A Gázipari Műszaki Szakbizottság véleménye
a különféle helyiségfűtő és vízmelegítő berendezések
környezettudatos tervezését szabályozó EU rendeletek hatályba lépésével összefüggésben
A különféle helyiségfűtő és vízmelegítő berendezések (a gázipar vonatkozásában – összhangban a
GET 3. § 37. pontjában definiált fogalommal – gázfogyasztó készülékek) környezettudatos tervezésére
és energiafogyasztásuk címkézésére vonatkozó EU rendelet csomag (továbbiakban ErP irányelv)
egyes rendelkezéseinek hatályba lépése a hangos médiavisszhang mellett szakmai körökben is vitáktól
sem mentes élénk érdeklődést váltott ki.
Különös figyelemmel a fenti berendezések tervezését, forgalomba hozatalát továbbá megfelelőségük
értékelését szabályozó uniós és hazai előírások között fellelhető szabályozási anomáliákra, a Gázipari
Műszaki Szakbizottság elvégezte a kialakult helyzet elemzését, melynek eredményét az alábbiakban
foglalja össze.
1. A 2009/125/EK EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI IRÁNYELVNEK (2009. október
21.), a helyiségfűtő berendezések és a kombinált fűtőberendezések környezettudatos
tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló 813/2013/EU
RENDELET (2013. augusztus 2.), valamint a vízmelegítők és melegvíz-tároló tartályok
környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról
szóló 814/2013/EU RENDELET hazai végrehajtását a 65/2011. (IV. 15.) Korm. rendelet
módosítása korlátozza.
Ezzel a korlátozással és a kialakult helyzet ellentmondásaival kapcsolatban bizottságunk
véleménye a következő:
Az IRÁNYELV értelmében, ha egy termék továbbértékesítés céljából már piacra
került, akkor azt használatba lehet venni, be lehet üzemelni, mert a forgalomba hozás a már
forgalomba hozott berendezés üzembe helyezésével ér véget.
Külön értelmezésben a használatba vétel, vagyis a berendezések üzembe helyezése
csak azokra a termékekre vonatkoztatható, amelyek fizikailag sohasem kerültek forgalomba
(pl. egyedi gyártás), mert a gyártó azokat közvetlenül a végfelhasználónál
telepítette. Véleményünk szerint az eredeti „and/or” [„és/vagy”] összefüggéssel az EU ezeket
az eljárásokat is rendezte. Ezzel a lehetőséggel a magyar jogalkotó nem élt, mert a határidő
előtt, a hatályos nemzeti rendelkezéseknek megfelelően korlátozás nélkül forgalomba lehetett
hozni minden olyan berendezést, amely CE tanúsítással rendelkezett. Ezen termékek piacra
helyezése jogszerűen történt, így azok szabad forgalmazása az uniós piacon nem korlátozható.
Fentieken túl az uniós jogszabály nem visszamenőleges hatályú. Azon termékek,
amelyeknek a piacra helyezése, forgalomba hozatala jogszerűen történt, az értékesítési
hálózatban a piacon maradhatnak, és eladhatók még abban az esetben is, ha a jogszabályok
időközben megváltoznak. A jogszerűen piacra helyezett, forgalomba hozott termékek
eladhatók, értékesíthetők a végfelhasználónak és üzembe helyezhetők még akkor is, ha
időközben új jogszabályok jelennek meg.
2. Az energiahatékonysági (ErP) rendelet-csomag alapvető szándéka az volt, hogy a gyártók az
Unió tagállamaiban a jövőben csak az új, emelt szintű műszaki követelményeknek megfelelő
termékeket helyezhessenek piacra, hozhassanak forgalomba azért, hogy a végfelhasználókat a
kínálati oldal „szigorításával” vegyék rá a legkorszerűbb és ezáltal a leginkább
környezetkímélő termékek használatára.
a) Az új irányelvek alapvetően a gyártóknak határozzák meg a piacra helyezhető termékek
műszaki, gyártási feltételrendszerét és a 813/2013/EU rendelet, valamint a 814/2013/EU
rendelet az ehhez tartozó határidőket állapítja meg.
b) Ennek megfelelően a tagállamok – Magyarországot kivéve – a nemzeti szabályozásaikban
korlátozást nem írtak elő a már piacra került berendezések vonatkozásában.
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c) A már piacra helyezett berendezések a normál értékesítési struktúrában „maguktól”
kifogynak a kereskedelmi láncból, így a jogszabályi korlátozás az alapvelő szabadpiaci
termékmozgást fölöslegesen akadályozza.
d) A már piacon lévő berendezések forgalmazásának korlátozása, vagy a határidő leteltével a
forgalmazás tiltása, a CE tanúsított termék visszahívása csak a hatályos és vonatkozó
jogszabályok előírásai alapján megengedett.
e) Az elmúlt évek értékesítési adataiból következtethetően a hazai értékesítési láncban
szereplők raktáraiban jelenleg nincs jelentős mennyiségű, nem ErP-kompatibilis
berendezés, azok nagyságrendje mintegy 20.000 darabra becsülhető.
f) A nem ErP-kompatibilis berendezések (melyeket a gyártók többségében az elmúlt 1 évben
gyártottak) nem elavult, nem rossz hatásfokú kazánok, mert a jelenleg üzemben tartott,
mintegy 20 évre becsült átlag életkorú berendezésekhez képest jelentősen jobb hatásfokkal
üzemelhetnek, mindössze az időközben előírt emelt műszaki követelményrendszer szintjét
nem tudják teljesíteni.
g) A 65/2011. (IV. 25.) Korm. rendelet felhasználói kategóriákhoz rendelt időpontokkal
limitálja a korábban jogszerűen forgalomba hozott, CE jelöléssel ellátott készülékek
használatba vételét, beleértve a felhasználói megbízás alapján már betervezett, vagy
felszerelt kondenzációs üzemű készülékeket is. Kijelenthető, hogy ezek a már betervezett
kazánok tüzeléstechnikai paramétereit tekintve környezetvédelmi szempontból is
megfelelnek a gyártáskor hatályos ErP-direktíva által elvárt szintnek.
Tekintettel arra, hogy ezek a berendezések nem az új rendeletek szerint tanúsítottak, nem
vehetők használatba annak ellenére, hogy az előbbiekben részletezett rendeletek
értelmében azok használatba vétele, üzembe helyezése része a forgalmazásnak. Üzembe
helyezés nélkül egy berendezés csak tartozékok halmazának tekinthető. A termék
önmagában használhatatlan és értéktelen tárgy.
h) Az egyetemes szolgáltatásra jogosultak, a már kereskedelmi forgalomba hozott
gázfogyasztó készüléket a Kormányrendelet értelmében, az adott határidőn belül üzembe
helyeztethetik. Ezekre a gázfogyasztó készülékekre a gyártóknak vagy képviselőiknek, a
fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott, a minimális kötelező időre jótállást kell
vállalniuk. Ennek időtartama nem korlátozható az üzembe helyezés határidejére adott
időkorláttal, azaz az esetleges és indokolt készülék-csere kötelmet a határnap után is fenn
kell tudni tartani. Nincs sem jogszabályi rendelkezés, sem szankcionálás arra vonatkozóan,
ha a gázfogyasztó készülék üzembe helyezése 2016. július 1. napjáig nem történik meg.
i) A nem ErP-kompatibilis gázkészülékek többségét a gyártók továbbra is gyártásban tartják,
mert azokra komoly érdeklődés van az EU-n kívüli piacokon. Ez jó hír az elmúlt
időszakban készüléket cserélő végfelhasználóknak is, mert az alkatrész-utánpótlás sokkal
biztosabb egy még szériában gyártott termék esetében. Sajnos a belföldi piacra az Unión
kívülről visszakerülhetnek nem ErP-kompatibilis gázfogyasztó készülékek, ami a
korlátozó határidő után bennragadt készülékekkel együtt a „fekete szerelések” továbbélését
tartósíthatják, azaz nem fehéredik a piac az elvárt mértékben.
j) A jogszabályi korlátozás több szempontból is gondot okoz, különösen a földgázelosztók
napi munkavégzésében.
A rendeletben előírt határidő korlát előtt, időben benyújtott tervek érvényességi ideje
2 év, és a 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletét képező Földgázelosztási
Szabályzat 5. Létesítés, tervezés és tervfelülvizsgálat 5.4. pontja értelmében
„A földgázelosztó a kiviteli terven kizárólag a csatlakozóvezeték és felhasználói
berendezés létesítéséhez szükséges műszaki-biztonsági követelmények meglétét köteles
ellenőrizni, amelyet a tervnek részletesen tartalmaznia kell.” Tekintettel arra, hogy az ErPkompatibilis és a nem ErP kompatibilis gázfogyasztó készülékek teljes mértékben azonos
biztonsági szintet képviselnek az egyes típusokon belül, a földgázelosztónak nincs
jogszabályi kötelezettsége és lehetősége a 2016. július 1. napját követően üzembe helyezni
tervezett, CE jelöléssel ellátott gázfogyasztó készülékek üzembe helyezésének tiltására.
A 2009/125/EK EURÓPAI PARLAMENTI ÉS TANÁCSI IRÁNYELV tagállami
feladatkörbe rendeli a megfelelő hatáskörrel rendelkező, a termék-megfelelőségi
vizsgálatok lefolytatására jogosult piacfelügyeletért felelős hatóság kijelölését.
A rendeletben előírt kötelezettségek betartásának ellenőrzésére kijelölt piacfelügyeleti
hatóság az MKEH. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi
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mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
7. Piacfelügyeleti hatóság kijelölése címszó alatt a 8. § (3) bekezdése értelmében:
„A Kormány piacfelügyeleti hatóságként a Hivatalt jelöli ki többek között a külön
jogszabály szerinti egyes gazdasági célfelhasználásra (a felhasználó gazdasági
tevékenységi körébe eső célokra) szánt 8. § (3) szerinti
c) gázfogyasztó készülékek kialakításának és megfelelőség tanúsításának,
g) egyes az energiával kapcsolatos termékek
ga) környezetbarát tervezési követelményeinek,
gb) energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és előírt
termékismertetővel történő megadásának ellenőrzésére.”
k) Tervezői felelősség kérdése, hogy a tervező által betervezett gázfogyasztó készülék
feleljen meg a tervezés időpontjában hatályos jogszabályi követelményeknek. Korlátozás
esetén a tervező kötelessége egy jogszabályból adódó időbeni korlátot a műszaki leírásban
feltüntetni.
Kivitelezői felelősség kérdése, hogy a kivitelezést a Műszaki leírásban foglaltak
alapján végezze. Amennyiben a kivitelezés időpontjában fennáll a gázfogyasztó készülék
beépíthetőségének tilalma, a kivitelező köteles a leendő felhasználót tájékoztatni,
A Földgázelosztási Szabályzat 9. Bekapcsolás, üzembe helyezés fejezetének
9.4. pontja értelmében „A gázkészülékek üzembe helyezésére a földgázelosztó, a készülék
gyártója vagy jogszabály szerinti nyilvántartásban szereplő gázszerelő jogosult.”
A földgázelosztók gyakorlatilag nem élnek a 9.4. pontban biztosított lehetőséggel, ezért
előttük sem a beüzemelés időpontja, sem az egyes gázfogyasztó készülékek beüzemelői
nem ismertek, részükre nincs jogszabályi kötelezés.
l) Gondot jelent a társasházak gyűjtőkéményeire kötött gázfogyasztó készülékek cseréje,
mert azok esetében műszaki okok miatt nem lehetséges az új ErP-kompatibilis kazánok
felhasználónkénti (egyenkénti) felszerelése.
A rendelet értelmében gyűjtő kéményekre csatlakoztatott, a helyiség levegőjét
használó, huzatmegszakítóval ellátott, kizárólag B1 típusú, nyitott égésterű kazánok
továbbra is cserélhetők, ezért erre a speciális cserepiacra szabad olyan gázfogyasztó
készüléket forgalmazni majd beüzemelni, amelynek szezonális hatásfoka (ηs) nem felel
meg az új rendeletekben előírt követelményeknek.
A fenti összeállítás a Gázipari Műszaki Szakbizottság szakmai véleménye, mely nem
tekinthető iránymutatásnak, körlevélnek, útmutatónak, állásfoglalásnak és jogértelmezésnek, csupán a
hatályos jogszabály gyakorlati alkalmazhatóságával kapcsolatos anomáliák feltárásával alátámasztott
vélemény.
A fentiekre figyelemmel a Gázipari Műszaki Szakbizottsága szakmai szervezetek bevonásával
indítványozni fogja az érintett szaktárcánál a szakterületet érintő szabályozások soron kívüli áttekintését
és a feltárt ellentmondások megszüntetését.
Budapest, 2015. december 04.
Gázipari Műszaki Szakbizottság
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