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Követelményrendszer a magyar nemzeti "Környezetbarát Szolgáltatás" minősítő védjegy
elnyeréséhez

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,
1

Dél-Dunántúli Ö rökségturisztikai Klaszter
7625 Pécs, Vince u. 9/2.
Tel.: 72/210 -446 I +36 3 0/913 -7095
friedwaldkft@ gmail.com

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.
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. ÉRVENYESSÉGI KÖR
Jelen minősítési rendszer olyan beltéri tevékenységekre vonatkozik, amely
- kereskedelmi,
- intézményi,
- irodai és
- lakóépületek
takarításával kapcsolatos szolgáltatás.
A "Környezetbarát Szolgáltatás” (továbbiakban: Védjegy) használati szerződés nem a
takarítást végző szolgáltatóra vonatkozik, hanem egyes konkrét szerződések alapján végzett
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olyan szolgáltatásokra, amelyek megfelelnek a jelen követelményrendszer előírásainak.
http://www.okocimke.hu

Érvényes: 2017. március 31-ig.
Bővebben

Az európai uniós ökocímke terméktanúsítási rendszeréről és az ökocímke használat
feltételeiről
1. A minősítő rendszer célja

Az Európai Unió 1992-ben hozta létre az EU ökocímke rendszert, a fogyasztási cikkek (az élelmiszerek,
az italok, a gyógyszerek, állatgyógyászati készítmények és orvosi eszközök kivételével) és a
szolgáltatások (a továbbiakban együtt: termékek) környezetvédelmi kiválóságának megkülönböztető
jelölésére. A rendszert szabályozó 880/92/EGK rendeletet a későbbiekben a 1980/2000/EK rendelet,
majd a jelenleg hatályos 66/2010/EK rendelet váltotta fel.
Az önkéntes közösségi rendszer létrehozásának célja, egy az egész Unióban egységesen elfogadott és
alkalmazott minősítő rendszer létrehozása volt, a fogyasztók pontos, tudományosan megalapozott és
hiteles tájékoztatására azokról a termékekről, amelyek teljes életciklusukat tekintve kisebb
környezeti hatással járnak, mint a hasonló rendeltetésű termékek. A környezetbarát vásárlási
szokások kialakulása ösztönzően hat a gyártókra, szolgáltatókra, forgalmazókra is, azaz a jó minőségű
és kedvező környezeti tulajdonságú termékek előállítására, forgalmazására, azaz a környezetbarát
gazdasági szerkezet kialakítására.
2. Alapfeltételek

Az Európai Parlament és a Tanács 66/2010/EK számú rendelete az uniós ökocímkéről (a
továbbiakban: Rendelet) határozza meg az EU ökocímke használatának alapvető feltételeit. A
rendszer hazai működtetését a 83/2003. (VI. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet)
szabályozza.
Az uniós ökocímke (a továbbiakban: az ökocímke, vagy a Virág) az Európai Unió hivatalos védjegye,
melynek elnyeréséhez a termékeknek meg kell felelniük az EU tagállamok által közösen kidolgozott
és elfogadott környezetvédelmi kritériumoknak. A kritériumokat az érdekelt felekkel (ezen belül az
ipar, a fogyasztók, a szolgáltatók, a környezetvédelmi szervezetek és a kereskedelem képviselőivel)
egyeztetve, életútelemzés (Life Cycle Assessment: LCA) alapján határozzák meg. A mérgező,
környezetre veszélyes, rákkeltő, mutagén vagy szaporodóképességet károsan befolyásoló anyagokat,
készítményeket tartalmazó termékeknek nem ítélhető oda ökocímke.
A minősítő rendszerben való részvétel önkéntes és folyamatos.
3

Dél-Dunántúli Ö rökségturisztikai Klaszter
7625 Pécs, Vince u. 9/2.
Tel.: 72/210 -446 I +36 3 0/913 -7095
friedwaldkft@ gmail.com

Pályázhatnak gyártók, szolgáltatók, importőrök, valamint nagy- és kiskereskedelmi forgalmazók is. (Ez
utóbbiak csak a saját márkanevükön forgalomba hozott termékekre.)
Pályázatot azon EU tagországok Illetékes Testületéhez lehet benyújtani, ahol a terméket előállították.
Az Európán kívül gyártott termékek esetében azon európai tagországok Illetékes Testületéhez lehet
pályázattal fordulni, ahol a terméket forgalomba hozzák. Ha a terméket több tagállamban, azonos
formában állítják elő, a pályázó választhat, hogy az érintett tagországok közül melyikhez nyújtja be a
pályázatát. A kiválasztott Illetékes Testületnek konzultációs kötelezettsége van a többi tagország
Illetékes Testületével. A tagállamok Illetékes Testületei ugyanazon kritériumrendszer szerint végzik az
értékelést.
Magyarországon az Illetékes Testület feladatait a környezetvédelemért felelős minisztérium (a
továbbiakban: Minisztérium) és a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft. (továbbiakban: Társaság)
látja el, az Értékelő és Minősítő Bizottság közreműködésével.
Az ökocímke odaítéléséről a környezetvédelemért felelős miniszter (továbbiakban: Miniszter) dönt, a
Társaság által készített szakértői állásfoglalás és döntési javaslat figyelembe vételével.
A pályázattal kapcsolatos részletes információért, a pályázatok benyújtásával a Társasághoz kell
fordulni.
Az ökocímke rendszer működésére, a termékcsoport kritériumokra és az EU tagországokban
ökocímkét nyert termékekre vonatkozó részletes információk az EU Bizottság, a Minisztérium és a
Társaság honlapján elérhetők.

Elérhetőségek:
FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
Cím: 1055 Budapest, Kossuth tér 11.
Telefon: 36-1 795 2000
Honlap: http://okocimke.kvvm.hu
KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK NONPROFIT KFT.
Cím: 1027 Budapest, Lipthay u.5., I. em. 11-12. Telefon: 36-1 336-1156 , telefax: 36-1 336-1157 Email: info@okocimke.hu
Honlap: http://www.okocimke.hu
Európai Bizottság ökocímke honlapja: http://www.ecolabel.eu
3. A rendszer működése
A Rendelet szabályozza a benyújtott pályázatok elbírálásának menetét, a kritériumok kidolgozási
folyamatát, az Illetékes Testületek valamint érdekelt felek feladatait.
3.1. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
Az ökocímke megszerzésére olyan termékekkel lehet pályázni, amelyekre elfogadott EU
kritériumrendszer van, és amelyek megfelelnek a termékcsoport definíciónak és a termékkel
szemben támasztott követelményeknek.
Minden termékre külön pályázatot kell benyújtani, de ugyanazon termékcsoportba tartozó, azonos
minőségű és összetételű termék esetén, legfeljebb 5 db termék egy pályázatban történő minősítését
is lehet kérni.
Pályázók lehetnek az adott termékcsoporthoz tartozó termékek gyártói, szolgáltatói, forgalmazói és
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importőrei.
3.2. AZ ÉRVÉNYES MINŐSÍTÉSI KRITÉRIUMOK
A termék minősítési kritériumokat a Bizottság a tagországok részvételével folyamatosan dolgozza ki,
és Bizottsági határozat formájában jelenteti meg az Európai Unió hivatalos folyóiratában, az Official
Journalban. A pályázati szándék esetén az érvényes kritériumok a Társaság
(http://www.okocimke.hu) és az EU Bizottság (http://www.ecolabel.eu) ökocímke honlapjain is
érhetők.
4. A pályázat befogadása és értékelése
A pályázatokat a Társaság nyilvántartásba veszi. Minden pályázat egyedi pályázati azonosítószámot
kap. A pályázó ezt a számot használja minden olyan eljárásban, amely a pályázatával kapcsolatos. Ha
a pályázat sikeres, a szerződés regisztrálása is ezen a számon történik. A nyilvántartási szám
kötelezően szerepel az ökocímkét viselő terméken.
Például a HU/007/24 azonosítószám a következőket jelenti:
HU: a kijelölt illetékes testület ebben az esetben a magyar Illetékes Testület;
007: termékcsoport kód, amelyet az adott termékcsoport feltételrendszere tartalmaz - ebben az
esetben a kód festékeket és lakkokat jelent;
24: a termék pályázati sorszáma az adott tagállamban (amely a pályázó azonosítására szolgál).
Amennyiben a Társaság befogadta a pályázatot, számlát küld a pályázó részére a kérelmezési díj
befizetésére. Az 1. számú melléklet tartalmazza a pályázat kérelmezési díját és az adható
kedvezményeket is. A kérelmezési díj a pályázat szakértői vizsgálatának költségeit fedezi, ezért
sikertelen pályázat esetén sem téríthető vissza.
A Társaság ellenőrzi, hogy a pályázati dokumentum teljes-e, majd megvizsgálja, hogy a pályázat
kielégíti-e a termékcsoportra vonatkozó kritériumokat és az ellenőrzési és értékelési
követelményeket. Az értékelés során előnyben részesítik az ISO 17025 szerint akkreditált
vizsgálatokat és az EN 455011 szabvány vagy egyenértékű nemzetközi szabvány szerint akkreditált
testület által végzett ellenőrzéseket. A Társaság termékvizsgálatokat végeztethet, tanúsító
auditálásokat szervezhet a gyártó minőségbiztosítási rendszerének értékelésére. Ha a pályázó a
termelés egy részét alvállalkozóval vagy alvállalkozókkal végezteti, a Társaság az alvállalkozókkal is
hasonlóan járhat el.
Amennyiben az ökocímke kritérium a gyártási technológia létesítményei számára is követelményeket
ír elő, (nem csak termék kritériumokat) úgy a Társaság vagy az általa megbízott szakértő helyszíni
ellenőrzés során értékeli a termelési folyamatot.
Amennyiben a pályázó telephelye Magyarországon kívül található, a Társaság felszámolhatja a
pályázónak a helyszíni ellenőrzés utazási és szállásköltségét is.
Amennyiben a Társaság hiánypótlást kér a pályázótól, és a pályázó legkésőbb 6 hónapon belül nem
teljesíteni azt, a pályázat elutasításra kerül.
Amennyiben a pályázó a pályázathoz csatolt nyilatkozatában nyilatkozott arról, hogy Magyarországon
kívül más tagországban is ugyanabban a formában gyártott terméke minősítésére is pályázott, a
Társaság konzultál a többi érintett tagország Illetékes Testületével, hogy igazolást kapjon a
kritériumoknak való megfelelésről valamennyi gyártási helyen.
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Amennyiben a Társaság úgy ítéli meg, hogy a pályázat megfelel a kritériumoknak, szakértői
értékeléssel alátámasztott döntési javaslatot küld a Minisztérium felé. Az ökocímke odaítélésről a
Miniszter dönt.
Amennyiben minden adat rendelkezésre áll, a minősítő eljárás a pályázat benyújtásától számított 2
hónap alatt befejeződik.
5. Engedély az ökocímke használatára, a megfelelőség követése, ellenőrzése, szankciók
5.1. SZERZŐDÉSKÖTÉS, A SZERZŐDÉS ÉS A VÉDJEGYHASZNÁLAT MEGHOSSZABBÍTÁSA
A Miniszter pozitív döntése felhatalmazza a Társaságot, hogy a Rendelet IV. mellékletében megadott
szerződésminta alapján szerződést kössön a pályázóval (lásd: 3. számú melléklet). A Minisztérium és
a Társaság a hivatalos ökocímke honlapján közzéteszi az ökocímke viselésére jogosult termékeket. A
Társaság gondoskodik továbbá arról is, hogy az ökocímkét nyert termékek felkerüljenek az Európai
Bizottság ökocímke honlapján található termék-nyilvántartásába (The Ecolabel Catalogue).
Amennyiben a Miniszter pozitív döntése más tagországban előállított a termékre is kiterjed, a
Társaság tájékoztatja az ökocímke elnyeréséről az érintett tagállamok Illetékes Testületeit.
Az ökocímke használati jog az egész EU-ban érvényes. A szerződésben foglaltaknak megfelelően az
ökocímke használó feltüntetheti a logót a terméken és használhatja a hirdetésekben,
terméktájékoztatókban.
Az ökocímke szerződés megkötésekor a Társaság útmutatást ad az ökocímke megjelenítésére (lásd: 4.
számú melléklet), fényképeket kér az ökocímke terméken és csomagoláson való megjelenítésének
tervezetéről, és másolatot kér az összes ökocímkével kapcsolatos hirdetésről és tájékoztató anyagról.
A pályázó éves díjat fizet az ökocímke használatáért, amelyet a Társaság negyedévente számláz. Az
éves díj mértékét lásd az 1. számú mellékletben.
A szerződés legfeljebb a termék kritériumrendszerének érvényességi idejéig érvényes (a
kritériumrendszer érvényességi ideje általában az elfogadás után 3-5 év).
A szerződés meghosszabbításra kerülhet amennyiben az EU Bizottság a kritérium a felülvizsgálat
során a termékcsoportra vonatkozó kritérium érvényességi idejét a kritérium módosítása nélkül
meghosszabbítja. A meghosszabbítás egyszerűsített eljárásban, a kritériumok új érvényességi idejéig
történik, a kérelmezési díj 50%-ának megfizetése mellett. A Társaság a legalább 3 hónappal a
szerződés lejárta előtt tájékoztatja erről a védjegyhasználót.
Az ökocímke használati jogosultság meghosszabbítható a termékcsoport kritérium módosítása
esetén, ha a pályázó új pályázatot nyújt be, amelyben igazolja, hogy megfelel az újonnan felállított
követelményeknek. Az új pályázat értékelése, a döntéshozatal és a szerződéskötés az eredeti eljárási
rendben kerül lefolytatásra, a kérelmezési díj (1. számú mellékletben foglaltak szerint) megfizetése
mellett.
5.2. A MEGFELELŐSÉG KÖVETÉSE, ELLENŐRZÉS
Az ökocímke használat engedélyezése után a Társaság és az általa megbízott szakértő rendszeresen, a
szerződés ideje alatt legalább egyszer ellenőrzi, hogy az ökocímkézett termékek folyamatosan
megfelelnek-e a termékcsoport kritériumoknak és a szerződésben foglaltaknak.
Ebből a célból a Társaság bekérheti a vonatkozó dokumentációt, és az ökocímke használónak azt be
kell mutatnia. A Társaság és megbízott szakértője ellenőrzést végezhet a pályázó
székhelyén/telephelyén a gyártó minősítő rendszerének és a gyártási eljárásainak vizsgálatára. Az
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ökocímke használónak biztosítania kell a vizsgálati lehetőségét, ésszerű időpontban előzetes
bejelentés nélkül is. Minden ilyen ellenőrzés után a Társaság jelentést küld a gyártónak.
A Társaság a fogyasztók vagy más érdekeltek kezdeményezésére, indokolt esetben, további helyszíni
ellenőrzést végezhet.
Az ellenőrző eljárás egyszerűsödik, ha a pályázó rendelkezik tanúsított minőségbiztosítási rendszerrel
(például ISO), és tanúsított beszállítókkal dolgozik.
A Társaság éves jelentést készít a Minisztérium felé az ellenőrzések eredményeinek bemutatására.
5.3. AZ ÖKOCÍMKÉZETT TERMÉKEK JELLEMZŐINEK VÁLTOZÁSA
Nem szükséges új pályázat benyújtása, amennyiben az ökocímkét nyert termék olyan jellemzői
változnak (mint például méret vagy megjelenési forma), amelyek nem befolyásolják a
feltételrendszernek való megfelelést. Bármilyen módosítást ugyanakkor írásban be kell jelenteni a
Társaságnak.
Ehhez a pályázónak a következőket kell megküldenie:
- az ökocímke minősítést nyert termék (vagy a szerződésbe foglalt termékskála) neve;
- az ökocímke használati szerződés száma;
- a módosításnak a termékre vagy termékskálára kifejtett hatásai (például egyszerűen csak a termék
nevének vagy márkajelének megváltoztatása vagy a termék gyártásának megszüntetése);
- nyilatkozat arról, hogy a termék előállítását az eredeti pályázattal beadott dokumentációval már
igazolták; és hogy
- a termék változatlanul kielégíti a feltételrendszerben előírtakat.
5.4. AZ ÖKOCÍMKE HASZNÁLATI SZERZŐDÉS KITERJESZTÉSE
A Társaság kiterjesztheti a pályázó ökocímke használatra kötött szerződését új termékre, amennyiben
a pályázó ugyanazon termékcsoporthoz tartozó termékre nyújt be pályázatot, és a pályázati minősítő
eljárás értékelése alapján az megfelel a termékcsoport kritériumnak. Az adatokat a meglévő
szerződés kiterjesztésébe foglalják.
5.5. AZ ÖKOCÍMKE HASZNÁLAT FELFÜGGESZTÉSE VAGY VISSZAVONÁSA
A szerződés feltételeinek megszegése esetén a Társaság az ellenőrzés dokumentumai benyújtása
mellett javaslatot tesz a Miniszter felé az ökocímke használati jogának felfüggesztésére vagy
törlésére. A Miniszter dönt az ökocímke használat felfüggesztéséről vagy visszavonásáról.
RÉSZLETES INFORMÁCIÓ ÉS KONZULTÁCIÓ:
A KÖRNYEZETBARÁT TERMÉK NONPROFIT KFT.-NÉL:
Cím: 1027 Budapest, Lipthay u.5., I. em. 11-12. Telefon: +36-1 336-1156
Telefax: +36-1 336-1157
E-mail: info@okocimke.hu
Bővebben
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Hozzáadott Helyi Érték Díj pályázat társadalmi vállalkozások számára

Hozzáadott Helyi Érték Díjra a helyi, regionális vagy országos tevékenységek és
kezdeményezések elismeréseként három kategóriában lehet pályázni:
1. A legjobb termék előállító társadalmi vállalkozás
2. A legjobb szolgáltató társadalmi vállalkozás
3. A legjobb közösségfejlesztő társadalmi vállalkozás
A díjazható szervezetek köre - a pályázat célcsoportjai:
A pályázatra azok a Magyarországon bejegyzett társadalmi vállalkozások (nonprofit
társaságok és szociális szövetkezetek) jelentkezhetnek,
a)
amelyeket
2014.január
1-ig
bejegyzett
a
Cégbíróság,
b) amelyek legalább egy pozitív mérlegű, vagy null-szaldós üzleti évvel rendelkeznek,
c) amelyeknek nincs esedékessé vált és meg nem fizetett adótartozása -ide nem értve a helyi
adókat-, valamint járulék, illeték, vagy vámtartozása, együttesen köztartozása.
d) amelyek nem állnak csőd, felszámolás és végelszámolási eljárás jogerős hatálya alatt,
illetve a megszüntetésére irányuló egyéb jogi eljárás velük szemben nem indul.
A legjobb közösségfejlesztői díjra azok a társadalmi vállalkozások jelentkezhetnek, amelyek a
helyi közösség ajánlásai, és az elért eredmények bemutatása alapján igazolhatóan sokat
tettek a közösség fejlesztéséért, bejegyzésük 2014. január 1-ig megtörtént, és megfelelnek a
b, c, d kritériumoknak is.
A díj jellege
A Hozzáadott Helyi Érték Díj formatervezett üveg tárgy, amelyre hologramos formában kerül
rá
a
díj
neve,
átadója
és
az
évszám.
A pályázat nyertesei kategóriánként bruttó 150 ezer forint értékű tárgyjutalmat kapnak.
A díj fotója vagy grafikus ábrázolása megjelenhet a nyertes honlapján, levélpapírján és más
arculati eszközein mindaddig, amíg vele szemben a pályázati feltételek d) pontjában leírt
feltételek
nem
érvényesülnek.
A pályázaton részt vevő szervezetek, a benyújtást követően megszervezett mustrákon
mutathatják be termékeiket, szolgáltatásaikat, vállalkozásukat, és a látogatók értékelései
alapján Közönségdíjban részesülhetnek. A Közönségdíj nincs hatással a zsűri végső
döntésére.

8

Dél-Dunántúli Ö rökségturisztikai Klaszter
7625 Pécs, Vince u. 9/2.
Tel.: 72/210 -446 I +36 3 0/913 -7095
friedwaldkft@ gmail.com

Pályázatok benyújtása
A jelentkezők pályázatukat egy eredeti és egy szkennelt elektronikus példányban
2015.09.02-án 12.00 óráig történő beérkezéssel személyesen vagy postai úton nyújthatják
be az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft-hez az alábbi címek valamelyikére:
Postázási cím: 1301 Budapest, Pf.: 84
Személyes beadás: 1036 Budapest, Lajos u. 80., II. emelet.
Bővebben
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