Ha azt akarja, hogy mások is megtudják, hogy
ön takarító cége elkötelezett a
környezetvédelem ügye iránt, válassza a

“KÖRNYEZETBARÁT SZOLGÁLTATÁS”
VÉDJEGYET!
A Környezetbarát Szolgáltatás tanúsítvány garantálja,
hogy a minősített takarító szolgáltatásnál
 a technológiák kiválasztásánál figyelembe veszik
az épület egyedi takarítási igényeit és a
környezetvédelmi szempontokat,
 minimalizálják a tisztítószerek és a
fertőtlenítőszerek mennyiségét, és nem
alkalmaznak veszélyes vegyi anyagokat
tartalmazó tisztítószereket,
 jelentős részben ökocímkés tisztítószereket
és papírárut, illetve energiatakarékos
munkagépeket és járműveket használnak,
 törekednek a keletkező hulladék mennyiségének
minimalizálására,
 szakképzett, több éves tapasztalattal
rendelkező dolgozókat foglalkoztatnak,
 fontos szempont a kezelt tárgyak, berendezések
jó minősége és tartóssága

MIT JELENT
A “KÖRNYEZETBARÁT
SZOLGÁLTATÁS”?
A védjegy a környezetbarát szolgáltatások hazai
hivatalos minősítése. Igazolja, hogy a szolgáltató
tevékenységével mind közvetlenül, mind közvetett
módon, vagyis a felhasznált anyagok, eszközök és
technológiák alkalmazásával kevesebb környezeti
terhelést okoz, mint a hozzá hasonló szolgáltatók.
A védjegy elnyeréséhez tudományos alapon
meghatározott, a szolgáltatás teljes életútját
figyelembe vevő, a legfontosabb környezeti
hatásokat
vizsgáló
követelményeknek
kell
megfelelni.

Pályázni kereskedelmi, intézményi, irodai és lakóépületek takarításával lehet.
Figyelem: Az ipari üzemek takarítása, a fertőtlenítés, az
alpinisták által végzett ablaktisztítás és a nem rendszeres
takarítási szolgáltatások nem tartoznak a feltételrendszer
hatókörébe.
Amennyiben egy vállalkozás egyidejűleg környezetbarát
és nem környezetbarát szolgáltatást is nyújt, a minősítést
csupán a minősítési kritériumoknak megfelelő
szolgáltatásokra lehet kérni. Ennek feltétele, hogy a
pályázatban és a cég nyilvántartásaiban a kétféle
szolgáltatás egyértelműen el legyen különítve.

VEGYE FIGYELEMBE
A MEGRENDELŐK IGÉNYEIT!
A megrendelők számára egyre fontosabbak a
környezetvédelmi szempontok.
A szolgáltatás által elnyert védjegy segít a
megrendelőknek, hogy könnyebben felismerjék
a környezetbarát szolgáltatást.

Minősíttesse környezettudatos
szolgáltatását „Környezetbarát
Szolgáltatás” védjeggyel!

További információk
a minősítő rendszerről, a minősítési eljárásról, a takarítási
szolgáltatásra vonatkozó részletes követelményekről és a
feltételrendszer érvényességének időtartamáról:
http://www.okocimke.hu

Terület

Követelmény

Környezeti irányítás

Írásos útmutatók és működési eljárások a takarítási folyamatokra, a
tisztítószerek használatára, a tisztítószerek tárolására, kézi és gépi eszközök
használatára és karbantartására, oktatási képzési programokra és a szolgáltatás
ellenőrzési folyamataira

Környezeti irányítás

Épületspecifikus takarítási terv, amelyben meg kell határozni a szokásos
tisztítási eljárásoknak, az időszakonkénti munkáknak, a berendezések
üzemeltetésének és karbantartásának módozatait, a takarítási műveletek
minimálisan szükséges gyakoriságát, illetve a takarítási ellenőrzések
ütemezését.

Tisztítószerek

A felhasznált ökocímkés tisztítószerek térfogatarányának nagyobbnak kell
lennie 35%-nál. Az ökocímkével nem minősített tisztítószerek sem
tartalmazhatnak bizonyos veszélyes anyagokat (pl. mikro-műanyagokat,
foszfátokat, EDTA-t, triklozánt és formaldehidet), továbbá nem lehetnek
mérgezőek, légzőszervi vagy bőrszenzibilizáló, rákkeltő, mutagén vagy
reprodukciót károsító hatásúak, illetve környezetre veszélyesek. Pontokat lehet
kapni a koncentrált tisztítószerek alkalmazásáért és a határértéknél kisebb
mértékű tisztítószer felhasználásért.

Ökocímkés termékek

A szolgáltatás keretében kihelyezett papírtermékeknél az ökocímkés termékek
arányának el kell érnie a 80%-ot. Pontok járnak az ökocímkés tisztítószerek és
papírtermékek határérték feletti arányáért, illetve a további ökocímkés
termékek használatáért.

Mikroszálas

A szolgáltatáshoz legalább 50%-ban mikroszálas textíliákat (pl. törlőkendőket,
felmosófejeket) kell használni.

Energiatakarékosság

Pontokat lehet kapni az energiatakarékos porszívókért és mosógépekért.

Szállítás

A szolgáltatáshoz legalább Euro 4-es motorral rendelkező járművet lehet
használni. Pontok járnak az alacsony kibocsátású járművek magas arányáért és
az üzemanyagfogyasztás csökkentő közlekedési tervért.

Hulladék

A megbízónál keletkező hulladékokat szelektíven kell gyűjteni, és további
pontokat lehet kapni a szolgáltató ingatlanában keletkező hulladék szelektív
gyűjtéséért.

Biztonság

A szolgáltatás helyszínén, a megrendelőnél és a szolgáltatónál elérhetővé kell
tenni az alkalmazott tisztítószerek magyar nyelvű biztonsági adatlapjait, a
dolgozókat pedig megfelelő munkavédelmi eszközökkel kell ellátni.

Oktatás, képzés

A szolgáltató bevezető oktatást, épületspecifikus oktatást, valamint évente
továbbképzést kell nyújtson az alkalmazottainak.

A feltételrendszer kötelező és választható követelményekből áll. A pályázóknak a választható követelmények teljesítésével a
lehetséges 60 pontból legalább 15 pontot kell megszerezniük.
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