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1. Bevezetés 
 

A takarítás egy olyan tisztítás-technológiai művelet, amely formailag és tartalmilag 

értékelhető, dokumentált, bizalmi és egységbe foglalt szolgáltatás, mely során 

meghatározott területen, az oda nem való és ott esztétikailag kifogásolható, egészségügyi, 

közérzeti, fizikai, biztonsági/baleseti és környezetvédelmi valamint tárgyak és/vagy 

berendezések működésével kapcsolatos kockázatot jelentő anyagokat távolítanak el vagy 

tartanak távol, tervezett időben és szakszerű módszerekkel és a lehető legkisebb járulékos 

kockázattal. 

 

Jelen minősítési rendszer azokat a környezetvédelmi és egyéb követelményeket tartalmazza, 

amelyek előnyösen megkülönböztetik a Környezetbarát takarítást a többi takarítási 

szolgáltatástól. 

 

A követelmények összeállítását az MSZ EN ISO 14024:2001 szabvány szerinti életciklus 

megközelítéssel végeztük. 

 

Környezetbarát takarításnak minősül az olyan takarítási szolgáltatás, amely az életciklusára 

vonatkozó megfontolások alapján környezeti szempontból előnyös, ezáltal megvédi az 

emberi egészséget és a környezetet, azaz: 

a) amely alkalmazásával a „kezelt” tárgyak, berendezések jó minőségét, 

használhatóságát minél hosszabb ideig megőrzi, 

b) épületspecifikus környezetbarát takarítási tervet alkalmaz, 

c) a lehető legkevesebb vizet és tisztítószert használ, 

d) a szolgáltatáshoz használt tisztítószerek meghatározott része környezetbarát 

minősítéssel rendelkezik, 

e) fertőtlenítőszert csak az indokolt esetben és előírt helyeken használ, 

f) a felhasználásnál előnyben részesíti a környezetbarát papírárut, 

g) a szolgáltatáshoz kapcsolódó szállításnál és a takarításra használt gépek 

megválasztásánál törekszik az energiatakarékosságra, 

h) a tevékenységéből adódó hulladék minimalizálására törekszik, 

i) a szolgáltatás során összegyűjtött hulladékot szelektíven gyűjti, 

j) rendszeres oktatással és képzéssel eléri, hogy jól képzett, felkészült munkaerőt 

alkalmaz. 
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2. Pályázati feltételek 
 

Egy eljárás keretében egy takarítást végző szervezet (továbbiakban Szolgáltató) 

meghatározott területekre vonatkoztatott takarítási tevékenysége minősíthető, amennyiben 

tevékenysége megfelel a hatályos szakmai és jogi, különös tekintettel a környezetvédelmi 

előírásoknak.  

 

A szolgáltatónak a tevékenysége ellátásához rendelkeznie legalább 1 év tisztítás-technológiai 

gyakorlattal rendelkező munkatárssal. 

 

Pályázat kizárólag minimum 6 hónapja működő szolgáltatásra nyújtható be. 

 

A nevezéskor a Szolgáltató vállalja, hogy a takarítási tevékenysége kiterjesztését (új 

területekre kötött környezetbarát takarítási szerződések), vagy szűkítését (egyes területekre 

vonatkozó környezetbarát takarítási szerződések megszűnését) a Környezetbarát Termék 

Nonprofit Kft-nél (továbbiakban Társaság) bejelenti, és azt az épület kezelőjével 

(továbbiakban: Megbízó) kötött szerződéssel igazolja, valamint csatolja azokat a 

dokumentációkat, amellyel az új szerződés bizonyítottan megfelel a védjegy-használat 

feltételeinek. 

 

A „Környezetbarát Szolgáltatás” minősítés jogi alapja a 9/2004. (V. 25.) számú KvVM 

rendelettel módosított 29/1997. (VIII. 29.) számú KTM rendelet. A minősítő eljárás 

lefolytatására a Társaság illetékes. 

 

 

3. Minősítési feltételek 
 

3.1. ÉRVÉNYESSÉGI KÖR 

 

Jelen minősítési rendszer olyan beltéri tevékenységekre vonatkozik, amely 

- kereskedelmi, 

- intézményi, 

- irodai és 

- lakó- 

épületek takarításával kapcsolatos szolgáltatás. 

 

A „Környezetbarát Szolgáltatás” (továbbiakban: Védjegy) használati szerződés nem a 

takarítást végző szolgáltatóra vonatkozik, hanem egyes konkrét szerződések alapján végzett 

olyan szolgáltatásokra, amelyek megfelelnek a jelen követelményrendszer előírásainak. 



 

KT-64. Környezetbarát takarítási szolgáltatás 
 

5 

4. Követelmények 
 

A követelményeket két csoportba soroljuk: 

- kötelezően teljesítendő követelmények – ezek mindegyikét maradéktalanul 

teljesíteni kell a pályázónak, 

- választható követelmények – a megszerezhető 30 pontból legalább 15 pontot kell 

teljesíteni a Védjegy megszerzéséhez. 

 

4.1. KÖTELEZŐ KÖVETELMÉNYEK 

 

4.1.1. Működési eljárások 

 

A takarítást végző szolgáltatónak 

- a takarítási folyamatokra, 

- a tisztítószerek használatára, 

- a tisztítószerek tárolására, 

- a kézi és gépi eszközök használatára és karbantartására, 

- az oktatási és képzési programokra, 

- a szolgáltatás ellenőrzési folyamatokra 

írásos útmutatókkal és írott működési eljárásokkal kell rendelkezniük. 

 

Ezeket a dokumentumokat elérhetővé kell a tenni a személyzet összes tagja és a szerződéses 

Megbízó számára is. 

 

A működési eljárásokat évente felül kell vizsgálni, és változtatás esetén gondoskodni kell a 

régiek bevonásáról, és az újak elhelyezéséről. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

A pályázathoz beadáskor csatolni kell: 

- a takarítási folyamatok technológiai leírását, 

- a tisztítószerek megnevezését, használati módjait, 

- a tisztítószerek tárolására vonatkozó előírásokat, 

- a kézi és gépi eszközök használatára és karbantartására vonatkozó utasításokat, 

- az oktatási és képzési programokra, és  

- az ellenőrzési folyamatokra vonatkozó terveket. 
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4.1.2. Épületspecifikus környezetbarát takarítási terv 

 

A takarítást végző szolgáltatónak épületspecifikus környezetbarát takarítási tervet kell 

készíteni. A terv tartalmazza azokat a módszereket, amelyeket az adott létesítmény 

takarításánál alkalmazniuk kell. 

 

A terv tartalmi elemei: 

a) Meg kell határozni a szokásos tisztítási eljárásoknak, az időszakonkénti munkáknak, a 

berendezések üzemeltetésének és karbantartásának módozatait, illetve a takarítási 

ellenőrzések ütemezését, különös tekintettel a takarítási műveletek minimálisan 

szükséges gyakoriságára. 

b) A szolgáltatónak minden egyes takarítási műveletre rendelkeznie kell a Magyar 

Tisztítás-technológiai Szövetség szabványosított műveleti eljárásával, és ezekből 1-1 

példány legyen elérhető a műveletet végző személyzet számára, illetve legyen 

megtalálható a szolgáltató telephelyén, illetve a takarításra megbízást adó szervezet 

irodájában. 

c) Részletesen le kell írni, milyen környezetbarát takarítási műveletekre van szükség 

speciális esetekben: 

- nagy forgalmú területeken, 

- étkező és ételkészítő helyiségekben, 

- épület felújítások esetén, 

- kedvezőtlen műszaki adottságú helyiségekben (pl. rosszul szellőző helyen), 

- kedvezőtlen műszaki adottságú felületeken, 

- kártevőirtás után. 

d) Kommunikációs tervet készíteni a Szolgáltató és a Megbízó közötti kapcsolat 

leírására. Ez tartalmazza a szerződő felek közötti visszacsatolás rendszerét (a 

kapcsolattartó személyeket, a kapcsolat eszközeit, stb.). 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

A pályázathoz beadáskor csatolni kell a szerződés tárgyát képező épületre vonatkozó 

épületspecifikus környezetbarát takarítási tervet. 
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4.1.3. Tisztítóanyagokkal kapcsolatos követelmények 

 

4.1.3.1. Biztonsági adatlap 

 

Követelmény, hogy a szolgáltató rendelkezzen az adott területen alkalmazott tisztítószerekre 

vonatkozó magyar nyelvű biztonsági adatlapokkal. 

Ezekből 1-1 példány legyen elérhető a műveletet végző személyzet számára, legyen 

megtalálható a Szolgáltató telephelyén, illetve a takarításra megbízást adó szervezet 

irodájában. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

A pályázathoz beadáskor csatolni kell a felhasználandó tisztítószerek magyar nyelvű 

biztonsági adatlapjait. 

 

4.1.3.2. Környezetbarát tisztítóanyagok és termékek 

 

Az általános tisztítószerek, a szaniterhelyiségek tisztításához használt tisztítószerek, az 

ablaktisztításhoz használt tisztítószerek, a kézi és gépi mosogatószerek és estében törekedni 

kell az ökocímkével rendelkező termékek használatára. 

 

A pályázat beadásánál a Szolgáltató vállalja, hogy ezek térfogat aránya a működés első 

évében érje el a 35 %-ot, és ez az arány évente emelkedjen 5 %-kal. Ez azt jelenti, hogy a 3 

évre a szóló minősítési ciklusban érje el a 45 %-ot.  

A Minősítés megújításakor a pályázó érje el az 50 %-os térfogat arányt. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

A pályázathoz beadáskor csatolni kell a fenti nyilatkozatot, a felhasznált tisztítószerek listáját, 

funkcióját és - ha van - a termékre vonatkozó ökocímke (pl. magyar nemzeti „Környezetbarát 

Termék” védjegy, uniós ökocímke, Kék angyal, Északi hattyú, stb.) megjelölését. 

 

4.1.3.3. A nem ökocímkés termékek használatának kritériumai  

A felhasznált nem ökocímkés tisztítószerek nem tartozhatnak olyan vegyületeket, amelyek az 

alábbiakban felsorolt kockázatcsoportok valamelyikébe tartoznak.  A felsorolásban a veszély 

megnevezése mellett zárójelben megadjuk a veszély szimbólumokat, az R mondatokat 

(vizsgálat alapja a tisztítószerhez csatolt biztonsági adatlap): 

- környezetre veszélyes – R 50, R50/53 vagy R51/53 és N, R52, R53 vagy R52/53 N 

nélkül, 

- erősen mérgező – Tx, 

- mérgező – T, 

- egészségre ártalmas – Xn, 
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- allergén – Xn és R42 vagy Xi és R43, 

- rákkeltő hatású – Carc és R40, R45 és/vagy R49, 

- mutagén – Mut és R46 és/vagy R68, 

- reprodukciós toxicitással rendelkező – Rep és R60, R61, R62, R63 és/vagy R64. 

 

Továbbá ezek a termékek nem tartalmazhatnak: 

- reaktív klórvegyületeket,  

- szerves klórvegyületeket, 

- alkil-fenol-etoxilátokat, 

- lineáris alkilbenzol-szulfonátokat, 

- etilén-diamin-tetraecetsavat, dietilén-triamin-pentaecetsavat, nitrilotriecetsavat, 

- ezüst nanorészecskéket, 

- perfluorozott és polfluorozott alkilezett anyagokat, 

- metil-dibróm-glutanonitrilt, 

- optikai fehérítőket. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

Az ellenőrzés a fenti felsorolás és a tisztítószerhez csatolt biztonsági adatlap összehasonlítása 

és értékelése alapján történik. 

 

4.1.3.4. Az alkalmazott tisztítószerek kiválasztása 

 

A Szolgáltatónak figyelembe kell venni a tisztítandó felületek anyagát, és ismertetni kell azok 

kezelésére és tisztítására használandó tisztítószerek típusát, és az eredményes tisztításhoz 

szükséges tisztítószer mennyiségeket. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

A pályázathoz beadáskor csatolni kell a fenti ismertetést. 

 

4.1.3.5. Tisztítószerek hígítása és használata 

 

A Szolgáltatónak a vegyszerek hígításához rendelkeznie kell egyértelmű és könnyen érthető 

leírásokkal, és ezekből 1-1 példány legyen elérhető a műveletet végző személyzet számára, 

illetve legyen megtalálható a szolgáltató telephelyén, illetve a takarításra megbízást adó 

szervezet irodájában. 

 

A tisztítószereket lehetőleg adagoló szerkezettel használják, ezzel csökkentik a szükségesnél 

nagyobb mennyiség használatát. 
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Értékelés és ellenőrzés: 

Ismertetni kell a tisztítószerek hígításának és adagolásának leírását. A pályázathoz beadáskor 

csatolni kell a tisztítószerek hígításának és adagolásának leírását. 

 

4.1.3.6. Fertőtlenítőszerek 

 

Fertőtlenítőszereket csak ott szabad használni, ahol erre feltétlenül szükség van, vagy előírt 

követelmény, azaz WC-takarításhoz, mosdókban, ételkészítő- és étkezőhelyiségekben, 

kilincsek és kapcsolók, stb. tisztításánál. 

 

A pályázatban ismertetni kell, hogy az adott megbízáshoz tartozó takarítandó egységen belül 

mely egységeket, felületeket kell fertőtlenítő szerrel tisztítani. Meg kell adni a fertőtlenített 

felületeket, az alkalmazandó szereket, ezek adagolását és a fertőtlenítő eljárást. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

A pályázathoz beadáskor csatolni kell a fenti ismertetését. 

 

4.1.3.7. Tisztítószer nyilvántartás 

 

Naplót kell vezetni a felhasznált tisztítószerek mennyiségéről napi bontásban. Összegezni kell 

az adatait negyedévente és abban meg kell adni az ökocímkés tisztítószerek térfogatarányát. 

 

Az éves mennyiséget jelenteni kell a Társaságnak. Az adatok valódiságát a szolgáltató 

vezetője vagy arra megbízottja nyilatkozatával igazolja. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

Meg kell adni az előző év fentiek szerint részletezett adatait. 

 

4.1.3.8. Tisztítószerek és fertőtlenítőszerek tárolása 

 

A balesetek, mérgezések megelőzése céljából valamint a szigorú anyag elszámolás miatt a 

tisztítószereket és fertőtlenítőszereket úgy kell tárolni, hogy ahhoz illetéktelen ne férjen 

hozzá. Ismertetni kell a tárolásra vonatkozó előírásokat. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

A pályázathoz beadáskor csatolni kell a fenti ismertetést. 
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4.1.4. A papírárukkal kapcsolatos követelmények 

 

4.1.4.1. Ökocímkés termékek 

 

A papíráruk esetében (WC-papír, papír zsebkendő, szalvéta, kéztörlő) a ökocímkés termékek 

vásárlására fordított összeg a védjegy-használat első évében érje el a 80 %-ot. 

 

Ez az arány évente emelkedjen 5 %-kal, a 3 évre a szóló minősítési ciklusban érje el a 95 %-

ot. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

Ismertesse az ökocímkés termék vásárlás ütemtervét, és a termékek listáját, funkcióját és - 

ha van - a termékre vonatkozó ökocímke (pl. magyar nemzeti „Környezetbarát Termék” 

védjegy, uniós ökocímke, Kék angyal, Északi hattyú, stb.) megjelölését. 

 

4.1.4.2. Nyilvántartás 

 

Negyedévente fel kell jegyezni a felhasznált papíráruk mennyiségét, abban az ökocímkés 

termékek értékarányát. 

 

Az éves mennyiséget jelenteni kell a Társaságnak. Az adatok valódiságát a szolgáltató 

vezetője vagy arra megbízottja nyilatkozatával igazolja. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

A pályázat benyújtásakor az előző év fenti adatait kell ismertetni. 

 

4.1.5. A gépi berendezésekkel, tartozékokkal és a szolgáltatáshoz tartozó szállítással 

kapcsolatos követelmények 

 

4.1.5.1. A gépi takarító berendezések 

 

A takarításhoz használt gépi eszközöknél csak az EU energiahatékonysági szabványa szerint 

energiatakarékos osztályba sorolt gépek használata a megengedett. 

 

További követelmény, hogy ezek a gépek a gyártói nyilatkozat szerint alacsony zajszintűek 

legyenek (pl. padlóápoló gépek megengedhető maximális zajszintje 70 dB.). 

 

Azoknál a gépeknél, ahol a takarítási művelethez vizet is használnak meg kell adni, a 

berendezés vízfelhasználását l/m2/év egységben. A Szolgáltatónak igazolni kell, hogy az 



 

KT-64. Környezetbarát takarítási szolgáltatás 
 

11 

alkalmazott gépi berendezés a gyártói nyilatkozat alapján, kategóriáján belül víztakarékosnak 

minősül. 

 

Ismertetni kell a takarítási műveletenként alkalmazott gépek funkcióját, gyártóját, típusát, 

energiafelhasználását, zajszintjét, vízfelhasználását. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

A pályázathoz csatolandó a fenti ismertetés. 

 

4.1.5.2. A szállító berendezésekkel kapcsolatos követelmények 

 

A szolgáltatáshoz kapcsolódó járművek motorjai tartozzanak bele az Euro IV. osztályba, vagy 

annál jobb minősítéssel rendelkezzenek. 

 

Ismertetni kell a szolgáltatáshoz kapcsolódó járművek funkcióját, típusát, motor besorolását. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

A pályázathoz csatolandó a fenti ismertetés. 

 

4.1.6. A takarítás kézi eszközeivel kapcsolatos követelmények 

 

4.1.6.1. Kiválasztás 

 

A kézi takarítóeszközök kiválasztásánál előnyben kell részesíteni a környezetkímélő 

termékeket. 

 

Az alkalmazott eszközöknek a szokásos élettartamnál bizonyítottan hosszabb idejű 

alkalmazást kell lehetővé tenni (pl. tartós használatra tervezték, többször használhatók). 

 

Ismertetni kell a kézi takarító eszközöket, funkcióját, típusát, gyártóját, anyagát, 

alkalmazásának környezetvédelmi előnyeit. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

A pályázathoz csatolandó a fenti ismertetés. 
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4.1.7. Hulladékok 

 

Törekedni kell a szolgáltató működési körébe tartozó hulladék képződés minimalizálására. 

 

4.1.7.1. Papír hulladék 

 

A tisztítási műveletek során el kell kerülni a papíráruk alkalmazását.  

 

Értékelés és ellenőrzés: 

Csatolandó egy nyilatkozat a papíráruk alkalmazásának elkerüléséről. 

 

4.1.7.2. Textilanyag hulladék 

 

A tisztítási műveletek során minimalizálni kell az ártalmatlanításra kerülő textilanyag 

hulladék tömegét. Ennek tömegét az első működési évre vállalt mennyiséghez képest évente 

10 %-kal csökkenteni kell. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

Csatolandó egy nyilatkozat a textilanyagok alkalmazásának elkerüléséről. 

 

4.1.7.3. Műanyag hulladék 

 

A tisztítószereknél törekedni kell a nagyobb kiszerelésű termékek beszerzésére. 

 

Az elsődleges csomagolás tömeg/hasznosság aránya (THA) hígítás nélkül felhasználható 

termékeknél nem haladhatja meg a 150 g csomagolóanyag/l tisztítószeres víz értéket, illetve 

használat előtt vízzel hígított terméknél az 1,20 g csomagolóanyag/l tisztítószeres víz értéket. 

 

THA = Σ[(Ti + Hi) / (Di * ri)] 

 

ahol 

 

Ti = (i) elsődleges csomagolás tömege (g), címkével együtt számítva, ha van. 

 

Hi = a nem újrahasznosított (primer) anyagok tömege (g) az (i) elsődleges csomagolásban. Ha 

az elsődleges csomagolásban az újrahasznosított anyagok aránya 0 %, akkor Hi = Ti. 

 

Di = az (i) elsődleges csomagolásban lévő funkcionális adagok száma (azaz a termék 1 liter 

mosogatószeres víz elkészítéséhez ajánlott adagjának többszöröse). Már hígított formában 

értékesített, használatra kész termékek esetében Di = a termék mennyisége (literben). 
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ri = újrahasználati szám, vagyis az a szám, ahányszor (i) elsődleges csomagolást ugyanarra a 

célra felhasználták visszaváltási vagy utántöltési rendszer alkalmazásával. Alaphelyzetben ri = 

1, ha nincs azonos célú újrahasználat. Ennél csak akkor lehet magasabb értékkel számolni, ha 

a kérelmező dokumentumokkal tudja igazolni, hogy a csomagolóelemet azonos célra újra 

felhasználja. 

 

4.1.7.4. Veszélyes hulladék 

 

A Szolgáltató tevékenységéből adódó hulladék mennyiségén belül a veszélyes hulladékok 

aránya nem haladhatja meg az 5 %-ot. Veszélyes hulladék az a hulladék, amely a 2012. évi 

CLXXXV. törvény a hulladékról 1. mellékletében meghatározott veszélyességi jellemzők 

legalább egyikével rendelkező hulladék. 

 

Ismertetni kell az évente keletkező összes hulladék, és ezen belül a veszélyes hulladék 

mennyiségét, gyűjtését és kezelését. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

A pályázathoz csatolni kell a fenti ismertetést. 

 

4.1.7.5. Szelektív hulladékgyűjtés 

 

A védjegyet megszerző szolgáltató a tevékenysége következtében keletkező hulladékokat 

köteles szelektíven gyűjteni.  

A szolgáltató lehetőség szerint működjön közre a Megbízójánál a szelektív hulladék gyűjtés 

kialakításában amennyiben ez nem működik a Megbízónál. 

Ismertesse a szelektív hulladékgyűjtés folyamatát, gyűjtés, elszállítás, ártalmatlanítás 

leírását. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

A pályázathoz csatolni kell a fenti ismertetést. 

 

4.1.8. Környezetvédelmi és környezet-egészségügyi követelmények 

 

A Szolgáltatónak biztosítani kell takarítást végző alkalmazottak számára a megfelelő 

személyes munkavédelmi eszközöket, amennyiben ez szükséges. 

Ismertesse a személyes munkavédelmi eszközöket. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

A pályázathoz csatolni kell a fenti ismertetést. 
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4.1.9. Oktatás, képzés 

 

4.1.9.1. Az oktatás és képzés tartalmi elemei 

 

A Szolgáltatónak belső oktatási és képzési tervvel kell rendelkeznie. Ez meghatározza az 

alkalmazottak számára szükséges oktatás és képzés tartalmi elemeit, erőforrás igényét, 

időbeni ütemezését. 

 

A takarítást végző Szolgáltatónak bevezető oktatást, épület specifikus oktatást valamint 

évente továbbképzést kell nyújtania az alkalmazottak számára. 

 

Az oktatás és képzés alakalmával foglalkozni kell: 

- a munkavégzési utasításokkal és eljárásokkal, 

- a Környezetbarát Takarítási Szolgáltatás követelményrendszerének kritériumaival, 

- a tisztítószerekkel kapcsolatos egészségügyi, környezetvédelmi és biztonsági 

kockázatokkal, a termékek biztonsági adatlapjaival,  

- környezeti hatások minimalizálásával (épület és berendezések használhatóságának 

megőrzése, lég- és csatorna szennyezés minimalizálása, hulladékok kezelése, stb.), 

- a szolgáltatói tevékenységet végzők illetve feletteseik illetve a Megbízó közötti 

kommunikáció módjával, 

- a beszerzést végző alkalmazottakkal, hogy megfelelő képzést kapjanak a 

környezetbarát tisztítószerek, a kézi- és gépi takarítóeszközök beszerzéséhez.  

 

Ismertetni kell az alkalmazottak oktatási és képzési tervét. 

 

Minden oktatásról és képzésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza annak 

tartalmát, helyét, idejét és a résztvevőket. A részvételt a személyek aláírásukkal igazolják. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

A pályázathoz beadáskor csatolni kell az alkalmazottak oktatási és képzési tervét. 

 

4.1.10. Védjegyterv, elhelyezés 

 

Ismertetni kell a 29/1997. (VIII. 29.) számú KTM rendelet 2. számú melléklete szerinti 

kétmezős címke elhelyezésének tervét.  A címke 2. mezejében feltüntetendő szöveg a 

vonatkozó védjegyhasználati szerződésben lesz meghatározva. 

 

A védjegyet a kétmezős címkében elhelyezve, a védjegyhasználati szerződésben 

meghatározott felirattal és regisztrációs számmal a védjegy-használati jogot nyert takarítási 
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szolgáltatás ajánlataiban, reklámanyagaiban, honlapján és egyéb hasonló 

helyeken/anyagokban jól látható méretben fel kell tüntetni. 

 

Értékelés és ellenőrzés: 

A pályázathoz csatolni kell a fenti tervet és ismertetést. 

 

4.2. VÁLASZTHATÓ KÖVETELMÉNYEK ÉS A MEGSZEREZHETŐ PONTSZÁMOK 

 

4.2.1. A Szolgáltatónál legalább 1 éve működő MSZ EN ISO 9001:2009 

minőségirányítási rendszer. 

5 pont 

 

4.2.2. A Szolgáltatónál legalább 1 éve működő  

- EMAS rendszer, 5 pont 

- MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányítási rendszer, 4 pont 

(Tehát a 4.2.2. pontra maximálisan 5 pont érhető el!) 

 

4.2.3. A pályázatban szereplő szolgáltatás működési ideje ha  

- 1 év és 2 év közé esik:  1 pont 

- 2 évnél hosszabb:  2 pont 

 

4.2.4. Humánerőforrás 

 

Ha a Szolgáltató a pályázott tevékenységéhez több legalább 1év tisztítás-technológiai 

gyakorlattal rendelkező munkatársat alkalmaz, és ezek aránya a statisztikai létszámban: 

                                                                                                            20 % 1 pont 

                                                                                                            30 % 2 pont 

                                                                                                            40 % 3 pont 

                                                                                                            50 % 4 pont 

                                                                                                            60 % feletti 5 pont 

 

Ha a Szolgáltató a pályázott tevékenységéhez szakirányú OKJ-s végzettséggel rendelkező 

munkatársakat alkalmaz, és ezek aránya a statisztikai létszámban: 

                                                                                                              5 % 1 pont 

                                                                                                            10 % 2 pont 

                                                                                                            15 % 3 pont 

                                                                                                            20 % 4 pont 

                                                                                                            25 % feletti 5 pont 
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4.2.5. Tisztítószer felhasználás 

 

Ha a Szolgáltató által felhasznált tisztítószerek mennyisége 

- 60-70 ml/m2/év 2 pont 

- 50-60 ml/m2/év 4 pont 

- kevesebb, mint 50 ml/m2/év 8 pont 

 

A megszerezhető 30 pontból legalább 15 pontot kell teljesíteni a Védjegy megszerzéséhez. 

 

 

5. Igazolások 
 

5.1. A BEADANDÓ PÁLYÁZATHOZ CSATOLNI KELL: 

- a takarítandó épületre vonatkozó takarításra vonatkozó szolgáltatási szerződés 

műszaki tartalmát, a megállapodás időtartamát, 

- az épület specifikus környezetbarát takarítási tervet, 

- írásos útmutatókat vagy szabványosított működési eljárásokat a  

- takarítási folyamatokra, a tisztítószerek használatára, a tisztítószerek tárolására, a 

kézi és gépi eszközök használatára és karbantartására,  

- az alkalmazott tisztítószerek összetételére vonatkozó hiteles dokumentumokat, 

- az alkalmazott tisztítószerekre vonatkozó biztonsági adatlapokat, 

- a tömény tisztítószerek hígítására vonatkozó eljárások leírását, 

- az alkalmazott gépek legfontosabb műszaki adatait, 

- a kézi takarító eszközök felsorolását és legfontosabb jellemzőit, 

- a Szolgáltató hulladék kezelési szabályzatát, 

- az oktatási és képzési tervet. 

 

Amennyiben a szolgáltató rendelkezik az MSZ EN ISO 9001:2009 Minőségirányítási 

rendszerre vonatkozó, illetve EMAS rendszerrel vagy az MSZ EN ISO 14001:2005 

Környezetközpontú irányítási rendszerre vonatkozó tanúsítással, akkor a tanúsítást igazoló 

dokumentumokat is be kell nyújtani 

 

5.2. A VÉDJEGYHASZNÁLAT ALATT 

 

A Szolgáltatónak 15 napon belül jelenteni kell a Társaságnak a Környezetbarát Takarítási 

Szerződés műszaki tartalmában történt változást. 
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6. Ellenőrzések 
 

A védjegyhasználat ideje alatt a Társaság évente ellenőrzést tart a szolgáltatás helyszínén. 

A környezetbarát szolgáltatás minősítésre benyújtott pályázat egy példányának a 

szolgáltatás helyszínén rendelkezésre kell állnia. 

A helyszíni ellenőrzés alatt a Szolgáltató köteles mindenben támogatni a Társaság által 

ellenőrzésre megbízott szakértők munkáját. 

Az ellenőrzések költségei a Szolgáltatót terhelik. 

 

7. A pályázatok szakértői értékelése 
 

A Környezetbarát Takarítási Szolgáltatásra beadott pályázatok értékelését a Társaság végzi, 

és annak költsége a Társaságot terheli. 

 

8. Védjegyhasználók 
 

Pályázók, majd védjegyhasználók lehetnek, azok a Környezetbarát Takarítási Szolgáltatást 

végző szolgáltatók, akik sikeres pályázat után a védjegyhasználatra a Társasággal szerződést 

kötnek. 

 

9. Védjegyhasználat 
 

– A pályázó kijelenti, hogy a szolgáltatásával kapcsolatos védjegyhasználattal 

jogszabályt nem sért. 

– A „Környezetbarát szolgáltatás” védjegy elhelyezése és használata kizárólag a 

Társaság által cégszerűen aláírt, határozott időre szóló védjegyhasználati szerződés alapján 

lehetséges. 

– A védjegyhez tartozó információt a pályázattal kapcsolatos döntés tartalmazza. 

– A védjegyfelhasználó kötelezi magát arra, hogy a védjegy használatának a 

szerződésben rögzített időtartama alatt betartja a szolgáltatásra meghatározott minősítési 

követelményeket. 

– A védjegyhasználat meghosszabbítása a Társaságnál a lejárat előtt 4 hónappal 

indított egyszerűsített eljárással történik. 
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