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Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű fűtőberendezések 
 
Az Európai Unió által a zöld közbeszerzés területén közzétett követelmények (EU GPP követelmények) célja, hogy segítse a közszektorbeli 
szervezeteket termékekre, szolgáltatásokra és építési beruházásra irányuló beszerzéseik környezeti hatásainak csökkentésében. A 
követelmények alkalmazása önkéntes. A követelmények úgy vannak megfogalmazva, hogy az adott szervezet – amennyiben azt megfelelőnek 
ítéli – közvetlenül beépíthesse őket az ajánlattételi dokumentációba.   Ez a dokumentum a „melegvíz-üzemű fűtőberendezések” termékcsoportra 
vonatkozóan kidolgozott EU GPP követelményeket tartalmazza. A dokumentumhoz tartozik egy műszaki háttérjelentés, amely kimerítően és 
részletekbe menően ismerteti a követelmények megválasztásának indokait, és hivatkozásokat tartalmaz további információkat tartalmazó 
dokumentumokra. 

Minden termék-, illetve szolgáltatáscsoporthoz kétféle követelményrendszer tartozik: 

− Az alapkövetelmények az alapvető környezeti hatásokra vonatkoznak, és alkalmasak arra, hogy bármely tagállam bármely ajánlatkérője 
alkalmazza őket. Meghatározásuk során fontos szempont volt, hogy a lehető legkisebb ellenőrzési többletráfordítással vagy 
költségnövekedéssel alkalmazhatók legyenek. 

− Az átfogó követelményeket azok alkalmazhatják, akik a piacon elérhető legjobb termékeket kívánják megvásárolni. Ez az azonos 
funkciókkal rendelkező egyéb termékekhez képest ellenőrzési többletráfordítással és csekély költségnövekedéssel járhat. 

A melegvíz-üzemű helyiségfűtő berendezések számára hasznos hőt szolgáltató, 50 kWe-nél kisebb teljesítményű kapcsolt energiatermelő 
egységekre (kapcsolt energiatermelő mikroegységek) vonatkozó követelmények elsőbbséget élveznek a kapcsolt hő- és vilamosenergia-termelő 
egységekre vonatkozóan 2010-ben kiadott EU GPP követelményekkel1 szemben. 
 
1. MEGJEGYZÉS: 
A kapcsolt hő- és vilamosenergia-termelő egységekre vonatkozóan kiadott EU GPP követelményeket ismertető dokumentum a következő 
szöveggel egészül majd ki: 
A kapcsolt hő- és vilamosenergia-termelő egységekre vonatkozó EU GPP követelmények nem vonatkoznak a melegvíz-üzemű helyiségfűtő 
berendezések számára hasznos hőt szolgáltató, 50 kWe-nél kisebb teljesítményű kapcsolt energiatermelő egységekre (kapcsolt energiatermelő 
mikroegységek). Az ilyen hőtermelő egységek beszerzése kapcsán a melegvíz-üzemű fűtőberendezésekre vonatkozó EU GPP követelményeket 
kell alkalmazni. 
 
2. MEGJEGYZÉS: 
Az energiahatékonysági irányelv (2012/27/EU irányelv, amelyet a tagállamoknak 2014 júniusáig kellett átültetniük nemzeti jogukba) 6. cikke és III. 
melléklete konkrét követelményeket tartalmaz a közszektorbeli szervezetek számára egyes energiahatékony berendezések beszerzését illetően. E 
követelmények között szerepel, hogy az energiával kapcsolatos termékek címkézését szabályozó 2010/30/EU irányelv alapján meghozott 
végrehajtási intézkedések hatálya alá tartozó termékek körében csak olyan termékek beszerzésére van lehetőség, amelyek a legjobb 
energiahatékonysági osztályba tartoznak. A 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet2 hatálya alá tartozó melegvíz-üzemű 
fűtőberendezések esetében az energiafogyasztás címkézésére vonatkozó végrehajtási intézkedések 2015. szeptember 26-án lépnek hatályba. 

                                                      
1 Megtekinthetők a http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm internetcímen. 
2 HL L 239., 2013.9.6., 1. o. 
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Ez a kötelezettség azonban csak a központi kormányzati szervekre, továbbá a közbeszerzési irányelvekben meghatározott küszöbértékek feletti 
beszerzésekre vonatkozik. A követelményeknek emellett összhangban kell lenniük a költséghatékonyság, a gazdasági megvalósíthatóság, a 
tágabb értelemben vett fenntarthatóság, a műszaki alkalmasság és a kellő mértékű verseny elvével. Ezek a szempontok különböző közszektorbeli 
szervezetek és különböző piacok esetében eltérőek lehetnek. Arról, hogy az energiahatékony termékeknek, szolgáltatásoknak és építési 
beruházásoknak a központi kormányzati szervek általi beszerzésével összefüggésben hogyan kell értelmezni az energiahatékonysági irányelv 6. 
cikkének és III. mellékletének szóban forgó rendelkezéseit, az e tárgyban kiadott bizottsági útmutató dokumentum3 33–42. pontja szolgál további 
iránymutatással.  
 
 

1. Fogalommeghatározások és hatály 

1.1 Termékkör 

Ez a dokumentum a melegvíz-üzemű fűtőberendezések beszerzésével foglalkozik. A követelmények alkalmazásában a „melegvíz-üzemű 
fűtőberendezések” termékcsoportba azok a termékek tartoznak, amelyek arra szolgálnak, hogy hőt állítsanak elő olyan melegvíz-üzemű központi 
fűtési rendszerek alkotóelemeként, amelyekben a kívánt beltéri hőmérséklet zárt térben, például épületben, lakóházban vagy helyiségben való 
elérése és fenntartása érdekében a felmelegített víz elosztása keringetőszivattyúk és hőleadók segítségével történik. A hőfejlesztő berendezés 
működése több különböző eljáráson és technológián alapulhat, például: 

− gáznemű, folyékony vagy szilárd fosszilis tüzelőanyagok égetésén, 

− gáznemű, folyékony vagy szilárd biomassza égetésén, 

− az elektromos áram elektromos ellenállásos fűtőelemekben fellépő hőhatásának (Joule-hatás) felhasználásán, 

− a hulladékhő és/vagy a levegőből, vízből vagy a talajból nyert környezeti hő összegyűjtésén, 

− kapcsolt energiatermelésen (hő és villamos energia egyidejű előállítása egyetlen folyamattal), 

− a napenergia hasznosításán (kiegészítésként). 

A melegvíz-üzemű fűtőberendezések leadott teljesítménye legfeljebb 400 kW lehet. 

A termékcsoportba a kombinált fűtőberendezések is beletartoznak abban az esetben, ha elsődleges funkciójuk a térfűtés. 

Nem tartoznak a termékcsoportba: 

− az elsődlegesen meleg ivóvíz és szaniter meleg víz biztosítása céljából hőt előállító fűtőberendezések, 

− a gáznemű hőhordozó közeg, például gőz vagy levegő melegítésére és elosztására szolgáló fűtőberendezések, 

                                                      
3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=36J6T82ZkBpM9Qgp1kJDCcvL1Qyw4GrVGdpls5pJQ9BtPQT9nPb2!-
533323992?uri=CELEX:52013SC0446 
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− az 50 kW vagy nagyobb maximális elektromos teljesítményű kapcsolt üzemű fűtőberendezések, 

− a közvetett fűtést (melegvíz-üzemű központi fűtési rendszeren keresztül) és közvetlen fűtést (abba a helyiségbe vagy térbe való közvetlen 
hőleadást, amelyben a berendezés fel van szerelve) egyaránt végző helyiségfűtő berendezések. 

Bár a fenti fogalommeghatározások ezt külön nem említik, a keringetőszivattyú a fűtőberendezés szerves alkotóeleme is lehet. Nagyméretű 
fűtőberendezések esetében a keringetőszivattyút általában külön szállítják, és ezért magára a keringetőszivattyúra nem terjednek ki a 
követelmények. A melegvíz-üzemű fűtőberendezések leadott teljesítménye legfeljebb 400 kW lehet. 

 
1.2 A termékekkel kapcsolatos fogalommeghatározások 
E követelmények alkalmazásában: 

− „fűtőberendezés”: a helyiségfűtő berendezés és a kombinált fűtőberendezés, 

− „helyiségfűtő berendezés”: olyan berendezés, amely: 

a) a kívánt beltéri hőmérséklet zárt térben, például épületben, lakóházban vagy helyiségben való elérése és fenntartása érdekében 
melegvíz-üzemű központi fűtési rendszert hővel lát el; és 

b) fel van szerelve egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel, 

− „kombinált fűtőberendezés”: olyan melegvíz-üzemű helyiségfűtő berendezés, amelyet arra terveztek, hogy adott időszakaszokban adott 
hőmérsékletű, mennyiségű és térfogatáramú meleg ivóvíz és szaniter meleg víz előállítása céljából is állítson elő hőt, és ehhez az ivóvizet, 
illetve a szaniter vizet külső csatlakozáson keresztül kapja, 

− „hőfejlesztő berendezés”: a fűtőberendezés azon része, amely az alábbi eljárások közül egy vagy több felhasználásával a hőt előállítja:  

a) fosszilis és/vagy biomasszából előállított tüzelőanyagok égetése;  

b) az elektromos áram elektromos ellenállásos fűtőelemekben fellépő hőhatásának (Joule-hatás) felhasználása;  

c) hulladékhő és/vagy a levegőből, vízből vagy a talajból nyert környezeti hő összegyűjtése, 

− „helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag”: olyan, a végfelhasználónak kínált 
csomag, amely egy vagy több helyiségfűtő berendezést, hőmérséklet-szabályozót és/vagy napenergia-készüléket tartalmaz, 

− „kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomag”: olyan, a végfelhasználónak kínált 
csomag, amely egy vagy több kombinált fűtőberendezést, hőmérséklet-szabályozót és/vagy napenergia-készüléket tartalmaz, 

− „napenergia-készülék”: önállóan forgalomba hozott, kizárólag napenergiával működő rendszer, napkollektor, napenergiával működő 
melegvíz-tároló tartály vagy a kollektorkörben található szivattyú, 

− „melegvíz-üzemű központi fűtési rendszer”: a központilag előállított hőnek az épületek és épületrészek fűtésére szolgáló hőleadókhoz való 
eljuttatásához hőhordozó közegként vizet alkalmazó rendszer, 
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− „biomassza”: a mezőgazdaságból (a növényi és az állati eredetű anyagokat egyaránt ideértve), az erdészetből és a kapcsolódó 
ágazatokból, valamint a halászatból és az akvakultúrából származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok és maradékanyagok 
biológiailag lebomló része, valamint az ipari és a települési hulladék biológiailag lebomló része, 

− „gázüzemű fűtőberendezés”: fosszilis vagy biomassza-eredetű gáznemű tüzelőanyagokkal működő egy vagy több hőfejlesztő 
berendezéssel ellátott helyiségfűtő berendezés vagy kombinált fűtőberendezés, 

− „folyékony tüzelésű fűtőberendezés”: fosszilis vagy biomassza-eredetű folyékony tüzelőanyagokkal működő egy vagy több hőfejlesztő 
berendezéssel ellátott helyiségfűtő berendezés vagy kombinált fűtőberendezés, 

− „szilárd tüzelésű fűtőberendezés”: fosszilis vagy biomassza-eredetű szilárd tüzelőanyagokkal működő egy vagy több hőfejlesztő 
berendezéssel ellátott helyiségfűtő berendezés vagy kombinált fűtőberendezés, 

− „elektromos fűtőberendezés”: elektromos árammal működő egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel ellátott helyiségfűtő berendezés vagy 
kombinált fűtőberendezés, 

− „fűtőkazán”: fosszilis vagy biomassza-eredetű gáznemű, folyékony vagy szilárd tüzelőanyagokat égető egy vagy több hőfejlesztő 
berendezéssel ellátott helyiségfűtő berendezés vagy kombinált fűtőberendezés, 

− „gázüzemű fűtőkazán”: fosszilis vagy biomassza-eredetű gáznemű tüzelőanyagokat égető egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel 
ellátott fűtőkazán, 

− „folyékony tüzelésű fűtőkazán”: fosszilis vagy biomassza-eredetű folyékony tüzelőanyagokat égető egy vagy több hőfejlesztő 
berendezéssel ellátott fűtőkazán, 

− „szilárd tüzelésű fűtőkazán”: fosszilis vagy biomassza-eredetű szilárd tüzelőanyagokat égető egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel 
ellátott fűtőkazán, 

− „szilárdbiomassza-üzemű fűtőkazán”: biomassza-eredetű szilárd tüzelőanyagokat égető egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel ellátott 
fűtőkazán, 

− „elektromos fűtőkazán”: kizárólag az ellenállásos fűtőelemekben fellépő hőhatás (Joule-hatás) révén hőt előállító egy vagy több hőfejlesztő 
berendezéssel ellátott fűtőkazán, 

− „hőszivattyús fűtőberendezés” hulladékhőt és/vagy a levegőből, vízből vagy a talajból nyert környezeti hőt hasznosító egy vagy több 
hőfejlesztő berendezéssel ellátott helyiségfűtő berendezés vagy kombinált fűtőberendezés, 

− „tüzelőanyag-üzemű hőszivattyús fűtőberendezés”: fosszilis vagy biomassza-eredetű gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal működő 
egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel ellátott hőszivattyús fűtőberendezés, 

− „elektromos hőszivattyús fűtőberendezés”: elektromos árammal működő egy vagy több hőfejlesztő berendezéssel ellátott hőszivattyús 
fűtőberendezés, 

− „kapcsolt üzemű fűtőberendezés”: olyan helyiségfűtő berendezés, amely egyetlen folyamat részeként egyszerre állít elő hőt és villamos 
energiát, 
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− „külső égési folyamatot alkalmazó fűtőberendezés”: a kazánokat, az adszorpciós és az abszorpciós hőszivattyúkat, valamint a külső égésű 
motorral működő fűtőberendezéseket felölelő fűtőberendezés-kategória, 

− „hőmérséklet-szabályozó”: olyan készülék, amelynek segítségével a végfelhasználó beállíthatja a kívánt beltéri hőmérséklet értékét és 
időzítését, és amely a vonatkozó adatokat – például a tényleges beltéri és/vagy kültéri hőmérséklet(ek) értékét – továbbítja a 
fűtőberendezés interfészére, például központi feldolgozóegységére, ezzel elősegítve a beltéri hőmérséklet(ek) szabályozását, 

− „szezonális helyiségfűtési hatásfok”, „ηs”: a helyiségfűtő berendezés, a kombinált fűtőberendezés vagy a hibrid fűtőberendezés által (a 
hőmérséklet-szabályozót is ideértve) kiszolgált, az adott fűtési idényhez tartozó helyiségfűtési igény és az ezen igény teljesítéséhez 
szükséges éves energiafogyasztás hányadosa százalékban kifejezve, 

− „mért hőteljesítmény”: a fűtőberendezés kW-ban kifejezett, helyiségfűtés és – adott esetben – vízmelegítés közben, standard mérési 
körülmények között mérhető, a gyártó által megadott hőteljesítménye; hőszivattyús helyiségfűtő berendezések és hőszivattyús kombinált 
fűtőberendezések esetében a mért hőteljesítmény meghatározását szolgáló standard mérési körülmények a 2009/125/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos tervezésére vonatkozó 
követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 813/2013/EU rendeletben4 meghatározott tervezési referenciafeltételekkel 
egyeznek meg, 

− „standard mérési körülmények”: a fűtőberendezések mért hőteljesítményének, szezonális helyiségfűtési hatásfokának, vízmelegítési 
hatásfokának, hangteljesítményszintjének, nitrogén-oxid-kibocsátásának, szén-monoxid-kibocsátásának, gáznemű szervesvegyület-
kibocsátásának és porkibocsátásának átlagos éghajlati viszonyok közötti megállapításakor uralkodó üzemi körülmények, 

− „átlagos éghajlati viszonyok”: a Strasbourgra jellemző hőmérsékleti viszonyok, 

− „szezonális helyiségfűtési kibocsátás”: 

• az automata szilárd tüzelésű kazánok esetében a mért hőteljesítményhez és a mért hőteljesítmény 30%-ához tartozó kibocsátás 
súlyozott átlaga mg/Nm3-ben kifejezve, 

• a kézi fűtésű szilárd tüzelésű kazánok közül azoknak az esetében, amelyek a mért hőteljesítmény 50%-án folyamatosan 
üzemeltethetők, a mért hőteljesítményhez és a mért hőteljesítmény 50%-ához tartozó kibocsátás súlyozott átlaga mg/Nm3-ben 
kifejezve, 

• a kézi fűtésű szilárd tüzelésű kazánok közül azoknak az esetében, amelyek nem üzemeltethetők folyamatosan a mért 
hőteljesítmény 50%-án vagy az alatt, a mért hőteljesítményhez tartozó kibocsátás mg/Nm3-ben kifejezve, 

• a kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok esetében a mért hőteljesítményhez tartozó kibocsátás mg/Nm3-ben kifejezve, 

− „globális felmelegedési potenciál”: a 842/2006/EK rendelet5 2. cikkének 4. pontjában meghatározott globális felmelegedési potenciál, 

− „Nm3”: normál köbméter (101,325 kPa nyomáson és 273,15 K hőmérsékleten). 

 

                                                      
4 HL L 239., 2013.9.6., 136–161. o. 
5 HL L 161., 2006.6.14., 1. o. 
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2. Alapvető környezeti hatások 
A melegvíz-üzemű fűtőberendezések alapvető környezeti hatásai a használatukhoz kapcsolódnak, és elsősorban a termék üzem közbeni 
energiahatékonyságával és az emiatti üvegházhatásúgáz-kibocsátásával (ÜHG-kibocsátásával) vannak összefüggésben. Az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátások főként az égési folyamatokban felszabaduló CO2 kibocsátása, valamint esetleg – kisebb mértékben, bizonyos 
típusű fűtési technológiák, például a hőszivattyúk esetében – a hűtőközegek szivárgása formájában jelentkeznek. 

A melegvíz-üzemű fűtőberendezések környezetre gyakorolt hatásainak optimalizálása szempontjából az egyik legfontosabb követelménycsoportot 
a beszerelési utasításokkal és a használók tájékoztatásával kapcsolatos követelmények alkotják. 

További környezet hatások, köztük a savasodás, a talaj közeli ózon, valamint a levegő-, a víz- és a talajszennyezés az üzem közbeni légköri 
szennyezőanyag-kibocsátásokból, köztük a nitrogén-oxidok (NOx), a szén-monoxid (CO), a gáznemű szerves szénvegyületek (OGC) és a por 
kibocsátásából fakadnak. 

A környezetet érintő fontos szempont még a zajkibocsátás és a terméktervezés. 

 
 

Alapvető környezeti hatások Követelmények 
 

• Energiafelhasználás használat közben 
• A fosszilis tüzelőanyagok égetéséből 

és a hőszivattyúk hűtőközegének 
szivárgásából származó, használat 
közben jelentkező ÜHG-kibocsátások 

• NOx, OGC, CO és por levegőbe 
történő kibocsátása használat közben 

• Zajkibocsátás használat közben 
 

 
• Nagy hatásfokú, a levegőbe kevés 

szennyező anyagot kibocsátó (az ÜHG-
kibocsátást is ideértve) és alacsony 
zajkibocsátású melegvíz-üzemű 
fűtőberendezések beszerzése 

• A megújuló energiaforrások 
hasznosításának fokozása a melegvíz-
üzemű fűtőberendezésekkel 
összefüggésben 

• A melegvíz-üzemű fűtőberendezések 
hatékonyságának maximalizálása helyes 
méretválasztással és beszereléssel  

• A melegvíz-üzemű fűtőberendezések 
hatékonyságának fenntartása szakképzett 
személyzet által végzett, hatékony 
karbantartással 
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3. Az Európai Unió követelményei zöld közbeszerzéshez: melegvíz-üzemű 
fűtőberendezések 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

TÁRGY TÁRGY 
Kis környezeti hatású melegvíz-üzemű fűtőberendezések beszerzése / 
beszerzése és beszerelése 

Kis környezeti hatású melegvíz-üzemű fűtőberendezések beszerzése / 
beszerzése és beszerelése 

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

1. Az ajánlattevő felkészültsége – csak beszerelés esetében 

A melegvíz-üzemű fűtőberendezés beszerelését végző vállalkozónak 
igazolnia kell, hogy a termékek beszelését, illetve cseréjét megfelelően 
képzett és tapasztalt szakemberek fogják végezni. 

A beszerelést, az értékesítést és a szervizelést végző munkatársakat 
teljes körűen ki kell képezni. A képzésnek tartalmaznia kell a 
következő elemeket: 

- fűtőrendszerek összeállítása, beszerelése és üzembe 
helyezése, 

- a nemzeti jogban meghatározott biztonsági vizsgálatok, 
- a berendezés beállítása, környezetbarát beállítások 

megválasztása, 
- fűtőberendezések karbantartása és javítása,  
- a szennyezőanyag-kibocsátás mérésének technikái, 
- fűtőrendszerek műszaki és jogi dokumentációja (vizsgálati 

jegyzőkönyvek, tanúsítványok, engedélyek). 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania egy listát a nemrégiben 
végrehajtott hasonló projektjeiről (a projektek számát és az időkeretet 
az ajánlatkérő határozza meg), be kell mutatnia igazolásokat a 
kivitelezés kielégítő voltáról, és tájékoztatást kell adnia alkalmazottai 
képzettségéről és tapasztalatairól.  

1. Az ajánlattevő felkészültsége – csak beszerelés esetében 

A melegvíz-üzemű fűtőberendezés beszerelését végző vállalkozónak 
igazolnia kell, hogy a termékek beszelését, illetve cseréjét megfelelően 
képzett és tapasztalt szakemberek fogják végezni. 

A beszerelést, az értékesítést és a szervizelést végző munkatársakat 
teljes körűen ki kell képezni. A képzésnek tartalmaznia kell a következő 
elemeket: 

- fűtőrendszerek összeállítása, beszerelése és üzembe 
helyezése, 

- a nemzeti jogban meghatározott biztonsági vizsgálatok, 
- a berendezés beállítása, környezetbarát beállítások 

megválasztása, 
- fűtőberendezések karbantartása és javítása,  
- a szennyezőanyag-kibocsátás mérésének technikái, 
- fűtőrendszerek műszaki és jogi dokumentációja (vizsgálati 

jegyzőkönyvek, tanúsítványok, engedélyek). 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania egy listát a nemrégiben végrehajtott 
hasonló projektjeiről (a projektek számát és az időkeretet az 
ajánlatkérő határozza meg), be kell mutatnia igazolásokat a kivitelezés 
kielégítő voltáról, és tájékoztatást kell adnia alkalmazottai 
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képzettségéről és tapasztalatairól. 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
1. Minimális energiahatékonyság 

A melegvíz-üzemű fűtőberendezések ηs szezonális helyiségfűtési 
hatásfoka nem lehet kisebb az alábbi határértékeknél: 

A hőfejlesztő berendezés 
technológiája 

Minimális szezonális 
helyiségfűtési hatásfok 

A szilárdbiomassza-üzemű 
fűtőkazánok kivételével minden 
fűtőberendezés 

ηs ≥ 90% 

Szilárdbiomassza-üzemű 
fűtőkazánok 

ηs ≥ 75%6 

 
A szezonális helyiségfűtési hatásfokot az alábbi előírások alapján kell 
meghatározni:   

1. a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések 
környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeket 
megállapító rendelet7 III. mellékletében meghatározott 
eljárások; 

2. a Bizottság 2014/C 207/02 jelű közleményében8 a 
környezettudatos tervezést és az energiával kapcsolatos 
termékek címkézését szabályozó rendeletek végrehajtásával 
összefüggésben meghatározott harmonizált szabványok, 
valamint átmeneti mérési és számítási módszerek. 

A helyiségfűtő berendezést tartalmazó csomagok esetében az 1. és a 
2. eljárás mellett a helyiségfűtő berendezések, a kombinált 

1. Minimális energiahatékonyság 

A melegvíz-üzemű fűtőberendezések ηs szezonális helyiségfűtési 
hatásfoka nem lehet kisebb az alábbi határértékeknél: 

A hőfejlesztő berendezés 
technológiája 

Minimális szezonális 
helyiségfűtési hatásfok 

A szilárdbiomassza-üzemű 
fűtőkazánok kivételével minden 
fűtőberendezés 

ηs ≥ 96% 

Szilárdbiomassza-üzemű 
fűtőkazánok 

ηs ≥ 77% 

 
A szezonális helyiségfűtési hatásfokot az alábbi előírások alapján kell 
meghatározni:   

1. a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések 
környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeket 
megállapító rendelet III. mellékletében meghatározott 
eljárások; 

2. a Bizottság 2014/C 207/02 jelű közleményében a 
környezettudatos tervezést és az energiával kapcsolatos 
termékek címkézését szabályozó rendeletek végrehajtásával 
összefüggésben meghatározott harmonizált szabványok, 
valamint átmeneti mérési és számítási módszerek. 

A helyiségfűtő berendezést tartalmazó csomagok esetében az 1. és a 
2. eljárás mellett a helyiségfűtő berendezések, a kombinált 

                                                      
6 Jelenleg folynak az egyeztetések a szilárd tüzelésű kazánok környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeket megállapító rendelet tervezetéről. A Kereskedelmi 
Világszövetségnek bejelentett tervezet a kazán méretétől függően 75% és 77% minimális szezonális helyiségfűtési hatásfokot tartalmaz, amelyet a rendeletnek Az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában való közzétételétől számítva négy év elteltével kell teljesíteni (bár a szabályozási bizottság ezt a határidőt későbbre helyezheti). Ezért a szilárd tüzelésű kazánok 
környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményeket megállapító rendelet kötelező követelményeinek hatálybalépése után az elvárt energiahatékonyság magasabb is lehet.   
7 A Bizottság 2013. augusztus 2-i 813/2013/EU rendelete a 2009/125/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések 
környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról (HL L 239., 2013.9.6.). 
8 A Bizottság 2014/C 207/02 jelű közleménye a környezettudatos tervezésre vonatkozó munkaprogram 1. ütemének végrehajtásához kapcsolódó átmeneti mérési és számítási 
módszerek jegyzékét tartalmazza (HL C 207., 2014.7.3.). 
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fűtőberendezések és a helyiségfűtő berendezést tartalmazó csomagok 
energiafogyasztásának címkézését szabályozó rendelet9 VII. 
mellékletében meghatározott eljárásokat is alkalmazni kell. 

Szilárd tüzelésű fűtőkazánok esetében ηs értékét a fenti eljárásokkal 
kell meghatározni, de figyelembe kell venni a következő további 
követelményeket is: 

a) ηs számítását a nedves (az átvett állapot szerinti) tüzelőanyag 
GCVar égéshőjével kell elvégezni, amely figyelembe veszi a 
tüzelőanyag nedvességtartalmának hatását, és az így kapott 
energiatartalom az égési folyamatban vízzé oxidálódó hidrogénben 
tárolt latens hőenergiát is tartalmazza. ηs értékét az EN 303-5 vagy 
azzal egyenértékű szabvány elveit követve kell megbecsülni azzal, 
hogy ηs meghatározása során a nedves (az átvett állapot szerinti) 
tüzelőanyag NCVar fűtőértéke helyett a GCVar égéshőt kell 
számításba venni;  

b) a nedves (az átvett állapot szerinti) tüzelőanyag GCVar égéshőjét 
az EN 14918 vagy azzal egyenértékű szabványban rögzített elvek 
szerint kell meghatározni. 

 
Ellenőrzés: 
A melegvíz-üzemű fűtőberendezések uniós ökocímkéjét (2014/314/EU 
bizottsági határozat10) vagy más 1. típusú ökocímkét viselő és a 
felsorolt követelményeket teljesítő termékeket megfelelőnek kell 
tekinteni. Más megfelelő igazolási módok is elfogadhatók, például a 
követelmény teljesülésére vonatkozó nyilatkozat, amennyiben 
mellékelve vannak hozzá a vonatkozó EN szabványokban vagy az 
azokkal egyenértékű, az adott terméktípusra vonatkozó más 
szabványokban megjelölt vizsgálati eljárással elvégzett vizsgálatok 
eredményei (lásd a „Magyarázatok” című rész 1. táblázatát).  

 

fűtőberendezések és a helyiségfűtő berendezést tartalmazó csomagok 
energiafogyasztásának címkézését szabályozó rendelet VII. 
mellékletében meghatározott eljárásokat is alkalmazni kell. 

Szilárd tüzelésű fűtőkazánok esetében ηs értékét a fenti eljárásokkal 
kell meghatározni, de figyelembe kell venni a következő további 
követelményeket is: 

a) ηs számítását a nedves (az átvett állapot szerinti) tüzelőanyag 
GCVar égéshőjével kell elvégezni, amely figyelembe veszi a 
tüzelőanyag nedvességtartalmának hatását, és az így kapott 
energiatartalom az égési folyamatban vízzé oxidálódó hidrogénben 
tárolt latens hőenergiát is tartalmazza. ηs értékét az EN 303-5 vagy 
azzal egyenértékű szabvány elveit követve kell megbecsülni azzal, 
hogy ηs meghatározása során a nedves (az átvett állapot szerinti) 
tüzelőanyag NCVar fűtőértéke helyett a GCVar égéshőt kell 
számításba venni;  

b) a nedves (az átvett állapot szerinti) tüzelőanyag GCVar égéshőjét 
az EN 14918 vagy azzal egyenértékű szabványban rögzített elvek 
szerint kell meghatározni. 

 
Ellenőrzés: 
A melegvíz-üzemű fűtőberendezések uniós ökocímkéjét (2014/314/EU 
bizottsági határozat) vagy más 1. típusú ökocímkét viselő és a felsorolt 
követelményeket teljesítő termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más 
megfelelő igazolási módok is elfogadhatók, például a követelmény 
teljesülésére vonatkozó nyilatkozat, amennyiben mellékelve vannak 
hozzá a vonatkozó EN szabványokban vagy az azokkal egyenértékű, 
az adott terméktípusra vonatkozó más szabványokban megjelölt 
vizsgálati eljárással elvégzett vizsgálatok eredményei (lásd a 
„Magyarázatok” című rész 1. táblázatát).  

                                                                                                                                                                                                                                             
9 A Bizottság 2013. február 18-i 811/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a helyiségfűtő berendezések, a kombinált 
fűtőberendezések, a helyiségfűtő berendezésből, hőmérséklet-szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok, valamint a kombinált fűtőberendezésből, hőmérséklet-
szabályozóból és napenergia-készülékből álló csomagok energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő kiegészítéséről (HL L 239., 2013.9.6.). 
10 A Bizottság 2014. május 28-i határozata a melegvíz-üzemű fűtőberendezések uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó kritériumok megállapításáról (HL L 
164., 2014.6.3., 83. o.). 
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2. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak határértékei 

A melegvíz-üzemű fűtőberendezések gramm CO2-egyenérték per kWh 
hőteljesítmény mértékegységben kifejezett, a teljes egyenértékű 
felmelegedési hatásnak a „Magyarázatok” című részben található 
képletei (TEFH-képletek) felhasználásával meghatározott ÜHG-
kibocsátásai nem haladhatják meg a következő értékeket: 

A hőfejlesztő berendezés 
technológiája 

Az ÜHG-kibocsátás 
határértékei 

Minden fűtőberendezés, a 
hőszivattyús fűtőberendezések 
kivételével 

220 g CO2-egyenérték/kWh 
hőteljesítmény  

Hőszivattyús fűtőberendezések 170 g CO2-egyenérték/kWh 
hőteljesítmény 

 
Ellenőrzés: 
A melegvíz-üzemű fűtőberendezések uniós ökocímkéjét vagy más 1. 
típusú ökocímkét viselő és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő igazolási 
módok is elfogadhatók, például a követelmény teljesülésére vonatkozó 
nyilatkozat, amennyiben mellékelve vannak hozzá a javasolt TEFH-
képletek segítségével számított ÜHG-kibocsátás-értékek, valamint 
információk az ÜHG-kibocsátás számítása során felhasznált 
valamennyi paraméterről. 

2. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak határértékei 

A melegvíz-üzemű fűtőberendezések gramm CO2-egyenérték per kWh 
hőteljesítmény mértékegységben kifejezett, a teljes egyenértékű 
felmelegedési hatásnak a „Magyarázatok” című részben található 
képletei (TEFH-képletek) felhasználásával meghatározott ÜHG-
kibocsátásai nem haladhatják meg a következő értékeket: 

A hőfejlesztő berendezés 
technológiája 

Az ÜHG-kibocsátás 
határértékei 

Minden fűtőberendezés, a 
hőszivattyús fűtőberendezések 
kivételével 

210 g CO2-egyenérték/kWh 
hőteljesítmény  

Hőszivattyús fűtőberendezések 150 g CO2-egyenérték/kWh 
hőteljesítmény 

 
Ellenőrzés: 
A melegvíz-üzemű fűtőberendezések uniós ökocímkéjét vagy más 1. 
típusú ökocímkét viselő és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő igazolási módok 
is elfogadhatók, például a követelmény teljesülésére vonatkozó 
nyilatkozat, amennyiben mellékelve vannak hozzá a javasolt TEFH-
képletek segítségével számított ÜHG-kibocsátás-értékek, valamint 
információk az ÜHG-kibocsátás számítása során felhasznált 
valamennyi paraméterről. 
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3. A termék élettartama és jótállás 

A jótállási feltételeknek legalább négy évre biztosítaniuk kell a termék 
javítását vagy cseréjét. Emellett az ajánlattevőnek a beszerzés napját 
követően legalább tíz évig gondoskodnia kell az eredeti vagy azzal 
egyenértékű pótalkatrészek (közvetlen vagy másik megnevezett 
megbízotton keresztüli) hozzáférhetőségéről. Ez a követelmény nem 
alkalmazandó olyan elkerülhetetlen átmeneti helyzetekben, például 
természeti csapások esetén, amelyekre a gyártónak nincs ráhatása. 
 
Ellenőrzés: 
A melegvíz-üzemű fűtőberendezések uniós ökocímkéjét (2014/314/EU 
bizottsági határozat) vagy más 1. típusú ökocímkét viselő és a felsorolt 
követelményeket teljesítő termékeket megfelelőnek kell tekinteni. 
Más megfelelő igazolási módok is elfogadhatók, például a gyártó saját 
nyilatkozata a fenti követelmény teljesüléséről. 
 

3. A termék élettartama és jótállás 

A jótállási feltételeknek legalább öt évre biztosítaniuk kell a termék 
javítását vagy cseréjét. Emellett az ajánlattevőnek a beszerzés napját 
követően legalább tíz évig gondoskodnia kell az eredeti vagy azzal 
egyenértékű pótalkatrészek (közvetlen vagy másik megnevezett 
megbízotton keresztüli) hozzáférhetőségéről. Ez a követelmény nem 
alkalmazandó olyan elkerülhetetlen átmeneti helyzetekben, például 
természeti csapások esetén, amelyekre a gyártónak nincs ráhatása. 
 
Ellenőrzés: 
A melegvíz-üzemű fűtőberendezések uniós ökocímkéjét (2014/314/EU 
bizottsági határozat) vagy más 1. típusú ökocímkét viselő és a felsorolt 
követelményeket teljesítő termékeket megfelelőnek kell tekinteni. 
Más megfelelő igazolási módok is elfogadhatók, például a gyártó saját 
nyilatkozata a fenti követelmény teljesüléséről. 
.  

4. Beszerelési utasítások, a használók tájékoztatása 

A terméket nyomtatott formában (a csomagoláson vagy a terméket 
kísérő dokumentációban) és/vagy elektronikus úton rendelkezésre 
bocsátott beszerelési utasítások és használati utasítás formájában el 
kell látni: 

a) azzal kapcsolatos általános tájékoztatással, hogy milyen 
jellemzőkkel rendelkező, illetőleg milyen méretű épületekhez 
milyen méretű fűtőberendezést célszerű választani; 

b) a fűtőberendezés energiafogyasztására vonatkozó 
tájékoztatással; 

c) megfelelő beszerelési utasításokkal, ezen belül: 

i. olyan értelmű utasítással, hogy a fűtőberendezés beszerelését 
erre kiképzett szakembernek kell végeznie; 

ii. minden olyan esetleges speciális óvintézkedés 
megjelölésével, amelyet a fűtőberendezés összeszerelésekor 
és beszerelésekor meg kell tenni; 

4. Beszerelési utasítások, a használók tájékoztatása 

A terméket nyomtatott formában (a csomagoláson vagy a terméket 
kísérő dokumentációban) és/vagy elektronikus úton rendelkezésre 
bocsátott beszerelési utasítások és használati utasítás formájában el 
kell látni: 

a) azzal kapcsolatos általános tájékoztatással, hogy milyen 
jellemzőkkel rendelkező, illetőleg milyen méretű épületekhez 
milyen méretű fűtőberendezést célszerű választani; 

b) a fűtőberendezés energiafogyasztására vonatkozó 
tájékoztatással; 

c) megfelelő beszerelési utasításokkal, ezen belül: 

i. olyan értelmű utasítással, hogy a fűtőberendezés beszerelését 
erre kiképzett szakembernek kell végeznie; 

ii. minden olyan esetleges speciális óvintézkedés megjelölésével, 
amelyet a fűtőberendezés összeszerelésekor és 
beszerelésekor meg kell tenni; 

                                                      
11 HL L 196., 1967.8.16., 1. o. 



 12

iii. olyan értelmű utasítással, hogy a fűtőberendezés működését 
szabályozó beállításokról (a „fűtési görbe” beállításáról) a 
beszerelést követően megfelelő módon gondoskodni kell; 

iv. ha alkalmazandó, részletes adatokkal arra vonatkozóan, hogy 
a füstgázt üzem közben milyen szennyezőanyag-kibocsátási 
értékeknek kell jellemeznie, és arról, hogy ezen értékek 
elérése érdekében hogyan kell beállítani a fűtőberendezést. 
Ennek keretében utalni kell különösen arra, hogy: 

− a fűtőberendezést a szén-monoxid, az oxigén vagy a szén-
dioxid, a nitrogén-oxidok, a hőmérséklet és a koromtartalom 
mérésére alkalmas mérőeszközök segítségével úgy kell 
beállítani, hogy a 2., a 4., az 5., a 6. és a 7. követelmény 
kapcsán előírt valamennyi határérték teljesüljön, 

− a mérőeszközök számára ugyanott kell kialakítani a 
nyílásokat, mint a laboratóriumi vizsgálatokban, 

− a mérési eredményeket speciális űrlapon vagy diagram 
formájában kell rögzíteni, és ennek egy példányát a 
végfelhasználónak magánál kell tartania; 

v. kis füstgáz-hőmérsékletű technológiák esetében olyan értelmű 
utasítással, hogy a rendszert el kell látni korróziógátló 
technológiával; 

vi. kondenzációs kazánok esetében olyan értelmű utasítással, 
hogy a kéményt óvni kell a kis pH-jú kondenzátumokkal 
szemben; 

vii. hőszivattyúk esetében olyan értelmű egyértelmű utalással, 
hogy a 67/548/EGK tanácsi irányelv11 és annak módosításai 
alapján a környezetre károsként vagy az egészségre nézve 
kockázatosként besorolt anyagok nem alkalmazhatók; 

viii. tájékoztatással arról, hogy a beszerelést végző szakember 
kihez fordulhat a beszerelésre vonatkozó tanácsokért; 

d) üzemeltetési utasításokkal a szervizelő szakemberek részére; 

e) használati utasítással, ezen belül: 

i. egy, a beszerelés és a szervizelés elvégzésére képes, kellően 
felkészült szakemberek adatait tartalmazó jegyzékkel; 

iii. olyan értelmű utasítással, hogy a fűtőberendezés működését 
szabályozó beállításokról (a „fűtési görbe” beállításáról) a 
beszerelést követően megfelelő módon gondoskodni kell; 

iv. ha alkalmazandó, részletes adatokkal arra vonatkozóan, hogy 
a füstgázt üzem közben milyen szennyezőanyag-kibocsátási 
értékeknek kell jellemeznie, és arról, hogy ezen értékek 
elérése érdekében hogyan kell beállítani a fűtőberendezést. 
Ennek keretében utalni kell különösen arra, hogy: 

− a fűtőberendezést a szén-monoxid, az oxigén vagy a szén-
dioxid, a nitrogén-oxidok, a hőmérséklet és a koromtartalom 
mérésére alkalmas mérőeszközök segítségével úgy kell 
beállítani, hogy a 2., a 4., az 5., a 6. és a 7. követelmény 
kapcsán előírt valamennyi határérték teljesüljön, 

− a mérőeszközök számára ugyanott kell kialakítani a nyílásokat, 
mint a laboratóriumi vizsgálatokban, 

− a mérési eredményeket speciális űrlapon vagy diagram 
formájában kell rögzíteni, és ennek egy példányát a 
végfelhasználónak magánál kell tartania; 

v. kis füstgáz-hőmérsékletű technológiák esetében olyan értelmű 
utasítással, hogy a rendszert el kell látni korróziógátló 
technológiával; 

vi. kondenzációs kazánok esetében olyan értelmű utasítással, 
hogy a kéményt óvni kell a kis pH-jú kondenzátumokkal 
szemben; 

vii. hőszivattyúk esetében olyan értelmű egyértelmű utalással, 
hogy a 67/548/EGK tanácsi irányelv és annak módosításai 
alapján a környezetre károsként vagy az egészségre nézve 
kockázatosként besorolt anyagok nem alkalmazhatók; 

viii. tájékoztatással arról, hogy a beszerelést végző szakember 
kihez fordulhat a beszerelésre vonatkozó tanácsokért; 

d) üzemeltetési utasításokkal a szervizelő szakemberek részére; 

e) használati utasítással, ezen belül: 

i. egy, a beszerelés és a szervizelés elvégzésére képes, kellően 
felkészült szakemberek adatait tartalmazó jegyzékkel; 
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ii. ajánlásokkal a fűtőberendezés helyes használatával és 
karbantartásával kapcsolatban, ideértve különösen a 
tüzelőanyag helyes megválasztását és optimális égést 
biztosító tárolását, valamint a rendszeres karbantartás 
időütemezésével kapcsolatos instrukciókat; 

iii. tanácsadással arra vonatkozóan, hogy ésszerű használattal 
hogyan tartható minimális szinten a fűtőberendezés környezeti 
hatása, és különösen tájékoztatással arra vonatkozóan, hogy 
a termék helyes használatával hogyan csökkenthető az 
energiafogyasztás; 

iv. ha alkalmazandó, tájékoztatással arról, hogy hogyan 
értelmezhetők és javíthatók a mérések során kapott 
eredmények; 

v. tájékoztatással arra vonatkozóan, hogy melyek a termék 
cserélhető alkatrészei; 

f) ajánlásokkal a termék helyes élettartam végi ártalmatlanításához. 

 
Ellenőrzés: 
Az 1. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket 
teljesítő termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő 
igazolási módok is elfogadhatók, például a fenti követelmény 
teljesülését igazoló dokumentum. 

ii. ajánlásokkal a fűtőberendezés helyes használatával és 
karbantartásával kapcsolatban, ideértve különösen a 
tüzelőanyag helyes megválasztását és optimális égést 
biztosító tárolását, valamint a rendszeres karbantartás 
időütemezésével kapcsolatos instrukciókat; 

iii. tanácsadással arra vonatkozóan, hogy ésszerű használattal 
hogyan tartható minimális szinten a fűtőberendezés környezeti 
hatása, és különösen tájékoztatással arra vonatkozóan, hogy a 
termék helyes használatával hogyan csökkenthető az 
energiafogyasztás; 

iv. ha alkalmazandó, tájékoztatással arról, hogy hogyan 
értelmezhetők és javíthatók a mérések során kapott 
eredmények; 

v. tájékoztatással arra vonatkozóan, hogy melyek a termék 
cserélhető alkatrészei; 

f) ajánlásokkal a termék helyes élettartam végi ártalmatlanításához. 

 
Ellenőrzés: 
Az 1. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket 
teljesítő termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő 
igazolási módok is elfogadhatók, például a fenti követelmény 
teljesülését igazoló dokumentum. 

 5. Elsődleges és másodlagos hűtőközeg 

Elsődleges hűtőközeg 

Az elsődleges hűtőközeg 100 évre vetített GWP100 globális 
felmelegedési potenciálja nem lehet 2000-nél12 nagyobb. GWP100 
értékeit az 517/2014/EU rendelet13 I. melléklete szerint kell figyelembe 
venni. A hűtőközegek GWP100 értékeit úgy kell meghatározni, hogy a 
gáz egy kilogrammjának egy kilogramm CO2 100 éves felmelegedési 
potenciáljához viszonyított 100 éves felmelegedési potenciálját 

                                                      
12 Az 514/2014/EU rendelet végrehajtása nyomán a következő években várhatóan szélesebb körben hozzáférhetők lesznek a jelentősen kisebb GWP-jű 
hűtőközeggel működő berendezések, amit e követelmények későbbi átdolgozásakor figyelembe kell majd venni. 
13 HL L 150., 2014.5.20., 195–230. o. 
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fejezzék ki. Az 517/2014/EU rendelettel nem szabályozott hűtőközegek 
GWP100 értékeit a 206/2012/EU rendelet14 I. melléklete 1. szakaszának 
7. pontjában megjelölt forrásokból kell venni. 

Másodlagos hűtőközeg 

Másodlagos hűtőközeggel működő helyiségfűtő berendezések 
esetében a fűtőberendezés tervezése nem alapulhat olyan 
másodlagos hűtőközegen (sós vízen, adalékon), amely az 
1272/2008/EK rendelet15 és a 67/548/EGK tanácsi irányelv16 
értelmében káros a környezetre vagy kockázatot jelent az egészségre, 
és a beszerelési utasításoknak egyértelműen utalniuk kell arra, hogy a 
környezetre károsként vagy az egészségre nézve kockázatosként 
besorolt anyagok nem alkalmazhatók másodlagos hűtőközegként. 

 
Ellenőrzés: 
A melegvíz-üzemű fűtőberendezések uniós ökocímkéjét (2014/314/EU 
bizottsági határozat) vagy más 1. típusú ökocímkét viselő és a felsorolt 
követelményeket teljesítő termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más 
megfelelő igazolási módok is elfogadhatók, például a követelmény 
teljesülésére vonatkozó nyilatkozat, amennyiben mellékelve van hozzá 
a termékben alkalmazott hűtőközegek felsorolása és GWP100 értéke.  

 6. A nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátásainak határértékei 

Az égési folyamatban keletkező gáz nitrogén-oxid-tartalma (NOx-
tartalma) nem lehet nagyobb az alábbiakban megjelölt értékeknél (a 
követelmény az elektromos fűtőberendezésekre nem vonatkozik). A 
kibocsátott nitrogén-oxidok mennyiségének mérése céljából a nitrogén-
monoxid és a nitrogén-dioxid együttes mennyiségét kell figyelembe 
venni a következő üzemi körülmények között: 

• gázüzemű és folyékony tüzelésű fűtőberendezések esetében 
standard mérési körülmények között, a mért hőteljesítmény 
mellett, 

• szilárd tüzelésű fűtőberendezések esetében a „Magyarázatok” 

                                                                                                                                                                                                                                             
14 HL L 72., 2012.3.10., 7. o. 
15 HL L 353., 2008.12.31., 1. o. 
16 HL L 196., 1967.8.16., 1. o. 
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című rész 2. táblázata szerinti szezonális helyiségfűtési 
kibocsátások formájában.  

 

A hőfejlesztő 
berendezés 
technológiája 

Az NOx-kibocsátás határértéke 

Gázüzemű 
fűtő-
berendezések 

Belső égésű motorral felszerelt berendezések: 
170 mg/kWh égéshőből számított energiabevitel 

Külső égési folyamatot alkalmazó berendezések: 
36 mg/kWh égéshőből számított energiabevitel 

Folyékony 
tüzelésű fűtő-
berendezések 

Belső égésű motorral felszerelt berendezések: 
380 mg/kWh égéshőből számított energiabevitel 

Külső égési folyamatot alkalmazó berendezések: 
100 mg/kWh égéshőből számított energiabevitel 

Szilárd  
tüzelésű fűtő-
berendezések 

150 mg/Nm³ 10% O2 mellett 

 

Az így kapott mennyiséget mg/kWh égéshőből számított energiabevitel 
vagy mg/Nm³ mértékegységben kell kifejezni. A vizsgálatokat a 
„Magyarázatok” című rész 1. táblázatában felsorolt vonatkozó 
szabványok vagy velük egyenértékű más előírások szerint kell 
lefolytatni.  

 
Ellenőrzés: 
A melegvíz-üzemű fűtőberendezések uniós ökocímkéjét (2014/314/EU 
bizottsági határozat) vagy más 1. típusú ökocímkét viselő és a felsorolt 
követelményeket teljesítő termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más 
megfelelő igazolási módok is elfogadhatók, például a követelmény 
teljesülésére vonatkozó nyilatkozat, amennyiben mellékelve van hozzá 
az égési folyamatban keletkező gáz NOx-tartalma miatti kibocsátás 
méréssel meghatározott értéke. 
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 7. A szén-monoxid (CO) kibocsátásainak határértékei 

Az égési folyamatban keletkező gáz szén-monoxid-tartalma (CO-
tartalma) nem lehet nagyobb az alábbiakban megjelölt értékeknél (a 
követelmény az elektromos fűtőberendezésekre nem vonatkozik). A 
szén-monoxid-kibocsátásokat standard mérési körülmények között, a 
mért hőteljesítmény mellett, a következő üzemi körülmények között kell 
mérni: 

• gázüzemű és folyékony tüzelésű fűtőberendezések esetében 
standard mérési körülmények között, a mért hőteljesítmény 
mellett, 

• szilárd tüzelésű fűtőberendezések esetében a „Magyarázatok” 
című rész 2. táblázata szerinti szezonális helyiségfűtési 
kibocsátások formájában.  

 

A hőfejlesztő 
berendezés 
technológiája 

A CO-kibocsátás határértéke 

Gázüzemű 
fűtőberendezések 

Belső égésű motorral felszerelt 
berendezések:  
150 mg/Nm³ 5% O2 mellett 
Külső égési folyamatot alkalmazó 
berendezések:  
25 mg/kWh égéshőből számított 
energiabevitel 

Folyékony tüzelésű 
fűtőberendezések 

Belső égésű motorral felszerelt 
berendezések:  
200 mg/Nm³ 5% O2 mellett 
Külső égési folyamatot alkalmazó 
berendezések:  
50 mg/kWh égéshőből számított 
energiabevitel 

Szilárd tüzelésű 
fűtőberendezések 

Automata berendezések: 
175 mg/Nm³ 10% O2 mellett 
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Kézi fűtésű berendezések: 250 mg/Nm³ 
10% O2 mellett 

Az így kapott mennyiséget mg/kWh égéshőből számított energiabevitel 
vagy mg/Nm³ mértékegységben kell kifejezni. A vizsgálatokat a 
„Magyarázatok” című rész 1. táblázatában felsorolt vonatkozó 
szabványok vagy velük egyenértékű más előírások szerint kell 
lefolytatni.  

 

Ellenőrzés: 
A melegvíz-üzemű fűtőberendezések uniós ökocímkéjét (2014/314/EU 
bizottsági határozat) vagy más 1. típusú ökocímkét viselő és a felsorolt 
követelményeket teljesítő termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más 
megfelelő igazolási módok is elfogadhatók, például a követelmény 
teljesülésére vonatkozó nyilatkozat, amennyiben mellékelve van hozzá 
az égési folyamatban keletkező gáz CO-tartalma miatti kibocsátás 
méréssel meghatározott értéke. 

 8. A gáznemű szerves szénvegyületek (OGC) kibocsátásainak 
határértékei 

Az égési folyamatban keletkező gáz gáznemű szervesszén-tartalma 
(OGC-tartalma) nem lehet nagyobb az alábbiakban megjelölt 
értékeknél (a követelmény csak a szilárd tüzelésű fűtőkazánokra 
vonatkozik). Az OGC-kibocsátásokat szezonális helyiségfűtési 
kibocsátások formájában, a „Magyarázatok” című rész 2. táblázata 
szerint kell mérni.Table 2 

A hőfejlesztő berendezés 
technológiája 

Az OGC-kibocsátás 
határértéke 

Szilárd tüzelésű fűtőkazánok 7 mg/Nm³ 10% O2 mellett 

Az így kapott mennyiséget mg/Nm3 mértékegységben kell kifejezni. A 
vizsgálatokat a „Magyarázatok” című rész 1. táblázatában felsorolt 
vonatkozó szabványok vagy velük egyenértékű más előírások szerint 
kell lefolytatni.  

Ellenőrzés: 
A melegvíz-üzemű fűtőberendezések uniós ökocímkéjét (2014/314/EU 
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bizottsági határozat) vagy más 1. típusú ökocímkét viselő és a felsorolt 
követelményeket teljesítő termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más 
megfelelő igazolási módok is elfogadhatók, például a követelmény 
teljesülésére vonatkozó nyilatkozat, amennyiben mellékelve van hozzá 
az égési folyamatban keletkező gáz OGC-tartalma miatti kibocsátás 
méréssel meghatározott értéke. 

 9. A porkibocsátás határértékei 

Az égési folyamatban keletkező gáz portartalma nem lehet nagyobb az 
alábbiakban megjelölt értékeknél. A porkibocsátásokat standard mérési 
körülmények között, a mért hőteljesítmény mellett, a következő üzemi 
körülmények között kell mérni: 

• folyékony tüzelésű fűtőberendezések esetében standard 
mérési körülmények között, a mért hőteljesítmény mellett, 

• szilárd tüzelésű fűtőberendezések esetében a „Magyarázatok” 
című rész 2. táblázata szerinti szezonális helyiségfűtési 
kibocsátások formájában.  

 

 

A hőfejlesztő 
berendezés 
technológiája 

A porkibocsátás határértéke 

Folyékony tüzelésű 
fűtőberendezések 

Belső égésű motorral felszerelt 
berendezések:  
1 mg/Nm³ 5% O2 mellett 
Külső égési folyamatot alkalmazó 
berendezések: nincs határérték 

Szilárd tüzelésű 
fűtőberendezések 

20 mg/Nm³ 10% O2 mellett 

Az így kapott mennyiséget mg/Nm³ mértékegységben kell kifejezni. A 
vizsgálatokat a „Magyarázatok” című rész 1. táblázatában felsorolt 
vonatkozó szabványok vagy velük egyenértékű más előírások szerint 
kell lefolytatni.  
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Ellenőrzés: 
A melegvíz-üzemű fűtőberendezések uniós ökocímkéjét (2014/314/EU 
bizottsági határozat) vagy más 1. típusú ökocímkét viselő és a felsorolt 
követelményeket teljesítő termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más 
megfelelő igazolási módok is elfogadhatók, például a követelmény 
teljesülésére vonatkozó nyilatkozat, amennyiben mellékelve van hozzá 
az égési folyamatban keletkező gáz portartalma miatti kibocsátás 
méréssel meghatározott értéke. 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 
A következő feltételek teljesítéséért járnak pontok: A következő feltételek teljesítéséért járnak pontok: 
1. Kedvezőbb energiafelhasználási hatásfok 

A melegvíz-üzemű fűtőberendezés ηs szezonális helyiségfűtési 
hatásfokára vonatkozóan az 1. követelményben meghatározott 
határérték minden 1%-kal való túllépéséért egy pont jár. 

 
Ellenőrzés: 
Nyilatkozatot kell átadni, és mellékelni kell hozzá a vonatkozó EN 
szabványokban vagy az azokkal egyenértékű, az adott terméktípusra 
vonatkozó más szabványokban megjelölt vizsgálati eljárással 
elvégzett vizsgálatok eredményeit (lásd a „Magyarázatok” című rész 1. 
táblázatát). 

1. Kedvezőbb energiafelhasználási hatásfok 

A melegvíz-üzemű fűtőberendezés ηs szezonális helyiségfűtési 
hatásfokára vonatkozóan az 1. követelményben meghatározott 
határérték minden 1%-kal való túllépéséért egy pont jár. 

 
Ellenőrzés: 
Nyilatkozatot kell átadni, és mellékelni kell hozzá a vonatkozó EN 
szabványokban vagy az azokkal egyenértékű, az adott terméktípusra 
vonatkozó más szabványokban megjelölt vizsgálati eljárással elvégzett 
vizsgálatok eredményeit (lásd a „Magyarázatok” című rész 1. 
táblázatát). 

2. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak kisebb értéke 

A melegvíz-üzemű fűtőberendezés ÜHG-kibocsátására vonatkozóan a 
2. követelményben meghatározott határértéktől való távolság minden 
5 g-jáért egy pont jár. 

 
Ellenőrzés: 
Nyilatkozatot kell átadni, és mellékelni kell hozzá a javasolt TEFH-
képletekből adódó számított ÜHG-kibocsátás-értékeket, továbbá 
információkat kell szolgáltatni az ÜHG-kibocsátások meghatározása 
során figyelembe vett paraméterekről. 

2. Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásainak kisebb értéke 

A melegvíz-üzemű fűtőberendezés ÜHG-kibocsátására vonatkozóan a 
2. követelményben meghatározott határértéktől való távolság minden 
5 g-jáért egy pont jár. 

 
Ellenőrzés: 
Nyilatkozatot kell átadni, és mellékelni kell hozzá a javasolt TEFH-
képletekből adódó számított ÜHG-kibocsátás-értékeket, továbbá 
információkat kell szolgáltatni az ÜHG-kibocsátások meghatározása 
során figyelembe vett paraméterekről. 
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3. A zajkibocsátás határértékei 
Ezt az odaítélési szempontot olyan melegvíz-üzemű fűtőberendezések 
közbeszerzése esetében javasolt érvényesíteni, amelyeket – a 
környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv17 
alkalmazási területével összhangban – zajra érzékeny épületben, 
például kórházban vagy iskolában fognak felszerelni. 

A zajkibocsátást dB(A) vagy dB(C) mértékegységben kell kifejezni. A 
vizsgálatokat a „Magyarázatok” című rész 1. táblázatában felsorolt 
vagy azokkal egyenértékű szabványok szerint, standard mérési 
körülmények között, a mért hőteljesítmény mellett kell lefolytatni. 

Az adandó pontok számát a következőképpen kell meghatározni: 

 
ahol: 

• PL a zajszintért adott pontok száma, 

• LA,min a követelményeket maradéktalanul kielégítő ajánlatok A-

súlyozott hangteljesítményszintjei közül a legkisebb, 

• LC,min a követelményeket maradéktalanul kielégítő ajánlatok C-

súlyozott hangteljesítményszintjei közül a legkisebb, ha 

alkalmazandó, 

• LA az értékelés tárgyát képező A-súlyozott hangteljesítményszint, 

• LC az értékelés tárgyát képező C-súlyozott hangteljesítményszint, 

ha alkalmazandó, 

• PLA,max az A-súlyozott hangteljesítményszintért adható pontok 

maximális száma, 

• PLC,max a C-súlyozott hangteljesítményszintért adható pontok 

maximális száma, ha alkalmazandó. 

3. A zajkibocsátás határértékei  
Ezt az odaítélési szempontot olyan melegvíz-üzemű fűtőberendezések 
közbeszerzése esetében javasolt érvényesíteni, amelyeket – a 
környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK irányelv 
alkalmazási területével összhangban – zajra érzékeny épületben, 
például kórházban vagy iskolában fognak felszerelni. 

A zajkibocsátást dB(A) vagy dB(C) mértékegységben kell kifejezni. A 
vizsgálatokat a „Magyarázatok” című rész 1. táblázatában felsorolt 
vagy azokkal egyenértékű szabványok szerint, standard mérési 
körülmények között, a mért hőteljesítmény mellett kell lefolytatni. 

Az adandó pontok számát a következőképpen kell meghatározni: 

 
ahol: 

• PL a zajszintért adott pontok száma, 

• LA,min a követelményeket maradéktalanul kielégítő ajánlatok A-

súlyozott hangteljesítményszintjei közül a legkisebb, 

• LC,min a követelményeket maradéktalanul kielégítő ajánlatok C-

súlyozott hangteljesítményszintjei közül a legkisebb, ha 

alkalmazandó, 

• LA az értékelés tárgyát képező A-súlyozott hangteljesítményszint, 

• LC az értékelés tárgyát képező C-súlyozott hangteljesítményszint, 

ha alkalmazandó, 

• PLA,max az A-súlyozott hangteljesítményszintért adható pontok 

maximális száma, 

• PLC,max a C-súlyozott hangteljesítményszintért adható pontok 

maximális száma, ha alkalmazandó. 

                                                      
17 HL L 189., 2002.7.18., 12–25. o. 
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Nem adható pont, ha a melegvíz-üzemű fűtőberendezés 
hangteljesítményszintje nagyobb a következő határértékeknél: 

A 
hőfejlesztő 
berendezés 
technoló-
giája 

Mért mennyiség A zajkibocsátás határértéke 

Minden fűtő-
berendezés, 
a kapcsolt 
üzemű 
fűtőberen-
dezések és a 
belső égésű 
motorral 
felszerelt 
hőszivattyús 
fűtőberen-
dezések 
kivételével 

Az A-súlyozott 
hangteljesítmény-
szint határértéke 
(LWAd, lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

Az A-súlyozott 
hangnyomásszint 
határértéke  
(LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Kapcsolt 
üzemű 
fűtőberen-
dezések és 
belső égésű 
motorral 
felszerelt 
hőszivattyús 
fűtőberen-
dezések 

A C-súlyozott 
hangnyomásszint 
határértéke  
(LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Megjegyzés: PN a névleges (teljes terheléshez tartozó) 
hőteljesítményt, PE pedig a leadott elektromos teljesítményt jelöli. 

Ellenőrzés: 
Nyilatkozatot kell átadni, és mellékelni kell hozzá a zajkibocsátás 
értékeit (az A-súlyozott hangteljesítményszint határértéke, valamint, ha 
alkalmazandó, a C-súlyozott hangteljesítményszint határértéke) is 

 

Nem adható pont, ha a melegvíz-üzemű fűtőberendezés 
hangteljesítményszintje nagyobb a következő határértékeknél: 

A 
hőfejlesztő 
berendezés 
technoló-
giája 

Mért mennyiség A zajkibocsátás határértéke 

Minden fűtő-
berendezés, 
a kapcsolt 
üzemű 
fűtőberen-
dezések és a 
belső égésű 
motorral 
felszerelt 
hőszivattyús 
fűtőberen-
dezések 
kivételével 

Az A-súlyozott 
hangteljesítmény-
szint határértéke 
(LWAd, lim) 

17 + 36 × log(PN + 10) dB(A) 

Az A-súlyozott 
hangnyomásszint 
határértéke  
(LPAd, lim) 

30 + 20 × log (PE + 15) dB(A) Kapcsolt 
üzemű 
fűtőberen-
dezések és 
belső égésű 
motorral 
felszerelt 
hőszivattyús 
fűtőberen-
dezések 

A C-súlyozott 
hangnyomásszint 
határértéke  
(LPCd, lim) 

LPAd, lim + 20 dB(C) 

Megjegyzés: PN a névleges (teljes terheléshez tartozó) 
hőteljesítményt, PE pedig a leadott elektromos teljesítményt jelöli. 

Ellenőrzés: 
Nyilatkozatot kell átadni, és mellékelni kell hozzá a zajkibocsátás 
értékeit (az A-súlyozott hangteljesítményszint határértéke, valamint, ha 
alkalmazandó, a C-súlyozott hangteljesítményszint határértéke) is 
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tartalmazó vizsgálati eredményeket. 
 

tartalmazó vizsgálati eredményeket. 

4. Terméktervezés 

Abban az esetben járnak pontok, ha a melegvíz-üzemű 
fűtőberendezést arra kiképzett szakemberek közönséges 
szerszámokkkal könnyen szét tudják szerelni javítás, az elkopott 
alkatrészek kicserélése, a régebbi vagy elavult alkatrészek 
korszerűbbre cserélése, valamint az alkatrészek és az anyagok 
újrahasználat és újrafeldolgozás céljából történő élettartam végi 
szétválogatása céljából. 

 
Ellenőrzés: 
Az 1. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket 
teljesítő termékeknek meg kell adni a pontokat. Más megfelelő 
igazolási módok is elfogadhatók, például a követelmény teljesülésére 
vonatkozó nyilatkozat, amennyiben mellékelve van hozzá egy olyan, a 
gyártó által összeállított műszaki jelentés, amely alkatrészekre bontott 
részábrázolás formájában bemutatja a termék szétszerelésének 
módját, továbbá megnevezi a főbb alkatrészeket, és – a 2002/96/EK 
irányelv18 (WEEE irányelv) II. mellékletének megfelelően – feltünteti az 
alkatrészek esetleges veszélyesanyag-tartalmát. Ennek az ábrának 
hozzáférhetőnek kell lennie a gyártó internetes oldalain. A veszélyes 
anyagokról olyan anyagjegyzék formájában kell a beszerzést végző 
szervezetet tájékoztatni, amely megjelöli az anyagok típusát, 
felhasznált mennyiségét és helyét a melegvíz-üzemű 
fűtőberendezésen belül. 

4. Terméktervezés 

Abban az esetben járnak pontok, ha a melegvíz-üzemű 
fűtőberendezést arra kiképzett szakemberek közönséges 
szerszámokkkal könnyen szét tudják szerelni javítás, az elkopott 
alkatrészek kicserélése, a régebbi vagy elavult alkatrészek 
korszerűbbre cserélése, valamint az alkatrészek és az anyagok 
újrahasználat és újrafeldolgozás céljából történő élettartam végi 
szétválogatása céljából. 

 
Ellenőrzés: 
Az 1. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket 
teljesítő termékeknek meg kell adni a pontokat. Más megfelelő 
igazolási módok is elfogadhatók, például a követelmény teljesülésére 
vonatkozó nyilatkozat, amennyiben mellékelve van hozzá egy olyan, a 
gyártó által összeállított műszaki jelentés, amely alkatrészekre bontott 
részábrázolás formájában bemutatja a termék szétszerelésének 
módját, továbbá megnevezi a főbb alkatrészeket, és – a 2002/96/EK 
irányelv (WEEE irányelv) II. mellékletének megfelelően – feltünteti az 
alkatrészek esetleges veszélyesanyag-tartalmát. Ennek az ábrának 
hozzáférhetőnek kell lennie a gyártó internetes oldalain. A veszélyes 
anyagokról olyan anyagjegyzék formájában kell a beszerzést végző 
szervezetet tájékoztatni, amely megjelöli az anyagok típusát, 
felhasznált mennyiségét és helyét a melegvíz-üzemű 
fűtőberendezésen belül. 

5. Gáznemű szerves szénvegyületek (OGC) kibocsátása 

Abban az esetben járnak pontok, ha a gáznemű szervesszén-
kibocsátás (OGC-kibocsátás) nem nagyobb 7 mg/Nm³-nél (10% O2 
mellett). 

Az OGC-kibocsátást szezonális helyiségfűtési kibocsátás formájában, 
a „Magyarázatok” című rész 2. táblázata szerint kell mérni.  

 

                                                      
18 HL L 37., 2003.2.13., 24–39. o. 
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Az így kapott mennyiséget mg/Nm3 mértékegységben kell kifejezni. A 
vizsgálatokat a „Magyarázatok” című rész 1. táblázatában felsorolt 
vonatkozó szabványok vagy velük egyenértékű más előírások szerint 
kell lefolytatni.  

A szilárd tüzelésű fűtőkazánoktól eltérő technológiák esetében az 
OGC-kibocsátás alapján adható összes pontot meg kell adni, mert 
jelenlegi tudásunk szerint csak a szilárd tüzelésű fűtőkazánok 
problematikusak az OGC-kibocsátás szempontjából. 

A szilárd tüzelésű fűtőkazánok esetében az adandó pontok számát a 
következőképpen kell meghatározni: 

 
 

ahol:  

• POGC az OGC-kibocsátásért adott pontok száma, 

• OGCmin a követelményeket maradéktalanul kielégítő, szilárd 
tüzelésű fűtőkazánokra vonatkozó ajánlatok méréssel 
meghatározott OGC-kibocsátásai közül a legkisebb, 

• OGC az értékelés tárgyát képező, méréssel meghatározott OGC-
kibocsátás, 

• POGCmax az OGC-kibocsátásért adható pontok maximális száma. 

Ellenőrzés 

Csak a szilárd tüzelésű fűtőkazánok esetében nyilatkozatot kell 
benyújtani, és mellékelni kell hozzá olyan vizsgálati eredményeket, 
amelyek bemutatják az OGC-kibocsátást.  
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6. Porkibocsátás 

Abban az esetben járnak pontok, ha a porkibocsátás nem nagyobb 
20 mg/Nm³-nél (10 % O2 mellett). 

A porkibocsátást szezonális helyiségfűtési kibocsátás formájában, a 
„Magyarázatok” című rész 2. táblázata szerint kell mérni.  

Az így kapott mennyiséget mg/Nm3 mértékegységben kell kifejezni. A 
vizsgálatokat a „Magyarázatok” című rész 1. táblázatában felsorolt 
vonatkozó szabványok vagy velük egyenértékű más előírások szerint 
kell lefolytatni. 

A szilárd tüzelésű fűtőkazánoktól eltérő technológiák esetében a 
porkibocsátás alapján adható összes pontot meg kell adni, mert 
jelenlegi tudásunk szerint csak a szilárd tüzelésű fűtőkazánok 
problematikusak a porkibocsátás szempontjából. 

A szilárd tüzelésű fűtőkazánok esetében az adandó pontok számát a 
következőképpen kell meghatározni: 

 

ahol:  

• PPM a porkibocsátásért adott pontok száma, 

• PMmin a követelményeket maradéktalanul kielégítő, szilárd 
tüzelésű fűtőkazánokra vonatkozó ajánlatok mérésel 
meghatározott porkibocsátásai közül a legkisebb, 

• PM az értékelés tárgyát képező, méréssel meghatározott 
porkibocsátás, 

• PPMmax a porkibocsátásért adható pontok maximális száma. 

Ellenőrzés 
Csak a szilárd tüzelésű fűtőkazánok esetében nyilatkozatot kell 
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benyújtani, és mellékelni kell hozzá olyan vizsgálati eredményeket, 
amelyek bemutatják a porkibocsátást.  

 
 
Magyarázatok 
 

1. Hacsak másként nincs megjelölve, az egyes kritériumokhoz tartozó vizsgálati módszereket az 1. táblázatban az adott esetre vonatkozóan 
megjelölt szabványok tartalmazzák. Eseti alapon az egyes kritériumokra vonatkozóan megadott vizsgálati módszerektől eltérő, azokkal 
egyenértékűnek tekinthető módszerek is alkalmazhatók. 

 
 

1. táblázat: Az alkalmazandó vizsgálati módszereket tartalmazó szabványok 
 
 
Jelzet Cím 
Gázüzemű fűtőkazánok 
EN 676 Ventilátoros, automatikus égők gáz-halmazállapotú tüzelőanyagokhoz 
EN 15502-1 Gáztüzelésű kazánok. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok 
Folyékony tüzelésű fűtőkazánok 
EN 267 Automata blokkégők folyékony tüzelőanyagokhoz 
EN 303-1 Fűtőkazánok. 1. rész: Blokkégős fűtőkazánok. Fogalommeghatározások, általános követelmények, vizsgálatok 

és megjelölés 
EN 303-2 Fűtőkazánok. 2. rész: Blokkégős fűtőkazánok. Olajporlasztásos égőjű fűtőkazánok egyedi követelmények 
EN 303-4 Fűtőkazánok. 4. rész: Blokkégős fűtőkazánok. A legfeljebb 70 kW teljesítményű, 3 bar legnagyobb üzemi 

nyomású, olajtüzelésű blokkégős fűtőkazánok egyedi követelményei. Fogalommeghatározások, egyedi 
követelmények, vizsgálatok és megjelölés 

EN 304 Fűtőkazánok. Olajporlasztásos égővel ellátott fűtőkazánok vizsgálata 
Szilárd tüzelésű fűtőkazánok 
EN 303-5 Fűtőkazánok. 5. rész: Szilárd tüzelőanyagokkal üzemelő, kézi és automatikus táplálású, legfeljebb 500 kW 

névleges hőteljesítményű fűtőkazánok. Szakkifejezések, követelmények, vizsgálat és megjelölés 
EN 14918 Szilárd bio-tüzelőanyagok. A hőérték meghatározása 
Elektromos fűtőkazánok 
EN 60335-2-35 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 2-35. rész: Átfolyórendszerű vízmelegítők egyedi 

követelményei 
Tüzelőanyag-üzemű hőszivattyús fűtőberendezések 
EN 12309 
szabványsorozat 

Gáztüzelésű, legfeljebb 70 kW nettó hőterhelésű abszorpciós és adszorpciós légkondicionáló és/vagy 
hőszivattyús berendezések 
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DIN 4702, 8. rész Központi fűtési rendszerekben alkalmazott kazánok. A standard hatásfok és a standard emissziók 
meghatározása 

Elektromos hőszivattyús fűtőberendezések 
EN 14511 
szabványsorozat 

Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionáló berendezések, folyadékhűtők és hőszivattyúk 

EN 14825 Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionálók, folyadékhűtők, hőszivattyúk. Részterhelési 
feltételek és a szezonális energiahatékonyság vizsgálata és értékelés 

Kapcsolt üzemű fűtőberendezések 
EN 50465 Gázkészülékek. Tüzelőanyag-cellás gáztüzelésű fűtőkészülékek. Legfeljebb 70 kW névleges hőterhelésű 

tüzelőanyag-cellás gáztüzelésű fűtőkészülék19 
ISO 3046-1 Dugattyús belső égésű motorok. Működés. 1. rész: Energia-, tüzelőanyag- és kenőolaj-fogyasztásra vonatkozó 

nyilatkozatok és vizsgálati módszerek. Általános felhasználású motorok kiegészítő követelményei 
Nitrogén-oxid-kibocsátások 
EN 14792 Helyhez kötött légszennyező források emissziója. A nitrogén-oxidok (NOx) tömegkoncentrációjának 

meghatározása. Referencia-módszer: kemilumineszcencia 
Szén-monoxid-kibocsátások 
EN 15058 Helyhez kötött légszennyező források emissziója. A szén-monoxid (CO) tömegkoncentrációjának 

meghatározása. Referencia-módszer: Nem diszperzív infravörös-spektrometria 
Gáznemű szerves szénvegyületek kibocsátásai 
EN 12619 Helyhez kötött légszennyező források emissziója. Az összes, gázállapotú, szerves kötésben lévő szén 

tömegkoncentrációja. Folyamatos, lángionizációs detektoros módszer 
Porkibocsátás 
EN 13284-1 Helyhez kötött légszennyező források emissziója. A szilárd anyag tömegkoncentrációjának meghatározása kis 

koncentrációtartományban. 1. rész: Kézi gravimetriás módszer 
Zajkibocsátás 
EN 15036 Fűtőkazánok. A hőfejlesztők légzajkibocsátásának vizsgálati előírásai 

ISO EN 3743 Akusztika. Zajforrások hangteljesítményszintjének meghatározása. Műszaki módszerek kisméretű mozgatható 
zajforrásokhoz zengő térben 

EN ISO 3744  Akusztika. Zajforrások hangteljesítmény- és hangenergiaszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. 
Műszaki módszer alapvetően szabad térben, visszaverő sík felett 

EN ISO 3746 Akusztika. Zajforrások hangteljesítmény- és hangenergiaszintjének meghatározása hangnyomásméréssel. 
Tájékoztató módszer visszaverő sík feletti burkoló mérőfelülettel 

EN 12102 Helyiségfűtő és -hűtő villamos kompresszoros légkondicionálók, folyadékhűtők, hőszivattyúk és légnedvesség-
csökkentők. A légzajkibocsátás mérése. A hangteljesítményszint meghatározása 

 

                                                      
19 A szabvány közeljövőben megjelenő, átdolgozott változata várhatóan a kapcsolt energiatermelésre is kiterjed majd (lásd a prEN 50465:2011 
szabványtervezetet: Gázkészülékek. Legfeljebb 70 kW névleges hőterhelésű kapcsolt üzemű hő- és villamosenergia-termelő készülékek). 
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2. táblázat: A szezonális helyiségfűtési kibocsátások meghatározásának módszere 

A szilárd tüzelésű kazán típusa Képlet  
Olyan kézi fűtésű szilárd tüzelésű kazánok, amelyek a mért hőteljesítmény 
50%-án folyamatosan üzemeltethetők, valamint az automata szilárd 
tüzelésű kazánok 

 

Olyan kézi fűtésű szilárd tüzelésű kazánok, amelyek nem üzemeltethetők 
folyamatosan a mért hőteljesítmény 50%-án vagy az alatt, valamint a 
kapcsolt üzemű szilárd tüzelésű kazánok 
 

 

A fenti képletekben: 
Es : a szezonális helyiségfűtési kibocsátás 
Es,p : a por, a gáznemű szerves vegyületek, a szén-monoxid vagy a nitrogén-oxidok kibocsátása a mért hőteljesítmény 30%-án, illetve 
50%-án mérve 
Es,r : a por, a gáznemű szerves vegyületek, a szén-monoxid vagy a nitrogén-oxidok kibocsátása a mért hőteljesítményen mérve 
 
 
 

2. A műszaki előírások 2. követelménye alkalmazásában az ÜHG-kibocsátást a 3. táblázatban található TEFH-képletekkel kell meghatározni 
(az alkalmazandó képlet a hőfejlesztő berendezés technológiájától függ).  Mindegyik TEFH-képlet két részből állhat, melyek közül az első 
csak a fűtőberendezés hatásfokától (ηs szezonális helyiségfűtési hatásfokától) és a tüzelőanyag szén-dioxid-intenzitásától (a β 
paramétertől), a második, csak a hőszivattyús fűtőberendezések esetében figyelembe veendő pedig a hűtőközeg szivárgása miatti ÜHG-
kibocsátástól függ. A hűtőközeg szivárgása miatti ÜHG-kibocsátás a hűtőközeg GWP100 globális felmelegedési potenciáljától, valamint a 
hűtőközeg használat közbeni, a hűtőközeg teljes tömegének százalékában megadott ER éves szivárgási sebességgel kifejezett szivárgási 
intenzitásától, illetőleg élettartam végi, a hűtőközeg teljes tömegének százalékában kifejezett α szivárgási intenzitásától függ. 

 

3. táblázat: TEFH-képletek a hőfejlesztő berendezés technológiája szerint 

A hőfejlesztő berendezés 
technológiája 

TEFH-képletek (g CO2-egyenérték/kWh hőteljesítmény) 

Fűtőkazánok 

 

Hőszivattyús 
fűtőberendezések  
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Kapcsolt üzemű 
fűtőberendezések   

Fűtőberendezést tartalmazó 
csomagok  

 
 

 
A fenti TEFH-képletekben felhasznált fontosabb paraméterek magyarázatát a 4. táblázat tartalmazza.  

 

4. táblázat: A TEFH-képletek fontosabb paraméterei 

Paraméter A paraméter magyarázata Mértékegység Állandó érték vagy a 
paraméter értékének 
meghatározása érdekében 
elvégzendő vizsgálat 

βelec A villamos energia ÜHG-kibocsátási intenzitása  [g CO2-egyenérték/kWhelec] 384 
βfuel A fűtőberendezés által felhasznált tüzelőanyag ÜHG-

kibocsátási intenzitása 
[g CO2-egyenérték/kWhgas] Az 5. táblázat szerint 

ηs Szezonális helyiségfűtési hatásfok [–] A vizsgálat elvégzése és az 
adat megadása a kérelmező 
feladata (1. követelmény) 

ηs,b A fűtőkazán mint alkotórész szezonális helyiségfűtési 
hatásfoka átlagos éghajlati viszonyok mellett 

[–] A vizsgálat elvégzése és az 
adat megadása a kérelmező 
feladata (1. követelmény) 

ηs,hp A hőszivattyús fűtőberendezés mint alkotórész 
szezonális helyiségfűtési hatásfoka átlagos éghajlati 
viszonyok mellett 

[–] A vizsgálat elvégzése és az 
adat megadása a kérelmező 
feladata (1. követelmény) 

ηthermal Hőhatásfok [–] A 6. táblázat szerint 
ηel Elektromos hatásfok [–] A 6. táblázat szerint 
δ Segédmennyiség [–] = 0 elektromos hőszivattyús 

fűtőberendezések esetében 
= 1 tüzelőanyag-üzemű 
hőszivattyús fűtőberendezések 
esetében 

GWP100 Globális felmelegedési potenciál (100 éves hatás) [g CO2-egyenérték/g 
hűtőközeg, 100 évre] 

A 842/2006/EK rendelet I. 
melléklete szerint 

m A hűtőközeg tömege [g] Az adat megadása a kérelmező 
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feladata 
ER Éves hűtőközeg-veszteség [%/év] Figyelembe veendő érték: 

ER = 3,5%/év 
n Élettartam [év] Figyelembe veendő érték: 

n = 15 
α Hűtőközeg-veszteség az élettartam végén 

(ártalmatlanítási veszteség) 
[%] Figyelembe veendő érték: 

α = 35% 
P Tervezési terhelés [kW] Az adat megadása a kérelmező 

feladata 
h Teljes terhelés mellett teljesített üzemórák száma [óra/év] 2000 
shp A hőszivattyús fűtőberendezés mint alkotórész által 

leadott hőteljesítmény részaránya a teljes 
hőteljesítményen belül 

[–] Az adat megadása a kérelmező 
feladata 

 
Az 5. táblázat a TEFH-képletekben szereplő βfuel paraméter meghatározásának módját ismerteti, függően a fűtőberendezés 
tüzelőanyagától. Ha a kazánt olyan tüzelőanyagra tervezték, amely nem szerepel a táblázatban, akkor a ténylegesen felhasznált 
tüzelőanyaghoz eredet (fosszilis tüzelőanyag, biomassza) és forma (gáznemű, folyékony, szilárd) szerint legközelebb lévő tüzelőanyagot 
kell kiválasztani. 

5. táblázat: A TEFH-képletekben szereplő βfuel paraméter (ÜHG-kibocsátási intenzitás) 

A fűtőberendezés tüzelőanyaga ÜHG-kibocsátási intenzitás Érték (g CO2-egyenérték/kWhgas) 
Gáznemű fosszilis tüzelőanyag βfuel = βgas 202 
Folyékony fosszilis tüzelőanyag βfuel = βoil 292 
Szilárd fosszilis tüzelőanyag βfuel = βcoal 392 
Gáznemű biomassza βfuel = βbio-gas 98 
Folyékony biomassza βfuel = βbio-oil 149 
Tűzifa βfuel = βbio-log 19 
Aprított fa βfuel = βbio-chip 16 
Faanyag pellet formájában βfuel = βbio-pellet 39 
Fosszilis tüzelőanyagok és 
biomassza keverékei 

βfuel = súlyozott átlagérték az egyes tüzelőanyagok 
tömegfrakciói és az alkalmazandó ÜHG-kibocsátási 
paraméterek szorzataiból képzett összeg alapján 

Σ (X-edik tüzelőanyag % × βX-edik tüzelőanyag) 
+ (Y-odik tüzelőanyag % × βY-odik tüzelőanyag) 
+ … (N-edik tüzelőanyag % × βN-edik 

tüzelőanyag) 
 

A 6. táblázat bemutatja, hogy hogyan kell a TEFH-képletekben szereplő ηthermal és ηel paramétereket meghatározni kapcsolt üzemű 
fűtőberendezések esetében. 
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6. táblázat: A kapcsolt üzemű fűtőberendezések TEFH-képleteiben szereplőηthermal és ηel paraméter 

Paraméter Képlet 
ηthermal  

Kiegészítő fűtőberendezéssel fel nem szerelt kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezések esetében: 
 

  

ηel 

Kiegészítő fűtőberendezésekkel felszerelt kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezések esetében: 
 

 

A fenti képletekben: 
ηs: a szezonális helyiségfűtési hatásfok a 813/2013/EU rendelet szerint 
 
ηel : az elektromos hatásfok a 813/2013/EU rendelet szerint 
 
ηel,CHP100+Sup0 : a kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezés kikapcsolt kiegészítő fűtőberendezés melletti, a mért hőteljesítményhez tartozó 
elektromos hatásfoka a 813/2013/EU rendelet szerint 
 
ηel,CHP100+Sup100 : a kapcsolt üzemű helyiségfűtő berendezés bekapcsolt kiegészítő fűtőberendezés melletti, a mért hőteljesítményhez 
tartozó elektromos hatásfoka a 813/2013/EU rendelet szerint 
 
 

3. Az ajánlatkérőnek biztosítania kell, hogy az általa beszerzett melegvíz-üzemű fűtőberendezés teljesíti a használat helye szerinti ország 
jogszabályaiban foglalt követelményeket. Ezek a követelmények környezetvédelmi, biztonsági vagy más jellegűek egyaránt lehetnek. 

4. Az ajánlatkérőnek az adott igény kielégítésére alkalmas legjobb technológia kiválasztása érdekében mérlegelnie kell a helyi 
körülményeket (épületek típusa, mérete és energiaigénye, lehetséges tüzelőanyag-források stb.), és fel kell mérnie a piacot. Annak 
érdekében, hogy a helyi követelmények kielégítése céljából a hőmérséklet és a hőigény megfelelően kontrollálható legyen, a rendszerbe 
megfelelő szabályozórendszereket kell beépíteni. 

5. A beszereléssel összefüggésben az ajánlatkérőnek biztosítania kell a személyzet megfelelő képzését. A személyzet számára biztosítandó 
képzés tantervét illetően tagállamonként eltérő lehet a jogi szabályozás. 

6. Odaítélési szempontok: Az ajánlatkérőnek a szerződési hirdetményben és az ajánlattételi dokumentációban jeleznie kell, hogy az egyes 
odaítélési szempontok teljesítéséért hány pont jár. A környezetvédelmi odaítélési szempontoknak összességében legalább a teljes adható 
pontszám 15%-át kell képviselniük. 
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4. Életciklusköltség-számítás 
A zöld közbeszerzés kritériumainak meghatározása során az egyik legfontosabb feladat a környezeti szempontból legkedvezőbb termékek 
életciklusköltségének meghatározása a piacon beszerezhető átlagos termékekéhez képest. A közbeszerzések esetében a költségmegfontolások 
azért különösen fontosak, mert a közkiadások szükségességét igazolni kell. A tagállamokat olyan döntések meghozatalára kell ösztönözni, 
amelyek hosszú távon jó ár-érték arányt képviselnek, és összeegyeztethetők az átfogóbb szakpolitikai törekvésekkel. 

A melegvíz-üzemű fűtőberendezések azok közé a termékek közé tartoznak, amelyek kapcsán a teljes életciklus alatt jelentkező költség főként a 
használati szakasztól (elsősorban az üzem közbeni energiafogyasztástól) függ. Ezért a beszerzési költség csak viszonylag kis hányadát teszi ki a 
termékek teljes életciklusköltségének. A zöld közbeszerzés költségszempontjaival kapcsolatban számos tanulmány20 állapítja meg, hogy a 
magasabb beszerzési költségeket – különösen a nagy energiafelhasználási hatásfokú termékek esetében – általában ellensúlyozzák az 
alacsonyabb üzemeltetési költségek. Ezt jól szemlélteti a nagy hatásfokú fűtőrendszerek példája. A fűtőrendszer teljes élettartamát figyelembe 
véve az említett tanulmány kimutatta, hogy a költségeknek mintegy 95%-át adták az üzemeltetési költségek. Megállapítható tehát, hogy a 
kizárólag a beszerzési áron alapuló közbeszerzési döntések igen gyakran elhibázott beruházásokhoz vezetnek. 

A tanulmányhoz készített műszaki háttérjelentés részletesen bemutatja a melegvíz-üzemű fűtőrendszerek életciklusköltség-elemzését. 
Megállapításait az alábbiakban foglaljuk össze. 

A különböző megvizsgált melegvíz-üzemű fűtőberendezések éleciklusköltsége (beleértve a beszerzési, a karbantartási és az üzemeltetési 
költségeket is) rendkívül érzékeny az energiaköltségekre. Egyes elemzések21 például bemutatták, hogy az energiaárakkal kapcsolatos 
kormányzati döntések nyomán egy addig pozitív gazdasági hatásúnak számító megoldás negatív gazdasági hatásúvá válhat. A számítások szerint 
különösen az elektromos hőszivattyúk és a kapcsolt üzemű fűtőberendezések érzékenyek az ilyen típusú hatásokra. 

A hőszivattyúk ma még viszonylag drága megoldásnak számítanak, különösen akkor, ha a teljes rendszer beépítési költségét (hőforrás és 
hőnyelő/hőkibocsátó rendszer kialakítása) vesszük alapul. 

A környezettudatos tervezésre vonatkozó intézkedések kapcsán elvégzett modellszámítások (részletesebben lásd a műszaki háttérjelentésben) 
mind a legkisebb életciklus-költségű („LLCC”), mind pedig az elérhető legjobb technológiához („BAT”) tartozó megoldásra kiterjedtek. Az 
eredmények azt mutatják, hogy a megtakarítás LLCC-szinten a kisebb méretosztályokban (29 kW-ig) akár 16%, a legnagyobb méretosztályokban 
(60 kW felett) pedig akár 30–46% is lehet. A BAT-szint vizsgálata azt mutatja, hogy – a legkisebb („XXS”) méretosztályt (legfeljebb 10 kW) nem 
számítva – a BAT-megoldások ugyan nem biztosítanak olyan mértékű megtakarítást, mint az LLCC-megoldások, de még mindig 
gazdaságosabbak, mint az alapeset.  

 
Az elérhető legjobb technológián alapuló BAT-megoldások többsége hőszivattyún alapul, amelyet néha napenergia-készülék egészít ki. A 
tanulmány ezzel kapcsolatban néhány kiegészítő magyarázattal szolgál: 

                                                      
20Rüdenauer, I. et al. (2007): Costs and Benefits of Green Public Procurement in Europe (A zöld közbeszerzés költségei és előnyei Európában), Öko-Institut e.V. 
és ICLEI, zárójelentés az Európai Bizottság számára, a szerződés száma: DG ENV.G.2/SER/2006/0097r. Megtekinthető a 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm internetcímen. 
21 VV+ folyóirat, 2010. március, 178. o. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm
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− A hőszivattyúk nem jelentenek univerzális megoldást, és különösen a „geotermikus” vagy „függőleges elrendezésű” talajkollektoros 
hőszivattyúk esetében a vízügyi hatóság vagy a települési önkormányzat engedélyére lehet szükség. 

− A beszerelés speciális szaktudással rendelkező szakembereket és speciális felszerelést igényel, és ezek (egyelőre) nem állnak mindenütt 
bőséggel rendelkezésre. 

− A hőszivattyú hatásfoka nagyban függ az elrendezéstől és a rendszer kialakításától. 

− A hőszivattyú gyakran az alapterhelés kielégítésére szolgál, ami azt jelenti, hogy az alap- és a csúcsterhelés együttes kielégítése 
szempontjából gyakran a hibrid megoldás (például hagyományos kazánnal kiegészítve) bizonyul gazdaságosnak. 

− Az energetikai előnyök nagyban függnek az időjárási viszonyoktól, különösen a levegős hőszivattyúk és a napenergia-készülékek 
esetében. 

− Mindezek miatt a megtérülési idő országonként és helyzetenként nagy változatosságot mutathat. 

A melegvíz-üzemű fűtőberendezések esetében tehát az EU GPP követelmények alkalmazásától remélhető energiamegtakarítás (és az ehhez 
kapcsolódó, az energiaáraktól függő költségmegtakarítás) az alkalmazott technológia függvénye. Kazánok esetében az energiahatékonyságra 
vonatkozó alapkövetelmények alkalmazása (a környezettudatos tervezésre vonatkozó munkaprogram 1. ütemét előkészítő tanulmány22 
alapforgatókönyvéhez képest) mintegy 40% energiamegtakarítást eredményezhet a kisebb, és mintegy 50%-ot a legnagyobb mérettartományban. 
Hőszivattyúk esetében ugyanez a megtakarítás 45%, illetve 55%. Az átfogó követelmények alkalmazása a kisebb kazánok esetében 44%, a 
legnagyobbak esetében 55%, hőszivattyúk esetében pedig 55%, illetve 64% energiamegtakarítást eredményezhet. 1% energiahatékonyság-
növelés (odaítélési szempontok) kazánok esetében mintegy 0,5%, hőszivattyúk esetében mintegy 0,3% többlet-energiamegtakarítást jelent. 

                                                      
22 Az alapforgatókönyvet a környezettudatos tervezésre vonatkozó munkaprogram 1. ütemét (5. feladat) előkészítő, a legkisebb életciklusköltséghez (LLCC) 
tartozó megoldás és az elérhető legjobb technológia (BAT) javítási potenciálját értékelő tanulmány határozza meg. Bővebben: http://www.eup-network.de/product-
groups/preparatory-studies/completed/#c1450 
 

http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/#c1450
http://www.eup-network.de/product-groups/preparatory-studies/completed/#c1450
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