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Nyílászárók 
– Ablakok, üvegezett ajtók és felülvilágítók 

 

Termékadatlap környezetvédelmi szemléletű közbeszerzéshez  
 
 

A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a 
termékadatlap összefoglalja a „nyílászárók” termékcsoport – ideértve az üvegezett ajtókat, a 
felülvilágítókat és az ablakokat – vonatkozásában kidolgozott GPP-követelményeket. A 
háttérjelentés részletesen ismerteti ezen követelmények kiválasztásának indokait, és 
tartalmazza a további információgyűjtéshez szükséges hivatkozásokat is. 
 
A beszerzési ajánlások két követelményrendszerben öltenek alakot: 
• Az alapkövetelmények a kérdéses termék alapvető környezeti hatásaival foglalkoznak, 

és alkalmasak arra, hogy bármely tagállam ajánlatkérői alkalmazzák őket. Úgy kerültek 
kialakításra, hogy a lehető legkisebb ellenőrzési többletráfordítással vagy 
költségnövekedéssel alkalmazhatók legyenek.  

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

 
Az útmutató az alap- és az átfogó követelmények esetében egyaránt végigköveti a 
közbeszerzési eljárás különböző szakaszait, és elmagyarázza, hogy az egyes szakaszokban 
hogyan vehetők figyelembe a leghatékonyabban a környezetvédelmi kritériumok: 
 
• Tárgy: az ajánlattételi felhívás címe, vagyis a beszerzendő termék, építési beruházás 

vagy szolgáltatás rövid ismertetése. 
• Műszaki előírások: annak a követelménynek vagy szabványnak az egyértelmű, pontos és 

teljes ismertetése, amelynek az árunak, az építési beruházásnak vagy a szolgáltatásnak 
meg kell felelnie. A műszaki minimumkövetelmények meghatározása, amelyeket minden 
ajánlattevőnek teljesítenie kell. Különleges környezetvédelmi kritériumokat, többek között 
korlátokat és szinteket határoznak meg, amelyeket bizonyos termékek esetén el kell érni.  

• Kiválasztási szempontok: az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való 
alkalmasságán, illetve képességén alapulnak. A megfelelő szállító azonosításához 
nyújtanak segítséget, például a kellően képzett személyzet vagy a vonatkozó 
környezetvédelmi politikák és eljárások meglétének biztosítása érdekében. 

• Odaítélési szempontok: azok a szempontok, amelyek alapján az ajánlatkérő 
összehasonlítja az ajánlatokat és odaítéli a szerződést. Az odaítélési szempontok nem 
igen-nem kritériumok, tehát az e követelményeknek meg nem felelő termékajánlatok a 
végső döntés meghozatalakor a többi odaítélési szempont alapján szerzett 
pontszámukkal még figyelembe vehetők.  

• A szerződés teljesítésére vonatkozó kikötések: meghatározzák azokat a feltételeket, 
amelyeket a szerződés végrehajtása során teljesíteni kell, például az áruk szállításának 
vagy a szolgáltatások nyújtásának módját, ideértve a szállítandó termékekkel kapcsolatos 
információkat és utasításokat is. 

 
Meg kell jegyezni, hogy az ajánlattevőt köti a mindenkor hatályos jogi keret. 
 
Amennyiben a követelmények teljesítésének ellenőrzése a megjelölteken kívül más módon 
történő igazolást is lehetővé tesz, a követelmények teljesülése gyártói dokumentáció, elismert 
szervezettől származó vizsgálati jelentés vagy más megfelelő dokumentum bemutatásával 
igazolható. Az ajánlatkérőnek minden esetben meg kell bizonyosodnia arról, hogy a 
bemutatott igazolás műszaki, illetve jogi szempontból megfelelőnek tekinthető-e. 
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1. Fogalommeghatározás és alkalmazási kör 
 
A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzésre vonatkozó követelmények alkalmazásában a 
nyílászáró olyan, a falon vagy a tetőn kialakított nyílásba elhelyezett szerkezet, amelyben 
rögzített keretbe helyezett üveg található a napfény beeresztése céljából. A nyílászárót 
csúsztatható vagy felfüggesztett alkotóeleme segítségével általában ki lehet nyitni, ezáltal 
levegőt engedve az épületbe. Ez a meghatározás az ablakokat, a külső üvegezett ajtókat és 
a felülvilágítókat egyaránt felöleli, a „nyílászáró” megnevezés tehát mindhárom termékre 
vonatkozik. 
 
A követelmények a lakó-, illetve kereskedelmi ingatlanok, valamint a közintézmények, például 
iskolák és kórházak külső térelhatárolóiként használt ablakokra, üvegezett ajtókra és 
felülvilágítókra vonatkoznak.  
 
E dokumentáció elkészítése során a következő technológiákat vettük figyelembe: üvegezés 
(egy- és többrétegű), az üvegtáblák közötti távolság, alacsony hőkisugárzást biztosító 
bevonatok, az üvegtáblák közötti levegő vagy közömbös gáz és a keret típusa. 
 
Jelenleg egyik meglévő szabvány és ökocímke sem vonatkozik Európa összes éghajlati 
területére, így már létező ökocímkét önmagában nem lehet felhasználni az egész Európai 
Unióban alkalmazható GPP-követelmények meghatározására.  
 
 
 
2. Alapvető környezeti hatások 
 
A nyílászárók alapvető környezeti hatásai az épület szabályozott hőmérsékletű beltere és a 
külső környezet közötti energiacsere terén kifejtett termikus hatásfokhoz fűződnek, amelynek 
értéke egy nagyságrenddel (tízszer) nagyobb, mint a nyílászárók gyártásához szükséges 
energia.1 Ez végeredményben az üzemanyag-fogyasztásnak, valamint a szén-dioxid és 
egyéb szennyező anyagok, például az elégő fosszilis üzemanyagokból származó szén-
monoxid kibocsátásának a növekedését jelenti. 
 
A nyílászárók előállításához használt anyagok is környezetvédelmi hatást fejtenek ki, mivel 
feldolgozást igényelnek, állapotuk megőrzéséhez kémiai kezelésre van szükségük az 
élettartamuk kezdetén és a használatuk során, és hulladék keletkezik a gyártás és a beépítés 
során, illetve élettartamuk végén. 
 

• Az alapkövetelmények a termikus hatásfok javítására összpontosítanak, túlmutatva a 
nemzeti előírásokon, továbbá az anyagok hatásával kapcsolatos alapvető 
követelményekkel is foglalkoznak. 

• Az átfogó követelmények további energiamegtakarítást írnak elő, és az anyagoknak a 
nyílászárók gyártása, beépítése és ártalmatlanítása szempontjából a hatások 
szélesebb skáláját ölelik fel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 EMPA, Anyagkutatás és Technológia, http://www.empa.ch/plugin/template/empa/*/32776/---/l=2  
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Alapvető környezeti hatások  GPP-követelmények 
 
 

• Az épület fűtésére/hűtésére 
használt, a nyílászárón 
keresztül annak felhasználási 
élettartama alatt KÁRBA 
VESZETT energia hatása. 

 
• A nyílászáró előállításához 

felhasznált anyagok környezeti 
hatása. 

• A hulladék, többek között a 
csomagolás, és az élettartam 
végén keletkező hulladék 
hatása.  

 
 

  
• A hőtani szempontból hatékony 

üveg vásárlásának támogatása. 
• A magasabb termikus 

hatásfokkal és alacsonyabb 
környezeti hatással rendelkező 
nyílászáró-keretek 
használatának támogatása 
(életciklus-értékelés 
alkalmazásával). 

• A megfelelő üveg használatának 
támogatása – az éghajlati 
viszonyok figyelembevétele a 
döntéshozatali eljárás során. 

 
• A nyílászárók hatékony 

karbantartásának támogatása a 
hasznos élettartam növelése 
érdekében. 

• Az élettartam végén történő 
kezelés, például a visszavételi 
programok, az újrahasználat, 
illetve az újrafeldolgozás 
támogatása. 

• Az egyszerűen szétszerelhető és 
újrafeldolgozható termékek 
támogatása. 

• Az újrafeldolgozott anyagok 
használatának támogatása. 

• A környezetbarát anyagok 
támogatása. 
 
 

 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti ábra a hatásokat nem feltétlenül fontossági 
sorrendben tartalmazza. 
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3. A nyílászárókra vonatkozó GPP-követelmények  
 
 

3.1. A nyílászárókra vonatkozó alapvető GPP-követelmények 
 

TÁRGY 
 
Magas termikus hatásfokkal rendelkező és környezetbarát nyílászárók vásárlása. 
 
 
 
MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
 

1. A nemzeti előírásokban megköveteltnél nagyobb termikus hatásfok biztosítása az új 
épületekbe illesztett, valamint a meglévő épületekben kicserélt nyílászárók esetében. 
Ennek elérése érdekében a/az [írja be a megfelelő nemzeti jogszabályt] által 
meghatározott értékhez képest [X]% előrelépést kell megvalósítani a következő 
mutatószámok tekintetében: 
a. U érték 
b. G érték 
c. L50 érték 
d. fényátbocsátás. 
 
A mutatószámok a teljes nyílászáróra, tehát az üvegre és a keretre együttesen 
vonatkoznak. A megadandó százalékos arány (elérni kívánt szint) nagymértékben 
függ a nemzeti jogban meghatározott törekvési szinttől.  
 
A termikus hatásfokra vonatkozó meglévő nemzeti szabványok esetén ajánlott 
legalább 20%-os javulásra törekedni, míg a másik három tényező esetén az elérni 
kívánt javulást a helyi követelményeknek megfelelően kell meghatározni úgy, hogy az 
a nemzeti követelmények terén is kielégítő legyen. 

 
A beszerzésért felelős szakembernek a vonatkozó nemzeti előírások hiányában más, 
megfelelő európai országok nemzeti előírásait kell megvizsgálnia. 

 
Ellenőrzés: Amennyiben a termékre vonatkozó felsorolt követelmények az építési 
termékekről szóló 89/106/EGK irányelv értelmében szerepelnek a CE jelölésre 
vonatkozó harmonizált európai uniós szabványban, akkor a szállítónak a felsorolt 
követelményeknek való megfelelés igazolása érdekében meg kell adnia a szükséges 
CE jelölést kísérő adatokat. 

  
Ha a termékre vonatkozó felsorolt követelmények nem szerepelnek a CE jelölést 
kísérő adatokban az építési termékekről szóló 89/106/EGK irányelv értelmében, akkor 
az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő termékeket 
megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő bizonyíték, illetve aláírt nyilatkozat is 
elfogadható. 
  
 

2. A felhasznált faanyagnak jogszerű forrásból kell származnia.  
 

Ellenőrzés: A faanyag jogszerű eredete az alkalmazott, felügyeleti láncon alapuló 
nyomonkövetési rendszerrel is igazolható. Ezek az önkéntesen alkalmazott 
rendszerek harmadik fél által tanúsítottak is lehetnek, ami általában az ISO 9000 
és/vagy az ISO 14000 szerinti, illetve az EMAS irányítási rendszerek keretében 
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valósul meg. 
A faanyag felügyeleti lánca tekintetében való megfelelésre az FSC[2] vagy a PEFC[3] 

tanúsítványa, illetve más, ezekkel egyenértékű igazolás is elfogadható. Ha a faanyag 
olyan országból származik, amely önkéntes partnerségi megállapodást kötött az EU-
val, a jogszerűség a FLEGT-engedéllyel[4] igazolható További igazolásként 
elfogadható még a helytálló és érvényes CITES-tanúsítvány, illetve más ezzel 
egyenértékű ellenőrizhető eszköz, például a kellő gondosság elvén alapuló rendszer 
alkalmazása. A tanúsítvánnyal nem rendelkező nyersanyag tekintetében az 
ajánlattevőknek kell megadniuk a faanyag típusát (fajok), mennyiségét és eredetét, az 
azok jogszerűségére vonatkozó nyilatkozattal együtt. Így a faanyag az erdőtől a 
végtermékig a teljes termelési láncon át nyomon követhető. 
 

3. Az 50 grammnál nehezebb műanyag alkatrészeket az ISO 11469 vagy egyenértékű 
szabvány szerint kell jelölni. 

 
Ellenőrzés: Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő bizonyíték is elfogadható. 
 

4. Az üvegházhatáshoz hozzájáruló, 100 év alatt 5-nél magasabb globális felmelegedési 
potenciált (GWP) hordozó kitöltő gázok nem használhatók fel a szigeteléshez.  
 
A semleges gázok (például argon, kripton) esetében a GWP értéke 5-nél kisebb. 
 
Ellenőrzés: Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő bizonyíték is elfogadható. 
 

5. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a PVC-előállítás a Vinyl 2010 vagy azzal 
egyenértékű követelmény szerint eleget tesz a bevált gyakorlatnak. 

 
Ellenőrzés: A Vinyl 2010-ben való részvétel elfogadható, ellenkező esetben az 
ajánlattevőnek írásos bizonyítékot kell szolgáltatnia arról, hogy eleget tesz a Vinyl 
2010 ajánlásainak vagy azzal egyenértékű követelményeknek.2 

 
 

 
ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 
A következők szerint többletpontok járnak: 

1. A végtermék olyan erdőből származó fából, farostból vagy fatörmelékből készült, 
amelyet igazoltan a fenntartható erdőgazdálkodás biztosítását szolgáló elvek és 
intézkedések alkalmazásával kezelnek, azzal a feltétellel, hogy ezek a követelmények 
jellemzőek a termékre és annak tekintetében jelentőséggel bírnak.  
 
Európában ezeknek az elveknek és intézkedéseknek legalább a fenntartható 
erdőgazdálkodásról szóló páneurópai operatív iránymutatásban szereplő elveknek és 
intézkedéseknek kell megfelelniük, amelyeket az európai erdők védelmével foglalkozó 
lisszaboni miniszteri konferencia (1998. június 2–4.) is elfogadott. Európán kívül 
legalább az UNCED által elfogadott erdészeti elvek (Rio de Janeiro, 1992. június) és 
adott esetben a megfelelő nemzetközi és regionális kezdeményezések (ITTO, 
Montreali Folyamat, Tarapotói Folyamat, UNEP/FAO Afrikai Szárazövezet-
kezdeményezés) alapján elfogadott, a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó 

                                                 
[2 FSC (Erdőgondnoksági Tanács): http://www.fsc.org/en  
[3 PEFC (Erdőtanúsítási Rendszereket Jóváhagyó Program): http://www.pefc.org/internet/html  
[4] Az EU 2003-ban fogadta el az erdészeti tárgyú jogszabályok végrehajtására, a kormányzásra és a kereskedelemre irányuló ún. 
FLEGT cselekvési tervet. A cselekvési tervben számos intézkedés szerepel a fejlődő országokban folytatott illegális fakitermelés 
ellen. A terv meghatároz egy faanyag-engedélyezési rendszert az importált fatermékek jogszerűségének garantálása céljából. Az 
engedély megszerzéséhez a faanyag-előállító országoknak és az EU-nak önkéntes partnerségi megállapodást (VPA-t) kell kötnie. A 
gyártás jogszerűsége vonatkozásában a VPA-országokban jogszerűen előállított fatermékek kapnak engedélyt; bővebb információk a 
következő internetcímen találhatók: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
2 http://www.vinyl2010.org/  
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követelményeknek vagy iránymutatásoknak kell megfelelni. 
 
Ellenőrzés: A fakitermelés fenntarthatósága az alkalmazott nyomonkövetési rendszer 
felhasználásával is bizonyítható. Ezek az önkéntes rendszerek harmadik személy 
által tanúsítottak is lehetnek, ami általában az ISO 9000 és/vagy az ISO 14000 
szerinti, illetve az EMAS irányítási rendszerek keretében valósul meg. A farost 
felügyeleti lánca tekintetében való megfelelésre az FSC vagy a PEFC tanúsítványa, 
illetve más, ezekkel egyenértékű igazolás is elfogadható. 

2. Ólmot (R23, R25 és H301, H331) és vegyületeit tilos szándékosan hozzáadni a 
nyílászárók előállításához használt műanyaghoz és bevonatokhoz.  
 
Rendeltetésszerű használat során a kész nyílászáróból nem szabadul fel vagy 
oldódik ki olyan anyag vagy készítmény, amelyre a 1999/45/EK és a 67/548/EGK 
irányelv értelmében a következő R-mondatok valamelyike vonatkozik: 
 

• rákkeltő (R40, R45, R49) 
• a reproduktív szervrendszerre káros (R60, R61, R62, R63) 
• mutagén, örökölhető genetikai károsodást okozhat és fennáll a maradandó 

egészségkárosodás lehetősége (R46, R68) 
• mérgező (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51) 
• belélegezve allergiás tüneteket okoz (R42)  
• a környezetre káros (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53) 
• hosszabb expozíció esetén súlyos egészségkárosodást okozhat (R48)  

 
A 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1272/2008/EK 
rendelet a fenti R-mondatokhoz az alább felsorolt H-mondatokat fűzi. 
Rendeltetésszerű használat során a kész nyílászáróból nem szabadul fel vagy 
oldódik ki olyan anyag vagy készítmény, amelyre a következő H-mondatok 
valamelyike vonatkozik: 

• rákkeltő (rákkeltő 1.A, 1.B és 2. kategóriájú anyagok: H350, H350i, H351) 
• a reproduktív szervrendszerre káros (reprodukciós toxicitást mutató 1.A, 1.B 

és 2. kategóriájú anyagok: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, 
H360Fd és H360Df) 

• mutagén, és örökölhető genetikai károsodást okozhat (mutagén 1.B és 2. 
kategóriájú anyagok: H340 és H341) 

• mérgező (akut toxicitást mutató 1., 2. és 3. kategóriájú anyagok: H330, H331, 
H311, H301, H310, H300; a vízi környezetben krónikus toxicitást mutató 2. 
kategóriájú anyagok: H412) 

• belélegezve allergiás tüneteket okoz (légzőszervi érzékenység szempontjából 
1. kategóriájú anyagok: H334) 

• a környezetre káros (a vízi környezetben akut károsodást okozó 1. és a vízi 
környezetben krónikus károsodást okozó 1., 2., 3. és 4. kategóriájú anyagok: 
H400, H410, H411, H412, H413 

• hosszabb expozíció esetén súlyos egészségkárosodást okozhat 
(egészségügyi veszélyforrást jelentő anyagok: H372 és H373) 

 
Ellenőrzés: Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő bizonyíték is elfogadható. 

 
3. A felhasznált újrafeldolgozott anyagok százalékos arányának megfelelően 

többletpontok járnak. A termelési hulladékok kivételt képeznek. 
 
Ellenőrzés: Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő bizonyíték, például a gyártó 
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által kiállított megfelelő tanúsítvány is elfogadható. 
 

 
A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 
 

1. Az ajánlattevő köteles a termékhez karbantartási ajánlásokat biztosítani. Emellett 
gondoskodnia kell a minőség és a környezetvédelem biztosítására vonatkozó 
dokumentált eljárásokról és utasításokról is. 

 
Ellenőrzés: Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő bizonyíték is elfogadható. 
 

 
 
 

3.2. A nyílászárókra vonatkozó átfogó GPP-követelmények 
 

TÁRGY 
 
Magas termikus hatásfokkal rendelkező és környezetbarát nyílászárók vásárlása. 
 

 
MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
 

1. A nemzeti előírásokban megköveteltnél nagyobb termikus hatásfok biztosítása az új 
épületekbe illesztett, valamint a meglévő épületekben kicserélt nyílászárók esetében. 
Ennek elérése érdekében a/az [írja be a megfelelő nemzeti jogszabályt] által 
meghatározott értékhez képest [X]% előrelépést kell megvalósítani a következő 
mutatószámok tekintetében: 
a. U érték 
b. G érték 
c. L50 érték 
d. fényátbocsátás. 
 
A mutatószámok a teljes nyílászáróra, tehát az üvegre és a keretre együttesen 
vonatkoznak. A megadandó százalékos arány (elérni kívánt szint) nagymértékben 
függ a nemzeti jogban meghatározott törekvési szinttől.  
 
A termikus hatásfokra vonatkozó meglévő nemzeti szabványok esetén ajánlott 
legalább 30%-os javulásra törekedni, míg a másik három tényező esetén az elérni 
kívánt javulást a helyi követelményeknek megfelelően kell meghatározni úgy, hogy az 
a nemzeti követelmények terén is kiemelkedő legyen. 
 
A beszerzésért felelős szakembernek a vonatkozó nemzeti előírások hiányában más, 
megfelelő európai országok nemzeti előírásait kell megvizsgálnia. 

 
Ellenőrzés: Amennyiben a termékre vonatkozó felsorolt követelmények az építési 
termékekről szóló 89/106/EGK irányelv értelmében szerepelnek a CE jelölésre 
vonatkozó harmonizált európai uniós szabványban, akkor a szállítónak a felsorolt 
követelményeknek való megfelelés igazolása érdekében meg kell adnia a szükséges 
CE jelölést kísérő adatokat. 

  
Ha a termékre vonatkozó felsorolt követelmények nem szerepelnek a CE jelölést 
kísérő adatokban az építési termékekről szóló 89/106/EGK irányelv értelmében, akkor 
az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő termékeket 
megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő bizonyíték, illetve aláírt nyilatkozat is 
elfogadható. 
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2. A felhasznált faanyagnak jogszerű forrásból kell származnia.  
 

Ellenőrzés: A faanyag jogszerű eredete az alkalmazott, felügyeleti láncon alapuló 
nyomonkövetési rendszerrel is igazolható. Ezek az önkéntesen alkalmazott 
rendszerek harmadik fél által tanúsítottak is lehetnek, ami általában az ISO 9000 
és/vagy az ISO 14000 szerinti, illetve az EMAS irányítási rendszerek keretében 
valósul meg. 

A faanyag felügyeleti lánca tekintetében való megfelelésre az FSC[2] vagy a PEFC[3] 

tanúsítványa, illetve más, ezekkel egyenértékű igazolás is elfogadható. Ha a faanyag 
olyan országból származik, amely önkéntes partnerségi megállapodást kötött az EU-
val, a jogszerűség a FLEGT-engedéllyel[4] igazolható További igazolásként 
elfogadható még a helytálló és érvényes CITES-tanúsítvány, illetve más ezzel 
egyenértékű ellenőrizhető eszköz, például a kellő gondosság elvén alapuló rendszer 
alkalmazása. A tanúsítvánnyal nem rendelkező nyersanyag tekintetében az 
ajánlattevőknek kell megadniuk a faanyag típusát (fajok), mennyiségét és eredetét, az 
azok jogszerűségére vonatkozó nyilatkozattal együtt. Így a faanyag az erdőtől a 
végtermékig a teljes termelési láncon át nyomon követhető. 

 
3. Az 50 grammnál nehezebb műanyag alkatrészeket az ISO 11469 vagy egyenértékű 

szabvány szerint kell jelölni. 
 

Ellenőrzés: Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő bizonyíték is elfogadható. 

 

4. Az üvegházhatáshoz hozzájáruló, 100 év alatt 5-nél magasabb globális felmelegedési 
potenciált (GWP) hordozó kitöltő gázok nem használhatók fel a szigeteléshez.  
 
A semleges gázok (például argon, kripton) esetében a GWP értéke 5-nél kisebb. 
 
Ellenőrzés: Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő bizonyíték is elfogadható. 
 

5. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a PVC-előállítás a Vinyl 2010 vagy azzal 
egyenértékű követelmény szerint eleget tesz a bevált gyakorlatnak. 

 
Ellenőrzés: A Vinyl 2010-ben való részvétel elfogadható, ellenkező esetben az 
ajánlattevőnek írásos bizonyítékot kell szolgáltatnia arról, hogy eleget tesz a Vinyl 
2010 ajánlásainak vagy azzal egyenértékű követelményeknek.3 

 
 
 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 
A következők szerint többletpontok járnak: 

1. A végtermék olyan erdőből származó fából, farostból vagy fatörmelékből készült, 
amelyet igazoltan a fenntartható erdőgazdálkodás biztosítását szolgáló elvek és 
intézkedések alkalmazásával kezelnek, azzal a feltétellel, hogy ezek a követelmények 
jellemzőek a termékre és annak tekintetében jelentőséggel bírnak.  

                                                 
[2] FSC (Erdőgondnoksági Tanács): http://www.fsc.org/en  
[3] PEFC (Erdőtanúsítási Rendszereket Jóváhagyó Program): http://www.pefc.org/internet/html  
[4] Az EU 2003-ban fogadta el az erdészeti tárgyú jogszabályok végrehajtására, a kormányzásra és a kereskedelemre irányuló ún. 
FLEGT cselekvési tervet. A cselekvési tervben számos intézkedés szerepel a fejlődő országokban folytatott illegális fakitermelés 
ellen. A terv meghatároz egy faanyag-engedélyezési rendszert az importált fatermékek jogszerűségének garantálása céljából. Az 
engedély megszerzéséhez a faanyag-előállító országoknak és az EU-nak önkéntes partnerségi megállapodást (VPA-t) kell kötnie. A 
gyártás jogszerűsége vonatkozásában a VPA-országokban jogszerűen előállított fatermékek kapnak engedélyt; bővebb információk a 
következő internetcímen találhatók: http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
3 http://www.vinyl2010.org/  
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Európában ezeknek az elveknek és intézkedéseknek legalább a fenntartható 
erdőgazdálkodásról szóló páneurópai operatív iránymutatásban szereplő elveknek és 
intézkedéseknek kell megfelelniük, amelyeket az európai erdők védelmével foglalkozó 
lisszaboni miniszteri konferencia (1998. június 2–4.) is elfogadott. Európán kívül 
legalább az UNCED által elfogadott erdészeti elvek (Rio de Janeiro, 1992. június) és 
adott esetben a megfelelő nemzetközi és regionális kezdeményezések (ITTO, 
Montreali Folyamat, Tarapotói Folyamat, UNEP/FAO Afrikai Szárazövezet-
kezdeményezés) alapján elfogadott, a fenntartható erdőgazdálkodásra vonatkozó 
követelményeknek vagy iránymutatásoknak kell megfelelni. 
 
Ellenőrzés: A fakitermelés fenntarthatósága az alkalmazott nyomonkövetési rendszer 
felhasználásával is bizonyítható. Ezek az önkéntes rendszerek harmadik személy 
által tanúsítottak is lehetnek, ami általában az ISO 9000 és/vagy az ISO 14000 
szerinti, illetve az EMAS irányítási rendszerek keretében valósul meg. A farost 
felügyeleti lánca tekintetében való megfelelésre az FSC vagy a PEFC tanúsítványa, 
illetve más, ezekkel egyenértékű igazolás is elfogadható. 
 

2. Ólmot (R23, R25 és H301, H331) és vegyületeit tilos szándékosan hozzáadni a 
nyílászárók előállításához használt műanyaghoz és bevonatokhoz.  
 
Rendeltetésszerű használat során a kész nyílászáróból nem szabadul fel vagy 
oldódik ki olyan anyag vagy készítmény, amelyre az 1999/45/EK és a 67/548/EGK 
irányelv értelmében a következő R-mondatok valamelyike vonatkozik: 
 

• rákkeltő (R40, R45, R49) 
• a reproduktív szervrendszerre káros (R60, R61, R62, R63) 
• mutagén, örökölhető genetikai károsodást okozhat és fennáll a maradandó 

egészségkárosodás lehetősége (R46, R68) 
• mérgező (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51) 
• belélegezve allergiás tüneteket okoz (R42)  
• a környezetre káros (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53) 
• hosszabb expozíció esetén súlyos egészségkárosodást okozhat (R48)  

 
A 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül 
helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló 1272/2008/EK 
rendelet a fenti R-mondatokhoz az alább felsorolt H-mondatokat fűzi. 
Rendeltetésszerű használat során a kész nyílászáróból nem szabadul fel vagy 
oldódik ki olyan anyag vagy készítmény, amelyre a következő H-mondatok 
valamelyike vonatkozik: 

• rákkeltő (rákkeltő 1.A, 1.B és 2. kategóriájú anyagok: H350, H350i, H351) 
• a reproduktív szervrendszerre káros (reprodukciós toxicitást mutató 1.A, 1.B 

és 2. kategóriájú anyagok: H360F, H360D, H361f, H361d, H360FD, H361fd, 
H360Fd és H360Df) 

• mutagén, és örökölhető genetikai károsodást okozhat (mutagén 1.B és 2. 
kategóriájú anyagok: H340 és H341) 

• mérgező (akut toxicitást mutató 1., 2. és 3. kategóriájú anyagok: H330, H331, 
H311, H301, H310, H300; a vízi környezetben krónikus toxicitást mutató 2. 
kategóriájú anyagok: H412) 

• belélegezve allergiás tüneteket okoz (légzőszervi érzékenység szempontjából 
1. kategóriájú anyagok: H334) 

• a környezetre káros (a vízi környezetben akut károsodást okozó 1. és a vízi 
környezetben krónikus károsodást okozó 1., 2., 3. és 4. kategóriájú anyagok: 
H400, H410, H411, H412, H413 

• hosszabb expozíció esetén súlyos egészségkárosodást okozhat 
(egészségügyi veszélyforrást jelentő anyagok: H372 és H373) 
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Ellenőrzés: Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő bizonyíték is elfogadható. 
 

3. A felhasznált újrafeldolgozott anyagok százalékos arányának megfelelően 
többletpontok járnak. A termelési hulladékok kivételt képeznek. 
 
Ellenőrzés: Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő bizonyíték, például a gyártó 
által kiállított megfelelő tanúsítvány is elfogadható. 
 

4. A kész nyílászáróban található vegyipari termékeknek (festék, ragasztó, tömítőanyag, 
gitt stb.) teljesíteniük kell az alábbi két feltétel egyikét: 

a. A termék az 1999/45/EK európai uniós irányelv értelmében nem lehet káros a 
környezetre. 

vagy 
b. A termék legfeljebb 2 tömegszázalékban tartalmazhat a 67/548/EGK európai 

közösségi irányelv értelmében környezetre káros anyagokat. 
 

A faanyagvédő szerek esetében ez az érték a 67/548/EGK irányelv meghatározása 
szerint 3%. 

 
Ellenőrzés: Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő bizonyíték is elfogadható. 
Emellett az a) vagy a b) követelmény teljesítésének igazolása érdekében be kell 
mutatni az anyagok besorolására vonatkozó anyagbiztonsági adatlapokat. Az 
anyagbiztonsági adatlapok legfeljebb 3 évesek lehetnek. Írásban meg kell erősíteni, 
hogy a vegyipari termékeknek a tervezett célra való felhasználását a nyílászáró 
gyártás szerinti országának a hatósága jóváhagyta, és a kész nyílászáróban nem 
található CCA (réz-króm-arzén), CC (réz-citrát), szerves ónvegyület vagy kreozotolaj. 
 

 
 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 
 

1. Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a nyílászáró szerkezet korszerűsítését vagy 
felújítását végző vállalkozó olyan hatékony folyamatokat és eljárásokat alkalmaz, 
amelyek biztosítják a felhasználás után keletkező hulladék (vagyis az eltávolított 
nyílászárók) fenntartható kezelését, például újrafeldolgozás útján, illetve lehetőség 
szerint a hulladéklerakóba kerülő egyéb hulladéktól való elkülönítéssel.  

 
Ellenőrzés: A lehetséges bizonyítékok körébe tartozhatnak az EMAS és az ISO 
14001 szerinti tanúsítványok, vagy ezekkel egyenértékű igazolások, amelyeket a 
közösségi jognak vagy a környezetgazdálkodási normák alapján történő tanúsításra 
vonatkozó közösségi vagy nemzetközi szabványoknak eleget tevő szervek állítanak 
ki. Más megfelelő bizonyíték is elfogadható. 
 
 

2. Az ajánlattevő köteles a termékhez karbantartási ajánlásokat biztosítani. Emellett 
gondoskodnia kell a minőség és a környezetvédelem biztosítására vonatkozó 
dokumentált eljárásokról és utasításokról is. 

 
Ellenőrzés: Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő bizonyíték is elfogadható. 
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3.3. Magyarázatok 
 
A vásárló hatóságnak figyelembe kell vennie a helyi körülményeket:  
 

• helyi éghajlat – a nyílászáró tájolása, a terület árnyékolása stb. 
 

• regionális éghajlat – az uralkodó időjárási viszonyok, és hogy az épületen belül 
uralkodó klímaszabályozási mód a fűtés vagy a hűtés lesz-e 

 
• a nyílászáró korszerűsége – elérhető-e környezetvédelmi megtérülés a nyílászáró 

élettartama alatt  
 
Helyi éghajlat: A passzív napenergiát alkalmazó épülettervezés a nyílászárók, falak, 
napellenzők, tornácok és fák olyan tájolását jelenti, amely biztosítja, hogy a nyílászárók és a 
tetők nyáron árnyékosak legyenek, télen pedig a lehető legnagyobb legyen a napsugárzás 
okozta felmelegedés. A nyílászárók hatékony elhelyezése több természetes fényt biztosít, és 
csökkenti a nappali elektromos világítás szükségességét, ebből kifolyólag – a 
megvalósíthatóságot és célszerűséget figyelembe véve – a vásárló hatóságnak mérlegelnie 
kell a nyílászárók elhelyezését. 
 
Regionális éghajlat: Az épületet jellemző hűtési vagy fűtési igény kihat az üveg esetleges 
színezésére, mivel ennek segítségével csökkenteni lehet a ragyogást és a napsugárzás 
okozta felmelegedést. Hatással van továbbá a bevonatok, különösen az alacsony 
hőkisugárzást biztosító bevonatok kiválasztására is, mivel a különböző megoldások és 
bevonatok az épületből kiáramló hő miatt bekövetkező veszteség csökkentésére, illetve a hő 
külső környezetből az épületbe jutásának a meggátolására szolgálnak. 
 
A nyílászáró korszerűsége: A háromrétegű nyílászáró előállításához több alapanyagra van 
szükség, használata azonban a gyártás során kárba veszett részek ellenére nem feltétlenül 
biztosít nagyobb környezeti előnyöket, ha olyan, mérsékelt éghajlattal rendelkező területeken 
kerülnek beépítésre, mint Dél-Anglia vagy Franciaország. A háromrétegű nyílászáró 
használata Skandináviában azonban indokolt, és bizonyos esetekben kötelező, mivel a vele 
járó környezeti előnyök miatt megéri nagyobb anyagmennyiséget felhasználni. A különböző 
üvegtípusok használatából fakadó potenciális CO2-megtakarítás mértékét ideális esetben 
meghatározta a TNO által végzett vizsgálat.4 
 
A fából, illetve fából és alumíniumból készült nyílászárók tartósságának és hosszú 
élettartamának maximalizálása érdekében a vásároló hatóságnak figyelembe kell vennie, 
hogy a fa külső felülete megfelelően lett-e kezelve. A fa típusától függően ez a kezelés 
elvégezhető többek között, de nem kizárólag olyan tartósítószerekkel, amelyek az EN 351 1 
vagy 351 2 szabvány szerint megfelelnek a P5 behatolási osztálynak, illetve olyan 
locsolófestéssel vagy pácolással képzett bevonattal, amely faanyagvédőt tartalmaz.  

Odaítélési szempontok 
Az ajánlatkérőknek a hirdetményben és az ajánlattételi dokumentációban kell feltüntetniük 
azt, hogy az egyes odaítélési szempontok teljesítése hány többletpontot eredményez. A 
környezeti odaítélési szempontoknak összességében legalább a teljes pontszám 10–15%-át 
kell képviselniük. 
 
 
Csomagolás 
 
A csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló, 1994. december 20-i 94/62/EK irányelv 
3. cikkében szereplő fogalommeghatározás szerint a csomagolás: 

 

                                                 
4 Napvédő üveg a nagyobb energiahatékonyságért: Hogyan járulhatnak hozzá a politikai döntéshozók az energiamegtakarításhoz és 
a CO2-kibocsátás jelentős csökkentéséhez a 2020-as európai uniós célok elérése érdekében, 
http://www.glassforeurope.com/issues/building/EnergyAndEnvironment/Pages/solarprotectiveglazing.aspx  
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• valamennyi olyan, bármilyen tulajdonságú anyagból készült termék, 
amelyet áruk befogadására, megóvására, kezelésére, szállítására és 
bemutatására használnak, a nyersanyagoktól a feldolgozott cikkekig, a 
termelőtől a felhasználóig vagy a fogyasztóig. Az ugyanilyen célra használt, 
egyutas cikkeket ugyancsak csomagolásnak kell tekinteni. 

 
A termék csomagolásának környezetvédelmi szempontból való értékelése számos változótól, 
többek között a termék élettartamától és a csomagolóanyagtól is függ. Rövid élettartamú 
termékek esetében például a csomagolás feltehetőleg fontosabb, mint a hosszú élettartamú 
termékek esetében. Hasonló módon a csomagolás a teljes életciklus figyelembevételével 
valószínűleg az energiát használó termékek esetében is kevésbé fog jelentős szerepet 
játszani.  
 
Amennyiben az ajánlatkérő megítélése szerint a csomagolás fontos kérdés, akkor 
tájékoztatást kérhet a potenciális szállítóktól annak megerősítése céljából, hogy a kiválasztott 
csomagolás esetében figyelembe vették-e annak környezetre gyakorolt hatásait, és 
megfelelnek-e az ajánlatkérő által alkalmazott szakmai elveknek.  
 
4. Költségszempontok 
 
A nyílászárók lényeges elemei a legtöbb épületnek, főleg a lakóépületeknek vagy a 
munkahelyeknek. Különösen a kereskedelmi ingatlanok esetében fokozódik a nyílászárók 
használata, azok teherbírásának és hőtani tulajdonságainak a javulása, valamint a stílus 
változása miatt. A nyílászárók költségei az építési költségvetés jelentős részét teszik ki, ezért 
termékként tartósnak és gazdaságosnak kell lenniük.  
 
Az épület az elkészülte után új szakaszba lép, és a nyílászárók energiahatékonysága 
elsődleges szemponttá válik, ahogy az a műszaki háttérjelentés 4.2.1. szakaszában is 
szerepel. Felújítás esetén feltehetőleg javulni fog a nyílászárók energiahatékonysága, míg a 
többi vagy akár az összes külső térelhatároló változatlan marad.  
 
A nyílászárók megtérülési időszaka attól függ, hogy új épületbe illesztik, vagy felújításhoz 
használják fel őket. Mivel számos régi épület nem éri el napjaink új építésű ingatlanjainak a 
magas műszaki színvonalát, ezért hőtani szempontból ezeknél az épületeknél nagyobb 
energiamegtakarítás érhető el fokozottan hatékony nyílászárók beillesztésével. Ezáltal rövidül 
a megtérülési időszak is, hiszen az energiafogyasztási számlákra kifizetett összeg is 
jelentősen csökken. Mindebből megállapítható, hogy minden szakasz, tehát a kezdeti költség, 
a fenntartási költségek és a várható élettartam egyaránt kihatással vannak a nyílászárók 
költséghatékonyságára. 
 
A nyílászárók a legtöbb ingatlan esetén az épület egészénél rövidebb élettartammal 
rendelkeznek. Ezért valószínű, hogy a nyílászárókat számos alkalommal ki kell majd cserélni 
az épület élettartama során. A nyílászárókat naponta érik olyan környezeti behatások, 
amelyek fokozatos elhasználódást eredményeznek (időjárás). Az elhasználódás üteme olyan 
tényezőktől függ, mint például a mértani elhelyezkedés, az épületszerkezet jellemzői, az 
összetétel, a porózusság, a korróziós termékek tapadása, a környezetszennyezés, a 
páratartalom, a napsugárzás és a hőmérséklet-változások. Azt is figyelembe kell venni, hogy 
a nyílászárók élettartalmát nem csak a műszaki teljesítmény, hanem esztétikai szempontok 
és a stílus is befolyásolják. 
 
A nyílászárók átlagos várható élettartamának megállapítása nehéz feladat, és több 
tényezőtől, többek között a helyi éghajlati viszonyoktól, a használattól és a karbantartástól is 
függ. Ebből kifolyólag a nyílászárók élettartamával kapcsolatosan számos, egymásnak 
ellentmondó becslés született. A BRE által a Brit Műanyagipari Szövetségnek (British Plastics 
Federation) készített jelentésében a PVC élettartamát jelezte előre, de a faanyagét, az acélét 
és az alumíniumét is megbecsülte az életciklus-értékeléssel kapcsolatosan végzett 
számítások tükrében:56 

                                                 
5  A BRE jelentése a Brit Műanyagipari Szövetségnek, 
http://www.pauljervis.net/filemgmt_data/files/BRE%20Service%20Life%20PVC-U%20Windows%20Executive%20Summary.pdf  
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• kemény polivinil-klorid (PVC-U) esetén legalább 35 év,  
• acél, kemencében szárított faanyag és alumínium esetén 40 év.  

 
A német építésügyi minisztériumnak a fenntartható épületekkel kapcsolatosan 2001-ben 
közzétett iránymutatásai az alábbi várható élettartamot adták meg a nyílászáró alapanyagai 
esetén:7  

1. Puhafa nyílászáró – 30–50 év 
2. Műanyag nyílászárók – 40–60 év 
3. Keményfa-alumínium nyílászáró – 40–60 év 
4. Horganyzott acél – 40–60 év 
5. Üvegezés – 20–30 év 

 
Az egyesült királyságbeli Hulladék- és Erőforrásügyi Akcióterv (Waste and Resources Action 
Plan – WRAP)8 áttekintést nyújt a szokványos üvegtípusok és keretezéshez használt 
anyagok jellemző várható élettartamáról és a lecserélési arányáról (lásd: 1. táblázat). Ebből 
kiderül, hogy a nyílászárókat általában a tényleges élettartamuk lejárta előtt cserélik ki, 
feltehetőleg a műszaki fejlődés, a régi nyílászárók lecseréléséhez nyújtott pénzügyi 
ösztönzők vagy az ízlés változása miatt.  

1. táblázat: Házak estén alkalmazott szokványos  nyílászáró-keretek és -üvegek várható 
élettartama és kicserélési időszakai 

Keret típusa Átlagos várható 
élettartam (év) 

Jellemző kicserélési 
időszak (év) 

Puhafa keretek  8–10 7–8 
Keményfa keretek  20–35 10–15 
Acél keretek  40–60 30–40 
Alumíniumkeretek  20–35 Üvegezés (10–15) 
Poliészterporral bevont alumíniumkeretek  20–40 Üvegezés (10–15) 
PVC-U  20–25 10–20 

 
 
Meg kell jegyezni, hogy az alumíniumkeretek üvegezésének a kicserélési időszaka nem az 
alumínium nyílászárók kiemelése céljából került be a táblázatba, hanem azért, mert ez volt az 
eredeti hivatkozási alap. Egyes szabványok, mint például a BS 7543: 2003 30 éves tervezett 
élettartamot írnak elő, az ágazatbeli európai szövetségek által nyújtott adatok szerint pedig a 
hőszigetelő üvegezések várható élettartama meghaladhatja a 20 évet, míg az nyílászáró 
élettartama ennek legalább a duplája lehet. 
 
Minél fejlettebb műszakilag a nyílászárók, annál többe kerül. A nyílászáró árát megnövelő, 
fejlett műszaki megoldások például a dupla vagy tripla üvegréteg alkalmazása, száraz levegő 
helyett nemesgázok (pl. argon) használata az üvegtáblák közötti rés kitöltésére, alacsony 
hőkisugárzást biztosító bevonatok vagy zajcsökkentő laminált üveg alkalmazása, minimalizált 
hőhíddal rendelkező keretek használata. Az épületben a hőtani szempontból hatékonyabb 
nyílászárók használatából eredő költségmegtakarítás terén egyensúlyt kell teremteni a 
műszakilag korszerű nyílászárók és a beszerzés helyén felmerülő költségek között.  
 
A jelenlegi általános tanács szerint a dupla üvegezésű nyílászárók beépítése 
költséghatékony, és mérsékelt éghajlaton jelentős környezeti előnyökkel jár az egyrétegű 
üvegezéshez képest, mivel várhatóan megfelezi az nyílászárón keresztül elvesző hő 
mennyiségét.9 A háromrétegű nyílászárók beépítése megtakarításokat eredményezhet a 
költségek és a környezetvédelem terén, de ezen nyílászárók üvegezésének többletköltsége a 
duplarétegű nyílászárók árának a 20–40%-át teszi ki.10 Ilyen nyílászárók beillesztése 

                                                                                                                                         
6 A Tanács által az épületekben található alumíniummal kapcsolatosan a konzultáció alatt nyújtott tájékoztatás.  
7 Leitfaden Nachhaltiges Bauen, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, Januar 2001, Iránymutatások a fenntartható 
építkezésért, Építésügyi és Területfejlesztési Hivatal, 2001. január. 
8  Sjogren Leong, M. (2004). A fogyasztásból visszakerülő ablakok által képzett háztartási hulladék gyűjtésének és 
újrafeldolgozásának fokozása. WRAP kutatási jelentés. A „BNWS01 táblázatokba foglalt adatok : A házak ablakrendszerei – iparági, 
termék-, és piaci áttekintés” alapján.  
9 Energy Saving Trust (Energiatakarékossági Szövetség) tanácsadó központ, www.energysavingtrust.org.uk  
10 Az információ forrása: http://www.glaziersregister.com/About_Double_Glazing.php és az Eurowindow megjegyzései. 
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gazdasági szempontból összességében nem feltétlenül előnyös, kivéve ha az év jelentős 
részében szélsőségesen hideg vagy meleg az időjárás, illetve ha jelentős a zajszennyezés, 
amely esetben a belső környezetre további kedvező hatást gyakorolhat ez a nyílászárótípus. 
A háromrétegű üvegezés előnyei azonban már mérsékelt éghajlat esetén sem 
elhanyagolhatóak, széleskörű bevezetését számos európai országban javasolják, 
Svédországban például már előírták a használatát, Németországban és Ausztriában pedig 
olyan szabványt fognak bevezetni, amely ösztönzőleg hat majd az alkalmazására. Ezek a 
nyílászárók már alapfelszerelésnek számítanak több alacsony szén-dioxid-kibocsátású 
mintalakásban. A rendkívül kevés energiafogyasztást biztosító PassivHaus-szabvány 
háromrétegű nyílászárók használatát írja elő, amelyek U értéke legfeljebb 0,8 W/m²K lehet. 
Ennyire alacsony U értékkel rendelkező nyílászáró előállításához háromrétegű üvegezésre és 
a keret szigetelésére, továbbá drágább gyártási technológiák alkalmazására, például argon 
helyett kripton használatára van szükség. 
 
Új technológiák, például a korlátozott rendelkezésre állásuk miatt e helyen nem említett, 
légmentesen zárt nyílászárók a jövőben jelentősebb előnyöket biztosíthatnak. Az elsődleges 
szempontok azonban továbbra is a helyi éghajlat és a felhasználási szokások, amelyeket 
figyelembe kell venni annak eldöntésekor, hogy melyik az épület számára legmegfelelőbb 
rétegzettségű és típusú üvegezés. 
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5. Vonatkozó európai uniós jogi aktusok és információforrások 
 
5.1. Európai uniós jogi aktusok 

 
• A Tanács 89/106/EGK irányelve (1988. december 21.) az építési termékekre vonatkozó 

tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről.  
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:HU:HTML 
 
• 2010/30/EU irányelv az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-

fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:HU:PDF 

 
• 2010/31/EU irányelv az épületek energiahatékonyságáról. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:HU:PDF 

 
• A Tanács 94/62/EK irányelve a csomagolás és a csomagolási hulladék csökkentéséről. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:HU:HTML 
 
• A Bizottság 97/129/EK határozata (1997. január 28.) a csomagolóanyagok azonosítási 

rendszerének a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv értelmében történő meghatározásáról. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:HU:HTML 

 
• 2004/12/EK irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK 

irányelv módosításáról 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:EN:PDF 

 
• 2008/98/EK keretirányelv a hulladékokról 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:HU:PDF 

 
• 1999/31/EK irányelv a hulladéklerakókról  
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:HU:HTML 
 
• A Tanács 2006/32/EK irányelve, amely az energia végfelhasználóira összpontosít.  

  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:01:HU:HTML 

 
• 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, 

engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH-rendelet). 
  http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:HU:PDF 
 

• 1272/2008/EK rendelet (2008. december 16.) az anyagok és keverékek 
osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról („osztályozási rendelet”) 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:HU:PDF 

 
• A Tanács 93/68/EGK irányelve egyes irányelvek, többek között a 89/106/EGK irányelv 

(építési termékek) módosításáról. 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:HU:HTML 
 
• 2009/125/EK irányelv az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát tervezésére 

vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról:  
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:HU:PDF 
 

5.2. Ökocímkék és egyéb követelményforrások 
• A nyílászárók hatékonyságának minősítő rendszere (Window Efficiency Rating 

System – WERS), Új-Zélandi Nyílászáró-szövetség (Window Association of New 
Zealand) 
www.wanz.org.nz  
 

• A nyílászárók energiahatékonyságának minősítő rendszere (Window Energy Rating 
System – WERS), Ausztrália 
www.wers.net  
 

• Energy Star, Kanada, Energiahatékonysági Hivatal 
http://www.oee.nrcan.gc.ca/energystar/english/consumers/window.cfm?attr=4  
 

• Koreai ökocímke 
EL250 2003/1/2003-200 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_01.asp?search=1_1  

 
• Kínai ökocímke, Kínai Ökocímkeközpont 

Környezetkímélő termékekre vonatkozó műszaki követelmények, környezettudatos 
címkével ellátott termékekre vonatkozó, hitelesíthető műszaki követelmények, 
energiatakarékos ajtók és ablakok HBC 14-2002 

 
• Hongkongi Zöld Címke-rendszer 

Nyílászárók vonatkozó környezetvédelmi termékkövetelmények: GL-008-004 
http://www.greencouncil.org/eng/greenlabel/cert.asp 

 
• Energy Star, a lakóépületek ablakaira, ajtóira és felülvilágítóira vonatkozó 

programkövetelmények, 4. verzió, 2007. május 14. 
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=manuf_res.pt_windows 

 
• BFRC energiateljesítmény-címke és osztályzási értékelések 

http://www.bfrc.org/  
 

• Északi Hattyú 
Ablakok és külső ajtók ökocímkéje, a 2004. december 12–2009. június 30. közötti 
időszakra vonatkozó, követelményeket tartalmazó dokumentum. 
http://www.svanen.nu/ 

 
• Nemzetközi Szabványügyi Szervezet 

Hivatkozási szám: 1131 
http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1131  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=4
0360  
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=3
0300 

 
• Európai Szabványügyi Bizottság 

www.cen.en/cenorm/homepage.htm  
 

• VMRG Keurmerk 
Holland Fémnyílászáró- és -homlokzatgyártók Szövetsége 
http://www.vmrg.nl/paginas/english/ 
 

• VKG Keurmerk 
Holland PVC Homlokzatelem-gyártók Iparági Szövetsége 
http://www.vkgkozijn.nl/page.php?id=54 


