalmasabb energiahatékonysági referenciaérték meghatározásához. 

Az irodaépület kiszámított energiahatékonyságának az alábbi követelményeknek kell 

megfelelnie:  

o új építési beruházások esetén B. osztályú energiahatékonysági tanúsítvány vagy a 

legjobb osztály kWh/m2-ben kifejezett küszöbértékének8 kétszerese vagy legfeljebb 

100 kWh/m2 (a legszigorúbb alkalmazandó),  

o jelentős felújítások esetén C. osztályú energiahatékonysági tanúsítvány vagy a 

legjobb osztály küszöbértékének 8 háromszorosa vagy legfeljebb 135 kWh/m2 (a 

legszigorúbb alkalmazandó). 

Amennyiben a nemzeti minimumkövetelmény vagy a közel nulla energiaigényű épületekre 

vonatkozóan 2018. december 31-én fennálló nemzeti követelmény a fenti követelményeknél 

szigorúbb, akkor e követelmény helyett a B8.1. odaítélési szempontot kell alkalmazni a további 

költségtakarékos hatékonyságnövelés és a mélyfelújítások ösztönzése érdekében. A B9. 

műszaki előírást is használni kell az alacsony vagy nulla szén-dioxid-kibocsátású energetikai 

technológiák felhasználásának megköveteléséhez. 

A fűtési és a hűtési hatékonyság ellenőrzésére az ISO 13790 szabvány szerinti óránkénti 

számítási vagy azzal egyenértékű módszernek megfelelő dinamikus hőszimulációs modellt kell 

használni. Jelentős felújítások esetén az épület kivitelezésének felmérésen alapuló kivitelezési 

részleteit tükröző bemeneti adatokat kell felhasználni. 

Ellenőrzés: 

A tervezőcsapatnak vagy a tervező és kivitelező ajánlattevőnek vagy a tervező, kivitelező és 

üzemeltető ajánlattevőnek az alábbiak szerinti tájékoztatást kell nyújtania annak 

alátámasztására, hogy a helyi építésfelügyelethez engedélyeztetésre benyújtandó építési terv 

megfelel a GPP-követelményeknek. 

Ki kell számítania az épület energiahatékonyságát az EN 15603 vagy azzal egyenértékű 

szabvány, illetve az épület elhelyezkedése szerinti országban alkalmazandó számítási módszer 

szerint. A számításokat az ISO 13790 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti modellezés 

                                                           
8 

A küszöbérték az energiahatékonysági tanúsítvány adott osztályán belül megengedett (kWh/m2-ben kifejezett) legnagyobb energiaigényt fejezi ki. 
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szerint. Emellett a megadott módszerrel kiszámított költségoptimumot is közölni kell. 

A számításokat vagy egy illetékes hatóságnak9, vagy pedig a módszer alkalmazásához 

minősítéssel rendelkező épületértékelőnek kell ellenőriznie. 

 

 

eredményeivel kell megerősítenie. 

A számításokat vagy egy illetékes hatóságnak6, vagy pedig a vonatkozó módszerek és 

számítások alkalmazásához minősítéssel rendelkező épületértékelőnek kell ellenőriznie. 

B2. Világításvezérlő rendszerek 

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

A lámpákat és a világítási tervet ajánlatos a beltéri világításra vonatkozó uniós GPP-követelmények figyelembevételével beszerezni. 

Amennyiben a világításvezérlő rendszerek használata az adott tagállamban nem minimumkövetelmény, vagy az energiahatékonysághoz való hozzájárulásukat a nemzeti számítási módszer 

figyelmen kívül hagyja, a (2012-ben közzétett) beltéri világításra vonatkozó uniós GPP-követelmények 3.2.3. műszaki előírása szerint kell jelenlét-érzékelőket felszerelni. A beltéri világításra 

vonatkozó uniós GPP-követelmények a következő internetcímen érhetők el: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_hu.pdf 

Ezenfelül lehetőséget kell biztosítani az épülethasználóknak arra, hogy a világítási rendszereket az épület lokális zónáiban vagy helyiségeiben vezéreljék vagy a vezérlést felülbírálják.  

Ellenőrzés:  

A tervezőcsapatnak vagy a tervező és kivitelező ajánlattevőnek vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető ajánlattevőnek közölnie kell a telepítendő világításvezérlő rendszerre vonatkozó műszaki 

előírásokat. Az üzembe helyezéssel és az átadással kapcsolatos ellenőrzést az F3. szakasz tárgyalja.  

B3. Épület-energiagazdálkodási rendszer 

Olyan épület-energiagazdálkodási rendszert kell telepíteni és üzembe helyezni, amely hálózatba 

kötött érzékelők használatával és legalább félóránkénti fogyasztásméréssel valós időben 

tájékoztatja az épülethasználókat és a létesítménygazdálkodókat az épület 

energiafogyasztásáról.  

A felhasználói felületet úgy kell kialakítani, hogy az épülethasználók és a 

létesítménygazdálkodók különösebb képzés nélkül elemezhessék és letölthessék az épület 

energiafogyasztásával kapcsolatos információkat.  

A rendszer által vezérelhető alapvető épületgépészeti elemek, vagyis a világítás, a fűtés és a 

hűtés teljesítményének könnyen szabályozhatónak kell lennie.  

Ellenőrzés:  

A tervezőcsapatnak vagy a tervező és kivitelező ajánlattevőnek vagy a tervező, kivitelező és 

üzemeltető ajánlattevőnek közölnie kell az épület-energiagazdálkodási rendszerre vonatkozó 

műszaki előírásokat, többek között a felhasználói felülettel kapcsolatos információkat. 

Ezenkívül be kell mutatnia az információk megjelenítésének, rögzítésének és legalább a 

B3. Épület-energiagazdálkodási rendszer 

Olyan épület-energiagazdálkodási rendszert kell telepíteni és üzembe helyezni, amely hálózatba 

kötött érzékelők használatával és legalább félóránkénti fogyasztásméréssel valós időben 

tájékoztatja az épülethasználókat és a létesítménygazdálkodókat az épület 

energiafogyasztásáról.  

A felhasználói felületet úgy kell kialakítani, hogy az épülethasználók és a 

létesítménygazdálkodók különösebb képzés nélkül elemezhessék és letölthessék az épület 

energiafogyasztásával kapcsolatos információkat. Az épülethasználóknak arra is lehetőséget 

kell biztosítani, hogy az épületen belüli zónákban szabályozzák a komfortfeltételeket. 

A rendszer által vezérelhető alapvető épületgépészeti elemek, vagyis a világítás, a fűtés és a 

hűtés teljesítményének könnyen szabályozhatónak kell lennie. A rendszernek emellett lehetővé 

kell tennie a következőket:  

- az épületen belüli különböző zónák energiafogyasztásának elemzése és szabályozása 

(legalább a fűtés, a hűtés és a világítás tekintetében), 

- teljesítményoptimalizáció az épületen belüli és kívüli környezeti feltételek szerint, és 

                                                           
9 

Az illetékes hatóság az épületek minimális energiahatékonyságának, az energetikai tanúsítványoknak és az építési felügyeletnek a független ellenőrzésére kijelölt nemzeti, regionális vagy helyi 

szerv.
  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_hu.pdf
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létesítménygazdálkodó és/vagy az energetikai vezető számára hozzáférhetővé tételének módját.  

 

- a tervezett teljesítménytől való esetleges eltérések okainak megállapítása.  

 

Ellenőrzés:  

A tervezőcsapatnak vagy a tervező és kivitelező ajánlattevőnek vagy a tervező, kivitelező és 

üzemeltető ajánlattevőnek közölnie kell az épület-energiagazdálkodási rendszerre vonatkozó 

műszaki előírásokat, többek között a felhasználói felülettel kapcsolatos információkat. 

Ezenkívül be kell mutatnia az információk megjelenítésének, rögzítésének és legalább a 

létesítménygazdálkodó és/vagy az energetikai vezető számára hozzáférhetővé tételének módját.  

B4. Alacsony vagy nulla széntartalmú energiaforrások 

Amennyiben az épület olyan helyen található, ahol lehetőség van nagy hatékonyságú és 

költséghatékony alternatív energiaellátó rendszerekhez kapcsolódni, akkor az épület energetikai 

rendszereit úgy kell megtervezni, hogy kapcsolódni tudjanak ehhez az infrastruktúrához.  

Ellenőrzés:  

A tervezőcsapatnak vagy a tervező és kivitelező ajánlattevőnek vagy a tervező, kivitelező és 

üzemeltető ajánlattevőnek fel kell térképeznie, hogy hol áll rendelkezésre már meglévő 

infrastruktúra, és el kell döntenie, hogy környezeti szempontból előnyös lenne-e, ha az épület 

kapcsolódna hozzá. Számszerűsíteni kell a primerenergia-megtakarítást. 

 

 

B4. Alacsony vagy nulla széntartalmú energiaforrások 

Az épület primerenergia-igényének legalább 10 %-át kell az épülethez tartozó telken telepített 

vagy más épületekkel közösen igénybe vett helyi megújuló energiaforrások vagy nagy 

hatékonyságú és költséghatékony alternatív rendszerek használatával biztosítani/előállítani.  

A minimumkövetelmény a helyi körülményektől függően változhat. Meghatározható a helyi 

területrendezési elvek és/vagy az építési területről készült felmérés alapján. 

Ellenőrzés:  

A tervezőcsapatnak vagy a tervező és kivitelező ajánlattevőnek vagy a tervező, kivitelező és 

üzemeltető ajánlattevőnek át kell adnia a telepítendő energetikai rendszerek terveit és 

tervrajzait a modellezett energiatermelésükre és az épület primerenergia-fogyasztásához való 

nettó hozzájárulásra vonatkozó számításokkal együtt. 

B5. Személyzeti közlekedési terv és infrastruktúra 

A személyzeti közlekedési tervre vonatkozó követelmény kombinálható a terv minőségének 

felmérésére szolgáló odaítélési szemponttal. 

Az ajánlatkérővel, a helyi területrendezési hatósággal és az érintett 

infrastruktúraszolgáltatókkal egyeztetve személyzeti közlekedési tervet kell kidolgozni az 

épület számára. E tervben a helyi körülmények figyelembevételével konkrét intézkedéseket kell 

meghatározni, amelyekkel csökkenthető az épület magánautóval való megközelítésének 

szükségessége, és előmozdítható a fenntarthatóbb közlekedési módok igénybevétele. Ide 

tartozik például a kerékpározás és a gyaloglás, a tömegközlekedés, az alacsony kibocsátású 

járművek használata és a közösségi autózás. 

Minimumkövetelményként biztonságos, fedett és könnyen megközelíthető kerékpártárolót kell 

kialakítani az épület tervezése során. A tárolóhelyek számát a helyi előírásoknak vagy a helyi 

épületértékelési rendszer követelményeinek megfelelően, a személyzeti közlekedési terv 

bevezetése után esetlegesen várható növekedés figyelembevételével kell meghatározni. 

Ellenőrzés:  

B5. Személyzeti közlekedési terv és infrastruktúra 

A személyzeti közlekedési tervre vonatkozó követelmény kombinálható a terv minőségének 

felmérésére szolgáló odaítélési szemponttal. 

Az ajánlatkérővel, a helyi területrendezési hatósággal és az érintett 

infrastruktúraszolgáltatókkal egyeztetve személyzeti közlekedési tervet kell kidolgozni az 

épület számára. E tervben a helyi körülmények figyelembevételével konkrét intézkedéseket kell 

meghatározni, amelyekkel csökkenthető az épület magánautóval való megközelítésének 

szükségessége, és előmozdítható a fenntarthatóbb közlekedési módok igénybevétele, például a 

kerékpározás és a gyaloglás, a tömegközlekedés, az alacsony kibocsátású járművek használata 

és a közösségi autózás.  

Minimumkövetelményként a következő közlekedési módokhoz kell helyet és infrastruktúrát 

kialakítani az épület tervezése során: 

 elektromos járművek: külön parkolóhelyek a kapcsolódó elektromos töltőpontokkal 

együtt, 

 kerékpártároló: biztonságos, fedett és könnyen megközelíthető kerékpártároló az 
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A tervezőcsapatoknak vagy a vállalkozóknak az épületre vonatkozóan olyan terveket kell 

benyújtaniuk, amelyek tartalmazzák az elektromos járművek és a kerékpárok számára 

kialakítandó parkoló- és tárolóhelyeket és a kapcsolódó szolgáltatási pontokat. Ezenfelül 

közölni kell a biztosítandó helyek becsléséhez alapul vett feltételezéseket is. A 

tervezőcsapatoknak vagy a vállalkozóknak fel kell vázolniuk a személyzeti közlekedési tervet.  

elektromos kerékpárok töltésére szolgáló pontokkal. 

A helyek számát mindkét esetben a helyi előírásoknak vagy az épületértékelési rendszerek 

követelményeinek megfelelően kell meghatározni. 

Ellenőrzés:  

A tervezőcsapatoknak vagy a vállalkozóknak az épületre vonatkozóan olyan terveket kell 

benyújtaniuk, amelyek tartalmazzák az elektromos járművek és a kerékpárok számára 

kialakítandó parkoló- és tárolóhelyeket és a kapcsolódó szolgáltatási pontokat. Ezenfelül 

közölni kell a biztosítandó helyek becsléséhez alapul vett feltételezéseket is. 

A tervezőcsapatoknak vagy a vállalkozóknak fel kell vázolniuk a személyzeti közlekedési 

tervet.  

B5. Az újrahasznosítható hulladék tárolása 

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

Az épületen belül vagy az épülethez tartozó telken külön tárolóhelyet kell kialakítani, amely megkönnyíti az épülethasználók számára az újrahasznosítható anyagok és az élettartamuk végére ért 

termékek elkülönítését (figyelembe véve az F5. szakaszban foglalt követelményeket).  

A hulladékgyűjtő terület(ek) méretét az épület várható kihasználtságától függően kell meghatározni, hogy a lehető legnagyobb mértékű újrahasznosításhoz és a maradékhulladék kezeléséhez is 

elegendő tárolókat lehessen elhelyezni.  

Ellenőrzés:  

A tervezőcsapatoknak vagy a vállalkozóknak az épületre vonatkozóan olyan terveket kell benyújtaniuk, amelyek tartalmazzák a hulladék-elkülönítésre és -gyűjtésre kijelölt helye(ke)t, valamint a 

biztosítandó hely becsléséhez alapul vett feltételezéseket. 

B6. Víztakarékossági berendezések 

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

Minden egészségügyi és konyhai vízberendezést olyan víztakarékos szerelvényekkel kell ellátni, amelyek megfelelnek az egészségügyi szerelvényekre, valamint a vízöblítéses WC-kre és 

vizeldékre vonatkozó alábbi követelményeknek: 

Az egészségügyi szerelvényekre vonatkozó uniós GPP-követelmények: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/HU.pdf  

A vízöblítéses WC-kre és vizeldékre vonatkozó uniós GPP-követelmények: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_hu.pdf  

Ellenőrzés:  

Lásd a vonatkozó uniós GPP-követelményeket tartalmazó dokumentumokat 

B7.1. Hőkomfort-feltételek 

Az irodaépület tervezett beltéri hőmérsékleti értékeinek (a minimális téli és maximális nyári 

szobahőmérsékletnek) legalább az EN 15251 szabvány szerinti II. vagy azzal egyenértékű 

kategóriának kell megfelelnie. Gépi hűtésű épületek esetében az A1. mellékletet, passzív hűtésű 

épületek esetében az A2. mellékletet kell figyelembe venni. 

B7.1. Hőkomfort-feltételek 

Az irodaépület tervezett beltéri hőmérsékleti értékeinek (a minimális téli és maximális nyári 

szobahőmérsékletnek) legalább az EN 15251 szabvány szerinti I. vagy azzal egyenértékű 

kategóriának kell megfelelnie. Gépi hűtésű épületek esetében az A1. mellékletet, passzív hűtésű 

épületek esetében az A2. mellékletet kell figyelembe venni. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/sanitary/HU.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/toilets/criteria_Toilets_hu.pdf
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Ellenőrzés:  

A tervezőcsapatoknak vagy a tervező és kivitelező vállalkozóknak vagy a tervező, kivitelező és 

üzemeltető vállalkozóknak közölniük kell a szobahőmérsékleti modellezési adatokat. 

A megfelelést az EN ISO 13790 szabvány szerinti óránkénti számítási vagy azzal egyenértékű 

módszer szerinti dinamikus hőszimulációs modellezéssel kell bizonyítani. 

Ellenőrzés:  

A tervezőcsapatoknak vagy a tervező és kivitelező vállalkozóknak vagy a tervező, kivitelező és 

üzemeltető vállalkozóknak közölniük kell a szobahőmérsékleti modellezési adatokat. 

B7.2. A természetes fény kihasználása és a vakító ragyogás tompítása 

A hasznos irodaterület átlagos benapozási tényezőjének külső homlokzatok esetében 1,5 %-

nak, belső homlokzatok esetében pedig 0,7 %-nak kell lennie a hasznos alapterület legalább 

80 %-án. Mindkét értéket a munkasík magasságában kell mérni, amelyet az ajánlatkérő határoz 

meg.  

Meg kell állapítani, hogy az épület mely helyiségei vannak kitéve vakító ragyogásnak, és 

intézkedéseket kell meghatározni a közvetett vagy a közvetlen vakító ragyogás korlátozására e 

helyiségekben. 

Ellenőrzés:  

A tervezőcsapatoknak vagy a tervező és kivitelező vállalkozóknak vagy a tervező, kivitelező és 

üzemeltető vállalkozóknak közölniük kell a természetes fény kihasználásának feltételeire és a 

vakító ragyogással érintett helyek azonosítására vonatkozó modellezési adatokat a vakító 

ragyogás tompítására irányuló stratégiával együtt. 

 

 

B7.2. A természetes fény kihasználása és a vakító ragyogás tompítása 

Dinamikus modellezéssel kell alátámasztani, hogy a hasznos irodaterületen az év során a 

használati idő legalább 55 %-ában teljesülnek az alábbi értékek:  

- a térbeli benapozási autonómia 300 lux a munkasíkban, és  

- a természetes fény okozta vakító ragyogás valószínűsége 40 % az 1000 luxnál 

világosabb helyiségekben (napsugárzás elleni védelem nélkül).  

Mindkét értéket a munkasík magasságában kell mérni, amelyet az ajánlatkérő határoz meg. 

A természetes fény okozta vakító ragyogás valószínűségét az ablakokból szemmagasságban 

nyíló kilátás alapján kell meghatározni.  

Ellenőrzés:  

A tervezőcsapatoknak vagy a tervező és kivitelező vállalkozóknak vagy a tervező, kivitelező és 

üzemeltető vállalkozóknak egyévnyi modellezési adatok alapján összefoglaló jelentést kell 

benyújtaniuk a természetes fény kihasználásáról és a vakító ragyogás mértékéről.  

B7.3. Szellőzés és levegőminőség 

A szellőzőrendszernek a vonatkozó előírás alapján az EN 15251 szabvány szerinti IDA 2 vagy 

azzal egyenértékű minőségi besorolású beltéri levegőt kell biztosítania.  

Ahol rossz a kültéri levegő minősége, ott úgy kell megtervezni az épület szellőzőrendszereit, 

hogy azok tiszta levegőt biztosítsanak az irodahelyiségekben, mégpedig az alábbi 

követelményeknek megfelelően:  

- nem helyezhető el levegő-beömlőnyílás forgalmas utakra néző homlokzaton vagy 

homlokzatokon (az utat fel kell tüntetni az ajánlati felhívásban). Amennyiben ez nem 

lehetséges, a nyílást a talajtól a lehető legtávolabb kell elhelyezni. A tervezés során az 

EN 13779 szabvány A2.2. iránymutatásának is eleget kell tenni. 

- A szellőzőrendszer szűrőinek meg kell felelniük az EN 13779 szabvány A.5. 

B7.3. Szellőzés és levegőminőség 

A szellőzőrendszernek a vonatkozó előírás alapján az EN 15251 szabvány szerinti IDA 1 vagy 

azzal egyenértékű minőségi besorolású levegőt kell biztosítania. 

Ahol rossz a kültéri levegő minősége, ott úgy kell megtervezni az épület szellőzőrendszereit, 

hogy azok tiszta levegőt biztosítsanak az irodahelyiségekben, mégpedig az alábbi 

követelményeknek megfelelően: 

- A levegő-beömlőnyílásoknak a rossz minőségű levegő (meghatározását lásd lent) 

forrásaitól legalább 20 méterre10 kell lenniük. Amennyiben ez nem lehetséges, a 

nyílást a talajtól a lehető legtávolabb kell elhelyezni. A tervezés során az EN 13779 

szabvány A2.2. iránymutatásának is eleget kell tenni. 

- A szellőzőrendszer szűrőinek meg kell felelniük az EN 13779 szabvány A.5. 

                                                           
10 

Ennek a nyilvános tér és az épület felületein keresztül mért mértani távolságnak, és nem két pont közötti egyenes mentén mért távolságnak kell lennie. A számítógéppel támogatott tervezés 

(CAD) terén ezt többszörös vagy szegmentált vonalnak vagy töröttvonalnak nevezik.
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táblázatában foglalt vagy azokkal egyenértékű előírásoknak. 

Az EN 13779 szabvány szerinti 2. vagy a 3. osztályú kültéri levegő tekintendő rossz 

levegőminőségnek. 

Ellenőrzés:  

A tervezőcsapatnak vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozónak igazolnia kell, hogy 

az épület eleget tesz az EN 15251 szabvány szerinti IDA minőségi besorolásra vonatkozó vagy 

azokkal egyenértékű követelményeknek. Be kell nyújtani a szellőztetési szolgáltatások 

tervrajzait és terveit, amelyek tartalmazzák a levegő-beömlőnyílások helyeit. Ezeket a 

dokumentumokat a részletes tervezési szakaszban és befejezéskor kell bemutatni. Emellett a 

helyi hatóságtól helyi levegőellenőrzési adatokat is be kell szerezni, amelyek alapján 

meghatározható a hely EN 13779 szabvány szerinti besorolása. 

táblázatában foglalt vagy azokkal egyenértékű előírásoknak.  

Az EN 13779 szabvány szerinti 2. vagy a 3. osztályú kültéri levegő tekintendő rossz 

levegőminőségnek. 

Ellenőrzés:  

A tervezőcsapatnak vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozónak igazolnia kell, hogy 

az épület eleget tesz az EN 15251 szabvány szerinti IDA minőségi besorolásra vonatkozó vagy 

azokkal egyenértékű követelményeknek. Be kell nyújtani a szellőztetési szolgáltatások 

tervrajzait és terveit, amelyek tartalmazzák a levegő-beömlőnyílások helyeit. Ezeket a 

dokumentumokat a részletes tervezési szakaszban és befejezéskor kell bemutatni. Emellett 

azokat a helyi hatóságtól származó helyi levegőellenőrzési adatokat is közölni kell, amelyek 

alapján meghatározható a hely EN 13779 szabvány szerinti besorolása. 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

B8.1. Az energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelmények  

Ez a szempont a B1. követelmény előírásait egészíti ki, és azokon túlmutató 

hatékonyságnövelésre ösztönöz. 

Az ajánlatkérő az épület energiahatékonyságának a B1. követelményt meghaladó, modellezett 

javulására tekintettel ad pontokat. Ehhez alapul veheti az energiahatékonysági tanúsítvány 

szerinti besorolást vagy a 15 kWh/m2-es fokozatokban megállapított hatékonyságnövekedést. 

Ellenőrzés:  

lásd a B1. követelményt. 

 

B8.1. Az energiahatékonyságra vonatkozó minimumkövetelmények  

Ez a szempont a B1. követelmény előírásait egészíti ki, és azokon túlmutató 

hatékonyságnövelésre ösztönöz. 

Az ajánlatkérő az épület energiahatékonyságának modellezett javulására tekintettel ad pontokat 

az alábbiak szerint: 

o annak arányában, hogy a javasolt terv kWh/m2-ben kifejezve mennyire közelíti meg 

a közel nulla energiafogyasztásra vonatkozó tagállami követelményeket, illetve ilyen 

követelmények hiányában 

o azon tervjavaslatok összehasonlítása alapján, amelyek primerenergia-igénye az 

irányadó nemzeti minimumkövetelményektől függően: 

i. felújítás esetén legfeljebb 100 kWh/m2, 

ii. új építés esetén legfeljebb 60 kWh/m2. 

A pontok adhatók a 15 kWh/m2-es fokozatokban megállapított hatékonyságnövekedés alapján 

is. A hatékonyság eléréséhez alkalmazott intézkedések együttesének minden esetben pozitív 

nettó jelenértéket kell eredményeznie, amennyiben a közszférabeli irodaépületre vonatkozó 

költségoptimum-számítást a 244/2012/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben előírt 

módszerrel végzik.  

Ellenőrzés:  

lásd a B1. követelményt. 

B8.2. Az épület életciklusára vetített globális felmelegedési potenciál  

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 
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Pontot kell adni, ha az ajánlati felhívás tartalmazza a környezetvédelmi terméknyilatkozatokra vonatkozó B10.1. odaítélési szempontot. Az épület várható energiahatékonyságának globális 

felmelegedési potenciálját11 a B10.1. odaítélési szempontban alkalmazott használati időtartamra kell kiszámítani. A B1. követelményhez és a B10.1. szemponthoz kiszámított globális 

felmelegedési potenciál értékeit össze kell adni. A legalacsonyabb teljes globális felmelegedési potenciállal rendelkező ajánlattevőknek kell pontot adni. 

Ellenőrzés:  

A globális felmelegedési potenciál kiszámításához a B1. követelmény és a B10.1. szempont ellenőrzéséből származó hatékonysági adatokat kell felhasználni. Az adatokat és a számításokat 

röviden ismertetni kell.  

 B9. Alacsony vagy nulla széntartalmú energiaforrások 

Ez a szempont a B4. követelmény előírásait egészíti ki, és azokon túlmutató 

hatékonyságnövelésre ösztönöz. 

Az ajánlatkérő annak arányában ad pontot, hogy az épület primerenergia-igényének mennyivel 

nagyobb részét biztosítják/állítják elő az épülethez tartozó telken telepített vagy más 

épületekkel közösen igénybe vett helyi megújuló energiaforrások vagy nagy hatékonyságú és 

költséghatékony alternatív rendszerek használatával.  

Ellenőrzés:  

A tervezőcsapatnak (tervpályázat esetén) vagy a tervező és kivitelező ajánlattevőnek vagy a 

tervező, kivitelező és üzemeltető ajánlattevőnek át kell adnia a telepítendő energetikai 

rendszerek terveit és tervrajzait a modellezett energiatermelésükre és az épület primerenergia-

fogyasztásához való nettó hozzájárulásra vonatkozó számításokkal együtt. 

 

B10.1. A fő épületelemek energiahatékonysága: környezetvédelmi terméknyilatkozatok 

összesítése 

Ezt a szempontot az energiahatékonysági minimumkövetelményeket tartalmazó B8. odaítélési 

alapszemponttal együtt kell alkalmazni az épület használatának figyelembevétele érdekében. 

Ez a szempont csak akkor alkalmazható, ha az ajánlattevők viszonyítási alapként egy 

referenciaépületre vonatkozó mennyiségkimutatást12 kapnak, vagy az ajánlattevők által 

benyújtott terveket versenyeljárás keretében összehasonlítják. 

A közbeszerzési eljárás során kiegészítő műszaki útmutatót kell követni az 1. mellékletnek 

megfelelően (környezeti terméknyilatkozatra vonatkozó lehetőség).  

Életciklusköltség-értékelésre szakosodott műszaki értékelőnek kell közreműködnie az ajánlati 

felhívás kidolgozásában, és kritikai átvizsgálást kell végeznie az ajánlatokon. 

B10.1. A fő épületelemek energiahatékonysága: Életciklus-értékelés elvégzése 

E szempont alkalmazása esetén az energiahatékonysági minimumkövetelményeket tartalmazó 

B8. odaítélési alapszempont az épület használatának kétszeri számbavételének elkerülése 

érdekében nem használható. 

Ez a szempont csak akkor alkalmazható, ha az ajánlattevők viszonyítási alapként egy 

referenciaépületre vonatkozó mennyiségkimutatást8 kapnak, vagy az ajánlattevők által 

benyújtott terveket versenyeljárás keretében összehasonlítják. 

A közbeszerzési eljárás során kiegészítő műszaki útmutatót kell követni a 2. mellékletnek 

megfelelően (életciklus-értékelésre vonatkozó lehetőségek).  

Életciklusköltség-értékelésre szakosodott műszaki értékelőnek kell közreműködnie az ajánlati 

felhívás kidolgozásában, és kritikai átvizsgálást kell végeznie az ajánlatokon. 

                                                           
11 

Amennyiben a B1. követelmény szerinti teljesítményt kWh-ban fejezik ki, ezt az értéket a környezeti terméknyilatkozati rendszer termékkategória-szabályaiban előírt módon, a 

villamosenergia-mixre és a felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó kibocsátási tényezők használatával kell átváltani globális felmelegedési potenciálra.
 

12 
A mennyiségkimutatás„a szerződés tárgyát képező munkára vonatkozóan részletes azonosító leírásokat és pontos mennyiségeket tartalmazó tételjegyzék” (RICS, 2011).
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Az ajánlatkérő az A. táblázatban felsorolt fő épületelemek életciklusra vetített 

energiahatékonyságának a referenciaépülethez vagy az ajánlatként benyújtott többi tervhez 

viszonyított növekedése alapján ad pontot. Ezt az alább ismertetett 1. lehetőség szerint (a 

környezetvédelmi terméknyilatkozatok alapján) teszi. Az összehasonlítás alapját és az 

alkalmazandó lehetőséget az ajánlati felhívásban kell meghatározni. 

A. táblázat – Az értékelendő épületelemek köre 

Új építés Felújítás 

 alapok és alépítmények  

 a szerkezeti váz, beleértve a gerendákat, 

az oszlopokat és a födémeket 

 külső falak, falburkolatok és szigetelés 

 padlók és mennyezetek 

 belső falak 

 ablakok 

 tetők 

 külső falak, falburkolatok és szigetelés 

 újrafedés és szigetelés 

 ablakok 

Amennyiben a meglévő hasznos 

alapterületet több mint 25 %-kal növelnék 

további emeletek építésével vagy 

épületbővítésekkel, akkor az újépítésű 

elemekre vonatkozó felsorolást is 

alkalmazni kell. 

 

A hatékonyságot az ISO 14025 vagy az EN 15804 szabványnak megfelelő környezetvédelmi 

terméknyilatkozatok alapján kell értékelni. Az ajánlati felhívásban meg kell jelölni, hogy az 

alábbi három módszer közül melyiket fogják használni az értékeléshez: 

i. egyszerűsített lehetőség: a globális felmelegedési potenciál egyes épületelemekre 

vonatkozó mutatószámainak összesített értéke CO2-egyenértékben kifejezett 

kibocsátásként megadva, 

ii. mutatószámok használatának lehetősége: az egyes épületelemekre vonatkozó 

környezetvédelmi terméknyilatkozatok jellemzési eredményeinek (a mutatószámok 

életciklus-értékelési eredményeinek) összesítése, vagy  

iii. pontozások vagy besorolások használatának lehetősége: az egyes épületelemekre 

vonatkozó környezetvédelmi terméknyilatkozatok súlyozott pontozásának vagy 

besorolásának (rendszerint pontszámok vagy betűvel jelölt besorolások) összesítése. 

Az ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell a környezetvédelmi terméknyilatkozatokra vonatkozó 

termékkategória-szabályokat13, és az ajánlattevőknek a termékkategória-szabályokban 

megjelölt, az ISO 14025 vagy az EN 15804 szabványnak megfelelő környezetvédelmi 

terméknyilatkozatokat kell összesítenie. Kizárólag külső ellenőrzésen átesett termékkategória-

szabályok használhatók. Az ellenőrzésnek az elsődleges adatokra kell kiterjednie. 

Egyes tagállamokban már lehetnek engedélyezési előírások és kapcsolódó szabályok az 

Az ajánlatkérő a B. táblázatban felsorolt fő épületelemek életciklusra vetített 

energiahatékonyságának a referenciaépülethez vagy az ajánlatként benyújtott többi tervhez 

viszonyított növekedése alapján ad pontot. Ezt az alább ismertetett 2. lehetőség szerint 

(életciklus-értékelés alapján) teszi. Az összehasonlítás alapját és az alkalmazandó lehetőséget 

az ajánlati felhívásban kell meghatározni. 

B. táblázat – Az értékelendő épületelemek köre 

Új építés Felújítás 

 alap és alépítmények  

 a szerkezeti váz, beleértve a gerendákat, 

az oszlopokat és a födémeket 

 külső falak, falburkolatok és szigetelés 

 padlók és mennyezetek 

 belső falak 

 ablakok 

 tetők 

 külső falak, falburkolatok és szigetelés 

 újrafedés és szigetelés 

 ablakok 

Amennyiben a meglévő hasznos 

alapterületet több mint 25 %-kal növelnék 

további emeletek építésével vagy 

épületbővítésekkel, akkor az újépítésű 

elemekre vonatkozó felsorolást is 

alkalmazni kell. 

 

A hatékonyságot az épület ISO 14040/14044 vagy az EN 15978 szabvány szerinti életciklus-

értékelés elvégzésével kell felmérni. Az ajánlati felhívásban meg kell jelölni, hogy az alábbi 

módszerek közül melyiket fogják használni az értékeléshez: 

i. hatáskategória-eredmények: az egyes mutatókra vonatkozóan az előírt életciklus-

értékelési módszerrel kiszámított jellemzési eredmények összesítése, 

ii. pontozás életciklus-értékelési eszközzel: a hatóságok által épületekre alkalmazott 

nemzeti vagy regionális életciklus-értékelési eszközzel kapott egyetlen pontszám, 

iii. az épületértékelési rendszerben foglalt életciklus-értékelés szerinti pontozás: a 

hatóságok által alkalmazott nemzeti vagy regionális épületértékelési és tanúsítási 

rendszerben foglalt, életciklus-értékelésen alapuló kritériumból származó normalizált 

és súlyozott pontszám. 

Az alkalmazott módszernek minden esetében tartalmaznia kell legalább a 2. mellékletben 

meghatározott életciklushatás-kategóriák mutatóit. 

Amennyiben az életciklus-értékelés megelőzi a fővállalkozó kiválasztását, a tervezőcsapatnak 

összefoglalót kell készítenie az ajánlatkérő számára a legfontosabb műszaki feltételezésekről, 

hogy azok bekerülhessenek a kiírási feltételekbe. 

Ellenőrzés:  

                                                           
13 

A termékkategória-szabályokat az adott rendszerben mindegyik környezeti terméknyilatkozat kiállításakor követni kell. E szabályok meghatározzák, hogyan kell mindegyik terméken 

következetesen elvégezni és ellenőrizni az életciklus-értékelést.
 



 

22 

 

épületek globális felmelegedési potenciáljának bejelentésére vonatkozóan, amely esetben az 

ajánlattevőknek e szabályok szerint kell nyilatkozniuk. A normalizálás és súlyozás használata 

az épületelemek pontozásához vagy besorolásához megengedett, ha a nemzeti termékkategória-

szabályokat az épületengedélyezési előírások vagy egy épületértékelési és -tanúsítási rendszer 

kiegészítéseként határozták meg. 

Amennyiben a környezetvédelmi terméknyilatkozatok elemzése megelőzi a fővállalkozó 

kiválasztását, a tervezőcsapatnak összefoglalót kell készítenie az ajánlatkérő számára a 

legfontosabb műszaki feltételezésekről, hogy azok bekerülhessenek a kiírási feltételekbe. 

Ellenőrzés:  

A tervezőcsapatnak vagy a tervező és kivitelező ajánlattevőnek vagy a tervező, kivitelező és 

üzemeltető ajánlattevőnek a javasolt tervhez kapcsolódó anyagjegyzéket és a környezeti 

terméknyilatkozat ISO 14025 vagy EN 15804 szabvány szerint jelentett eredményeit kell 

benyújtania. A referenciaépülettel való összehasonlítást rövid műszaki jelentésben kell 

ismertetni, amely összeveti a javasolt lehetséges terve(ke)t, és tartalmazza a 

hatékonyságnövekedés számítását. A műszaki jelentésben be kell mutatni az (1. mellékletben 

meghatározott) „megválaszolandó műszaki kérdésekre” javasolt megoldásokat. 

Épületértékelési és -tanúsítási rendszer eredményeinek használata esetén az ajánlattevő 

akkreditált épületértékelőjének ellenőrzést kell végeznie a rendszer által használt módszer 

szerint.  

A műszaki jelentést kritikai felülvizsgálatnak kell alávetni, amelyet az ajánlatkérő által 

kinevezett, életciklus-értékelésre szakosodott műszaki értékelőnek kell elvégeznie. A kritikai 

felülvizsgálatnak a 3. mellékletben megfogalmazott iránymutatásokat kell követnie. 

A tervezőcsapatnak vagy a tervező és kivitelező ajánlattevőnek vagy a tervező, kivitelező és 

üzemeltető ajánlattevőnek a javasolt tervhez kapcsolódó anyagjegyzéket és az életciklus-

értékelés ISO 14044 vagy EN 15978 szabvány szerint jelentett eredményeit kell benyújtania. 

A referenciaépülettel való összehasonlítást rövid műszaki jelentésben kell ismertetni, amely 

összeveti a javasolt lehetséges terve(ke)t, és tartalmazza a hatékonyságnövekedés számítását. 

A műszaki jelentésben be kell mutatni a (2. mellékletben meghatározott) „megválaszolandó 

műszaki kérdésekre” javasolt megoldásokat. 

Épületértékelési és -tanúsítási rendszer eredményeinek használata esetén az ajánlattevő 

akkreditált épületértékelőjének ellenőrzést kell végeznie a rendszer által használt módszer 

szerint.  

A műszaki jelentést kritikai felülvizsgálatnak kell alávetni, amelyet az ajánlatkérő által 

kinevezett, életciklus-értékelésre szakosodott műszaki értékelőnek kell elvégeznie. A kritikai 

felülvizsgálatnak a 3. mellékletben megfogalmazott iránymutatásokat kell követnie.  

B10.2. A beton és a falazat újrahasznosítottanyag-tartalma  

Ezt a szempontot abban az esetben kell alkalmazni, ha minden ajánlattevőnek betonból és 

falazatból álló épületszerkezetet kell terveznie. Ajánlatos megfontolni e szempont kombinálását 

a B10.3. szemponttal, a B10.1. szempont választása esetén azonban nem alkalmazható 14. 

Ez a szempont beton szerkezeti vázzal, blokktégla-falazattal, valamint vázkitöltő és falazott 

belső és külső falakkal rendelkező irodaépületekre vonatkozik.  

Az ajánlatkérő azoknak az ajánlattevőknek adhat pontot, akiknél az újrahasznosított anyagok 

és/vagy melléktermékek15 értéke a C. táblázatban felsorolt épületelemek összegének legalább 

15 %-át teszi ki.  

B10.2. A beton és a falazat újrahasznosított- vagy újrahasználtanyag-tartalma  

Ezt a szempontot abban az esetben kell alkalmazni, ha minden ajánlattevőnek betonból és 

falazatból álló épületszerkezetet kell terveznie. Ajánlatos megfontolni e szempont kombinálását 

a B10.3. szemponttal, a B10.1. szempont választása esetén azonban nem alkalmazható
10

. 

Ez a szempont beton szerkezeti vázzal, blokktégla-falazattal, valamint vázkitöltő és falazott 

belső és külső falakkal rendelkező irodaépületekre vonatkozik.  

Az ajánlatkérő azoknak az ajánlattevőknek adhat pontot, akiknél az újrahasznosított, 

újrafelhasznált anyagok és/vagy melléktermékek
11

 értéke a D. táblázatban felsorolt 

épületelemek összegének legalább 30 %-át teszi ki. 

                                                           
14 

Ha egyedi helyi feltételek és területrendezési politikák támogatják az újrahasznosított anyagok használatát, az ajánlatkérő eseti alapon mérlegelheti annak lehetőségét, hogy a környezeti 

terméknyilatkozatra/életciklus-értékelésre vonatkozó B10.1. átfogó szempont mellett az újrahasznosítottanyag-tartalomra vonatkozó kritériumot is megadjon az ajánlati felhívásban. Az 

újrahasznosított anyagok előállításához és kivitelezésben való felhasználásához kapcsolódó feltételezéseket és életciklusleltár-adatokat a B10.1. szempontra reagálva kell közölni.
  

15 
A melléktermék a hulladékokról szóló keretirányelv 5. cikkében szereplő meghatározás szerint valamely anyag vagy tárgy, „amely olyan előállítási folyamat során keletkezik, amelynek 

elsődleges célja nem ezen termék előállítása […]”.
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A minimális anyagtartalomra vonatkozóan szigorúbb követelmény is meghatározható, ha az 

ajánlatkérő a fővállalkozó kiválasztására irányuló ajánlati felhívás kiírása előtt megállapodik 

erről a tervezőcsapattal. 

C. táblázat – A figyelembe veendő épületelemek köre  

Új építés Felújítás 

 a szerkezeti váz, beleértve a gerendákat, 

az oszlopokat és a födémeket 

 külső falak  

 padlók és mennyezetek 

 belső falak 

 tetők 

 alapok és alépítmény 

 külső falak  

 belső falak 

 újrafedés  

Amennyiben a meglévő hasznos 

alapterületet több mint 25 %-kal növelnék 

további emeletek építésével vagy 

épületbővítésekkel, akkor az újépítésű 

elemekre vonatkozó felsorolást is 

alkalmazni kell. 

Az újrahasznosítottanyag-tartalmat az újrahasznosított anyagok és/vagy melléktermékek 

átlagos anyagmérlege alapján kell kiszámítani (adott esetben) az előállításuk és az építési 

területre szállításuk módjától függően:  

- az építési területre szállított mindegyik előre kevert tételre vonatkozóan, az EN 12620 

(Kőanyaghalmazok betonhoz) és az EN 206 (Beton) vagy azzal egyenértékű 

szabvány szerint, 

- a közölt újrahasznosítottanyag-tartalommal rendelkező gyári panelekre, oszlopokra, 

blokktéglákra és elemekre vonatkozóan éves szinten, az EN 12620 

(Kőanyaghalmazok betonhoz) és az EN 206 (Beton) vagy azzal egyenértékű 

szabvány szerint.  

Ellenőrzés: A fővállalkozói ajánlattevőnek, a tervező és kivitelező vállalkozónak vagy a 

tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozónak javaslatot kell tennie a teljes 

újrahasznosítottanyag-tartalomra úgy, hogy az építési termékek gyártója (gyártói) által közölt 

információk alapján számszerűsíti a teljes újrahasznosítottanyag-tartalom arányos 

hozzájárulását a megadott épületelemek összértékéhez.  

A fővállalkozói ajánlattevőnek, a tervező és kivitelező vállalkozónak vagy a tervező, kivitelező 

és üzemeltető vállalkozónak ismertetnie kell, hogyan számítja ki és ellenőrzi az összértéket 

legalább tételdokumentáció, üzemi gyártásellenőrzési dokumentáció és szállítási dokumentáció 

felhasználásával, és hogyan gondoskodik külső ellenőrzésről a kivitelezés során. 

Az említett épületelemek megrendelését és építési területre szállítását később az építési 

fővállalkozónak kell ellenőriznie (lásd a D6. szakaszt). 

A minimális anyagtartalomra vonatkozóan szigorúbb követelmény is meghatározható, ha az 

ajánlatkérő a fővállalkozó kiválasztására irányuló ajánlati felhívás kiírása előtt megállapodik 

erről a tervezőcsapattal. 

Az ajánlatkérő dönthet úgy, hogy a helyi feltételeknek megfelelően több pontot ad az 

újrahasználtanyag-tartalomért. Ezzel összefüggésben olyan terveket részesíthet előnyben, 

amelyek egy meglévő épület fő teherhordó szerkezetét használják újra  

D. táblázat – A figyelembe veendő épületelemek köre  

Új építés Felújítás 

 a szerkezeti váz, beleértve a gerendákat, 

az oszlopokat és a födémeket 

 külső falak  

 padlók és mennyezetek 

 belső falak 

 tetők 

 alap és alépítmény 

 külső falak  

 belső falak 

 újrafedés  

Amennyiben a meglévő hasznos alapterület 

több mint 25 %-kal való növelését 

javasolják további emeletek építésével vagy 

épületbővítésekkel, akkor az újépítésű 

elemekre vonatkozó felsorolást is 

alkalmazni kell. 

 

Az újrahasznosított- vagy újrahasználtanyag-tartalmat az újrahasznosított anyagok és/vagy 

melléktermékek átlagos anyagmérlege alapján kell kiszámítani (adott esetben) az előállításuk 

és az építési területre szállításuk módjától függően:  

- az építési területre szállított mindegyik előre kevert tételre vonatkozóan, az EN 12620 

(Kőanyaghalmazok betonhoz) és az EN 206 (Beton) vagy azzal egyenértékű 

szabvány szerint, 

- a közölt újrahasznosítottanyag-tartalommal rendelkező gyári panelekre, oszlopokra, 

blokktéglákra és elemekre vonatkozóan éves szinten, az EN 12620 

(Kőanyaghalmazok betonhoz) és az EN 206 (Beton) vagy azzal egyenértékű 

szabvány szerint,  

- egészben újrahasznált termékekre vonatkozóan, az eredetük igazolásával. 

Ellenőrzés: A fővállalkozói ajánlattevőnek vagy az tervező és kivitelező vállalkozónak vagy a 

tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozónak javaslatot kell tennie a teljes 

újrahasznosítottanyag-tartalomra úgy, hogy az építési termékek gyártója (gyártói) által közölt 

információk alapján számszerűsíti az újrahasznosított- vagy újrahasználtanyag-tartalom arányos 

hozzájárulását a megadott épületelemek összértékéhez.  

A fővállalkozói ajánlattevőnek, a tervező és kivitelező vállalkozónak vagy a tervező, kivitelező 

és üzemeltető vállalkozónak ismertetnie kell, hogyan számítja ki és ellenőrzi az összértéket 

legalább tételdokumentáció, üzemi gyártásellenőrzési dokumentáció és szállítási dokumentáció 
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felhasználásával, és hogyan gondoskodik külső ellenőrzésről a kivitelezés során. 

Az említett épületelemek megrendelését és építési területre szállítását később az építési 

fővállalkozónak kell ellenőriznie (lásd a D6. szakaszt). 

B10.3. Az adalékanyagok szállításából származó, CO2-egyenértékben kifejezett kibocsátásra vonatkozó hatékonysági követelmények  

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

Ez a szempont a B10.1. szempont alkalmazása esetén nem használható. A környezetre nézve összességében véve előnyös hatás elérése érdekében ajánlatos megfontolni e szempont kombinálását a 

B10.2. szemponttal. Ehhez mindig tisztában kell lenni a helyi piaci viszonyokkal, valamint meg kell határozni és az ajánlati felhívásban világosan le kell írni a két szempont súlyozását, amellyel 

biztosítható a tényleges verseny, és az összességében véve legjobb környezeti teljesítményt kínáló ajánlatok kaphatnak pontot.  

Az E. táblázatban felsorolt fő épületelemek gyártásához felhasználandó adalékanyagok 16 CO2-egyenértékben kifejezett, tonnánkénti kibocsátásának csökkentése arányában kell pontot adni. Az 

ajánlati felhívásnak tartalmaznia kell a szállításból származó, CO2-egyenértékben kifejezett kibocsátás kiszámításához használandó módszert és eszközt. Egyes tagállamokban már rendelkezésre 

állhatnak épületengedélyezési előírások és kapcsolódó eszközök a szállítással kapcsolatos, CO2-egyenértékben kifejezett kibocsátás kiszámításához, amely esetben az ajánlattevőknek e szabályok 

szerint kell nyilatkozniuk a kibocsátásról. 

Az ajánlatkérő a szállított adalékanyagok CO2-egyenértékben kifejezett tonnánkénti kibocsátásának maximális célértékét a tervezőcsapattól kapott tájékoztatás alapján is meghatározhatja. Ennek 

a feltételezésekkel és szabályokkal együtt szerepelnie kell a fővállalkozóra vonatkozó ajánlati felhívásban. 

E. táblázat – A figyelembe veendő épületelemek köre  

Új építés Felújítás 

 a szerkezeti váz, beleértve a gerendákat, az oszlopokat és a födémeket 

 külső falak  

 padlók és mennyezetek 

 belső falak 

 tetők 

 alapok és alépítmény 

 külső falak 

 belső falak 

 újrafedés 

Amennyiben a meglévő hasznos alapterületet több mint 25 %-kal növelnék további 

emeletek építésével vagy épületbővítésekkel, akkor az újépítésű elemekre 

vonatkozó felsorolást is alkalmazni kell. 

 

Ellenőrzés:  

A tervező és kivitelező ajánlattevőnek vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban megjelölt számítási eszköz használatával meg kell határoznia a megjelölt 

épületelemekhez felhasznált adalékanyagok CO2-egyenértékben kifejezett, tonnánkénti kibocsátásának becsült értékét. Meg kell adni a szállítási módo(ka)t, és az egyes szállítási módokra 

vonatkozó kibocsátási tényezőt meg kell szorozni az anyagok mennyiségkimutatás szerinti mennyiségével. 

 

 

C. Kiürítés, bontás, az építési terület előkészítése 

                                                           
16 

Az adalékanyagok fajtái: i. természetes adalékanyagok (például homok, sóder, zúzott kő), ii. újrahasznosított adalékanyagok (például építési és bontási hulladékból 

származó anyagok) és iii. másodlagos adalékanyagok (ipari folyamatokból származó salak és hamu).
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Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

C1. Bontásihulladék-ellenőrzési és -gazdálkodási terv 

A bontási és kiürítési munkálatok során – a földkiemelést és -visszatöltést nem számítva – 

keletkezett nem veszélyes hulladékok legalább 55 tömegszázalékát kell előkészíteni 

újrahasználatra, újrahasznosításra és egyéb módon történő anyagvisszanyerésre. Ebbe 

beleértendők a következők:  

i. a fő épületelemekből visszanyert faanyag, üveg, fém, tégla, kő, kerámia- és 

betonanyagok,  

ii. belső kiképzési és nem szerkezeti elemek, többek között ajtók és ajtókeretek, 

padlóburkoló anyagok, mennyezetburkoló lapok, gipszlemezek, műanyagszelvények, 

szigetelőanyagok, ablakkeretek, ablaküvegek, téglák, betontömbök és előre gyártott 

betonelemek, betonacélok. 

A vállalkozónak bontás/kiürítés előtti ellenőrzést kell végeznie annak megállapításához, hogy 

mely anyagokat lehet újrahasználni, újrahasznosítani vagy visszanyerni. Ez a következőkre 

terjed ki: 

i. az esetlegesen különleges bánásmódot és kezelést igénylő veszélyes anyagok (beleértve 

az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait is), valamint a bontás során 

esetlegesen felmerülő kibocsátás meghatározása és kockázatértékelése, 

ii. a különböző építőanyagok és építési termékek részletezését tartalmazó 

mennyiségkimutatás,  

iii. a százalékos újrahasznosítási és újrafelhasználási potenciál becsült értéke a bontás alatti 

elkülönített gyűjtésre szolgáló rendszerekre tett javaslatok alapján.  

Az azonosított anyagokat, termékeket és elemeket bontási mennyiségkimutatásban kell 

tételesen felsorolni.  

Ellenőrzés:  

Az építési fővállalkozónak, a tervező és kivitelező vállalkozónak vagy a tervező, kivitelező és 

üzemeltető vállalkozónak a bontás/kiürítés előtti ellenőrzési jelentést kell benyújtania a 

meghatározott információkkal. 

Rendszert kell bevezetni a hulladékkeletkezés felügyeletére és nyilvántartására. A hulladék 

anyagok és a megszűnt hulladékstátuszú anyagok szállítmányainak végső rendeltetési helyre 

vezető útját fuvarlevelekkel és számlákkal kell lekövetni. A felügyeleti adatokat közölni kell az 

ajánlatkérővel. 

C1. Bontásihulladék-ellenőrzési és -gazdálkodási terv 

A bontási és kiürítési munkálatok során – a földkiemelést és -visszatöltést nem számítva – 

keletkezett nem veszélyes hulladékok legalább 80 tömegszázalékát kell előkészíteni 

újrahasznosításra és újrafelhasználásra. Ebbe beleértendők a következők:  

i. a fő épületelemekből visszanyert faanyag, üveg, fém, tégla, kerámia- és 

betonanyagok,  

ii. belső kiképzési és nem szerkezeti elemek, többek között ajtók és ajtókeretek, 

padlóburkoló anyagok, mennyezetburkoló lapok, gipszlemezek, műanyagszelvények, 

szigetelőanyagok, ablakkeretek, ablaküvegek, téglák, betontömbök és előre gyártott 

betonelemek, betonacélok. 

A vállalkozónak bontás/kiürítés előtti ellenőrzést kell végeznie annak megállapításához, mely 

anyagokat lehet újrahasznosítani vagy újrafelhasználni Ez a következőkre terjed ki: 

i. az esetlegesen különleges bánásmódot vagy kezelést igénylő veszélyes anyagok 

(beleértve az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait is), valamint a bontás 

során esetlegesen felmerülő kibocsátás meghatározása és kockázatértékelése, 

ii. a különböző összetevő építőanyagok és építési termékek részletezését tartalmazó 

mennyiségkimutatás,  

iii. a százalékos újrahasznosítási és újrafelhasználási potenciál becsült értéke a bontás alatti 

elkülönített gyűjtésre szolgáló rendszerekre tett javaslatok alapján.  

Az azonosított anyagokat, termékeket és elemeket bontási mennyiségkimutatásban kell 

tételesen felsorolni. 

Ellenőrzés:  

Az építési fővállalkozónak, a tervező és kivitelező vállalkozónak vagy a tervező, kivitelező és 

üzemeltető vállalkozónak a bontás/kiürítés előtti ellenőrzési jelentést kell benyújtania a 

meghatározott információkkal.  

Rendszert kell bevezetni a hulladékkeletkezés felügyeletére és nyilvántartására. A hulladék 

anyagok és a megszűnt hulladékstátuszú anyagok szállítmányainak végső rendeltetési helyre 

vezető útját fuvarlevelekkel és számlákkal kell lekövetni. A felügyeleti adatokat közölni kell az 

ajánlatkérővel. 
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D. Az épület kivitelezése vagy jelentős felújításának elvégzése 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK  

D1. Legálisan kitermelt faanyagok építési fővállalkozó általi beszerzése 

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

A szerződés alapján szállítandó összes faanyagnak vagy faterméknek17 a fáról és fatermékekről szóló 995/2010/EU rendelet szerint legális kitermelésből kell származnia.  

Ezt a műszaki előírást érdemes a D7. követelményben foglalt, a szerződés teljesítésére vonatkozó kikötéssel együtt alkalmazni. 

Ellenőrzés:  

A fővállalkozónak legkésőbb a szerződés odaítélésekor tájékoztatást kell nyújtani az alábbiakról: 

– azok a (995/2010/EU rendeletben foglalt meghatározás szerinti) piaci szereplők és kereskedők, akik az épület kivitelezéséhez felhasználandó faanyagot és fatermékeket szállítani fogják,  

– bizonyítékok annak alátámasztására, hogy az épület kivitelezéséhez felhasználandó faanyagot és fatermékeket az uniós piacon elsőként forgalomba hozó piaci szereplő(k) a 995/2010/EU 

rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti kockázatértékelési és kockázatcsökkentési eljárásokat vezetett (vezettek) be, valamint adott esetben arra, hogy az ellátási lánc további 

szakaszaiban a kereskedők a 995/2010/EU rendelet 5. cikkének megfelelő eszközökkel gondoskodnak a nyomon követhetőségről. 

 

D2. Épületenergetikai rendszerek telepítése és üzembe helyezése 

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

A közbeszerzés menetétől függően az alábbiak külső energetikai szolgáltató vállalkozó által telepített rendszerekre is alkalmazhatók (lásd az E. szakaszt). 

Az alábbi rendszereket a megállapodás szerinti terveknek és előírásoknak megfelelően kell megtervezni, telepíteni és üzembe helyezni: 

- fűtés, hűtés és szellőztetés,  

- alacsony vagy nulla szén-dioxid-kibocsátású energetikai technológiák, 

- épület-energiagazdálkodási rendszer, 

- világításvezérlők.  

Mindegyik rendszert funkcionális teljesítményvizsgálatnak kell alávetni, amely teljesítménymérést is magában foglal. 

A hűtő, szellőztető és légkondicionáló rendszereknek meg kell felelniük az EN 12599 vagy azzal egyenértékű szabványnak, valamint a telepített egyéb rendszerekre alkalmazandó más EN, ISO 

vagy nemzeti, illetve azokkal egyenértékű szabványoknak. 

Ellenőrzés:  

Az építési fővállalkozónak vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozónak ismertetnie kell a funkcionális teljesítményvizsgálat rendjét, és vállalnia kell annak alkalmazását annak 

                                                           
17 

A fáról és fatermékekről szóló uniós rendelet hatálya alá tartozó faanyagra és fatermékekre vonatkozóan.
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érdekében, hogy a rendszerek a tervezési paramétereken belül üzemeljenek. 

D3. Hulladékgazdálkodás az építési területen 

Az építés és a felújítás során keletkező hulladék bontási hulladék nélküli mennyisége a bruttó 

belső irodaterület 100 m2-ére vetítve legfeljebb 11 tonna lehet. 

A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni az 

építési területre. A tervben meg kell határozni az anyagok újrahasznosítás, újrafelhasználás és 

egyéb módon történő visszanyerés céljából történő elkülönített gyűjtésére szolgáló 

rendszereket. Az építési területre vonatkozó hulladékgazdálkodási tervnek az alábbiakra kell 

kiterjednie:  

i. a fő épületelemeket alkotó építési termékek, többek között faanyag, üveg, fém, tégla, 

kerámiaanyagok, beton és inert hulladék, valamint ezek csomagolóanyagai,  

ii. az épület belső kiképzésének részét képező építési termékek, többek között a 

padlóburkoló anyagok, mennyezetburkoló lapok, gipszlemezek, műanyagszelvények és 

szigetelőanyagok, valamint ezek csomagolóanyagai. 

Az anyagok újrahasznosítás, újrafelhasználás és visszanyerés céljából történő elkülönített 

gyűjtésénél tekintetbe kell venni a 2008/98/EK irányelv szerinti hulladékhierarchiát.  

Ellenőrzés:  

Az építési fővállalkozónak, a tervező és kivitelező vállalkozónak vagy a tervező, kivitelező és 

üzemeltető vállalkozónak az építési területre vonatkozó hulladékgazdálkodási tervet kell 

benyújtania az alábbi elemekkel:  

i. anyagjegyzék a keletkező hulladékok becsült mennyiségével a bevált gyakorlatok 

alapján,  

ii. a százalékos újrahasználati potenciál becsült értéke a kivitelezés során végzendő 

elkülönített hulladékgyűjtés alapján,  

iii. a százalékos újrafelhasználási és visszanyerési potenciál becsült értéke az elkülönített 

gyűjtés alapján. 

Rendszert kell bevezetni a hulladékkeletkezés felügyeletére és nyilvántartására, valamint a 

hulladékszállítmányok végső rendeltetési helyre vezető útjának lekövetésére. A felügyeleti 

adatokat közölni kell az ajánlatkérővel. 

D3. Hulladékgazdálkodás az építési területen 

Az építés és a felújítás során keletkező hulladék bontási hulladék nélküli mennyisége a bruttó 

belső irodaterület 100 m2-ére vetítve legfeljebb 7 tonna lehet. 

A kivitelezési munkálatok megkezdése előtt hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni az 

építési területre. A tervben azonosítani kell a hulladékképződés megelőzésének lehetőségeit, és 

meg kell határozni az anyagok újrahasználat, újrafelhasználás és egyéb módon történő 

visszanyerés céljából történő elkülönített gyűjtésére szolgáló rendszereket. Az építési területre 

vonatkozó hulladékgazdálkodási tervnek az alábbiakra kell kiterjednie:  

i. a fő épületelemeket alkotó építési termékek, többek között faanyag, üveg, fém, tégla, 

kerámiaanyagok, beton és inert hulladék, valamint ezek csomagolóanyagai,  

ii. az épület belső kiképzésének részét képező építési termékek, többek között a 

padlóburkoló anyagok, mennyezetburkoló lapok, gipszlemezek, műanyagszelvények 

és szigetelőanyagok, valamint ezek csomagolóanyagai. 

Az anyagok újrahasznosítás, újrafelhasználás és visszanyerés céljából történő elkülönített 

gyűjtésénél tekintetbe kell venni a 2008/98/EK irányelv szerinti hulladékhierarchiát.  

Ellenőrzés:  

Az építési fővállalkozónak, a tervező és kivitelező vállalkozónak vagy a tervező, kivitelező és 

üzemeltető vállalkozónak az építési területre vonatkozó hulladékgazdálkodási tervet kell 

benyújtania az alábbi elemekkel:  

i. anyagjegyzék a keletkező hulladékok becsült mennyiségével és a hulladékkeletkezés 

megelőzésének lehetőségeivel a bevált gyakorlatok alapján,  

ii. a százalékos újrahasználati potenciál becsült értéke a kivitelezés során végzendő 

elkülönített hulladékgyűjtés alapján,  

iii. a százalékos újrafelhasználási és visszanyerési potenciál becsült értéke az elkülönített 

gyűjtés alapján. 

Rendszert kell bevezetni a hulladékkeletkezés felügyeletére és nyilvántartására, valamint a 

hulladékszállítmányok végső rendeltetési helyre vezető útjának lekövetésére. A felügyeleti 

adatokat közölni kell az ajánlatkérővel. 

D4. A belső kiképzéshez használt anyagok és bevonatok kiválasztása 

Az irodák belső kiképzéséhez kiválasztott minden anyag és bevonat kibocsátásának a lenti 

F. táblázatban meghatározott határértékeken belül kell lennie. Ez a követelmény az alábbiakra 

vonatkozik:  

- mennyezetburkoló lapok, 

D4. A belső kiképzéshez használt anyagok és bevonatok kiválasztása 

Az irodák belső kiképzéséhez kiválasztott minden anyag és bevonat kibocsátásának a lenti 

G. táblázatban meghatározott határértékeken belül kell lennie. Ez a követelmény az alábbiakra 

vonatkozik:  

- mennyezetburkoló lapok, 
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- festékek és lakkok, 

- textil padló- és falburkolatok, 

- laminált és rugalmas padlóburkolatok, 

- fa padlóburkolatok.  

Minden vizsgálatot befejezettnek tekinthető állapotú termékeken kell elvégezni. 

F. táblázat – Anyagok és bevonatok kibocsátási határértékei 

Termék Kibocsátási határérték (μg/m³) 

3 nap 28 nap 

Összes illékony szerves vegyület 

 

10 000  <2 000  

Formaldehid - 

 

<120 

 

Ellenőrzés:  

Az építési fővállalkozónak vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozónak mindegyik 

felhasznált anyagról és bevonatról megfelelő vizsgálati eredményeket kell közölnie. 

A kibocsátást a CEN/TS 16516 szabványnak vagy azzal egyenértékű, a vizsgálat kiindulási 

pontjaként az európai „referenciahelyiséget” alkalmazó termékvizsgálati szabványoknak vagy 

címkéknek megfelelően kell meghatározni. 

 

- festékek és lakkok, 

- textil padló- és falburkolatok, 

- laminált és rugalmas padlóburkolatok, 

- fa padlóburkolatok.  

Minden vizsgálatot befejezettnek tekinthető állapotú termékeken kell elvégezni. 

G. táblázat – Anyagok és bevonatok kibocsátási határértékei 

Termék Kibocsátási határérték (μg/m³) 

3 nap 28 nap 

Összes illékony szerves vegyület 

 

10 000  <1 000  

Kevéssé illékony szerves vegyület  

 

- 100 

Formaldehid - 

 

<40 

Rákkeltő anyagok 

- triklór-etilén, 

- benzol, 

- di(2-etilhexil)-ftalát, 

- dibutil-ftalát 

 

<10 a négy anyag 

összmennyiségére 

vonatkozóan 

<1 az egyes anyagoknál 

 

Ellenőrzés:  

Az építési fővállalkozónak vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozónak mindegyik 

felhasznált anyagról és bevonatról megfelelő vizsgálati eredményeket kell közölnie. 

A kibocsátást a CEN/TS 16516 szabványnak vagy azzal egyenértékű, a vizsgálat kiindulási 

pontjaként az európai „referenciahelyiséget” alkalmazó termékvizsgálati szabványoknak vagy 

címkéknek megfelelően kell meghatározni. 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

D5. Épületenergetikai rendszerek telepítése és üzembe helyezése 

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

A közbeszerzés menetétől függően az alábbiak külső energetikai szolgáltató vállalkozó által telepített rendszerekre is alkalmazhatók (lásd az E. szakaszt). 

Az alábbi rendszereket a megállapodás szerinti terveknek és előírásoknak megfelelően kell telepíteni és üzembe helyezni: 

- fűtés, hűtés és szellőztetés,  
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- alacsony vagy nulla szén-dioxid-kibocsátású energetikai technológiák, 

- épület-energiagazdálkodási rendszer, 

- világításvezérlők.  

Mindegyik rendszert a nyertes ajánlatban meghatározott funkcionális teljesítményvizsgálatnak kell alávetni, amely teljesítménymérést is magában foglal. 

Az építési fővállalkozónak vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozónak át kell adnia a felmérési jelentés vagy tanúsítvány egy példányát, amely alátámasztja az épületgépészeti 

szolgáltatások vizsgálatának elvégzését, és adatokkal igazolja, hogy e szolgáltatások a tervezési paramétereken belül működnek. 

D6. Újrahasznosítottanyag-tartalom  

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

Az anyagok megrendelésekor és építési területre szállításakor mindegyik terméktétel18 esetében meg kell győződni az újrahasznosítottanyag-tartalomra vonatkozó állítások helytállóságáról. 

Az építési fővállalkozónak vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozónak a felhasznált építési termékek beszállítójától/beszállítóitól kért tájékoztatás alapján kell ellenőriznie ezeket az 

állításokat. Ennek keretében tételellenőrzési eredményekkel és/vagy üzemi gyártásellenőrzési dokumentációval alátámasztott anyagmérleg-számításokat kell készítenie. Minden esetben külső 

ellenőrzéssel kell megerősíteni az adatokat.  

D7. Legálisan kitermelt faanyagok beszerzése 

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak. Ha lehetőség van rá, ajánlott a 995/2010/EU rendelet végrehajtásában illetékes hatósággal együttműködve helyszíni ellenőrzéseket végezni.) 

Az ajánlatkérő jogosult helyszíni ellenőrzéssel meggyőződni arról, hogy a szerződés teljesítése során felhasznált összes faanyag vagy annak meghatározott része megfelel a D1. műszaki 

előírásnak. A vállalkozónak kérésre igazolnia kell a fáról és fatermékekről szóló uniós rendeletnek való megfelelést:  

A legtöbb esetben, ha a vállalkozó a faanyagot vagy fatermékeket nem maga hozza elsőként forgalomba az uniós piacon, hanem másoktól (a 995/2010/EU rendeletben szereplő meghatározás 

szerint kereskedőktől19) szerzi be, a következő információkat kell közölnie a helyszíni ellenőrzés során vizsgálandó faanyagról és fatermékekről: 

- a piaci szereplők és kereskedők megnevezése, akik az épület kivitelezéséhez felhasznált faanyagot és fatermékeket szállították, 

- okmányok vagy egyéb információk, amelyek igazolják az említett fatermékek megfelelését az alkalmazandó jogszabályoknak, 

- bizonyíték a 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti kockázatértékelési és kockázatcsökkentési eljárások bevezetésére. 

Abban az esetben, ha a faanyagot vagy fatermékeket az építési beruházáshoz való felhasználás céljából a vállalkozó (a 995/2010/EU rendeletben foglalt meghatározás szerint piaci szereplő20) 

hozza elsőként forgalomba az uniós piacon, a következő információkat kell közölnie a helyszíni ellenőrzésnek alávetett faanyagról és fatermékekről: 

- az egyes felhasznált faanyagfajták leírása, beleértve a kereskedelmi nevet, a terméktípust, a fafaj közönséges nevét és adott esetben a teljes tudományos nevét, 

- a faanyag és a fatermékek szállítójának neve és címe, 

                                                           
18 

„Tétel”: ugyanazon keverőüzemben, azonos feltételek mellett, rögzített keverési terv szerint, megegyező alapanyagokból gyártott, egységesen címkézett termékek mennyisége.
 

19 
„Kereskedő”: bármely természetes vagy jogi személy, aki vagy amely kereskedelmi tevékenysége során a belső piacon már forgalomba hozott fát vagy fatermékeket ad el vagy vásárol a belső 

piacon.
 

20 
„Piaci szereplő”: a fát vagy fatermékeket forgalomba hozó természetes vagy jogi személy.
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- a kitermelés szerinti ország és adott esetben21: 

i. a fakitermelés országon belüli régiója;  

ii. kitermelési koncesszió; 

iii. mennyiség (térfogatban, tömegben vagy darabszámban megadva); 

- okmányok vagy egyéb információk, amelyek igazolják az említett fatermékek megfelelését az alkalmazandó jogszabályoknak, 

- bizonyíték a 995/2010/EU rendelet 6. cikke (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti kockázatértékelési és kockázatcsökkentési eljárások bevezetésére. Ez alátámasztható tanúsítással 

vagy harmadik fél által ellenőrzött rendszerekkel. 

Az érvényes uniós FLEGT- vagy CITES-engedéllyel rendelkező faanyag a 995/2010/EU rendelet értelmében legálisan kitermeltnek minősül. 

Háttérinformáció: faanyagok fenntartható beszerzése 

Az e dokumentumban foglalt GPP-követelmények a következő okokból nem tartalmaznak fenntartható erdőgazdálkodásból származó faanyagok beszerzésére vonatkozó javaslatot: 

Több tagállam saját zöld közbeszerzési vagy fenntartható közbeszerzési követelmények alapján határozza meg a fenntartható erdőgazdálkodást, és különböző eljárásokkal állapítja meg, hogy a 

tanúsítási rendszerek kellő biztosítékot nyújtanak-e. Erre a helyzetre tekintettel a mostani követelménykidolgozás során nem lehetett egységes meghatározást adni a fenntartható 

erdőgazdálkodásra. 

A fent említett tagállamok jelenlegi konszenzusa szerint az Erdőgondnoksági Tanács és az erdészeti tanúsítási rendszerek elegendő biztosítékot nyújtanak a nemzeti követelmények teljesítésére. 

Ugyan a 100 %-ban igazoltan fenntartható faanyag tekintendő kívánatosnak, a piaci kereslet esetleges ingadozása miatt azonban ez esetenként nehezen elérhető, különösen azon kkv-k számára, 

amelyek megszokták, hogy korlátozott számú beszállítóval dolgoznak. Ehelyett viszont a legalább 25 %-ban fenntartható faanyag könnyen elérhető lehet, míg az ambiciózusabb hatóságok 

meghatározhatnak 70 %-os minimumkövetelményt, egyúttal pedig az ajánlati felhívás közzététele előtt ajánlatos visszajelzést kérniük a piaci szereplőktől.  

D8. Hulladékgazdálkodás az építési területen 

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

A megállapodás szerinti, építési területre vonatkozó hulladékgazdálkodási terv végrehajtását figyelemmel kell kísérni, és arról jelentéseket kell készíteni a kivitelezési munkálatok során. Ennek 

keretében adatokat kell közölni az újrahasználat és újrahasznosítás céljából elkülönítetten gyűjtött anyagok tömegéről a műszaki előírásokban meghatározott terjedelemben. 

Rendszert kell bevezetni a hulladékkeletkezés, valamint az újrahasznosításra és újrahasználatra elkülönített anyagok felügyeletére és számszerűsítésére. E rendszernek le kell követnie és 

ellenőriznie kell a hulladékszállítmányok végső rendeltetési helyre vezető útját is. A felügyeleti és nyomon követési adatokat a megállapodás szerinti rendszerességgel kell közölni az 

ajánlatkérővel.  

Megjegyzés az ajánlatkérőknek a legálisan kitermelt faanyagok beszerzéséről:  

A szerződésben megfelelő jogorvoslati lehetőségről kell rendelkezni a fenti kikötés be nem tartása esetére. A fenti követelmények alkalmazásáról és a megfelelést ellenőrizni képes felügyeleti 

szervezetekről a következő internetcímen felsorolt illetékes nemzeti hatóságok szolgálnak tanácsokkal: http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  

                                                           
21

 További információk a következő internetcímen érhetők el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from= 
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E. Energetikai rendszerek beépítése és energiahatékonysági szolgáltatások nyújtása 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

E1. Fűtőrendszerek, beleértve a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő rendszereket 

Minden olyan fűtőrendszernek – a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységekkel 

felszereltekkel együtt –, amely hőenergiával látja el egy irodaépület melegvíz- vagy 

levegőüzemű hőelosztó rendszereit, meg kell felelnie a vonatkozó GPP-alapkövetelményeknek, 

ami bizonyítja az egyes technológiák hatásfokát: 

- a legfeljebb 400 kW hőteljesítményű kazánokat és hőszivattyúkat magukban foglaló 

melegvíz-üzemű fűtőberendezések és a legfeljebb 50 kWe villamosenergia-termelési 

kapacitású kombinált hő- és villamosenergia-termelő egységek esetében a 3.1. és 3.2. 

műszaki előírásokat kell teljesíteni. A követelmények a következő internetcímen 

érhetők el: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_hu.pdf 

- az 50 kWe-t meghaladó villamosenergia-termelési kapacitású elsődleges 

hajtóműveket magukban foglaló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő 

berendezések esetében a legalább 75 % éves összhatásfokot megkövetelő 3.1.1. 

műszaki előírásnak és a „nagy hatásfokú” kapcsolt energiatermelésre vonatkozó 

követelményeket megállapító 3.2.2 műszaki előírásnak kell eleget tenni. A 

követelmények a következő internetcímen érhetők el: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/hu.pdf 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőknek a beépítendő termékekre vonatkozóan műszaki teljesítményadatokkal kell 

alátámasztaniuk, hogy miként teljesítik majd a megfelelő GPP-követelményeket. 

E1. Fűtőrendszerek, beleértve a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő rendszereket 

Minden olyan fűtőrendszernek – a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységekkel 

felszereltekkel együtt –, amely hőenergiával látja el egy irodaépület melegvíz- vagy 

levegőüzemű hőelosztó rendszereit, meg kell felelnie a vonatkozó átfogó GPP-

követelményeknek, amelyek bizonyítják az egyes technológiák hatásfokát: 

- a legfeljebb 400 kW hőteljesítményű kazánokat és hőszivattyúkat magukban foglaló 

melegvíz-üzemű fűtőberendezések és a legfeljebb 50 kWe villamosenergia-termelési 

kapacitású kombinált hő- és villamosenergia-termelő egységek esetében a 3.1. és 

3.2. műszaki előírásokat kell teljesíteni. A követelmények a következő internetcímen 

érhetők el: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/water_based/heaters_hu.pdf 

- az 50 kWe-t meghaladó villamosenergia-termelési kapacitású elsődleges 

hajtóműveket magukban foglaló kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő 

berendezések esetében a legalább 75 % éves összhatásfokot megkövetelő 3.2.1. 

műszaki előírásnak és a „nagy hatásfokú” kapcsolt energiatermelésre vonatkozó 

követelményeket megállapító 3.2.2 műszaki előírásnak kell eleget tenni. 

A követelmények a következő internetcímen érhetők el: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/hu.pdf 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőknek a beépítendő termékekre vonatkozóan műszaki teljesítményadatokkal kell 

alátámasztaniuk, hogy miként teljesítik majd a megfelelő GPP-követelményeket. 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/hu.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/chp/hu.pdf
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F. Befejezés és átadás 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

F1. A kész épületszerkezet minősége 

Az épületszerkezetet és kivitelezését magas fokú légtömörség biztosításával kell megtervezni. 

A tervezett légtömörségnek új építés esetén 50 Pa nyomáson 4 m3/(h.m2)-nek, jelentős felújítás 

esetén pedig 50 Pa nyomáson 8 m3/(h.m2)-nek kell lennie. 

Az épület befejezésekor a fővállalkozónak az EN 13829 vagy azzal egyenértékű szabvány 

szerint kell megvizsgálnia a kész épületszerkezetnek és a kivitelezésének a minőségét, hogy 

meggyőződjön a tervezett teljesítmény eléréséről. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az épület befejezésekor megvizsgálja az épületszerkezet 

légtömörségét, és kijavítja az esetlegesen felmerülő hibákat. 

 

F1. A kész épületszerkezet minősége 

Az épületszerkezetet és kivitelezését a szigetelés folytonosságának és magas fokú 

légtömörségnek a biztosításával kell megtervezni. A tervezett légtömörségnek új építés esetén 

50 Pa nyomáson 2 m3/(h.m2)-nek, jelentős felújítás esetén pedig 50 Pa nyomáson 5 m3/(h.m2)-

nek kell lennie. 

Az épület befejezésekor a fővállalkozónak az EN 13187 és az EN 13829 vagy azokkal 

egyenértékű szabvány szerint megvizsgálnia és értékelnie a kész épületszerkezetnek és a 

kivitelezésének a minőségét, hogy meggyőződjön a hibamentességről és a tervezett 

teljesítmény eléréséről. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az épület befejezésekor megvizsgálja az épületszerkezet 

termikus integritását és légtömörségét, és kijavítja az esetlegesen felmerülő hibákat. 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

F2. Alacsony vagy nulla széntartalmú energiaforrások telepítése és üzembe helyezése 

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

Többletpontokat kell adni azoknak az ajánlattevőknek, akik a minimális jótállási követelményeken túlmutató karbantartási szolgáltatásokat nyújtanak, hogy a rendszerek megfelelő működését 

biztosítsák. 

Ellenőrzés:  

Az építési fővállalkozónak vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozónak fel kell vázolnia a karbantartási szolgáltatások terjedelmét a munkaórák és a műszaki tartalom tekintetében. 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

F3. A kész épületszerkezet minősége 

A fővállalkozónak meg kell vizsgálnia a kész épületszerkezetnek és a kivitelezésének a 

minőségét, hogy meggyőződjön arról, hogy azok megfelelnek a légtömörségre vonatkozó 

tervezési előírásoknak. Hiba észlelése esetén javaslatot kell tenni a kijavításra. 

Túlnyomásos próbát kell végezni az épület hasznos belső alapterületének legalább 20 %-ára 

vonatkozóan annak alátámasztására, hogy a tervezett légtömörség új építés esetén 50 Pa 

nyomáson 4 m3/(h.m2), jelentős felújítás esetén pedig 50 Pa nyomáson 8 m3/(h.m2). 

 A próbát az EN 13829 vagy azzal egyenértékű, az épület helye szerint illetékes 

F3. A kész épületszerkezet minősége 

A fővállalkozónak meg kell vizsgálnia és értékelnie kell a kész épületszerkezetnek és a 

kivitelezésének a minőségét, hogy meggyőződjön arról, hogy azok megfelelnek a 

légtömörségre és a szigetelés folytonosságára vonatkozó tervezési előírásoknak. Hiba észlelése 

esetén javaslatot kell tenni a kijavításra. 

Ehhez az EN 13187 szabvány szerinti termográfiás értékelést és túlnyomásos próbát kell 

végezni az épület hasznos belső alapterületének legalább 20%-ára vonatkozóan annak 

alátámasztására, hogy a tervezett légtömörség új építés esetén 50 Pa nyomáson 2 m3/(h.m2), 

jelentős felújítás esetén pedig 50 Pa nyomáson 5 m3/(h.m2). 



 

 

építésfelügyeleti szerv által elfogadott szabvány szerinti kell végrehajtani.  

A próba az épület gyakorlati kivitelezésének befejezését követően végzendő el. A 

vállalkozónak át kell adnia a felmérési jelentés vagy tanúsítvány egy példányát, amely 

alátámasztja, hogy az épület az EN 13829 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint elvégzett 

próba alapján megfelel a légtömörségre vonatkozó követelménynek. 

 

 

Az ún. „blower door” tesztet (légtömörségmérést) az EN 13829 vagy azzal egyenértékű, az 

épület helye szerint illetékes építésfelügyeleti szerv által elfogadott szabvány szerint kell 

végrehajtani.  

A próba az épület gyakorlati kivitelezésének befejezését követően végzendő el. 

A vállalkozónak át kell adnia a felmérési jelentés vagy tanúsítvány egy példányát, amely 

alátámasztja, hogy az épület az EN 13829 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint elvégzett 

próba alapján megfelel a légtömörségre vonatkozó követelménynek. 

Az EN 13187 vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelően nincsenek jelentős hibák vagy 

rendellenességek a kivitelezés részleteiben.  

F4. Világításvezérlő rendszerek 

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

A rendszereket a beltéri világításra vonatkozó GPP-követelmények 3.3.1. követelményének szerződésteljesítési kikötése szerint kell üzembe helyezni. A fővállalkozónak a beltéri világításra 

vonatkozó GPP-követelmények 3.3.1. műszaki előírásának megfelelően üzemeltetési kézikönyvet kell biztosítania a rendszerekhez. 

Az épülethasználókat és (adott esetben) a kijelölt létesítménygazdálkodót képzésben kell részesíteni, amelynek során elsajátíthatják a rendszerek használatát. Ki kell térni az épület-

energiagazdálkodási rendszerrel (F2. követelmény) való összekapcsolódásra is.  

A tervezőcsapatnak, a tervező és kivitelező vállalkozónak vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozónak át kell adnia a felmérési jelentés vagy tanúsítvány egy példányát, amely 

alátámasztja a világítási rendszerek vizsgálatának elvégzését, és adatokkal igazolja, hogy e rendszerek a tervezési paramétereken belül működnek. Ezenfelül igazolniuk kell, hogy biztosították a 

szükséges anyagokat és képzést. 

F5. Épület-energiagazdálkodási rendszer 

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

Az épület-energiagazdálkodási rendszert a szükséges műszaki előírások szerint kell üzembe helyezni. A fővállalkozónak üzemeltetési kézikönyvet kell biztosítania az épület-energiagazdálkodási 

rendszerhez. Az épülethasználókat és (adott esetben) a kijelölt létesítménygazdálkodót képzésben kell részesíteni, amelynek során elsajátíthatják az épület-energiagazdálkodási rendszer 

használatát. Ennek keretében ki kell térni a felhasználói felület használatára az energetikai adatok hozzáférhető szoftvereszközökkel való elemzése és letöltése céljából.  

Az építési fővállalkozónak vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozónak be kell nyújtania az alábbiakat:  

 az épület-energiagazdálkodási rendszer vizsgálatának elvégzését igazoló felmérési jelentés vagy tanúsítvány egy példánya, 

 a rendszereknek a tervezési paramétereken belüli működését alátámasztó adatok, 

 a szükséges anyagok és képzés biztosításának igazolása. 

F6. Alacsony vagy nulla széntartalmú energiaforrások telepítése és üzembe helyezése 

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

Az alacsony vagy nulla szén-dioxid-kibocsátású energetikai rendszereket a szükséges műszaki előírások szerint kell üzembe helyezni. 

Az építési fővállalkozónak vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozónak át kell adnia a felmérési jelentés vagy tanúsítvány egy példányát, amely alátámasztja az energetikai rendszerek 

vizsgálatának elvégzését, és adatokkal igazolja, hogy e rendszerek a tervezési paramétereken belül működnek. 



 

 

 

F7. Az újrahasznosítható hulladék tárolása 

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

Befejezéskor igazolni kell, hogy az épületen belül vagy az épülethez tartozó telken külön tárolóhelyet alakítottak ki, amely megkönnyíti az épülethasználók számára az újrahasznosítható anyagok 

és az élettartamuk végére ért termékek elkülönítését (figyelembe véve a B6. követelményt).  

Az építési fővállalkozónak, a tervező és kivitelező vállalkozónak vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozónak át kell adnia az újrahasznosító létesítmények kivitelezéskori állapotnak 

megfelelő, végleges, részletes terveit. 

 F8. A levegőminőség vizsgálata 

A fővállalkozónak – az épület D5. követelményben meghatározott anyagokkal és bevonatokkal 

való belső kiképzése után legfeljebb négy héten belül és a használatba vételt megelőzően – meg 

kell vizsgálnia a levegő minőségét az épületben. 

A vizsgálatot az épületben minden olyan egyedi helyiségelrendezésen el kell végezni, amely az 

irodaterület több mint 10 %-át fedi le. Helyiségelrendezésenként két, eltérő homlokzati fekvésű 

mintahelyiséget kell vizsgálni. 

Az épület egyes helyiségelrendezéseire vonatkozó vizsgálati eredményeknek meg kell felelniük 

a H. táblázatban foglalt követelményeknek. 

H. táblázat – Paraméterek az irodai levegőminőség vizsgálatához 

Vizsgálandó anyag(ok) Vizsgálati paraméterek 

 

Összes illékony szerves vegyület <500 μ/m3 (nyolcórás átlag) az ISO 16017-2 vagy 

azzal egyenértékű szabvány szerint 

Formaldehid <100 μ/m3 (félórás átlag) az ISO 16000-3 vagy 

azzal egyenértékű szabvány szerint 

Szálló por Nyolcórás átlag két részecskeméretre az ISO 

7708 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint: 

PM10: 50 μ/m3  

PM2,5: 15 μ/m3 

 

Az építési fővállalkozónak vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozónak vizsgálatokat 

kell végeznie, és a vizsgálati eredményekkel kell alátámasztania az előírt paraméterek 

teljesülését. Minden mérést rendes használati időben és azokkal a tervezett szellőzési 

feltételekkel kell elvégezni, amelyek mellett a rendszerek a vizsgálat előtt már legalább 12–24 

órán át üzemeltek. 
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G. Létesítménygazdálkodás 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

G1. Épület-energiagazdálkodási rendszer 

A létesítménygazdálkodónak az épület-energiagazdálkodási rendszerből származó adatok 

felhasználásával havi jelentéseket kell készítenie az épülethasználó számára. Ezt a rendet 

évente felül kell vizsgálni. A jelentésekben évszakok szerint külön kell választani a fűtési, 

hűtési, szellőztetési és világítási célú energiafogyasztást. 

Ellenőrzés:  

A lehetséges létesítménygazdálkodó vállalkozóknak vagy tervező, kivitelező és üzemeltető 

vállalkozóknak az ajánlati felhívásra benyújtott ajánlatukban javaslatot kell tenniük a jelentések 

formátumára.  

G1. Épület-energiagazdálkodási rendszer 

A létesítménygazdálkodónak az épület-energiagazdálkodási rendszerből származó adatok 

felhasználásával havi jelentéseket kell készítenie az épülethasználó számára. Ezt a rendet 

évente felül kell vizsgálni.  

A jelentésekben különválasztva kell azonosítani az épületben megfigyelhető energiafogyasztási 

tendenciákat, hogy a fűtési, hűtési és világítási célú fogyasztás értékei évszakok, valamint 

zónák vagy szervezeti egységek szerint is kimutathatóak legyenek. A jelentéseknek ajánlásokat 

kell tartalmazniuk korrekciós intézkedésekre és/vagy az esetlegesen elérhető további 

energiamegtakarításra.  

Ellenőrzés:  

A lehetséges létesítménygazdálkodó vállalkozóknak vagy tervező, kivitelező és üzemeltető 

vállalkozóknak az ajánlati felhívásra benyújtott ajánlatukban javaslatot kell tenniük a jelentések 

formátumára. 

G2. Energiahatékonysági szerződés 

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

Az épületüzemeltetőnek vagy (adott esetben) a létesítménygazdálkodónak az épület energiafogyasztásának előzetes modellezése (lásd az A1. követelményt) alapján energiafogyasztási 

határértékeket kell elfogadnia a világításra, a fűtésre, a hűtésre, a szellőztetésre és a kiegészítő villamosenergia-ellátásra vonatkozóan. Ennek keretében nem kell kitérni az olyan fogyasztókhoz, 

mint a szerverekhez köthető, előre jelzett terhelésre, valamint a kisebb villamosenergia-terhelésekre. 

A szerződéshez az adott helyre vonatkozó időjárási és foknapadatok legalább tízéves átlagát kell alapul venni. A szerződésben emellett meg kell határozni, milyen kiigazítások végzendők el az 

épülethasználatban bekövetkező esetleges későbbi változások, a szélsőséges időjárási jelenségek és a piaci energiaköltségek figyelembevétele érdekében.  

Ha az energiafogyasztás meghaladja a kitűzött határértékeket, akkor az ebből eredő többletköltségek az épületüzemeltetőt vagy (adott esetben) a létesítménygazdálkodót terhelik. Ha az 

energiafogyasztás e határértékek alatt marad, a megtakarítást 50:50 (vagy megállapodástól függően ettől eltérő) arányban kell megosztani az ajánlatkérővel. Ezt a rendet évente felül kell 

vizsgálni. 

Ellenőrzés:  

Az épületüzemeltetőnek vagy az épületgazdálkodónak szerződésben kell vállalnia a megállapodás szerinti rend betartását annak terjedelmével és energetikai határértékeivel együtt. Gondoskodni 

kell az éves adatok független összesítésére és ismertetésére szolgáló eljárásról. 
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G3. Hulladékgazdálkodási rendszer 

Az épületgazdálkodóknak rendszereket kell kialakítaniuk, hogy az épülethasználók 

újrahasznosítás céljából elkülönítve gyűjthessék a papírt, a kartont, valamint az élelmiszer- és 

italcsomagoló anyagokat (üveg, műanyag és egyéb olyan anyagok, amelyek esetében 

rendelkezésre állnak helyi elkülönített gyűjtési rendszerek). Az elemeket, az akkumulátorokat, 

a tintapatronokat, a festékkazettákat, a számítástechnikai berendezéseket és a bútorokat 

lehetőség szerint szintén gyűjteni kell és elő kell készíteni újrahasználatra vagy 

újrahasznosításra.  

Ellenőrzés:  

A létesítménygazdálkodóknak vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozóknak 

javaslatot kell tenniük a használni tervezett rendszerekre, részletesen ismertetve a 

hulladékáramokat, az elkülönítő rendszereket, a munkarendet és a megbízandó vállalkozókat. 

G3. Hulladékgazdálkodási rendszer 

Az épületgazdálkodóknak rendszereket kell kialakítaniuk, hogy az épülethasználók és a 

helyszíni étkeztetési szolgáltatók újrahasznosítás céljából elkülönítve gyűjthessék a papírt 

(legalább két osztállyal), a kartont, valamint az élelmiszer- és italcsomagoló anyagokat (üveg, 

műanyag és egyéb olyan anyagok, amelyek esetében rendelkezésre állnak helyi elkülönített 

gyűjtési rendszerek), valamint az élelmiszer-/étkezési hulladékot. Az elemeket, az 

akkumulátorokat, a tintapatronokat, a festékkazettákat, a számítástechnikai berendezéseket és a 

bútorokat lehetőség szerint szintén gyűjteni kell és elő kell készíteni újrahasználatra vagy 

újrahasznosításra.  

Ellenőrzés:  

A létesítménygazdálkodóknak vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozóknak 

javaslatot kell tenniük a használni tervezett rendszerekre, részletesen ismertetve a 

hulladékáramokat, az elkülönítő rendszereket, a munkarendet és a megbízandó vállalkozókat. 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

G4. Energiahatékonysági szerződés 

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

Gondoskodni kell az energetikai adatok független összesítéséről, hogy az épület energiahatékonysága a megállapodás szerinti energiafogyasztási határértékekhez viszonyítva éves szinten 

ellenőrizhető legyen. Az épületüzemeltetőnek vagy a létesítménygazdálkodónak külső felet kell megbíznia a közműszámlákból/mérőórákról, valamint az épület-energiagazdálkodási rendszerből 

vett adatok összesítésével. 

Ezeket az adatokat az épületüzemeltetőnek és az ajánlatkérőnek is évente meg kell vizsgálnia az épület energiafogyasztásának, valamint az épületüzemeltető és a közigazgatási szerv havi 

nyereségének, illetve veszteségének a megállapítása céljából. 

G5. Hulladékgazdálkodási rendszer 

(Az alap- és az átfogó követelmények azonosak) 

Az épületgazdálkodónak folyamatosan, megállapodás szerint figyelemmel kell kísérnie és számszerűsítenie kell az épület(ek) teljes hulladékkeletkezését és újrahasznosítási arányát. 

A létesítménygazdálkodóknak vagy a tervező, kivitelező és üzemeltető vállalkozóknak havonta adatokat kell szolgáltatniuk az ajánlatkérőnek, hogy számszerűsítsék az épületben keletkező teljes, 

illetve hulladékrészenként kilogrammban kifejezett hulladékmennyiséget. 
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3. ÉLETCIKLUSKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁS  
 

Az irodaépületekre vonatkozó uniós GPP-követelmények az életciklusköltség-számításból származó adatok 

figyelembevételével készültek. Az életciklusköltség-számítás felhasználható az irodaépület tervezett vagy 

hasznos élettartamára vetített teljes tulajdonlási költség felmérésére. Különösen „a kezdeti tőkeráfordítás, 

valamint a későbbi üzemeltetési és eszközpótlási költségek szempontjából lényeges összes gazdasági tényezőn 

alapuló összehasonlító költségértékelések adott időszakra való elvégzését”
22

 teszi lehetővé.  

 

3.1. Az életciklusköltségek mérlegelésének alapja és terjedelme 
 

Az életciklusköltség-számítás különösen a környezeti teljesítmény növelése szempontjából lényeges, mivel 

adott esetben magasabb kezdeti tőkeráfordításra lehet szükség ahhoz, hogy az életciklus során alacsonyabbak 

legyenek a fenntartási költségek, nagyobb legyen az ingatlan maradványértéke, és javuljon a munkavégzési 

hatékonyság. Ezzel a módszerrel ezért eredményes hosszú távú befektetési döntések hozhatók. Becslések szerint 

az épületek fenntartási költségeinek mintegy 80–90 %-a a tervezés során dől el. Megfelelő terv beszerzése 

esetén új épületeknél akár 35 %-os, felújításnál pedig akár 30 %-os irányadó jellegű költségoptimalizált 

közüzemi megtakarítás érhető el reálisan e költségekből. Még nagyobb megtakarítás érhető el, ha a személyzeti 

költségeket is figyelembe veszik az életciklusköltség-számításban, ez esetben ugyanis 1 %-os megtakarítás 

érhető el, ami a jellemző irodai közüzemi költségeknek megközelítőleg a feléhez mérhető érték.  

Következésképpen az életciklusköltség-számítás fontos eszköz a beruházás meghatározása, a koncepcionális 

tervezés, valamint a részletes tervezés során, ahol az eszköz életciklusa alatt legalacsonyabb összköltséggel járó 

(és legnagyobb maradványértéket kínáló) terv kiválasztásához és értékelemzéséhez használható fel. Az épületek 

energiahatékonyságáról szóló irányelv egyszerűsített, „költségoptimalizált” életciklusköltség-számítási 

módszert vezetett be, amelyre az uniós energetikai GPP-követelmények is hivatkoznak. Teljes körű 

életciklusköltség-számítás az ISO 15685-5 vagy azzal egyenértékű szabvány szerint végezhető el. 

 

3.2. Hogyan csökkenthetik a GPP-követelmények az 

életciklusköltségeket? 
 

Az irodaépületekre vonatkozó uniós GPP-követelmények kedvező hatást gyakorolnak az épületek teljes 

életciklusköltségeit befolyásoló egyes kulcsfontosságú tényezőkre. Az alábbiakban röviden áttekintjük ezeket a 

tényezőket, kitérve az életciklusköltség-számítás főbb költségváltozóira is, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet 

arra, hogy a lehetséges előnyök mindig az adott beruházás konkrét jellemzőitől (például az elhelyezkedéstől, az 

éghajlati viszonyoktól, a helyi rendelkezésre állástól és az építési módszerektől) függenek. 

 Beszerzés (irányadó jelleggel az életciklusköltségek 20 %-a):  

- A kiválasztási szempontok alapján szakképzett és tapasztalt projektvezetők, tervezőcsapatok, 

költségbecslők és vállalkozók szolgáltatásai szerezhetők be, így csökken a költségtúllépés 

kockázata, és jobb lesz az innovatív beruházások végeredménye. 

- Több követelmény is támogatja annak lehetőségét, hogy az ajánlatkérő „energiahatékonysági 

szolgáltatásokra” kössön szerződést az új, nagyobb hatásfokú energetikai technológiák vagy akár 

az épületszerkezeti fejlesztések előre fizetendő szerzési költségeinek minimálisra csökkentése 

érdekében. A közigazgatási szervek irányadó jelleggel az épületszerkezeti fejlesztések (például 

szigetelés, ablakok) költségeinek akár 30 %-át, az energetikai technológiák (például kapcsolt hő- 

és villamosenergia-termelés, biomasszafűtés) költségeinek pedig akár 80 %-át is megtakaríthatják. 

- Az e dokumentumot kísérő GPP útmutató ismerteti, hogyan ismerhetők fel a 

költségmegtakarításra kínálkozó alkalmak a lehetőségek korai felmérésével, például a felújítás és 

az új építés költségeinek összehasonlításával. A hatóságok irányadó jelleggel 10–40 %-os 

megtakarítást érhetnek el meglévő épületek felújításával. 

                                                           
22 

Davis Langdon, Life cycle costing (LCC) as a contribution to sustainable construction: a common 

methodology (Az életciklusköltség-számítás mint a fenntartható fejlődés előmozdításának eszköze: közös 

módszertan), az Európai Bizottság számára készített szakirodalmi áttekintés, 2007. május.
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- Az erőforrás-hatékony építésre vonatkozó követelmények előmozdítják az építési területeken 

keletkező hulladék mennyiségének és a főbb szerkezeti anyagok (például a beton) szállítási 

költségeinek a csökkentését, valamint a szerkezeti elemek újrahasználatát, mindez pedig 

hozzájárulhat az építési költségek csökkenéséhez. 

 

 Üzemeltetés, fenntartás és pótlás (irányadó jelleggel az életciklusköltségek 75 %-a): 

- Az energia- és vízhatékonysági követelmények célja, hogy a közműköltségek költségoptimalizált 

szintre csökkenjenek, ugyanis az épületek üzemeltetési költségeinek túlnyomó részét a közművek 

teszik ki. A fűtés, a hűtés, a világítás és a szellőztetés terén irányadó jelleggel elérhető, 

modellezett megtakarítás új irodáknál megközelítőleg 53–74 %, felújított irodáknál pedig mintegy 

25–53 % az Unión belüli éghajlati eltérésektől függően. 

- A követelmények a tervezett teljesítmény elérése érdekében kitérnek az építés minőségére, 

emellett a fűtő, szellőző és légkondicionáló rendszerek és a megújulóenergia-technológiák helyes 

telepítésével és üzembe helyezésével is foglalkoznak, hogy azok a tervezési előírásoknak 

megfelelően működjenek. A rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy a problémák 

átlagosan 30 %-kal nagyobb energiafogyasztást eredményeznek.  

- Az épületen belüli energiafogyasztás figyelemmel kísérése fontos a hatásfok optimalizálása és a 

lehetséges későbbi megtakarítások területeinek azonosítása szempontjából. Az épület-

energiagazdálkodás és más rendszerek, például a világítás felügyelete biztosítja az ehhez 

szükséges eszközöket, és külön követelmények tárgyát képezi. A bizonyítékok alapján ezek a 

rendszerek 15–30 %-os energiamegtakarítást tesznek lehetővé.  

- A tervezési, kivitelezési és üzemeltetési beruházásokra, az energetikai szolgáltatókra és a 

létesítménygazdálkodókra vonatkozó költség- és haszonmegosztási követelménnyel a 

vállalkozókat ösztönözni lehet a hosszú távú üzemeltetési – energia-, víz- és hulladékgazdálkodási 

– költségek minimálisra csökkentésére, ami mindkét fél számára előnyös. 

- A követelmények között szerepel az épület életciklus-értékelésének lehetősége is, amellyel az 

épület egészének és egyes elemeinek élettartama is modellezhető és optimalizálható a pótlási 

költségekre és a várható hasznos élettartamra vonatkozó becslések alapján. 

 

 Maradványérték:  

- A GPP-követelmények végrehajtása igazolja, hogy az épület fokozott környezeti teljesítményt 

nyújt, ami ugyanakkor hozzájárulhat későbbi ingatlanpiaci értékének megőrzéséhez vagy 

növeléséhez, mivel csökkenti a fenntartási költségeket, és alátámasztja, hogy felelős beruházás 

történt. Az éves értékcsökkenés az irányadó 0,8 %-os piaci átlaghoz képest kedvezőbb lehet.  

- Az épületgépészeti szolgáltatások tervezésére, üzembe helyezésére, figyelemmel kísérésére és 

folyamatos felügyeletére vonatkozó követelmények végrehajtásával általában meghosszabbítható 

a technológiák és a rendszerek élettartama. 

- A bontási hulladékkal kapcsolatos ellenőrzési jelentések és gazdálkodási tervek kidolgozására 

vonatkozó követelményeknek köszönhetően igazoltan csökkennek a hulladék-ártalmatlanítási 

költségek, és érték nyerhető vissza az épületek bontásából
23

. 

- Az e dokumentumot kísérő GPP útmutató bemutatja a későbbi átalakíthatóság szem előtt 

tartásával történő tervezés lehetséges előnyeit, amelyek hozzájárulhatnak a megfelelő 

ingatlanértékek későbbi megőrzéséhez. 

 

A követelmények emellett tekintettel vannak az épülethasználók komfortérzetét, kényelmét és munkavégzési 

hatékonyságát befolyásoló, nem anyagi előnyökre is. Bizonyítékok támasztják alá például, hogy az egészséges 

környezetet biztosító épületek növelhetik a munkaerő hatékonyságát, és csökkenthetik a betegszabadságok miatt 

kieső időt, mindazonáltal ezeket az előnyöket nehéz számszerűsíteni
24

. Az épületek emberi tényezője nagyon 

fontos, mivel a fizetések rendszerint nagyságrendekkel nagyobb költséget jelentenek az épületüzemeltetéshez, 

például az energia- vagy a vízfogyasztáshoz képest, és az életciklusköltségek több mint 90 %-át teszik ki, ha a 

számításokban figyelembe veszik őket. 

- Következésképpen a GPP-követelmények között „környezetminőségi” kritériumok is vannak a 

természetes fényre, a beltéri levegőminőségre és a hőkomfortra vonatkozóan, mivel ezek a tényezők 

igazoltan nagymértékben növelik az épülethasználók jóllétét és munkavégzési hatékonyságát. 

Bizonyítékok vannak például arra, hogy a rossz hőkomfort 4–6 %-kal csökkenti, míg a jó minőségű 
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A becsült bontási költségek elméletileg az életciklusköltségek 5 %-át teszik ki.
 

24 
Zöld Építési Világtanács, Health, wellbeing & productivity in office – the next chapter for green buildings (Egészség, 

jóllét és hatékony munkavégzés az irodában – új fejezet a zöld épületek történetében), 2014.
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beltéri levegő 8–11 %-kal növelheti a munkavégzés hatékonyságát. A kellő mennyiségű természetes 

fény pedig bizonyítottan jótékony hatással van az alvási szokásokra és az éberségre.  
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MŰSZAKI MELLÉKLETEK 

1. melléklet 

A B10.1. szempontot kiegészítő iránymutatás: környezetvédelmi terméknyilatkozatok összesítése 

A tervezésre és a teljesítményre vonatkozó B10.1. odaítélési szempont részletesen ismerteti, hogy miként támaszthatják 

alá az ajánlattevők a környezetvédelmi terméknyilatkozatokkal, hogyan mérsékelnék az irodaépület kivitelezésének 

környezeti hatásait. Ez a rövid iránymutatás ismerteti, hogy:  

 mikor használható ez a szempont, 

 mely szabályokkal biztosítható az ajánlatok összehasonlíthatósága, és  

 milyen műszaki támogatás szükséges a nyertes ajánlat kiválasztásához. 

Szintén kiemelendő, hogy a környezetvédelmi terméknyilatkozatoknak meg kell felelniük az ISO 14025 vagy az EN 

15804 szabványnak. A tervek értékeléséhez azonban alkalmazhatók fennálló épületértékelési és -tanúsítási rendszerek 

részét képező kiegészítő normalizálási és súlyozási szabályok is. 

1.1. Mikor lehet élni a környezeti terméknyilatkozatra vonatkozó lehetőséggel? 

A B10.1. szempontot csak akkor ajánlott alkalmazni, ha a különböző épületterveket össze lehet hasonlítani egy 

referenciaépület tervével és/vagy egymással. Következésképpen az alábbi közbeszerzési esetekben releváns: 

 az ügyfél már rendelkezik referenciaépület tervével és mennyiségkimutatással, amelyek értékelése alapján 

irányárat határoztak meg az ajánlatokkal való összehasonlítás céljából, 

 tervezői versenypályázattal kívánják a tervezőcsapatokat és/vagy a vállalkozókat innovatív épülettervek 

benyújtására sarkallni, 

 az épületterveknek bizonyos épületelemekre vonatkozóan a fennálló épületértékelési és -tanúsítási rendszerben 

foglalt szabályok szerint meghatározott környezeti teljesítményszintet kell tartalmazniuk.  

Ezekben az esetekben odaítélési szempontként alkalmazható a környezetvédelmi terméknyilatkozatoknak a 

teljesítményértékelés alapjául szolgáló összesítése.  

1.2. A felhasznált környezetvédelmi terméknyilatkozatok megfelelősége 

A felsorolt épületelemekre vonatkozóan környezetvédelmi terméknyilatkozatokat kell összeállítani. Az összes környezeti 

terméknyilatkozatot ugyanazon termékkategória-szabályok alapján kell megválasztani. Minden környezeti 

terméknyilatkozatnak összhangban kell lennie az ISO 14025 vagy az EN 15804 szabvánnyal. 

Az épületelemekre vonatkozó új elsődleges adatok felhasználhatók e környezetvédelmi terméknyilatkozatok 

kiegészítésére, de életciklus-értékelésnek kell alávetni őket ugyanazon termékkategória-szabályok szerint.  

Némely fennálló épületértékelési és -tanúsítási rendszerben normalizálási és/vagy súlyozási szabályok vonatkoznak a 

környezetvédelmi terméknyilatkozatok eredményeire, hogy a pontszámok vagy besorolások összehasonlíthatók legyenek. 

Amennyiben a főbb termékkategória-szabályok összhangban vannak az ISO 14025 vagy az EN 15804 szabvánnyal, ezek 

az összehasonlítható pontszámok vagy besorolások használhatók, és mindegyik tervet ugyanazon rendszer szerint kell 

értékelni. 

1.3. Szükséges-e további szakértelem az ajánlatok értékeléséhez? 

Az irodaépületekre irányuló ajánlattételi eljárások esetében valószínűsíthető, hogy az ajánlatkérőnek tervezési és műszaki 

szakemberek segítségére lesz szüksége a követelmények meghatározásához és a tervek értékeléséhez. Az ajánlatkérőnek 

ezért az eljárás alábbi két fő szakaszában érdemes kikérnie szakértők véleményét: 

1. a tervleírás és a teljesítménykövetelmények összeállításakor: tájékoztatni kell az ajánlattevőket arról, 

milyen műszaki követelményeknek kell eleget tenniük ahhoz, hogy az általuk benyújtott tervek 

összehasonlíthatóak legyenek, 

2. a tervek és a fejlesztési lehetőségek értékeléskor: az ajánlattevők ajánlatainak e követelmények 

szerinti műszaki értékelésében kell segíteni az ajánlatkérőt. 

1.4. Milyen utasításokat kell adni az ajánlattevőknek? 

Az alábbi műszaki utasításokat kell beépíteni az ajánlati felhívásba ahhoz, hogy az ajánlatok összehasonlíthatóak 

legyenek. Ha a terveket referenciaépülettel kell összevetni, ezt egyértelműen jelezni kell, és meg kell adni a 

meghatározott épületelemek mennyiségét. 
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Műszaki utasítások az épületértékeléshez környezetvédelmi terméknyilatkozatokat használó ajánlattevők számára 

Műszaki szempont Jelentése a gyakorlatban 

a) A környezetvédelmi 

terméknyilatkozatok 

összehasonlíthatósága 

A környezetvédelmi terméknyilatkozatokat ugyanazon termékkategória-

szabályok alapján kell megválasztani. A termékkategória-szabályrendszert 

ezért meg kell adni az ajánlati felhívásban.  

Amennyiben fennálló épülettanúsítási rendszerhez kapcsolódó környezeti 

terméknyilatkozati rendszer normalizálási és/vagy súlyozási szabályait 

kell alkalmazni, mindegyik tervet ugyanazon rendszer és szabályok szerint 

kell értékelni.  

A bizonytalanság mértékének megállapításához el kell készíteni 1) a 

bizonytalanságok háttéradat-forrásokon alapuló minőségi értékelését, 

kitérve kidolgozásának vagy összeállításának módjára és az általa 

képviselt eljárásra vagy technológiára, valamint 2) az elemzésben 

azonosított két legjelentősebb épületelem mennyiségi értékelését (lásd az 

A. és a B. táblázatot a B10.1. szempontnál). 

b) Összehasonlítás funkcionális 

egyenértékűség alapján 

A bejelentett egységnek, a használati időtartamnak, valamint a pótlási 

élettartamokkal kapcsolatos feltételezéseknek meg kell felelniük a 

termékre vagy épületelemre vonatkozó termékkategória-szabályokban 

előírtaknak (lásd az ISO 14025 vagy EN 15804 szabványt). Az 

eredmények ismertetéséhez közös bejelentett egységet kell használni.  

c) A követelmények hatálya alá tartozó 

épületelemek 

A követelmények hatályának legalább a következő épületelemekre kell 

kiterjednie: 

– alapok és alépítmények, 

– szerkezeti váz, beleértve a gerendákat, az oszlopokat és a födémeket, 

– külső falak és szigetelés, 

– padlók és mennyezetek, 

– belső falak, 

– ablakok, 

– tetők. 

d) Az épület életciklusának és a 

terjedelemnek a meghatározása 

A teljes életciklust lefedő környezetvédelmi terméknyilatkozatokat kell 

összeállítani. E terméknyilatkozatokban ki kell térni az életciklus végi 

újrahasznosítási terhelésre és előnyökre is. 

Az újrahasznosított vagy újrafelhasznált anyagok elosztására az alábbi 

szabályok vonatkoznak: 

- alapanyagok (előállítási szakasz): az ISO 14044 szabvány 

4.3.4.3. pontjában foglalt szabályok szerint,  

- végtermékek (életciklus vége vagy karbantartási szakasz): az EN 

15804 szabvány 6.4.3. pontjában foglalt szabályok szerint. 

e) az eredmények jelentősége a teljes 

épületre nézve 

 

Az egyes környezetvédelmi terméknyilatkozatokra vonatkozóan 

bejelentett egységet az anyagjegyzékben szereplő megfelelő mennyiséggel 

kell megszorozni. Így biztosítható, hogy az egyes épülettervek teljes 

környezeti hatása összehasonlítható legyen.  

f) Az életciklushatás-kategóriák 

mutatóinak használata értékeléshez 

 

Legalább az EN 15804 szabványban (paraméterként) megjelölt 

hatáskategória-mutatókat használni kell:  

- globális felmelegedési potenciál, 

- a troposzferikus ózon fotokémiai oxidánsainak képződési 

potenciálja, 

- a sztratoszferikus ózonréteg lebontó potenciálja, 

- a talaj és a víz savasodási potenciálja, 

- eutrofizációs potenciál, 
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- elemek abiotikus forráskimerítési potenciálja, 

- fosszilis tüzelőanyagok abiotikus forráskimerítési potenciálja. 

Az EN 15804 szabvány szerinti erőforrás-felhasználást, hulladék- és 

végtermékáramokat leíró egyéb paraméterek részben vagy egészen 

feltüntethetők, ha az előírt egyéb, például az újrahasznosítottanyag-

tartalomra vagy a megújulóenergia-termelésre vonatkozó GPP-

követelmények már nem térnek ki rájuk. 

A kiválasztott hatáskategória-mutatókra vonatkozó súlyozási rendszert 

kell alkalmazni a környezetvédelmi terméknyilatkozatok mutatóiból vagy 

az épületelemek besorolásaiból nyert általános eredmények értékelésére. 

Az ajánlatkérőnek az alábbiak alapján kell kiválasztania ezt a rendszert: 

- besorolást adó, megfelelő, fennálló súlyozási rendszer, például 

az egyes ellenőrzött termékkategória-szabályrendszerek 

keretében elfogadottak, 

- az életciklus-értékelésre szakosodott műszaki értékelő által 

javasolt súlyozási rendszer (lásd a 3. mellékletet). 

Amennyiben életciklus-értékelési eszközzel összesített pontszámot 

határoznak meg az irodaépületre vonatkozóan, csak ezeknek a 

hatáskategóriáknak az eredménye veendő figyelembe. 
 

 

2. melléklet 

A B10.1. szempontot kiegészítő iránymutatás: életciklus-értékelés elvégzése 

A tervezésre és a teljesítményre vonatkozó B10.1. odaítélési szempont részletesen ismerteti, hogy miként támaszthatják alá 

az ajánlattevők életciklus-értékeléssel, hogyan csökkentették az irodaépület kivitelezésének környezeti hatásait. Ez a rövid 

iránymutatás ismerteti, hogy:  

 mikor használható ez a szempont, 

 mely szabályokkal biztosítható az ajánlatok összehasonlíthatósága, és  

 milyen műszaki támogatás szükséges a nyertes ajánlat kiválasztásához. 

Az életciklus-értékelést minden esetben az ISO 14040/14044 vagy az EN 15978 szabvány szerint kell elvégezni. 

2.1. Mikor lehet élni az életciklus-értékelési lehetőséggel? 

A 10b. szempontot kizárólag akkor ajánlott alkalmazni, ha a fejlesztési lehetőségeket össze lehet hasonlítani egy 

referenciaépület tervével, és/vagy a különböző épületterveket össze lehet vetni egymással. Következésképpen az alábbi 

közbeszerzési esetekben releváns: 

 az ügyfél már rendelkezik referenciaépület tervével és mennyiségkimutatással, amelyek értékelése alapján 

irányárat határoztak meg az ajánlatokkal való összehasonlítás céljából,  

 tervezői versenypályázattal kívánják a tervezőcsapatokat és/vagy a vállalkozókat innovatív épülettervek 

benyújtására sarkallni, 

 az épületterveknek bizonyos épületelemekre vonatkozóan életciklus-értékelésen alapuló számítási eszköz 

használatával meghatározott környezeti teljesítményszintet kell tartalmazniuk.  

Ezekben az esetekben odaítélési szempontként alkalmazható az életciklus-értékelés. 

2.2. Szükséges-e további szakértelem az ajánlatok értékeléséhez? 

Az irodaépületekre irányuló ajánlattételi eljárások esetében valószínűsíthető, hogy az ajánlatkérőnek tervezési és műszaki 

szakemberek segítségére lesz szüksége a követelmények meghatározásához és a tervek értékeléséhez. Az ajánlatkérőnek 

ezért a közbeszerzési eljárás alábbi két szakaszában érdemes kikérnie szakértők véleményét: 

1. a tervleírás és a teljesítménykövetelmények összeállításakor: tájékoztatni kell az ajánlattevőket arról, milyen 

műszaki követelményeknek kell eleget tenniük ahhoz, hogy az általuk benyújtott tervek összehasonlíthatóak 

legyenek, 

2. a tervek és a fejlesztési lehetőségek értékelésekor: az ajánlattevők ajánlatainak e követelmények szerinti műszaki 

értékelésében kell segíteni az ajánlatkérőt.  

A műszaki értékelőnek a 3. mellékletben foglalt iránymutatás szerint kritikai átvizsgálást kell végeznie mindegyik 

ajánlattevő életciklus-értékelésén.  
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2.3. Milyen utasításokat kell adni az ajánlattevőknek? 

Az alábbi műszaki utasításokat kell beépíteni az ajánlati felhívásba ahhoz, hogy az ajánlatok összehasonlíthatóak legyenek. 

Ha a terveket referenciaépülettel kell összevetni, ezt egyértelműen jelezni kell, és át kell adni az anyagjegyzéket. 

Műszaki utasítások az épületértékeléshez életciklus-értékelést használó ajánlattevők számára 

Műszaki szempont Jelentése a gyakorlatban 

a) Módszerek és leltáradatok Az összehasonlíthatóság biztosításához meg kell határozni a hatásvizsgálati 

módszert és az életciklusleltár-adatokat, amelyeket mindegyik 

tervezőcsapatnak használnia kell. 

A hiányosságok pótlásához felhasználhatók ellenőrzött elsődleges adatok az 

ISO 14040/14044 vagy az EN 15978 szabványban foglalt iránymutatás 

szerint, illetve környezetvédelmi terméknyilatkozatokból vett adatok az ISO 

14025 vagy EN 15804 szabványnak megfelelően. 

A bizonytalanság mértékének megállapításához el kell készíteni 1) a 

bizonytalanságok háttéradatforrásokon alapuló minőségi értékelését, kitérve 

kidolgozásának vagy összeállításának módjára és az általa képviselt eljárásra 

vagy technológiára, valamint 2) az elemzésben azonosított két 

legjelentősebb épületelem mennyiségi értékelését (lásd az A. és a B. 

táblázatot a B10.1. szempontnál). 

b) Összehasonlítás funkcionális 

egyenértékűség alapján 

Az épület alábbi jellemzőit kell hivatkozási pontként meghatározni 

mindegyik tervnél (lásd az ISO 14040/14044 vagy az EN 15978 szabványt): 

- a vonatkozó műszaki és funkcionális követelmények a 

teljesítménykövetelményekben leírtak szerint, 

- a tervezett használati módok, 

- a kért élettartam. 

Ezután közös funkcionális vagy referenciaegységet kell használni az 

eredmények ismertetéséhez (lásd az ISO 14044 vagy EN 15978 szabványt). 

A funkcionális egység meghatározásakor figyelembe kell venni a használati 

időtartamot. 

c) Az épület életciklusának és a 

terjedelemnek a meghatározása 

Az elemzésnek a teljes életciklusra ki kell terjednie (lásd az ISO 14040 

szabványt). 

Épületfelújítás esetén a tervezőcsapatoknak irányadó jelleggel az EN 15978 

szabvány B5. modulját (A felújítás terjedelme) kell felhasználniuk.  

Az újrahasznosított vagy újrafelhasznált anyagok elosztására az alábbi 

szabályok vonatkoznak: 

- alapanyagok (előállítási szakasz): az ISO 14044 szabvány 4.3.4.3. 

pontjában foglalt szabályok szerint,  

- végtermékek (életciklus vége vagy karbantartási szakasz): az EN 

15804 szabvány 6.4.3. pontjában foglalt szabályok szerint. 

d) A követelmények hatálya alá tartozó 

épületelemek 

A követelmények hatályának legalább a következő épületelemekre kell 

kiterjednie: 

- alapok és alépítmények,  

- a szerkezeti váz, beleértve a gerendákat, az oszlopokat és a 

födémeket, 

- külső falak és szigetelés, 

- padlók és mennyezetek, 

- belső falak, 

- ablakok, 

- tetők. 

e) Az életciklushatás-kategóriák 

mutatóinak használata értékeléshez 

 

Legalább az EN 15978 szabványban megjelölt hatáskategória-mutatókat 

használni kell:  

- globális felmelegedési potenciál, 
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- a troposzferikus ózon fotokémiai oxidánsainak képződési 

potenciálja, 

- a sztratoszferikus ózonréteg lebontó potenciálja, 

- a talaj és a víz savasodási potenciálja, 

- eutrofizációs potenciál, 

- elemek abiotikus forráskimerítési potenciálja, 

- fosszilis tüzelőanyagok abiotikus forráskimerítési potenciálja. 

Az EN 15978 szabvány szerinti erőforrás-felhasználást, hulladék- és 

végtermékáramokat leíró egyéb mutatók részben vagy egészen 

feltüntethetők, ha az előírt egyéb, például az újrahasznosítottanyag-

tartalomra vagy a megújulóenergia-termelésre vonatkozó GPP-

követelmények már nem térnek ki rájuk. 

A kiválasztott hatáskategória-mutatókra vonatkozó súlyozási rendszert kell 

alkalmazni az összpontszám meghatározása céljából. Az ajánlatkérőnek az 

alábbiak alapján kell kiválasztania ezt a rendszert: 

- megfelelő, fennálló súlyozási rendszer, például egyes nemzeti 

életciklus-értékelési rendszerek keretében elfogadott súlyozási 

rendszerek, 

- az életciklus-értékelésre szakosodott műszaki értékelő által 

javasolt súlyozási rendszert (lásd a 3. mellékletet). 

Amennyiben életciklus-értékelési eszközzel összesített pontszámot 

határoznak meg az irodaépületre vonatkozóan, csak ezeknek vagy az EN 

15978 szabványban megjelölt hatáskategóriáknak az eredménye veendő 

figyelembe. 
 

 

 

3. melléklet 

Az életciklus-értékelésre szakosodott műszaki értékelő feladatleírása 

A műszaki értékelő feladata, hogy az 1. és a 2. mellékletre tekintettel, a választott lehetőségtől függően segítse az 

ajánlatkérőt az ajánlattevőkre vonatkozó alapvető szabályok meghatározásában. 

A műszaki értékelőnek javaslatot kell tennie az életciklus-hatásvizsgálati mutató eredményeinek súlyozására, és arról meg 

kell állapodnia az ajánlatkérővel, amennyiben a súlyozást nem határozza meg a B10.1. szempont szerinti ii. vagy iii. 

lehetőség. 

Az ajánlatok beérkezése után a műszaki értékelő: 

i. ellenőrzi, hogyan összesítették a környezetvédelmi terméknyilatkozatokat, vagy  

ii. a kiválasztott módszer, az adatminőség és az összehasonlíthatóság tekintetében kritikai átvizsgálást végez az 

életciklus-értékeléseken. 

A kritikai átvizsgálást az ISO 14044 szabvány 6. szakaszának és a termékek környezeti lábnyomáról szóló 2013/179/EU 

bizottsági ajánlás alábbi szakaszainak figyelembevételével kell végrehajtani: 

- Kritikai átvizsgálás (9. szakasz, 68. o.) 

- Adatgyűjtési ellenőrzőlista (III. melléklet) 

- Adatminőségi követelmények (5.6. pont, 36. o.) 

- Az eredmények értelmezése (7. szakasz, 61. o.) 

 

 


