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Az egészségügyi szerelvényekre vonatkozó uniós GPP-követelmények 
 
A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a dokumentum az egészségügyi szerelvények termékcsoportra 
vonatkozóan kidolgozott uniós GPP-követelményeket határozza meg. A kísérő technikai háttérjelentés részletesen ismerteti e követelmények kiválasztásának 
indokait, és tartalmazza a további információgyűjtéshez szükséges hivatkozásokat is. 
 
Minden termék-/szolgáltatáscsoport tekintetében két követelményrendszert mutatunk be: 
 
 Az alapkövetelmények az alapvető környezeti hatásokkal foglalkoznak, és alkalmasak arra, hogy bármely tagállam ajánlatkérő szerve alkalmazza 

azokat. Úgy kerültek kialakításra, hogy a lehető legkisebb ellenőrzési többletráfordítással vagy költségnövekedéssel alkalmazhatók legyenek.  
 Az átfogó követelményeket azok alkalmazhatják, akik a piacon elérhető legjobb termékeket kívánják megvásárolni. Alkalmazásuk ellenőrzési 

többletráfordítással és csekély költségnövekedéssel járhat az azonos funkciókkal rendelkező egyéb termékekhez képest. 
 
1. Fogalommeghatározás és alkalmazási kör 
 
Ez a dokumentum az egészségügyi szerelvényekre vonatkozóan tartalmaz közbeszerzési intézkedéseket. E követelmények alkalmazásában az egészségügyi 
szerelvények köre az alábbi termékcsoportokat foglalja magában:  
1) csaptelepek; 
2) zuhanyfejek; 
3) zuhanyok.  
 
A fenti termékcsoportok meghatározásai az alábbiak1: 
„csaptelep”: közvetlenül vagy közvetetten manuálisan, mechanikusan és/vagy automatikusan működtetett vízkivételi szelep. 
 
„zuhanyfej”: 

a) olyan rögzített, a használó feje felett vagy teste mellett elhelyezett zuhanykifolyó, testmasszázszuhany-kifolyó vagy más hasonló eszköz, az állíthatót 
is beleértve, amely a vízvezetékből vett vizet a használóra irányítja; vagy  

b) olyan mozgatható, a használó kezében tartandó, zuhanycsatlakozós csaptelephez csatlakoztatott zuhanykifolyó, amely megfelelő megtámasztó 
szerelvény segítségével közvetlenül a csaptestre vagy a falra függeszthető;  

 
„zuhany”: a zuhanyfej és a működtetéséhez szükséges szabályozószelepek és/vagy szabályozóeszközök olyan együttese, amelyet egységes csomagolásban, 
egyetlen készletként árusítanak; 

                                                 
1 Az ezekben az ismertetésekben használt további meghatározásokat és fogalmakat a dokumentum végén található szószedet tartalmazza. 
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A termékcsoportba tartoznak a jellemzően középületekben – iskolákban, irodaépületekben, kórházakban, uszodákban, sportlétesítményekben stb. – használt, 
háztartási és nem háztartási felhasználási területre szánt egészségügyi szerelvények. 
 
A GPP-követelmények nem vonatkoznak az alábbi terméktípusokra: 

• a fürdőkád töltésére szolgáló csaptelepek; 
• külső csaptelepek; 
• különleges célú nem háztartási csaptelepek, zuhanyfejek és zuhanyok, amelyek funkciójuk rendeltetésszerű ellátásához korlátozatlan térfogatáramot 

igényelnek (például laboratóriumi biztonsági csaptelepek és zuhanyok, professzionális konyhai csaptelepek); 
• a kertészeti termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó GPP-követelmények hatálya alá tartozó csaptelepek. 

 
2. Alapvető környezeti hatások 
 
Az egészségügyi szerelvények fő környezeti hatása az üzemelési szakasszal, vagyis a vízfogyasztással és a víz felmelegítéséhez használt energiával áll 
összefüggésben. További, bár jóval csekélyebb környezeti hatással járhat a gyártás során keletkező kibocsátás és a veszélyes, illetve a nem veszélyes hulladék 
keletkezése. Az egészségügyi szerelvényekre vonatkozó vízhatékonysági követelmények meghatározása elősegíti a vízfogyasztás, valamint a 
vízfelmelegítéssel összefüggő, kapcsolódó energiafogyasztás csökkentését; ilyen módon a vízszolgáltatásból, a víz elosztásából és a szennyvízkezelésből, 
továbbá az energiatermelésből és az ehhez szükséges hűtővíz-felhasználásból eredő környezeti hatások csökkentését eredményezi. 
 

Alapvető környezeti hatások  GPP-megközelítés 
 

• Vízfogyasztás, különösen az 
üzemelési szakaszban 

• Energiafogyasztás, különösen 
vízfelmelegítés során 

• Levegőbe és vízbe történő 
kibocsátás, elsősorban az 
energiatermelés és a gyártási 
folyamatok során  
 

  
 
 
 
 

• Víz- és energiahatékony 
egészségügyi szerelvények 
beszerelése új és felújított 
épületekbe 

 

A hatások sorrendje nem feltétlenül tükrözi azok fontosságát.  
 
A technikai háttérjelentésben részletes információk találhatók az egészségügyi szerelvények termékcsoportjáról, beleértve a kapcsolódó jogszabályokra és más 
forrásokra vonatkozó tájékoztatást is. 
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3. Az egészségügyi szerelvényekre vonatkozó uniós GPP-követelmények 
 
A technikai háttérjelentésben szereplő adatok és információk alapján az alábbi uniós GPP-követelményrendszerekre teszünk javaslatot:  
 
a) a vízhatékony egészségügyi szerelvények beszerzésére vonatkozó követelmények (3.1); 
b) az új vagy felújított ingatlanokban zajló beszerelési munkálatokra vonatkozó követelmények (3.2), amelyek a vízhatékony egészségügyi szerelvények 

beszerzésére vonatkozó követelmények kiegészítéseként használhatók.  
 
 

3.1 Az egészségügyi szerelvényekre vonatkozó uniós GPP-követelmények 
Alapkövetelmény Átfogó követelmény 

TÁRGY TÁRGY 
Vízhatékony egészségügyi szerelvények beszerzése új vagy felújított 
épületekbe 

Vízhatékony egészségügyi szerelvények beszerzése új vagy felújított 
épületekbe 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
 
1. Vízfogyasztás és ezzel összefüggő energiamegtakarítás 
1A. Lehetséges legnagyobb térfogatáram  

Az egészségügyi szerelvény víznyomástól független lehetséges legnagyobb 
térfogatárama nem haladhatja meg az 1. táblázatban található értékeket.  

 
1. táblázat Az „egészségügyi szerelvények” lehetséges legnagyobb 
térfogatárama  

Termékalcsoport Térfogatáram [l/perc] 
Konyhai csaptelepek  8,0 

Mosdók csaptelepei  7,0 

Zuhanyfejek vagy zuhanyok[1] 9,0 
[1] megjegyzés: A többféle sugárformával rendelkező zuhanyfejeknek és 
zuhanyoknak a legnagyobb térfogatáramú beállítás mellett is teljesíteniük kell 
a követelményt. 

 
1. Vízfogyasztás és ezzel összefüggő energiamegtakarítás 
1A. Lehetséges legnagyobb térfogatáram  
Az egészségügyi szerelvény víznyomástól független lehetséges legnagyobb 
térfogatárama nem haladhatja meg az 1. táblázatban található értékeket.  
 
1. táblázat Az „egészségügyi szerelvények” lehetséges legnagyobb 
térfogatárama 

Termékalcsoport Térfogatáram  
[l/perc] 

Konyhai 
csaptelepek[1]  

térfogatáram-korlátozó 
eszköz nélkül 

6,0 

térfogatáram-korlátozó 
eszközzel[2] 

8,0 

Mosdók 
csaptelepei[1] 

térfogatáram-korlátozó 
eszköz nélkül 

6,0 
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Ellenőrzés: 
Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. 
Eltérő esetben az ajánlatkérő számára az ajánlattal együtt az egészségügyi 
szerelvényeknek a megfelelő EN szabványban (lásd az alábbi 2. táblázatban 
szereplő felsorolást) vagy egy azzal egyenértékű szabványban előírt vizsgálati 
eljárás szerinti vizsgálatával kapott eredményeket is be kell nyújtani. A 
vizsgálatokat a gyártó által a nagynyomású rendszerekben (jellemzően 1,0–
5,0 bar) történő felhasználásra alkalmasként bemutatott termékek esetében 1,5, 
3,0 és 4,5 bar (±0,2 bar) nyomáson, a gyártó által a kisnyomású rendszerekben 
(jellemzően 0,1–0,5 bar) történő felhasználásra alkalmasként bemutatott 
termékek esetében 0,2, 0,3 és 0,5 bar (±0,02 bar) nyomáson kell elvégezni. A 
három mérési eredmény számtani közepe nem haladhatja meg a lehetséges 
legnagyobb térfogatáramnak az 1. táblázatban előírt értékét. A vizsgálatokat 
olyan laboratóriumoknak kell végezniük, amelyek megfelelnek az EN ISO 
17025 szabvány általános követelményeinek vagy az azzal egyenértékű 
követelményeknek. 
A gyártó műszaki dokumentációja vagy más olyan megfelelő igazolási mód, 
amely szerint e követelmények teljesültek, szintén elfogadható. 
 
2. táblázat Az egészségügyi szerelvényekre vonatkozó EN szabványok 

Szám Cím 

EN 200  
Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó 
rendszerek kifolyószelepei és keverő 
csaptelepei. Általános műszaki követelmények   

EN 816  Egészségügyi szerelvények. Automatikus 
elzárószelepek, PN10 

EN 817  Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő 
csaptelepek (PN 10). Általános műszaki előírások 

EN 1111  Egészségügyi szerelvények. Hőfokszabályzós keverő 

térfogatáram-korlátozó 
eszközzel[2] 

8,0 

Zuhanyfejek vagy zuhanyok[3] 8,0 

[1] megjegyzés: A csaptelepek térfogatáram-korlátozó eszközzel vagy anélkül 
is szállíthatók. A legnagyobb térfogatáram mértéke az ilyen kiegészítő eszköz 
meglététől vagy hiányától függ. 
[2] megjegyzés: A térfogatáram-korlátozó eszközt úgy kell kialakítani, hogy 
alapértelmezett térfogatáramként (víztakarékos beállítás esetében) legfeljebb 
6 l/min legyen beállítható. A lehetséges legnagyobb térfogatáram nem 
haladhatja meg a 8 l/min-t. 
[3] megjegyzés: A többféle sugárformával rendelkező zuhanyfejeknek és 
zuhanyoknak a legnagyobb térfogatáramú beállítás mellett is teljesíteniük kell 
a követelményt. 
 
Ellenőrzés: 
Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. 
Eltérő esetben az ajánlattal együtt az egészségügyi szerelvényeknek a 
megfelelő EN szabványban (lásd az alábbi 2. táblázatban szereplő felsorolást) 
vagy egy ezzel egyenértékű szabványban előírt vizsgálati eljárás szerinti 
vizsgálatával kapott eredményeket is be kell nyújtani az ajánlatkérő számára 
ellenőrzés céljából. A vizsgálatokat a gyártó által a nagynyomású 
rendszerekben (jellemzően 1,0–5,0 bar) történő felhasználásra alkalmasként 
bemutatott termékek esetében 1,5, 3,0 és 4,5 bar (±0,2 bar) nyomáson, a 
gyártó által a kisnyomású rendszerekben (jellemzően 0,1–0,5 bar) történő 
felhasználásra alkalmasként bemutatott termékek esetében 0,2, 0,3 és 0,5 bar 
(±0,02 bar) nyomáson kell elvégezni. A három mérési eredmény számtani 
közepe nem haladhatja meg a lehetséges legnagyobb térfogatáramnak az 
1. táblázatban előírt értékét. A vizsgálatokat olyan laboratóriumoknak kell 
végezniük, amelyek megfelelnek az EN ISO 17025 szabvány általános 
követelményeinek vagy az azzal egyenértékű követelményeknek. 
Ha a termék térfogatáram-korlátozó eszközzel van felszerelve, akkor az 
alkalmazott eszköz leírását (fő műszaki paramétereinek, valamint 
beszerelésének, beállításának és használatának ismertetését) is át kell adni. 



 5 

csaptelepek (PN 10). Általános műszaki előírások 

EN 1112  
Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó 
rendszerek egészségügyi szerelvényeinek 
zuhanycsatlakozói. Általános műszaki követelmények 

EN 1286 Egészségügyi szerelvények. Kisnyomású, mechanikus 
keverő csaptelepek. Általános műszaki előírások 

EN 1287 
Egészségügyi szerelvények. Kisnyomású, 
hőfokszabályozós keverő csaptelepek. Általános 
műszaki előírások 

EN 15091 Egészségügyi szerelvények. Az egészségügyi 
szerelvények elektronikus nyitása és zárása 

EN 248  Egészségügyi szerelvények. Galvanizált nikkel-króm 
bevonatok általános követelményei 

EN 60335-1 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek 

EN 60335-2-35 
Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. 
Biztonság. Átfolyórendszerű vízmelegítők egyedi 
követelményei 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gyártó műszaki dokumentációja vagy más olyan megfelelő igazolási mód, 
amely szerint e követelmények teljesültek, szintén elfogadható. 
 
2. táblázat Az egészségügyi szerelvényekre vonatkozó EN szabványok 

Szám Cím 

EN 200  
Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó 
rendszerek kifolyószelepei és keverő 
csaptelepei. Általános műszaki követelmények   

EN 816  Egészségügyi szerelvények. Automatikus 
elzárószelepek, PN10 

EN 817  Egészségügyi szerelvények. Mechanikus keverő 
csaptelepek (PN 10). Általános műszaki előírások 

EN 1111  Egészségügyi szerelvények. Hőfokszabályzós keverő 
csaptelepek (PN 10). Általános műszaki előírások 

EN 1112  
Egészségügyi szerelvények. 1-es és 2-es típusú vízellátó 
rendszerek egészségügyi szerelvényeinek 
zuhanycsatlakozói. Általános műszaki követelmények 

EN 1286 Egészségügyi szerelvények. Kisnyomású, mechanikus 
keverő csaptelepek. Általános műszaki előírások 

EN 1287 
Egészségügyi szerelvények. Kisnyomású, 
hőfokszabályozós keverő csaptelepek. Általános 
műszaki előírások 

EN 15091 Egészségügyi szerelvények. Az egészségügyi 
szerelvények elektronikus nyitása és zárása 

EN 248  Egészségügyi szerelvények. Galvanizált nikkel-króm 
bevonatok általános követelményei 

EN 60335-1 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek 

EN 60335-2-35 Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. 
Biztonság. Átfolyórendszerű vízmelegítők egyedi 
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követelményei 
 

 
1B. A lehetséges legnagyobb térfogatáram minimuma 
Az egészségügyi szerelvény lehetséges legnagyobb térfogatáramának a 
víznyomástól független minimuma nem lehet kisebb a 3. táblázatban található 
értékeknél. 
 
3. táblázat Az egészségügyi szerelvények lehetséges legnagyobb 
térfogatáramának minimuma 

Termékalcsoport Térfogatáram [l/perc] 
Konyhai csaptelepek 2,0 

Mosdók csaptelepei 2,0 

Zuhanyfejek és zuhanyok 4,5 
Elektromos zuhanyok és 
kisnyomású zuhanyok2 
 

3,0 

 
Ellenőrzés: 
Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. 
Eltérő esetben az ajánlattal együtt az egészségügyi szerelvényeknek a 
megfelelő EN szabványban (lásd a 2. táblázatban szereplő felsorolást) vagy 
egy ezzel egyenértékű szabványban előírt vizsgálati eljárás szerinti 
vizsgálatával kapott eredményeket is be kell nyújtani az ajánlatkérő számára 
ellenőrzés céljából. A vizsgálatokat a gyártó által a nagynyomású 
rendszerekben (jellemzően 1,0–5,0 bar) történő felhasználásra alkalmasként 
bemutatott termékek esetében 1,5, 3,0 és 4,5 bar (±0,2 bar) nyomáson, a 
kisnyomású rendszerekben (jellemzően 0,1–0,5 bar) történő felhasználásra 
alkalmasként bemutatott termékek esetében 0,2, 0,3 és 0,5 bar (±0,02 bar) 
nyomáson kell elvégezni. A három mérési eredmény számtani közepe nem 
lehet kisebb, mint a lehetséges legnagyobb térfogatáramnak a 3. táblázatban 

 
1B. A lehetséges legnagyobb térfogatáram minimuma  
Az egészségügyi szerelvény lehetséges legnagyobb térfogatáramának a 
víznyomástól független minimuma nem lehet kisebb a 3. táblázatban található 
értékeknél. 
 
3. táblázat Az egészségügyi szerelvények lehetséges legnagyobb 
térfogatáramának minimuma  

Termékalcsoport Térfogatáram [l/perc] 
Konyhai csaptelepek 2,0 

Mosdók csaptelepei 2,0 

Zuhanyfejek és zuhanyok 4,5 

Elektromos zuhanyok és 
kisnyomású zuhanyok2 3,0 

 
Ellenőrzés:  
Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni.  
Eltérő esetben az ajánlattal együtt az egészségügyi szerelvényeknek a 
megfelelő EN szabványban (lásd a 2. táblázatban szereplő felsorolást) vagy 
egy ezzel egyenértékű szabványban előírt vizsgálati eljárás szerinti 
vizsgálatával kapott eredményeket is be kell nyújtani az ajánlatkérő számára 
ellenőrzés céljából. A vizsgálatokat a gyártó által a nagynyomású 
rendszerekben (jellemzően 1,0–5,0 bar) történő felhasználásra alkalmasként 
bemutatott termékek esetében 1,5, 3,0 és 4,5 bar (±0,2 bar) nyomáson, a 
kisnyomású rendszerekben (jellemzően 0,1–0,5 bar) történő felhasználásra 
alkalmasként bemutatott termékek esetében 0,2, 0,3 és 0,5 bar (±0,02 bar) 
nyomáson kell elvégezni. A három mérési eredmény számtani közepe nem 
lehet kisebb, mint a lehetséges legnagyobb térfogatáramnak a 3. táblázatban 

                                                 
2 Kisnyomású rendszerekben (jellemzően 0,1–0,5 bar) történő felhasználásra alkalmasként értékesített termékek 
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előírt értéke. A vizsgálatokat olyan laboratóriumoknak kell végezniük, 
amelyek megfelelnek az EN ISO 17025 szabvány általános követelményeinek 
vagy az azzal egyenértékű követelményeknek.      
A gyártó műszaki dokumentációja vagy más olyan megfelelő igazolási mód, 
amely szerint e követelmények teljesültek, szintén elfogadható. 
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1C. Hőfokszabályozás  
(ez a követelmény nem alkalmazandó a zuhanyfejekre, valamint a már eleve 
hőfokszabályozott vízvezetékrendszerhez történő csatlakoztatásra tervezett 
egészségügyi szerelvényekre)  
Az egészségügyi szerelvényeket olyan műszakilag fejlett eszközzel vagy 
műszaki megoldással kell ellátni, amely lehetővé teszi a hőfok szabályozását.    
A hatóságok az igényeik alapján az alábbi lehetőségek közül választhatnak:   
 
a) Az egészségügyi szerelvényeket forróvíz-gátlóval kell ellátni. 
 
b) Az egészségügyi szerelvény lehetővé teszi a termosztátos 
hőfokszabályozást. 
 
c) Az egészségügyi szerelvény középállásban hideg vizet ad. 
 
A kétkaros zuhanyok ennek a követelménynek nem felelnek meg. 
 
 
Ellenőrzés: 
Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő igazolási mód is 
elfogadható, benyújtható például a gyártó/szállító nyilatkozata az alkalmazott 
megoldás típusának és technikai paramétereinek megfelelőségéről.  
Ha egy vízvezetékrendszer már eleve hőfokszabályozott, akkor az 
ajánlattevőnek ki kell fejtenie, hogy az egészségügyi szerelvényt pontosan 
melyik konkrét műszaki tulajdonsága teszi alkalmassá az ilyen típusú 
rendszerhez történő csatlakoztatásra. 
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1D. A több felhasználó által, gyakran használt egészségügyi szerelvények 
időszabályozása 
A nem háztartási ingatlanokban több felhasználó számára, gyakori használatra 
beszerelt egészségügyi szerelvények (vagyis az iskolák, irodaépületek, 
kórházak, uszodák és hasonló létesítmények nyilvános mellékhelyiségeibe 
vagy mosdóiba beszerelt egészségügyi szerelvények) lehetővé teszik egy-egy 
vízkivétel (vagyis az elfogyasztott vízmennyiség) időkorlátozását. Ez 
teljesülhet a termékek olyan eszközzel való felszerelésével, amely a vízkiadást 
a használat megszűnése után egy bizonyos idővel leállítja (például olyan 
érzékelő, amely leállítja a vízkiadást, ha a használó elhagyja az érzékelő 
érzékelési tartományát), és/vagy a vízkiadást egy előre beállított használati idő 
elteltével leállítja (például olyan időkapcsoló, amely leállítja a vízkiadást, ha 
az előre meghatározott maximális vízkivételi idő letelt). 
 
a) Amennyiben a hatóság időszabályozós rendszert kíván használni: 
Az időkapcsolós egészségügyi szerelvények előre meghatározott maximális 
vízkivételi ideje csaptelepek esetében legfeljebb 15 másodperc, zuhanyok 
esetében legfeljebb 35 másodperc lehet. A terméknek ugyanakkor lehetővé 
kell tennie, hogy a beszerelést végző személy a vízkivételi időt a termék 
szándékolt felhasználásának megfelelően beállítsa.  
 
b) Amennyiben a hatóság érzékelős rendszert kíván használni: 
Az érzékelős egészségügyi szerelvények által a használat megszűnése után 
engedett többlet vízkivételi idő csaptelepek esetében legfeljebb 2 másodperc, 
zuhanyok esetében legfeljebb 3 másodperc lehet. Emellett az érzékelős 
egészségügyi szerelvényekben olyan „biztonsági műszaki megoldást” is kell 
alkalmazni, amely a használat megszűnése után – baleset-megelőzés céljából 
vagy annak megakadályozására, hogy a nem használt csaptelepből vagy 
zuhanyból feleslegesen folyjon a víz – legfeljebb 2 perc vízkivételi többletidőt 
enged.  
 
Ellenőrzés: 
Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő igazolási mód is 
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engedett többlet vízkivételi idő csaptelepek esetében legfeljebb 1 másodperc, 
zuhanyok esetében legfeljebb 3 másodperc lehet. Emellett az érzékelős 
egészségügyi szerelvényekben olyan „biztonsági műszaki megoldást” is kell 
alkalmazni, amely a használat megszűnése után – baleset-megelőzés céljából 
vagy annak megakadályozására, hogy a nem használt csaptelepből vagy 
zuhanyból feleslegesen folyjon a víz – legfeljebb 2 perc vízkivételi többletidőt 
enged.  
 
Ellenőrzés: 
Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő igazolási mód is 
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elfogadható, benyújtható például a gyártó/szállító nyilatkozata az alkalmazott 
megoldás típusának és technikai paramétereinek (időkapcsoló esetében a 
térfogatáram előre beállított vízkivételi idő, érzékelő esetében a használat 
megszűnése után engedett többlet vízkivételi idő) megfelelőségéről. 
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2. Az anyagok vegyi és higiéniai viselkedése 
Az ivóvízzel érintkezésbe kerülő anyagokból és az ezekhez társuló 
szennyeződésekből egyetlen vegyület sem kerülhet az emberi fogyasztásra 
kerülő vízbe olyan módon, hogy az közvetlenül vagy közvetetten csökkentse 
az emberi egészség védelmének szintjét3. Nem okozhatja továbbá az emberi 
fogyasztásra szánt víz minőségének (megjelenésének, szagának, ízének) 
romlását sem. A szóban forgó anyagokban a helyes működtetés ajánlott 
határai között (lásd a 2. táblázatban felsorolt szabványokban megállapított 
alkalmazási feltételeket) nem következhet be olyan változás, amely a termék 
működését hátrányosan befolyásolná. A korrózióval szemben nem kellően 
ellenálló anyagokat olyan megfelelő védelemmel kell ellátni, amely biztosítja, 
hogy egészségi szempontból ne jelentsenek kockázatot. 
 
Ellenőrzés: 
Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni.  
Más megfelelő igazolási mód is elfogadható, például a gyártó írásbeli 
nyilatkozata a fenti feltétel teljesüléséről, az arra vonatkozó igazolás egy 
példányával együtt, amely igazolja, hogy az ivóvízzel érintkezésbe kerülő 
anyagokra/termékekre vonatkozó higiéniai előírások a termék forgalomba 
hozatala szerinti tagállam nemzeti előírásaival összhangban teljesülnek. 
 

 
2. A termék minősége és tartóssága 
 
2.1. A szabad felületek állapota és a bevonatok minősége 
A fémes nikkel-króm bevonattal ellátott egészségügyi termékeknek – a 
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bevonat alatti anyagtól függetlenül – teljesíteniük kell az EN 248 szabvány 
követelményeit. 
 
Ellenőrzés: 
Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket (ha vannak 
ilyenek) teljesítő termékeket megfelelőnek kell tekinteni.  
Eltérő esetben az ajánlatkérő számára az ajánlattal együtt az egészségügyi 
szerelvényekről szóló EN 248 szabványban vagy egy ezzel egyenértékű 
szabványban előírt vizsgálati eljárás szerinti vizsgálatának eredményeit is be 
kell nyújtani ellenőrzés céljából. A vizsgálatokat olyan laboratóriumoknak kell 
végezniük, amelyek megfelelnek az EN ISO 17025 szabvány általános 
követelményeinek vagy az azzal egyenértékű követelményeknek. 
A gyártó műszaki dokumentációja vagy más olyan megfelelő igazolási mód, 
amely szerint e követelmények teljesültek, szintén elfogadható. 
 
2.2 Javíthatóság és pótalkatrészek rendelkezésre állása  
A terméket úgy kell megtervezni, hogy cserélhető alkotóelemeit – esettől 
függően – a végfelhasználó vagy szakember egyszerűen kicserélhesse. A 
termékhez tartozó termékismertető adatlapon egyértelműen meg kell jelölni, 
mely alkotóelemek cserélhetők. Az ajánlattevőnek emellett egyértelmű 
utasítások révén gondoskodnia kell arról, hogy – esettől függően – a 
végfelhasználó vagy képzett szakember elvégezhesse az alapvető javításokat. 
Mindezeken túlmenően az ajánlattevőnek a beszerzés napját követően 
legalább öt évig gondoskodnia kell megfelelő pótalkatrészekről. 
 
Ellenőrzés: 
Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő igazolási módok is 
elfogadhatók, így a fenti kikötés teljesítését tanúsító írásbeli gyártói igazolás 
is. 
Az ajánlattevő átadja az alkatrészcsere módjára vonatkozó leírást, és 
garantálja a pótalkatrészek rendelkezésre állását. 
 
2.3 Jótállás 
Az ajánlattevőnek legalább négy évig jótállást kell vállalnia a termék 
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javításáért vagy cseréjéért. 
 
Ellenőrzés: 
Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő igazolási módok is 
elfogadhatók, így a fenti kikötés teljesítését tanúsító írásbeli gyártói igazolás 
is. 
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Ellenőrzés: 
Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő igazolási módok is 
elfogadhatók, így a fenti kikötés teljesítését tanúsító írásbeli gyártói igazolás 
is. 
 

 
3. A felhasználók tájékoztatása 
A terméket el kell látni az alábbi, nyomtatott (a csomagoláson és/vagy a 
terméket kísérő dokumentációban) és/vagy elektronikus formában megadott 
tájékoztatással: 
a) utasításokat kell adni a beszerelésre vonatkozóan, megjelölve azokat az 

üzemi nyomásokat, amelyek mellett a termék használható; 
b) ajánlásokat kell megfogalmazni a termék helyes használatához és 

karbantartásához (beleértve a tisztítást és a vízkőmentesítést is), és a 
felhasználót minden lényeges utasítással el kell látni, különösen pedig:   

 i. tanácsokat kell adni a termékek karbantartásához és 
használatához;  

ii. tájékoztatást kell adni arról, hogy melyek a termék cserélhető 
alkatrészei;  

iii. utasításokat kell adni arra vonatkozóan, hogy csöpögés esetén 
hogyan kell kicserélni a tömítéseket;  

iv. tanácsokat kell adni azzal kapcsolatban, hogy a megfelelő 
tisztítószerek alkalmazásával hogyan előzhető meg az 
egészségügyi szerelvény belső és külső felületeinek károsodása; 

v.  tanácsokat kell adni a szellőzők rendszeres és megfelelő 
karbantartásával kapcsolatban.  

 
Ellenőrzés: 
Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő igazolási módok is 
elfogadhatók, így a fenti kikötés teljesítését tanúsító írásbeli gyártói igazolás 
is. 
 

 
4. A felhasználók tájékoztatása 
A terméket el kell látni az alábbi, nyomtatott (a csomagoláson és/vagy a 
terméket kísérő dokumentációban) és/vagy elektronikus formában megadott 
tájékoztatással: 
a) utasításokat kell adni a beszerelésre vonatkozóan, megjelölve azokat az 

üzemi nyomásokat, amelyek mellett a termék használható; 
b) ajánlásokat kell megfogalmazni a termék helyes használatához és 

karbantartásához (beleértve a tisztítást és a vízkőmentesítést is), és a 
felhasználót minden lényeges utasítással el kell látni, különösen pedig:  
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használatához;  

ii. tájékoztatást kell adni arról, hogy melyek a termék cserélhető 
alkatrészei;  

iii. utasításokat kell adni arra vonatkozóan, hogy csöpögés esetén 
hogyan kell kicserélni a tömítéseket;  

iv. tanácsokat kell adni azzal kapcsolatban, hogy a megfelelő 
tisztítószerek alkalmazásával hogyan előzhető meg az 
egészségügyi szerelvény belső és külső felületeinek károsodása; 

v.  tanácsokat kell adni a szellőzők rendszeres és megfelelő 
karbantartásával kapcsolatban.  

 
Ellenőrzés: 
Az I. típusú ökocímkével ellátott és a felsorolt követelményeket teljesítő 
termékeket megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő igazolási módok is 
elfogadhatók, így a fenti kikötés teljesítését tanúsító írásbeli gyártói igazolás 
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is. 
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3.2 Az egészségügyi szerelvények beszerelésére vonatkozó uniós GPP-követelmények 
Ezeket a követelményeket beszerelési munka beszerzése esetén a 3.1. szakaszban foglalt követelmények kiegészítéseként kell alkalmazni. 

Alapkövetelmény Átfogó követelmény 
TÁRGY TÁRGY 

Új vízhatékony egészségügyi szerelvények beszerelése vagy cseréje  Új vízhatékony egészségügyi szerelvények beszerelése vagy cseréje  
KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT KIVÁLASZTÁSI SZEMPONT 
 

1. Egészségügyi szerelvények beszerelése esetén az ajánlattevő igazolja, 
hogy az egészségügyi szerelvények beszerelését vagy cseréjét megfelelően 
képzett és tapasztalt személyzet végzi. 

Az ajánlattevő emellett átadja az általa az utóbbi öt évben elvégzett, 
egészségügyi szerelvények beszerelésére irányuló munkák listáját, a 
legfontosabb ilyen munkák megfelelő végrehajtására vonatkozó igazolásokkal 
együtt. 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a projektbe bevont személyek listáját, 
feltüntetve az érintettek tanulmányi és szakmai képesítését, valamint vonatkozó 
tapasztalatait. Alvállalkozói kivitelezés esetén az alvállalkozó által alkalmazott 
személyeket is meg kell nevezni, az általuk az utóbbi öt évben végrehajtott 
korábbi projektek felsorolásával együtt. 

 

1. Egészségügyi szerelvények beszerelése esetén az ajánlattevő igazolja, 
hogy az egészségügyi szerelvények beszerelését vagy cseréjét megfelelően 
képzett és tapasztalt személyzet végzi. 

Az ajánlattevő emellett átadja az általa az utóbbi öt évben elvégzett, 
egészségügyi szerelvények beszerelésére irányuló munkák listáját, a 
legfontosabb ilyen munkák megfelelő végrehajtására vonatkozó 
igazolásokkal együtt. 

Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a projektbe bevont személyek listáját, 
feltüntetve az érintettek tanulmányi és szakmai képesítését, valamint 
vonatkozó tapasztalatait. Alvállalkozói kivitelezés esetén az alvállalkozó által 
alkalmazott személyeket is meg kell nevezni, az általuk az utóbbi öt évben 
végrehajtott korábbi projektek felsorolásával együtt. 
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A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK  A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 
 

2. Az ajánlattevő biztosítja, hogy amennyiben az egészségügyi szerelvény 
érzékelővel vagy időkapcsolóval van felszerelve:  

• érzékelők esetében azok érzékenységét és késleltetését az 
ajánlatkérővel való egyeztetés alapján olyan szintre kell beállítani, 
amely a víz- és energiafogyasztás túlzott növekedése nélkül megfelel a 
helyszínen tartózkodók igényeinek;  

• ellenőrzéssel kell gondoskodni az érzékelők megfelelő működéséről és 
arról, hogy azok kellően érzékenyen észleljék a helyszínen tartózkodók 
jellemző mozgását; 

• az időkapcsolókat az ajánlatkérővel való egyeztetés alapján olyan 
időtartamra kell beállítani, amely a víz- és energiafogyasztás túlzott 
növekedése nélkül megfelel a helyszínen tartózkodók igényeinek. 

 

Ellenőrzés:   
Az ajánlattevő nyilatkozata vagy bármilyen más igazolás a szükséges 
beállítások és kalibrálás jövőbeli elvégzéséről. 

 

2. Az ajánlattevő biztosítja, hogy amennyiben az egészségügyi szerelvény 
érzékelővel vagy időkapcsolóval van felszerelve:  

• érzékelők esetében azok érzékenységét és késleltetését az 
ajánlatkérővel való egyeztetés alapján olyan szintre kell beállítani, 
amely a víz- és energiafogyasztás túlzott növekedése nélkül megfelel 
a helyszínen tartózkodók igényeinek;  

• ellenőrzéssel kell gondoskodni az érzékelők megfelelő működéséről 
és arról, hogy azok kellően érzékenyen észleljék a helyszínen 
tartózkodók jellemző mozgását; 

• az időkapcsolókat az ajánlatkérővel való egyeztetés alapján olyan 
időtartamra kell beállítani, amely a víz- és energiafogyasztás túlzott 
növekedése nélkül megfelel a helyszínen tartózkodók igényeinek. 

 

Ellenőrzés:   
Az ajánlattevő nyilatkozata vagy bármilyen más igazolás a szükséges 
beállítások és kalibrálás jövőbeli elvégzéséről. 
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Magyarázatok 
 
Egészségügyi szerelvények beszerzésekor az ajánlatkérőnek jogában áll a különböző (például a tervezésre, az eszközök szállítására és a beszerelésre 
vonatkozó) szerződéseket eltérő ajánlattevőknek odaítélni. Ebben az esetben több különböző ajánlattevő felelhet az egyes követelmények teljesítésének 
biztosításáért.  
Biztosítani kell, hogy a felhasználói tájékoztatót (a gyártó weboldalán elhelyezett tájékoztatásra mutató hiperhivatkozással együtt) a beszerelési munkák 
befejezését követően átadják a megfelelő személynek. 
 

Karbantartás 

Egészségügyi szerelvények esetében a rendszer megfelelő működése kellő karbantartást igényel. Az egészségügyi szerelvények bizonyos elemei idővel 
veszítenek elvárt tulajdonságaikból, például a tömítés egy idő után nem biztosít kellő védelmet a szivárgás ellen, és szükségessé válhat a cseréje. Az 
egészségügyi szerelvények állapotának ellenőrzését és az elhasználódott alkatrészek cseréjét ezért rendszeres ütemterv alapján el kell végezni. 
 

Költségszempontok 
 
Életciklus-költségek kiszámítása 
 
Az ajánlatkérő az egészségügyi szerelvény életciklusra vetített költségeinek a megállapításához életciklus-költség alapú megközelítést alkalmazhat. Az 
értékelés alapjául a következők szolgálnak: a berendezés beszerelési költségei, várható élettartama, az egészségügyi szerelvény cseréjének költségei és az új 
szerelvény várható élettartama, valamint az élettartam során felmerülő víz-és energiaköltségek. Az ajánlatkérőnek meg kell határoznia a víz (a 
melegvízellátást is ideértve) árát és az ár várható későbbi alakulását, valamint a beruházásokra felszámított kamatot. Az ajánlatkérő az értékelési szakaszban 
az egyes ajánlatok értékelése céljából a becslési paraméterek egyértelmű megadásával felkérheti az ajánlattevőt ilyen becslés elvégzésére.  
Az életciklus-költségek az odaítélési szempontok részének tekinthetők, és ezekkel kapcsolatosan „a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat” követelménye 
alkalmazandó. 
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Szószedet 
 
E GPP-követelmények alkalmazásában: 
 

(1) „csaptelep”: közvetlenül vagy közvetetten mechanikusan és/vagy automatikusan működtetett vízkivételi szelep; 

(2) „zuhanyfej”: 

a) olyan rögzített, a használó feje felett vagy teste mellett elhelyezett zuhanykifolyó, testmasszázszuhany-kifolyó vagy más hasonló eszköz, az állíthatót is 
beleértve, amely a vízvezetékből vett vizet a használóra irányítja; vagy  

b) olyan mozgatható, a használó kezében tartandó, zuhanycsatlakozós csaptelephez csatlakoztatott zuhanykifolyó, amely megfelelő megtámasztó 
szerelvény segítségével közvetlenül a csaptestre vagy a falra függeszthető;  

(3) „zuhany”: a zuhanyfej és a működtetéséhez szükséges szabályozószelepek és/vagy szabályozóeszközök olyan együttese, amelyet egységes 
csomagolásban, egyetlen készletként árusítanak; 

(4) „kétkaros zuhany”: a hideg és a meleg víz kiáramlásának szabályozása céljából két külön karral vagy más szabályozóeszközzel felszerelt zuhany; 

(5) „elektromos zuhany”: a zuhany által szolgáltatott víz helyi melegítése céljából olyan készülékkel ellátott zuhany, amelynek működése villamos energiát 
igényel; 

(6) „különleges célú nem háztartási egészségügyi szerelvény”: olyan egészségügyi szerelvény, amely nem háztartási funkciójának rendeltetésszerű 
ellátásához korlátozatlan térfogatáramot igényel; 

 (7) „térfogatáram-korlátozó eszköz”: olyan műszaki eszköz, amely a térfogatáramot egy meghatározott értékre korlátozza, és ennél az értéknél csak akkor 
enged nagyobb térfogatáramot, ha a használó ezt a lehetőséget az adott használaton belül egy általa választott időtartamra aktiválja; 

(8) „lehetséges legnagyobb térfogatáram”: a rendszerből vagy az adott szerelvényből kinyerhető maximális térfogatáram;  

(9) „a lehetséges legnagyobb térfogatáram minimuma”: a rendszerből vagy az adott szerelvényből a szelep maximális nyitása mellett kinyerhető legkisebb 
térfogatáram; 

(10) „biztonsági műszaki megoldás”: érzékelővezérelt egészségügyi szerelvény részét képező olyan eszköz, amely egy előre beállított idő elteltével a 
vízkiadás leállításával megakadályozza a folyamatos vízáramot, akkor is, ha az érzékelő érzékelési tartományában valaki vagy valami jelen van. 
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