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Belügyminisztérium
Építésügyi Főosztály
Soltész Ilona
főosztályvezető-helyettes részére
Tárgy: Javaslat az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének,
ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló,
2013.(VII.16.) Korm. rendelet kiegészítésére.
Tisztelt Főosztályvezető-helyettes Asszony!
Tapasztalataink alapján, elsősorban egyes épületgépészeti termékek építési termékként
való besorolása és ezzel együtt a teljesítmény igazolás megkövetelése aránytalanul nagy
anyagi és adminisztratív terhet ró az azokat gyártó és forgalmazó, gyakran kis- és
középvállalkozásokra.
Erre való tekintettel, azokra az épületgépészeti termékekre, amelyek
- közvetlenül nem „befolyásolják az építménynek az építményekkel kapcsolatos alapvető
követelmények tekintetében nyújtott teljesítményét” és amelyeket emellett
- természetes elhasználódásuk vagy elavulások okán az építmény életciklusa alatt
többször, rendszeresen cserélni kell
ne terjedjen ki a rendelet hatálya, azaz ezek teljesítmény állandóságának értékelését és
ellenőrzését ne kelljen a rendelet szerint arra kijelölt, jogosult szervezettel elkészíttetni.
Tapasztalataink alapján ezen termékek gyártói által elvégzett típusvizsgálatok, a
gyártásközi folyamatos minőség-ellenőrzés, a felhasználást érintő minden lényeges
termékjellemzőt tartalmazó műszaki leírás és a szerelési-beépítési technológiai útmutató
elegendő biztosíték a tervező számára a felhasználási körülményeknek megfelelő termék
kiválasztására, kivitelező számára pedig a termék szakszerű beépítésére. Mindezek
teljesülése elképzelhetetlen természetesen a felelős gyártói-tervezői-kivitelezői szemlélet
és munkavégzés nélkül, de ez nélkülözhetetlen a rendelet szerinti teljesítmény igazolással
ellátott termékek esetében is.
A fentiek alapján „kivételezett”- célszerűen a rendelet külön mellékletében felsorolt –
termékek körébe azokat a szerelvény-jellegű, nem az épületszerkezetbe beépített
termékek felvételét javasoljuk, amelyekre harmonizált szabvány nem vonatkozik:
- Kazánházi fűtési-hűtési szerelvények
(pl. légtelenítők, szűrők, levegő- és iszapleválasztók, elzáró szerelvények, keverő-,
lefúvató-, kerülő-, túláram-, töltő- és ürítő szelepek, szelepek hajtómotorjai, átfolyásés hőmennyiség mérők, huzatszabályozók)
- Fűtési-hűtési szabályozók, szerelvények
(pl. termosztátok, hőmérséklet érzékelők és szabályozók, páratartalom érzékelők,
nyomáskapcsolók, áramlás szabályozók, radiátor szelepek, osztószelepek, szelepek
hajtómotorjai, zsalumozgatók, falon kívül szerelt fűtési-hűtési csővezetékek)
- Napkollektorok
- Gázérzékelők
(pl. gázszivárgás érzékelők, CO vészjelzők)

- Szellőztető rendszerek elemei
(pl. szellőztető ventilátorok, tetőventilátorok, légbevezető elemek, falon kívül szerelt
légcsatorna elemek, komfort terek hővisszanyerő-szellőztető rendszerelemei)
A mellékletben javasoljuk megemlíteni még azokat a termékeket, amelyek alapvető
tulajdonságait, köztük az elvárt energetikai teljesítményüket külön EK rendeletek
határozzák meg, ezért a 305/2011/EU rendelet és a hazai rendelet által előírt teljesítmény
igazolás fölösleges. (Pl. gázkészülékek, szivattyúk, ventillátorok.)
Az épületgépész szakma elvárja tőlünk, mint a szakma legnagyobb hazai civil
szervezetétől, hogy a rendelet alkalmazásával kapcsolatosan kialakult értelmezési
bizonytalanságokat igyekezzünk kiküszöbölni, nem lemondva azonban arról, hogy a
minőségileg nem megfelelő termékek alkalmazását minden eszközzel akadályozzuk.
Véleményünk szerint ezt a fent felsorolt termékek többségének esetében a gyártóművi
vizsgálatok és nyilatkozatok megnyugtató módon garantálják. Esetleges hiányosságaik a
tervezői és a kivitelezői munka során föltárhatók.
Kérjük a fenti javaslatunk támogatását.
Minden további részlet egyeztetésére készségesen rendelkezésre állunk.
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