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A textiltermékekre és szolgáltatásokra vonatkozó uniós zöld közbeszerzési követelmények 
 

1. BEVEZETÉS 

Az uniós zöld közbeszerzési követelmények célja, hogy megkönnyítsék a közjogi szervek számára az áruk, szolgáltatások és építési beruházások 
kisebb környezeti hatással történő beszerzését. A követelmények alkalmazása önkéntes. A követelmények úgy vannak megfogalmazva, hogy az 
adott szervezet – amennyiben azt megfelelőnek ítéli – minimális szerkesztéssel közvetlenül beépíthesse őket az ajánlattételi dokumentációba. Ez 
a dokumentum a „textiltermékek” termékcsoportra előírt uniós zöld közbeszerzési követelményeket (EU GPP-követelmények) tartalmazza. A 
kapcsolódó technikai jelentés a követelmények megválasztásának valamennyi indokát és a vonatkozó további információkat tartalmazza. 
A követelmények az alábbiakra tagolódnak: kiválasztási követelményekre, műszaki leírásokra, értékelési szempontokra, valamint a szerződés 
teljesítésére vonatkozó kikötésekre. A fenti követelmények további két követelménytípusra bomlanak: 

• Az alapkövetelmények rendeltetésük szerint a zöld közbeszerzés egyszerű alkalmazására nyújtanak módot. Az egyes termékek 
környezetvédelmi teljesítményének elsődleges területeire összpontosítanak, a lehető legkisebb mértékre szorítva a vállalatokra nehezedő 
adminisztratív terheket. 

• Az átfogó követelmények ezzel szemben a környezetvédelmi teljesítmény több aspektusát, illetve magasabb szintjeit veszik számításba, 
olyan hatóságok eszközeként, melyek ambiciózusabb környezetvédelmi és innovációs eredményeket tűznek ki célul. 

Az „ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is” formulát akkor alkalmazzák, ha a követelmények mindkét célkitűzés esetében 
megegyeznek. 
 
A követelményeket – a lehetőségekhez képest – az európai vagy nemzetközileg szabványosított módszerek és/vagy a széles körben elérhető 
ellenőrzési útvonalak szerint kell ellenőrizni. 
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1.1. A textiltermékek fogalommeghatározása és hatálya 

A textiltermékekre vonatkozó követelmények az alábbi termékeket ölelik fel, melyek magukban foglalják a késztermékeket, illetve a köztes 
termékeket és kiegészítőket is: 

• textilruházat és kiegészítők: egyenruhák, munkaruházat, egyéni védőeszközök1 és kiegészítők, amelyek legalább 80 tömegszázalékban 
tartalmaznak szövött, nem szövött vagy kötött textilszálakat; 

• lakástextilek: beltéri használatra szánt textiltermékek, amelyek legalább 80 tömegszázalékban tartalmaznak szövött, nem szövött vagy 
kötött textilszálakat. Idetartoznak az ágyneműk, törülközők, asztalneműk és függönyök; 

• textilszálak, fonalak, szövetek és kötött elemek: textilruházathoz és kiegészítőkhöz, illetve lakástextilekhez, köztük kárpitokhoz és 
matrachuzatokhoz még a merevítés és a késztermék előállításával összefüggő kezelések előtt felhasznált közbeeső termékek; 

• nem textil elemek: a textilruházatba és kiegészítőkbe, illetve lakástextilekbe foglalt köztes termékek. Idetartoznak a húzózárak, gombok 
és egyéb kiegészítők, valamint a membránok, bevonatok és laminátok, amelyek a ruházat vagy a lakástextil szerkezetének részét képezik, 
és amelyek valamilyen funkciót is elláthatnak. 

E követelmények alkalmazásában a textilszálak természetes és szintetikus szálakból, valamint mesterséges cellulózszálakból állnak. A 
textilszálakra vonatkozó zöld közbeszerzési követelmények hatálya az alábbiakra terjed ki: 

• természetes szálak: a pamut és az egyéb természetes cellulóz magszálak, a gyapjú és az egyéb keratinszálak; 

• szintetikus szálak: a poliamid és a poliészter; 

• mesterséges cellulózszálak: a lyocell, a modál és a viszkóz. 
 

                                                        
1 Az uniós és/vagy nemzeti jogszabályokban szereplő, egyéni védőeszközökre vonatkozó teljesítménybeli követelmények előnyt élveznek a zöld közbeszerzési 
teljesítménybeli követelményekkel szemben. 
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1.2. A textilipari szolgáltatások fogalommeghatározása és hatálya 

A textilipari szolgáltatások azért tartoznak ide, mivel a közvetlen vételhez képest életciklusköltségekkel kapcsolatos környezeti előnyöket 
nyújthatnak. E szolgáltatások alapvető hatálya alá tartoznak az esetlegesen az ajánlatkérő szerv birtokában lévő vagy bérleti megállapodás 
részeként nyújtott textiltermékekkel kapcsolatos mosodai, javítási és újrahasznosítási szolgáltatások. A textilipari szolgáltatásoknak azon 
potenciális elemeinek meghatározása, amelyekre környezetvédelmi követelményeket dolgoztak ki, a következők: 

• mosodai szolgáltatások: a textíliák konkrét tisztasági és higiéniai normák szerint történő begyűjtése, tisztítása (nedves tisztítással vagy 
vegytisztítással) és visszajuttatása; 

• javítási szolgáltatások: textiltermékek hasznos élettartamuk megnövelése érdekében történő ápolása és javítása. Idetartozik a kiegészítők 
és részek cseréje, a szövetelemek cseréje és a funkcionális bevonatok ismételt lekezelése/vízhatlanítása; 

• újrahasznosítási szolgáltatások: textiltermékek újrafelhasználásának és/vagy újrahasznosításának maximalizálása érdekében történő 
begyűjtése és kiválogatása. A beszerző szerv a begyűjtésük pillanatában lemond a textiltermékek tulajdonjogáról. 

 

1.3. Általános megjegyzés az ellenőrzésről 

Számos követelmény tekintetében az ellenőrzés javasolt eszköze a vizsgálati jelentések elkészítése. Valamennyi követelmény tekintetében 
jelölve vannak az irányadó vizsgálati módszerek. A közjogi szerv joga eldönteni, hogy mely szakaszban kell a vizsgálati eredményeket 
rendelkezésre bocsátani. Általában véve nem szükséges, hogy valamennyi ajánlattevő köteles legyen a kezdetektől fogva vizsgálati 
eredményeket rendelkezésre bocsátani. Az ajánlattevőkre és közjogi szervekre nehezedő teher csökkentése érdekében az ajánlatok benyújtásakor 
az önbevallás is elégségesnek bizonyulhat. Ezt követően több lehetőség is felmerül arra nézve, hogy a vizsgálatok elvégzésére fennáll-e, illetve 
melyik szakaszban áll fenn kötelezettség: 

a) Az ajánlattételi szakaszban: 

Egyszeri szállítási szerződések esetében a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő kötelezhető a vizsgálati jelentés 
rendelkezésre bocsátására. Amennyiben azt elégségesnek találják, a szerződést odaítélhetik. Amennyiben ez a bizonyíték nem elégséges, 
vagy a követelményeknek nem felel meg, akkor: 
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i. műszaki leírás esetében a bizonyítékot a soron következő legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevőtől kérik be, akit ezt követően 
a szerződés odaítélése kapcsán figyelembe vehetnek; 

ii. értékelési szempont esetében a megszerzett többletpontokat törlik az ajánlatból, és az ajánlattevők rangsorát újrarendezik annak 
valamennyi következményével. 

A vizsgálati jelentés azonban csak azt igazolja, hogy mintatextíliákat vetettek vizsgálat alá e követelményeknek megfelelően, és nem a 
szerződés szerint ténylegesen leszállított textíliákat. Keretszerződések esetében a körülmények eltérők lehetnek. Ezzel a forgatókönyvvel 
a b) pont foglalkozik részletesebben.  

b) A szerződés teljesítésének szakaszában: 

A vizsgálati eredményeket bármikor vagy hamis önbevallás gyanúja esetén egy vagy több szerződés alapján teljesített tétel tekintetében 
is bekérhetik. Ez a lépés különösen fontos keretszerződések esetén, amelyekben előzetes textilrendeléssel kapcsolatos kikötés nem 
található. 
A szerződés teljesítésére vonatkozó kikötéseknél célszerű erről kifejezetten rendelkezni. Érdemes kikötni, hogy a szerződés tartama alatt 
maga az ajánlatkérő szerv jogosult véletlenszerű ellenőrző vizsgálatot indítani. Abban az esetben, ha a vizsgálat eredményei alapján a 
leszállított textíliák nem felelnek meg a követelményeknek, az ajánlatkérő szerv jogosult a nemteljesítés mértékével arányosan 
szankciókat alkalmazni, és a szerződést egyoldalúan felmondhatja. Egyes közjogi szervek olyan feltételeket is meghatároznak, hogy a 
vizsgálat költségét a közjogi szerv köteles viselni, ha a vizsgálat eredményeként a termék megfelel a követelményeiknek, ellenkező 
esetben azonban a költségeket a szállító viseli. 

Keretmegállapodás esetében a szerződés konkrét felépítésétől függ, hogy mikor kérik be a bizonyítékot: 

i. Egyetlen gazdasági szereplővel kötött keretmegállapodás esetében, amely alapján a leszállítandó egyes textiltermékeket a 
keretmegállapodás odaítélésekor meghatározzák, és kizárólag a tételszám megállapítása szükséges, azonos megfontolások 
érvényesek, mint a fenti egyszeri szállítási szerződés esetében. 

ii. Versenyt eredményező, több lehetséges szállító előzetes kiválasztására irányuló keretmegállapodás esetében az előzetes 
kiválasztási szakaszban az előválogatott ajánlattevőknek csupán a keretmegállapodás szerinti teljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek megfelelő textiltermékek leszállítására irányuló képességüket kell bizonyítani. Az előválogatott 
ajánlattevők közötti versenyt követően odaítélt lehívásos szerződések (vagy rendelések) esetében elviekben az a) és b) pontokkal 
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azonos megfontolások érvényesek, amennyiben a verseny tekintetében kiegészítő követelmények betartását kell igazolni. Ha a 
verseny kizárólag az árra vonatkozik, akkor a szerződés teljesítési szakaszában ellenőrzést érdemes megfontolni. 

Fontos szintén kiemelni, hogy az ajánlattevőknek lehetőségük van az azonos specifikus követelményeknek megfelelő, az uniós 
ökocímkét vagy egyéb irányadó, az ISO 14024 szabvány szerinti I. típusba tartozó ökocímkét viselő textilterméket magában foglaló 
ellenőrzést elvégezni. A textiltermékeket az irányadó követelményeknek megfelelőnek kell tekinteni, és az ellenőrzést is a vizsgálati 
eredményekre meghatározott azonos módon kell kérelmezni. 

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014/24/EU irányelv 44. cikk (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő szervek kötelesek egyéb 
megfelelő bizonyítási eszközt is elfogadni. Idetartozhat a gyártó műszaki dokumentációja, amennyiben az érintett gazdasági szereplőnek 
nem volt hozzáférése a vizsgálati jelentésekhez, vagy azokat az irányadó határidőn belül nem tudta beszerezni. Ennek az a feltétele, hogy 
a hozzáférés hiánya nem az érintett gazdasági szereplőnek tulajdonítható, és az érintett gazdasági szereplő ezzel bizonyítja, hogy az általa 
teljesítendő építési beruházások, árubeszerzések és szolgáltatásnyújtások megfelelnek a műszaki leírásban, az értékelési szempontokban 
vagy a szerződésteljesítési feltételekben meghatározott követelményeknek vagy szempontoknak. Egy meghatározott 
megfelelőségértékelő szerv által készített vizsgálati jelentésre vagy ilyen szerv által kiállított tanúsítványra történő utalás esetén a 
vizsgálatok elvégzése tekintetében az ajánlatkérő szerv egyéb egyenértékű értékelő szerv által készített jelentést vagy az ilyen szerv által 
kiállított tanúsítványt is köteles elfogadni. 
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2. ALAPVETŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 

A textiltermékekre vonatkozó követelmények a termékek életciklusát követő legjelentősebb környezeti hatásokra összpontosít, 
amelyek a textiltermékek esetében öt különálló kategóriára tagolhatók: 

• rostforrás; 
• vegyi korlátozások; 
• tartósság és élettartam kiterjesztése; 
• energiatakarékosság használat során; 
• újrafelhasználásra és újrahasznosításra való tervezés. 

A felhasználandó textilszálak sokfélesége, a textiltermékek és végfelhasználások különféle típusai és a kapcsoló környezeti hatások 
széles köre miatt az életciklus számos pontjával foglalkozni kell. A textiltermékek életciklusának elemzése alapján az alábbi, jelentős 
környezeti hatást okozó „gócpontokra” kell összpontosítani a fejlesztést: 

• Gyapottermesztés: a műtrágyák és a növényvédő szerek gyártásához és használatához kapcsolódó ökotoxicitás járul a 
leginkább hozzá az energiafogyasztáshoz és az ökotoxicitáshoz. Az öntözési célú víz erőforrás-felhasználási hatását szintén 
jelentősnek jelölték meg. 

• Gyapjútermelés: a gyapjú mosása (szennyeződések eltávolítása) zsírt, gyapjúzsírt és ektoparaziticideket szabadíthat fel a 
szennyvízben, illetve ehhez kapcsolódóan ökotoxicitást okozhat, továbbá jelentős termelési energiaszükséglettel jár. 

• Szintetikusszál-termelés: a szálak gyártásához szükséges energia és nyersanyagok éghajlatváltozásra és ökotoxicitásra 
gyakorolt hatása igen magas. A nejlon (poliamid) előállításához kell a legtöbb energiát felhasználni, és ezt lehet technikailag a 
legnehezebben újrahasznosítani. 

• Mesterségescellulózszál-termelés: a szálak gyártásához használt energiafelhasználás éghajlatváltozásra és ökotoxicitásra 
gyakorolt hatása igen magas. Ezt a száltípust elsősorban faanyagból állítják elő, és a nem fenntartható erdőgazdálkodási 
gyakorlatokhoz és illegális fakitermeléshez kapcsolódó környezeti hatások igen jelentősek. 

• A gyártás fonási, szövési, festési, nyomási és kikészítési szakaszaihoz kapcsolódó gyártási energia és ökotoxicitás: a 
textiltermékek ellátási láncának számos gyártási szakasza kapcsolódik gyártási vegyi anyagokhoz és az eljárásokhoz használt 
villamos energiához. A gyártási vegyi anyagok és a kimosott maradékanyagok szennyezhetik a levegőt és a szennyvizet. 

• A textiltermékek használati szakaszához kapcsolódó energia és ökotoxicitás: ezek a hatások elsősorban mosáshoz használt 
energiához és mosószerekhez kapcsolódnak, és a szálak megválasztása és a keverékek befolyásolják őket. Az ipari és házi 



 

8 
 

mosásról és szárításról készített összehasonlító tanulmányok azt mutatják, hogy az ipari mosodák hatékonyabbak a házi 
mosásnál/szárításnál, ezért képesek csökkenteni a használati szakasz hatásait. 

• A gyártási, illetve funkcionális vegyi anyagokkal kapcsolatos emberi toxicitás: a gyártási folyamatokhoz felhasznált vegyi 
anyagok szintén veszélyesek lehetnek az emberi egészségre, így például a gyártóüzemekben dolgozó munkavállalókra, vagy 
amennyiben vegyi anyagok maradnak a végtermékben, ezzel potenciális veszélynek teszik ki a végső felhasználót. 

A termékek élettartama meghosszabbításának és a hulladékártalmatlanítási (selejtezési) szakaszhoz kapcsolódó, még inkább körkörös 
erőforrás-felhasználási rendszereknek szintén jelentős potenciális környezetvédelmi előnyei vannak. A környezetvédelmi előnyök a 
tartósságnak, az újrafelhasználásnak, az újrahasznosításnak és az energia-visszanyerési tevékenységeknek köszönhetőek. 

Főbb környezetvédelmi szempontok  GPP-megközelítés 

• A vízi környezetre veszélyes hatások a természetes 
szálak termesztéséhez felhasznált veszélyes 
műtrágyák és növényvédő szerek alkalmazása 
miatt. 

• A vízi környezetre veszélyes hatások a köztes és 
végső textiltermékek feldolgozása során használt 
anyagok miatt. 

• Erdőgazdálkodásból származó biotikus és 
abiotikus erőforrások, petróleum és földgáz 
felhasználása műtrágyák és szálak gyártásához. 

• Szintetikus szálak gyártásához és textiltermékek 
mosásához, szárításához és vasalásához használt 
villamos energia és földgáz termeléséből és 
felhasználásából eredő üvegházhatásúgáz-
kibocsátás, savasodás és szmog. 

• A termék korai meghibásodása, amely a biotikus 
és abiotikus erőforrások ebből következő 
pazarlásához vezethet, továbbá ezek hulladékának 
lerakása vagy elégetése, amely veszélyes levegőbe 
és vízbe történő kibocsátásokat eredményezhet. 

 • Olyan szálakból készült textíliák beszerzése, amelyeket 
kevesebb műtrágya, veszélyes növényvédő szer és gyártási 
vegyi anyag felhasználásával gyártottak. 

• Újrafeldolgozott anyagokat és szálakat tartalmazó textíliák 
beszerzése. 

• Olyan textíliák beszerzése, amelyek gyártásához kevesebb 
környezeti szempontból káros és veszélyes anyagot 
használtak fel. 

• Olyan textíliák beszerzése, amelyek szárítása és vasalása 
kevesebb energiát igényel. 

• Olyan színtartó szövetek beszerzése, amelyek használat 
során nem mennek össze, amelyeket tartósabb használatra 
terveztek, és amelyek hosszabban tartó funkcionális 
bevonattal rendelkeznek. 

• Olyan szolgáltatások beszerzése, amelyek minimálisra 
csökkentik a textíliák mosásához, szárításához és 
vasalásához felhasznált energiát. 

• Olyan szolgáltatások beszerzése, amelyek rendben tartják a 
textíliákat azok élettartamának meghosszabbítása 
érdekében. 
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• Olyan szolgáltatások beszerzése, amelyek a hasznos 
élettartamuk végén újrahasznosítják a textíliákat, illetve 
maximalizálják azok újrafeldolgozási és újrahasznosítási 
potenciálját. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a környezeti tényezők sorrendje nem feltétlenül tükrözi azok fontosságát. 
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3. A TEXTÍLIÁKRA VONATKOZÓ UNIÓS ZÖLD KÖZBESZERZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

3.1. Textiltermékek beszerzése 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

TÁRGY 

Textiltermékek beszerzése kevesebb környezeti hatás okozásával 

3.1.1. Kiválasztási követelmények 

KIVÁLASZTÁSI KÖVETELMÉNYEK 
 1KK. A textiltermékek beszállítói 

Az ajánlattevőknek be kell tudniuk mutatni a termék és annak ellátási 
lánca alábbi szempontjainak kezelése céljából rendelkezésükre álló 
erőforrásokat, szakértelmet, dokumentált eljárásokat és irányítási 
rendszereket2: 

• Textilszál eredete: a természetes és mesterséges szálak – 
amelyekre környezetvédelmi követelmények vonatkoznak – 
forrásának, tartalmának és gyártási rendszerének nyomon 
követhetőségét biztosító rendszerek. Idetartoznak a tranzakciós 
adatok, amelyek lehetővé teszik az ellenőrzést és a nyomon 
követhetőséget a nyersanyag vagy alapanyag eredetétől egészen 
a fonál és a grézs szövet gyártásáig és feldolgozásáig3. Ez 

                                                        
2 Az ellátásilánc-irányítási rendszerek kapacitása előírásának kifejezett lehetőségét a közbeszerzésről szóló 2014/24/EU irányelv XII. melléklete II. részének d) pontja 
tartalmazza. 
3 A grézs fehérítetlen és nem festett, befejezetlen textil szövet, amely árucikként megvásárolható. 
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magában foglalhatja az eredet és a nyomon követhetőség 
harmadik felek általi igazolásának alkalmazását. 

• Vegyianyag-kezelés: egy korlátozott vegyianyagjegyzék 
bevezetése, valamint a jegyzék továbbítása a festést, nyomást és 
kikészítést végző üzemek felé, a gyártóüzemek szabályoknak 
való megfelelésének ellenőrzése (a P3.2. követelménynek 
megfelelően), valamint a végtermékek szabályoknak való 
megfelelésének ellenőrzése (a P3.1. követelménynek 
megfelelően), ideértve a laboratóriumi vizsgálatot. Emellett 
kötelező lesz az ellenőrök alkalmazása a helyszíni szemléken, 
illetve a nemzetközi (pl. ISO 17025, ISO 17065, ISO 19011 
vagy ezzel egyenértékű) szabványoknak megfelelően 
akkreditált, textiltermékhez kapcsolódó megfelelőségi 
rendszerek és laboratóriumok igénybevétele termékvizsgálat 
céljából. 

 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőknek ismertetniük kell a textilszálak eredetének és a 
vegyianyag-kezelésnek az ellenőrzésére és igazolására rendelkezésükre 
álló rendszereket és kapacitásokat. Ezenfelül be kell mutatniuk a 
beszállítók és a végtermék megfelelőségét ellenőrző dokumentálási, 
ellenőrzési és elemzési rendszerüket. 

Továbbá meg kell erősíteniük a megfelelőség kezeléséhez 
alkalmazandó erőforrásokat és szakértelmet. A textiltermékek 
beszerzésére irányuló korábbi szerződésekből releváns példákat kell 
bemutatni, amelyek igazolják, hogyan kezelték és ellenőrizték ezt a két 
szempontot. 
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Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

3.1.2. Textilszálak 
 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
1ML. Pamutszálak 
A szerződés teljesítéséhez használt pamutáruk legalább 20%-ának az 
alábbi tulajdonságokkal kell készülniük: 

1. Bio: a 834/2007/EK rendeletben4, az Egyesült Államok nemzeti 
biogazdálkodási tervében vagy ezzel egyenértékű, az Unió 
kereskedelmi partnerei által megállapított jogszabályokban 
meghatározott követelményeknek megfelelően termesztett; 
vagy 

2. Integrált növényvédelem: az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezetének integrált növényvédelmi 
programjában5 vagy a 2009/128/EK uniós irányelvben6 
meghatározott integrált növényvédelmi elveknek megfelelően 

1ML. Pamutszálak 
A szerződés teljesítéséhez használt pamutáruk legalább 60 %-ának az 
alábbi tulajdonságokkal kell készülniük: 

1. Bio: a 834/2007/EK rendeletben4, az Egyesült Államok nemzeti 
biogazdálkodási tervében vagy ezzel egyenértékű, az Unió 
kereskedelmi partnerei által megállapított jogszabályokban 
meghatározott követelményeknek megfelelően termesztett; vagy 

2. Integrált növényvédelem: az ENSZ Élelmezési és 
Mezőgazdasági Szervezetének integrált növényvédelmi 
programjában5 vagy a 2009/128/EK uniós irányelvben6 
meghatározott integrált növényvédelmi elveknek megfelelően 
termesztett, vagy 

                                                        
4 A Tanács 834/2007/EK rendelete (2007. június 28.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről 
(HL L 189., 2007.7.20., 1. o.). 
5 Még több információ az integrált növényvédelemről, az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete, http://www.fao.org/agriculture/crops/thematic-
sitemap/theme/pests/ipm/more-ipm/en/. 
6 Lásd a peszticidek fenntartható használatának elérését célzó közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2009. október 21-i 2009/128/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelv I. mellékletét. 
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termesztett 

Amennyiben az ajánlatkérő szerv még inkább támogatni kívánja a 
biogyapot piacának növekedését és/vagy hiányt tapasztal a tanúsítottan 
ökológiai termesztésű gyapot ellátásában, tanúsítvánnyal nem 
rendelkező vagy átállási gyapot7 is engedélyezhető (lásd az alábbi „A 
biogyapot piacának támogatása” című indokolást). 
Amennyiben az ajánlatkérő szerv a felhasznált termékek 
vonatkozásában támogatni kívánja az ökológiai címkézést, a 
követelmények teljesítése érdekében alkalmazott biogyapot nem 
keverhető genetikailag módosított gyapottal. Bizonyíték bemutatása 
írható elő, amennyiben a termék(ek)ben használt más gyapotforrások 
olyan országokból származnak, ahol a genetikailag módosított gyapot 
használata engedélyezett8. 

 

Ellenőrzés: 
A gyapot eredetét és az áruk tartalmát leszállításkor ellenőrzik az 
integrált növényvédelemhez vagy biogyapot-termeléshez kapcsolódó, 
harmadik fél általi tanúsító rendszerekkel és dokumentált tranzakciós 
adatokkal, amelyekkel az egyedi árutételek vagy -kötegek 

Amennyiben az ajánlatkérő szerv még inkább támogatni kívánja a 
biogyapot piacának növekedését és/vagy hiányt tapasztal a tanúsítottan 
ökológiai termesztésű gyapot ellátásában, tanúsítvánnyal nem 
rendelkező vagy átállási gyapotError! Bookmark not defined. is engedélyezhető 
(lásd az alábbi „A biogyapot piacának támogatása” című indokolást). 

Amennyiben az ajánlatkérő szerv a felhasznált termékek 
vonatkozásában támogatni kívánja az ökológiai címkézést, a 
követelmények teljesítése érdekében alkalmazott biogyapot nem 
keverhető genetikailag módosított gyapottal. Bizonyíték bemutatása 
írható elő, amennyiben a termék(ek)ben használt más gyapotforrások 
olyan országokból származnak, ahol a genetikailag módosított gyapot 
használata engedélyezettError! Bookmark not defined.. 
 

Ellenőrzés: 
A gyapot eredetét és az áruk tartalmát leszállításkor ellenőrzik az 
integrált növényvédelemhez vagy biogyapot-termeléshez kapcsolódó, 
harmadik fél általi tanúsító rendszerekkel és dokumentált tranzakciós 
adatokkal, amelyekkel az egyedi árutételek vagy -kötegek 
gyapottartalma a tanúsítás pontjáig ellenőrizhető és nyomon követhető. 

                                                        
7 A biogazdálkodásról szóló 834/2007/EK rendelet szerint az „átállás” meghatározása: „a nem ökológiai gazdálkodásról az ökológiai gazdálkodásra való átmenet 
meghatározott időszak alatt, melynek folyamán az ökológiai gazdálkodásról szóló rendelkezések alkalmazására kerül sor”. Az átállásban lévő állapotot hivatalosan igazolná 
az adott ország ökológiai illetékes hatósága vagy ökológiai ellenőrző szerve által kiállított írásbeli megerősítés arról, hogy a termelők értesítést küldtek az átállásról, és 
ökológiai ellenőrzési rendszert vezettek meg a mezőgazdasági üzemükben/üzemeikben. 
8 Lásd: http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase/countrylist/default.asp. 
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gyapottartalma a tanúsítás pontjáig ellenőrizhető és nyomon követhető. 

Ez magában foglalja az ökológiai vagy integrált növényvédelmi 
termelés érvényes tanúsítását9, valamint az olyan tranzakciók 
nyilvántartásait, amelyek bizonyítják az előírt gyapottartalom 
megvásárlását és biztosítják a nyomon követhetőséget. 

Adott esetben a genetikailag nem módosított gyapot ellenőrzésére 
szolgáló szűrővizsgálat10 kérésre elérhető lesz, amennyiben a 
hagyományos és az integrált növényvédelemmel termesztett gyapotot 
biogyapottal keverték. 

Ez magában foglalja az ökológiai vagy integrált növényvédelmi 
termelés érvényes tanúsításátError! Bookmark not defined., valamint az olyan 
tranzakciók nyilvántartásait, amelyek bizonyítják az előírt 
gyapottartalom megvásárlását és biztosítják a nyomon követhetőséget. 
Adott esetben a genetikailag nem módosított gyapot ellenőrzésére 
szolgáló szűrővizsgálatError! Bookmark not defined. kérésre elérhető lesz, 
amennyiben a hagyományos és az integrált növényvédelemmel 
termesztett gyapotot biogyapottal keverték. 

                                                        
9 Ezen anyag készítésének időpontjában az alábbi rendszerek szolgálnak kellő biztosítékkal: Integrált növényvédelem: Jobb gyapotért kezdeményezés (Better Cotton 
Initiative, BCI), AGRO 2 (Görögország), Afrikában termesztett gyapot (Cotton Made in Africa), tisztességes kereskedelem (Fair Trade), ausztrál jobb irányítás program (the 
Australian Better Management Programme, BMP); bio: az Unió által elismert ökológiai ellenőrző szervek, egyesült államokbeli ökológiai programok, Ökológiai 
Gazdálkodási Mozgalmak Nemzetközi Szövetsége (IFOAM). 
10 Az „Uniós GMO-elemzési referenciamódszerek” szerint végzett általános genetikai módosítások minőségi szempontú szűrővizsgálata az ajánlott ellenőrzési forma (lásd 
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods). Valamennyi származási ország esetén a vizsgálatot nyers gyapotmintákon kell elvégezni az esetleges nedves kezelés előtt. A 
genetikailag módosított gyapotot kizáró, IPM-gyapotra vonatkozó tanúsítási rendszerek elfogadhatók a kritérium betartásának bizonyítékaként. 
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ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 
1ÉSZ. Pamutszálak 
A pontokat minden, a tanúsított integrált növényvédelemmel 
termesztett gyapot- vagy biogyapot-tartalomra vonatkozó műszaki 
minimumkövetelményekhez képest elért 10%-os mértékű javuláshoz 
arányosan ítélik oda. 

Ellenőrzés: 
Lásd a P2.1. kritériumot. 

1ÉSZ. Pamutszálak 
A pontokat minden, a tanúsított integrált növényvédelemmel termesztett 
gyapot- vagy biogyapot-tartalomra vonatkozó műszaki 
minimumkövetelményekhez képest elért 10%-os mértékű javuláshoz 
arányosan ítélik oda. 

Ellenőrzés: 
Lásd a P2.1. kritériumot. 
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Indokolás: A biogyapot piacának támogatása 
A biogyapot világpiacon való korlátozott elérhetősége kihívást jelenthet a közbeszerzési szerződéseknél. Másrészt viszont a közbeszerzési 
szerződések fontos szerepet játszhatnak a kereslet létrehozásában. E kihívás kezeléséhez ezért ajánlott, hogy előzetes piaci konzultációkat és/vagy 
előzetes tájékoztatót alkalmazzanak, hogy tájékoztassák a lehetséges ajánlattevőket a közelgő szerződésekről és a pamut textíliák várhatóan 
szükséges mennyiségéről. 

Továbbá ösztönözni lehet az ajánlattevőket arra, hogy mezőgazdasági fejlesztési projektekkel való együttműködések útján szerezzék be a 
gyapotot. Az ilyen típusú projekteknek – amelyek egyes esetekben saját tanúsítási rendszerekkel rendelkeznek (például a Cotton Made in Africa) 
– megvan a lehetőségük arra, hogy új tanúsítási rendszereket mozdítsanak elő az ökológiai vagy integrált növényvédelmi termelés területén. 
Ezenkívül a tanúsítás költséges is lehet. E költségek miatt tanúsítás nélküli biogyapot is beszerezhető számos olyan országból, ahol a fejlesztési 
projektek az alacsony befektetésű mezőgazdaságot támogatják, vagy ahol konkrét mezőgazdasági politikákat fogadtak el. 
Az ajánlatkérő szerveknek ahhoz, hogy minél több biogyapotot engedjenek be a piacra, két módon támogathatják a piacot: 

1. Elfogadják az ökológiai ellenőrző szervek, kormányzati ellenőrző szervek vagy harmadik felek rendszerei által kiállított tanúsítványt a 
szerződés odaítélését és/vagy a gyapot megvásárlását követően. Ha e megközelítést előzetes piaci konzultációval együtt alkalmazzák, a 
termelőknek és gazdálkodóknak is több időt hagynak, illetve egyértelműen jelzik a piac számára, hogy van kereslet a gyapot hivatalos 
tanúsítására. 

2. Elfogadják az átmeneti, a biogazdálkodásról szóló rendelet 17. cikkben meghatározott ökológiai termelésre történő átállási időszakban 
lévő gazdálkodóktól származó gyapotot. Ez arra ösztönözheti a termelőket és az alacsony befektetésű technikákon alapuló projekteket, 
hogy áttekintsék a gyapotuk népszerűsítésének lehetőségeit, illetve a termelésük tanúsításában rejlő jövőbeli potenciált. 

 

Ez utóbbi elismerné a hagyományosról a biogazdálkodásra történő átállás által megkövetelt beruházásokat és változtatásokat, és nagyobb fokú 
biztosítékot nyújtana arra, hogy lesz piaca a gyapotnak. 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
2ML. Gyapjúszálak 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

E követelmény alkalmazása akkor ajánlott, ha a textiltermékek gyapjútartalma meghaladja az 50%-ot. 
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A gyapjúmosásból származó szennyvízkibocsátás – akár közvetlenül a telephelyen belüli szennyvízkezelésből, akár közvetve, a telephelyen kívüli 
szennyvízkezelésből származik – g KOI (kémiai oxigénigény)/kg zsíros gyapjúban mérve nem haladhatja meg a 25 g-ot durva gyapjú és 
báránygyapjú, illetve a 45 g-ot finom gyapjú esetében11. 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek az áruk leszállítását követően a szabályoknak megfelelő nyomonkövetési adatokat kell rendelkezésre bocsátania a feldolgozási 
tételekről, ahonnan a szerződés teljesítéséhez felhasznált gyapjú származik. 

A KOI-számítások minden egyes feldolgozott gyapjútétel esetében a kg-ban mért gyapjútermelésnek a literben mért szennyvízkibocsátáshoz való 
mértékén alapulnak. Az ISO 6060 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerinti, harmadik féltől származó vizsgálatokkal kell beszerezni azokról a 
gyapjúmosó telepekről származó szennyvízre vonatkozó nyomonkövetési adatokat, ahonnan a gyapjút megvásárolták. 

Tranzakciós adatokat kell benyújtani, amelyek tanúsítják a termékek gyártásához felhasznált gyapjú mosóüzemeit. 

3ML. Mesterséges cellulózszálak (pl. viszkóz, modál, lyocell) 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

Ez a száltípus számos ruházati termékben vagy óvatosabb kezelést igénylő lakástextilben használható a pamut helyett. Ezenkívül szintetikus 
szálakkal is keverhető, hogy javítsa a kopásállóságot, és gyorsítsa a száradást. E követelmény alkalmazása akkor ajánlott, ha a textiltermékek 
mesterségescellulózszál-tartalma meghaladja az 50%-ot. 
 
 
 
3.1ML. Kén levegőbe történő kibocsátása 
Viszkóz- és modálszálak esetében a kénvegyületek szálgyártási eljárásból eredő, levegőbe történő kibocsátásainak kéntartalma éves átlagban 
kifejezve nem haladhatja meg az a) táblázatban foglalt értékeket. 

                                                        
11 A finom gyapjú ≤23,5 mikron átmérőjű merinógyapjút jelent. 
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A) táblázat. Viszkóz- és modálszál kénkibocsátási értékei 
Rost típusa Teljesítmény 

érték 
(g S/kg) 

Vágott rost 30 g/kg 
Elemi rost 
– Kötegelt mosás 
– Integrált mosás 

 
40 g/kg 
170 g/kg 

 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek a szerződés odaítélését követően nyomonkövetési adatokat, tranzakciós adatokat és gyártási tételekre vonatkozó adatokat kell 
benyújtania, amelyek bizonyítják a beszállító(k) és a kapcsolódó, a szerződésben felhasznált szálakat előállító gyártóüzemek megfelelését. 
A szabályoknak megfelelő nyomonkövetési adatokat kell benyújtani azokra a gyártóüzemekre vonatkozóan, amelyeket a szerződés teljesítéséhez 
felhasznált konkrét szálas termékeket állítják elő. 
 3.2ML. A cellulózból származó halogénezett kibocsátások 

A szerződésben felhasznált szálas termékek gyártásánál alkalmazott 
használt cellulózt elemi klór használata nélkül kell fehéríteni. Így a klór 
és a szerves kötésű klór összmennyisége nem haladhatja meg kész 
szálakban (OX) a 150 ppm-et, a pépgyártásból származó szennyvízben 
(AOX) pedig a pép légszáraz tonnájánként a 0,170 kg-ot. 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek a szerződés odaítélését követően vizsgálati 
jegyzőkönyvet kell benyújtania a konkrét szálas termékről és annak 
gyártósoráról, amely a megfelelő vizsgálati módszer vagy azzal 
egyenértékű módszer alkalmazásával bizonyítja az OX vagy az AOX 
követelménynek való megfelelést: 

- OX: ISO 11480 (ellenőrzött égetés és mikrocoulometria). 
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- AOX: ISO 9562. 
Facellulóz fenntartható beszerzése 
Ezek a zöld közbeszerzési követelmények az alábbi okok miatt nem foglalnak magukban javaslatot a fenntartható erdőgazdálkodásból származó 
facellulóz beszerzésére vonatkozóan: 
Számos tagállam a saját zöld vagy fenntartható közbeszerzési követelményeit alkalmazza a fenntartható erdőgazdálkodás meghatározására, és 
különböző eljárásokat alkalmaznak annak megállapítására, hogy a tanúsítvány vagy a harmadik fél által tanúsított rendszer nyújt-e elegendő 
biztosítékot. Ilyen helyzetben a jelenlegi követelménykidolgozási eljárásban nem lehetett összehangolt meghatározást alkotni a fenntartható 
erdőgazdálkodásra. 
Az aktív fenntartható faanyagbeszerzési politikával rendelkező tagállamok jelenlegi konszenzusa szerint általánosságban a tulajdonosi tanúsítási 
rendszerek – például amelyeket az Erdőgondnoksági Tanács (Forest Stewardship Council, FSC) és az erdészeti tanúsítási rendszerek elfogadását 
célzó program (Programme for the Endorsement of Forest Certification, PEFC) alkalmaz – elegendő biztosítékkal szolgálnak a nemzeti 
követelményeknek való megfelelés vonatkozásában12. 
 

 4ML. Poliészter újrafeldolgozott tartalma 
A szerződés teljesítéséhez felhasználandó poliészterszálas termék(ek)et 
legalább 20%-os újrafeldolgozott tartalommal kell előállítani. 

Megjegyzés: A szerződésben előírt egyéb minőségi követelmények 
teljesítése során technikai problémák merülhetnek fel. Ezt az ajánlatok 
elbírálásánál figyelembe kell venni, és piackutatással, illetve a 
versenypárbeszéd (amennyiben ilyet alkalmaznak) során lehet azt 
kezelni. 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő a szerződés odaítélését követően bizonyítja, hogy a 

                                                        
12 A tanúsított oldódó cellulóz jelenleg csak korlátozottan érhető el a világpiacon. Ezért érdemes visszajelzést kérni a piactól, mielőtt ajánlati felhívást tennének közzé. 
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szálas termék gyártósorát/gyártósorait a legkisebb újrafeldolgozott 
küszöbértékkel történő gyártásra szánták. 

Be kell nyújtani a leszállítandó termékek és az újrahasznosított 
alapanyagok gyártósorai vonatkozásában az újrafeldolgozott 
tartalomnak és nyomon követhetőségének harmadik fél általi 
tanúsítását. Az ISO 14021, az ISO 9001 vagy ezekkel egyenértékű 
szabvány alkalmazható. Az ellenőrzés az EN 15343 szabvány 4.4. 
részének megfelelően nyújt tájékoztatást. 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 
 2ÉSZ. Poliészter és poliamid (nejlon) újrafeldolgozott tartalma 

A szerződés teljesítéséhez felhasznált poliészter- és/vagy nejlonszálas 
termék(ek) vonatkozásában a termelési és felhasználás utáni 
hulladékból származó újrafeldolgozott anyagok 20%-os küszöbértékét 
meghaladó minden egyes 10%-os növekedés után pontokat ítélnek oda. 

Megjegyzés: A szerződésben előírt egyéb minőségi követelmények 
teljesítése során technikai problémák merülhetnek fel. Ezt az ajánlatok 
elbírálásánál figyelembe kell venni, és piackutatással, illetve a 
versenypárbeszéd (amennyiben ilyet alkalmaznak) során lehet azt 
kezelni. 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő a szerződés odaítélését követően bizonyítja, hogy a 
szálas termék gyártósorát/gyártósorait a legkisebb újrafeldolgozott 
küszöbértékkel történő gyártásra szánták. 

Be kell nyújtani a leszállítandó termékek és az újrahasznosított 
alapanyagok gyártósorai vonatkozásában az újrafeldolgozott 
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tartalomnak és nyomon követhetőségének harmadik fél általi 
tanúsítását. Az ISO 14021, az ISO 9001 vagy ezekkel egyenértékű 
szabvány alkalmazható. Az ellenőrzés az EN 15343 szabvány 4.4. és 6. 
részének megfelelően nyújt tájékoztatást. 

 3ÉSZ. Poliészter újrahasznosítása 
Pontot kapnak azok az ajánlattevők, amelyek bizonyítani tudják, hogy: 

- a végső textiltermék kialakítása megkönnyíti a poliészter 
szövetek elkülönítését a termék élettartamának végén; 

- biztosítja a textiltermékek önkéntes újrahasznosítási útvonalát, 
ezért az ajánlatkérő szerv újrahasznosításra vagy 
újrafeldolgozásra visszaküldheti a poliészter szöveteket. 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő a szerződés elnyerése után: 
– részletes információkat nyújt a tervezési jellemzőkről és 

intézkedésekről, amelyek megkönnyítik a szövetek elkülönítését az 
újrafeldolgozás előtt, és/vagy 

– részletes információkkal szolgál az újrahasznosítás módjáról, illetve a 
jövőre vonatkozó írásbeli kötelezettségvállalást nyújt, amely lefedi a 
termékek élettartamának végét. 

 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

3.1.3. Vegyi korlátozások 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
5ML. A REACH-rendelet jelöltlistáján szereplő anyagokra vonatkozó nyilatkozat 
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(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

Az ajánlattevő köteles nyilatkozni a végtermékben 0,1%-nál magasabb (tömeg szerint) koncentrációban jelenlévő, a REACH-rendelet 
jelöltlistáján13 szereplő anyagokról. 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek a REACH-rendelet 33. cikkének (2) bekezdése szerinti érvényes nyilatkozatot kell benyújtania a befejezett termék(ek) 
leszállításakor. Ha azt nyilatkozza, hogy jelen vannak jelöltlistán szereplő anyagok, azokat azonosítania kell. 

6ML. A végtermékben vizsgálandó anyagok 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

A végső leszállított termék nem tartalmazhatja az 1. mellékletben felsorolt anyagokat az egyedi vagy teljes összkoncentrációs határértékeket 
meghaladó mértékben. Ezt minden egyes, a szerződés teljesítése során szállított terméktípus mintájának laboratóriumi vizsgálatával kell 
bizonyítani. Az ajánlatkérő szerv fenntartja magának a jogot, hogy további véletlenszerű ellenőrzéseket írjon elő. 

Ellenőrzés: 
Minden termékmintát az ISO 17025 szabvány szerint szerinti vizsgálatok elvégzésére akkreditált laboratóriumban vagy a termékvizsgálatot 
előíró, a textiltermékek vizsgálati rendszerét akkreditáló szerv által kell elemezni. A megfelelést bemutató igazolás(oka)t az áruk leszállításakor 
kell bemutatni. 

Ha a vizsgálati módszerek megegyeznek, az érvényes I. típusú ökocímkék – köztük az uniós ökocímke – vagy a harmadik fél által végzett, 
textilvizsgálati rendszerek vizsgálati eredményeit is el kell fogadni14. 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 

 4ÉSZ. A gyártóhelyeken ellenőrizendő anyagokra vonatkozó 
korlátozások 
Azok az ajánlattevők, amelyek korlátozzák a 2. mellékletben felsorolt 

                                                        
13 A REACH-rendelet jelöltlistája a következő címen érhető el: https://echa.europa.eu/hu/regulations/reach/authorisation/the-candidate-list. 
14 Ezen anyag készítésének időpontjában az Oeko Tex 100, a Bluesign és a GOTS rendszerek bizonyulnak kellően megbízhatónak. 
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anyagok használatát a szállított termék(ek) festési, nyomási és 
kikészítési gyártási folyamataiban, pontokban részesülnek. 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek az áruk leszállításakor harmadik fél által készített, 
érvényes helyszíni ellenőrzési jelentést kell bemutatnia, amely igazolja 
a termék festési, nyomási és kikészítési helyszínén alkalmazott gyártási 
képletek. Az ellenőrzési jelentés nem lehet két évnél régebbi, és 
tartalmaznia kell az alábbiakat: 

i. a vegyianyagüzletek és a gyártási folyamatok működése 
ellenőrzéseinek megállapításai; 

ii. az alkalmazott összetételek megerősítése, és 
iii. az egyes helyszínek analitikai vizsgálatának eredményei, 

amennyiben vannak. 
 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

3.1.4. Tartósság és az élettartam kiterjesztése 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
7ML. Tartóssági standardok 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

A textiltermékeknek meg kell felelniük a 2. és a 3. mellékletben meghatározott vonatkozó tartóssági követelményeknek. 

Olyan funkcionális munkaruházat esetében, amely olyan magában rejlő tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek szükségtelenné teszik a 
textilszövet víz-, piszok- vagy folttaszító és/vagy égéskésleltető anyaggal történő kezelést, a termék mentesülhet a 3. melléklet 3.7. és/vagy 3.8. 
vizsgálati követelmények teljesítése alól. 

Ellenőrzés: 
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Az ajánlattevőnek minden egyes leszállítandó termékterv vagy munkaruházati cikk vonatkozásában jelentéseket kell bemutatnia az áru 
leszállításakor a 3. mellékletben meghatározott szabványoknak megfelelő vizsgálatokról. A jelentéseknek igazolniuk kell, hogy minden 
terméktípus vagy -modell megfelel a meghatározott tartóssági követelményeknek. 

8ML. A termékrészek és kiegészítők rendelkezésre állása 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

A nyertes ajánlattevőnek minden termékrészből és kiegészítőből (húzózárak, gombok, patentok) tartalék darabokat kell készítenie, amelyek a 
leszállítandó termékek részét képezik, és amelyeknek legalább a termékek leszállításától számított kettő évig vagy az árubeszerzésre irányuló 
szerződés időtartamáig (amelyik hosszabb) rendelkezésre kell állniuk. E részek és kiegészítők indikatív árjegyzékét is meg kell adni. 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek a szerződés odaítélését követően írásban kell vállalnia, hogy a termékgarancia keretében teljesíti ezt a követelményt, és 
elkészíti a részek indikatív árjegyzékét. 

 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

3.1.5. Energiatakarékosság használat során 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
9ML. A szövetek szárítás és vasalás közbeni energiafelhasználás minimalizálását célzó kiválasztása 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

(a napi vagy heti rendszerességgel kimosandó textíliák esetében) 
A kiválasztott szövet nedvességtartalma centrifugálás után kevesebb mint 35%, és szárítás után szövetsimasági fokozata SA3 az 50%-ot 
meghaladó pamuttartalommal rendelkező szövetek esetében, illetve SA4 az 50%-nál alacsonyabb pamuttartalommal rendelkező szövetek 
esetében. 
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Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek az áruk leszállításakor vizsgálati jegyzőkönyvet kell bemutatnia, amely az alábbi módszerek szerint igazolja a szövet(ek) 
teljesítményét: 

• nedvességtartalom: EN ISO 15797 (vagy azzal egyenértékű) mosási eljárás. 
• könnyű kezelhetőség: EN ISO 15487 (vagy azzal egyenértékű) megjelenés mosás és szárítás után. 

10ML. Kezelésre vonatkozó címkézés 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

(a háztartási mosásra szánt textíliák esetében) 
A textiltermékek kezelésére vonatkozó címkézésnek az alacsonyabb, lehetőleg 30 °C-on vagy annál alacsonyabb hőmérsékleten és a mosógép 
alacsony energiafelhasználású programjával történő mosást kell előmozdítania, kivéve az ettől eltérő felhasználást indokoló műszaki okot (pl. 
higiénia, biztonság, szennyezettség). 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek példákat kell mutatnia a kezelésre vonatkozó címkézésről és a felhasználónak nyújtott kiegészítő utasításokról, továbbá adott 
esetben információval kell szolgálnia arról, hogy miért kell a textíliákat 30 °C-nál magasabb hőmérsékleten mosni. 

 

 

 

 

 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 
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3.1.6. Újrafelhasználásra és újrahasznosításra való tervezés 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 
5ÉSZ. Újrafelhasználásra és újrahasznosításra való tervezés 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

A ruházatot úgy kell megtervezni, hogy a logókat vagy megkülönböztető jegyeket egyszerűen el lehessen távolítani vagy felül lehessen nyomni az 
áru károsítása nélkül. 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek az áruk leszállításakor egyértelmű, könnyen érthető utasításokat kell adnia az újrahasznosító vállalkozók számára arra 
vonatkozóan, hogyan távolítsák el, vagy hogyan nyomják felül a logókat és a márkaneveket. 
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3.2. Textilipari szolgáltatások beszerzése 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

TÁRGY 

Textilipari szolgáltatások beszerzése csökkentett környezeti hatás okozásával 

3.2.1. Kiválasztási követelmények 

KIVÁLASZTÁSI KÖVETELMÉNYEK 
1KK. Textilipari szolgáltatók 
Az ajánlattevőknek képesnek kell lenniük bemutatni a nyújtandó 
szolgáltatások alábbi szempontjainak kezelése céljából rendelkezésükre 
álló erőforrásokat, szakértelmet, dokumentált eljárásokat és irányítási 
rendszereket15: (az eljárásnak megfelelő kiválasztandó): 

• Javítási szolgáltatások esetében: 

- Eszköznyilvántartó rendszerek bevezetése a textilleltárok 
számára. Ezáltal folyamatosan adatok és visszajelzések 
gyűjthetők a végfelhasználóktól a textilek állapotáról és 
élettartamáról. Aktívan kell használni ezeket a rendszereket a 
szövetek és a ruházat hibái gyakoriságának és okainak 
feltárására. 

- A ruházat és szövetek javítási szolgáltatásainak kezelése az 
élettartamuk maximális meghosszabbítása érdekében. 

1KK. Textilipari szolgáltatók 
Az ajánlattevőknek képesnek kell lenniük bemutatni a nyújtandó 
szolgáltatások alábbi szempontjainak kezelése céljából rendelkezésükre 
álló erőforrásokat, szakértelmet, dokumentált eljárásokat és irányítási 
rendszereketError! Bookmark not defined. (az eljárásnak megfelelő 
kiválasztandó): 

• Mosodai szolgáltatások esetében: energiagazdálkodási 
rendszerek bevezetése a mosodákban az ISO 50001 vagy azzal 
egyenértékű szabványnak megfelelően, a következőkkel együtt: 

- személyzeti oktatás és tudatosságnövelő képzések minden 
helyszínen; 

- berendezés és eljárások minden helyszínen a gyártási 
energiahatékonyság maximalizálása érdekében; 

- almérés, mely lehetővé teszi minden egyes helyszín 
tekintetében a mosodai folyamatokra és a kezelt 

                                                        
15 Az ellátásilánc-irányítási rendszerek kapacitása előírásának kifejezett lehetőségét a nemzeti jogba legkésőbb 2016 áprilisáig átültetendő, a közbeszerzésről szóló 
2014/24/EU irányelv XII. melléklete II. részének d) pontja tartalmazza. 
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Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőknek meg kell erősíteniük, hogy rendelkeznek a 
szükséges rendszerekkel és kapacitásokkal. A korábbi szerződésekből 
össze kell állítani a releváns példákat. 
Ezenfelül az ajánlattevőknek ismertetniük kell a belső erőforrás-kezelő 
és igazgatási rendszereiket és infrastruktúrájukat, amelyeket a 
megfelelőség biztosításához és a szolgáltatásnyújtáshoz fognak 
alkalmazni. 

Ha célszerű, az ajánlattevő kapacitásainak megerősítése érdekében az 
ajánlatkérő szerv fenntartja magának a jogot, hogy helyszíni 
látogatásokat és szemléket tartson, vagy harmadik feleket felkérjen 
szemlék tartására. 

textiltípusokra vonatkozó fajlagos energiafogyasztás (azaz a 
tálalóeszközökhöz vagy munkaruházathoz kapcsolódó 
folyamatokhoz hozzárendelt, felhasznált villamos energia, 
gáznemű és folyékony tüzelőanyagok kWh-ban kifejezve / 1 
kg feldolgozott textil) a kezelését és az erről szóló 
beszámoló készítését. 

• Javítási szolgáltatások esetében: 
- Eszköznyilvántartó rendszerek bevezetése a textilleltárok 

számára. Ezáltal folyamatosan adatok és visszajelzések 
gyűjthetők a végfelhasználóktól a textilek állapotáról és 
élettartamáról. Aktívan kell használni ezeket a rendszereket a 
szövetek és a ruházat hibái gyakoriságának és okainak 
feltárására. 

- A ruházat és szövetek javítási szolgáltatásainak kezelése az 
élettartamuk maximális meghosszabbítása érdekében. 

• Újrahasznosítási (élettartam végén történő kezelési) 
szolgáltatások esetében: 

- Olyan eszköznyilvántartó rendszerek és infrastruktúra 
bevezetése, amelyek támogatják az egyes textiltermékek és 
szövetek külön folyamatok, tárolás és értékesítés szerinti 
elkülönítését az újrafeldolgozási és újrahasznosítási 
lehetőségek maximalizálása érdekében. 

- Tervezési tanácsadás az ajánlatkérő szervek számára, hogy 
megkönnyítsék az egyszerű újrafeldolgozást és 
újrahasznosítást. Képzés nyújtása az ajánlatkérő szerv 
munkavállalói számára arról, hogyan különítsük el az 
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élettartamuk végéhez érkezett textíliákat. 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőknek meg kell erősíteniük, hogy rendelkeznek a 
szükséges rendszerekkel és kapacitásokkal. A korábbi szerződésekből 
össze kell állítani a releváns példákat. 

Ezenfelül az ajánlattevőknek ismertetniük kell a belső erőforrás-kezelő 
és igazgatási rendszereiket és infrastruktúrájukat, amelyeket a 
megfelelőség biztosításához és a szolgáltatásnyújtáshoz fognak 
alkalmazni. 

Ha célszerű, az ajánlattevő kapacitásainak megerősítése érdekében az 
ajánlatkérő szerv fenntartja magának a jogot, hogy helyszíni 
látogatásokat és szemléket tartson, vagy harmadik feleket felkérjen 
szemlék tartására. 

 

 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

3.2.2. Mosás 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
1ML. A szövetek szárítás és vasalás közbeni energiafelhasználás minimalizálását célzó kiválasztása 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

(a napi vagy heti rendszerességgel kimosandó textíliák esetében) 
 
A kiválasztott textilszövet nedvességtartalma centrifugálás után kevesebb mint 35%, és szárítás után szövetsimasági fokozata SA3 az 50%-ot 
meghaladó pamuttartalommal rendelkező szövetek esetében, illetve SA4 az 50%-nál alacsonyabb pamuttartalommal rendelkező szövetek 
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esetében. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek vizsgálati jegyzőkönyvet kell bemutatnia, amely az alábbi módszerek szerint igazolja a szövet(ek) teljesítményét: 

• nedvességtartalom: EN ISO 15797 (vagy azzal egyenértékű) mosási eljárás 
• könnyű kezelhetőség: EN ISO 15487 (vagy azzal egyenértékű) megjelenés mosás és szárítás után 

 

 

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 
Iránymutató feljegyzés a mosodai energia- és mosószerhasználatról 
Érdemes összekapcsolni az energiafogyasztásra vonatkozó követelményt a mosószer környezeti hatásaira vonatkozó követelménnyel, és az 
odaítélt összpontszámot az alábbiak alapján javasolt súlyozni: 

 S5.1. követelmény: Energiafogyasztás: 75%. 
 S5.2. követelmény: A mosószer környezeti hatásai: 25 %. 

A nyomon követést az S2.4. szerződésteljesítési kikötéssel összhangban kell elvégezni. 

 1ÉSZ. Fajlagos energiafogyasztás 
Az ajánlattevők a tálalóeszközökhöz és munkaruházathoz használt, 
kimosott, megszárított és (szükség szerint) kikészített textiltermékek 
egy kg-jára vetített, kWh-ban kifejezett, (a szolgáltatásnyújtás során 
felmerülő) ajánlat szerinti fajlagos energiafogyasztásuk (villamos 
energia plusz gáznemű és folyékony tüzelőanyagok) szerint kapnak 
pontokat. 
A pontokat a beérkezett ajánlatokkal egyenes arányban ítélik oda az 
alacsonyabbtól (az elérhető pontok 100%-a) a magasabbig (nulla pont) 
haladva. 
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Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek specifikációkat kell biztosítania minden egyes 
mosási, szárítási és kikészítési eljárás alméréséhez, megkülönböztetve a 
tálalóeszközöket és a munkaruházatot, amelyeket a szolgáltatásnyújtás 
során igénybe fognak venni. Emellett ismertetniük kell az almérők 
leolvasásának ellenőrzési módját. 

 2ÉSZ. A mosószer környezeti hatásai 
Az ajánlattevők pontokat kapnak, amennyiben vállalják, hogy olyan 
mosószereket használnak a szerződés teljesítése során, amelyek 
megfelelnek a közületi mosószerekre vonatkozó uniós ökocímke vízi 
toxicitási és biológiai lebonthatósági követelményeinek vagy ezekkel 
egyenértékű követelményeknek. A követelmények az alábbi honlapon 
találhatók: 

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html 

Az ezt a kötelezettségvállalást elfogadó ajánlattevők megkapják az 
elérhető maximális pontszámot. 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek részletes információkkal kell szolgálnia a 
szolgáltatást nyújtó egyéni mosási folyamatban felhasznált, megfelelő 
mosószerek vásárlásánál alkalmazott ellenőrzési rendszerről. 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 
 1SZTK. A mosást is magában foglaló textilipari szolgáltatások 

esetében 
A nyertes ajánlattevőnek az ajánlatában vállalt fajlagos 
energiafogyasztás és szabályszerű mosószerhasználat szerint kell 



 

32 
 

végeznie a szolgáltatásokat. 

Az ajánlattevőnek az ellenőrzés alábbi formáit kell biztosítania: 
- havonta mért energiafogyasztási adatok a kapcsolódó 

helyszíneken az almérési folyamatokból összesítve – amelyek 
megmutatják a szövet típusát/súlyát –, elosztva a feldolgozott 
textíliák súlyával; 

- mosószervásárlások számláinak másolata annak bizonyítékával, 
hogy a mosószer(ek): 
 
i. rendelkezik uniós ökocímkével; vagy 
ii. rendelkezik I. típusú ökocímkével, amely egyenértékű 
követelményeket ír elő; vagy 
iii. teljesíti a megadott uniós ökocímke-követelményeket16. 
 
A bizonyítéknak érvényes ökocímke-engedélyt kell 
tartalmazniuk az ökocímkék esetében és/vagy harmadik fél által 
ellenőrzött vizsgálati adatokat a felhasznált mosószerekre 
vonatkozóan. 
 

Az ajánlatkérő szerv fenntartja magának a jogot, hogy a szerződés 
időtartama alatt bármikor harmadik fél által végzett ellenőrzést írjon 
elő, és az alvállalkozó köteles a saját költségére rendelkezésre bocsátani 
ezt a bizonyítékot. 

 
 

                                                        
16 Európai Bizottság, Industrial and Institutional Laundry Detergents (Ipari és közületi mosószerek), http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-
criteria.html. 
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Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

3.2.3. Karbantartás 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
2ML. A textilekkel kapcsolatos eszközök karbantartása 
(ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében is) 

Ez kombinálható vagy olyan értékelési szempontként alakítható ki, amely a legambiciózusabb javítási megközelítést jutalmazza. 

A textilipari szolgáltatást nyújtó ajánlattevőnek az eszközkezelési tervének részeként folyamatos javítási szolgáltatások nyújtásával meg kell 
hosszabbítania a munkaruházat és a lakástextilek hasznos élettartamát. Ez legalább a következőket foglalja magában (a vonatkozó szállítandó 
textíliáknak megfelelően): 

- alapvető javítások, ideértve a varrás felbomlásának javítását és a tűzést, a törött/elveszett részek cseréjét és a húzózárak és patentok 
javítását/cseréjét; 

- szövetpanel cseréje munkaruházat esetében; 
- funkcionális bevonatok ismételt lekezelése és vízhatlanítása. 

 

 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek részletes előírásokat kell biztosítania a kínált javítási szolgáltatásokról, ideértve adott esetben dokumentált bizonyítékot azokról 
a javítási létesítményekről, amelyeket működtetnek, vagy amelyekkel alvállalkozói megállapodást kötöttek. 

 
 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

3.2.4. Újrahasznosítás 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 
 3ML. Újrahasznosítási rendszer 

Ez kombinálható vagy olyan értékelési szempontként alakítható ki, 
amely a legambiciózusabb újrahasznosítási megközelítést jutalmazza. 
Az ajánlattevőnek eszközkezelő rendszerük részeként újrahasznosítási 
rendszert is kell működtetniük, vagy hivatalos megállapodással kell 
rendelkezniük egy újrahasznosító rendszerrel a szerződés alatti 
használatra biztosított textíliák vonatkozásában, mely rendszer az alábbi 
elemeket foglalja magában: 

• az ajánlatkérő szerv saját telephelyén felállított gyűjtési 
rendszerek a textíliák kiválogatásának és osztályozásának (adott 
esetben történő) megkönnyítése érdekében; 

• képzési és útmutató anyagok annak biztosítása érdekében, hogy 
a közjogi szerv munkavállalói teljesen értsék, hogyan használják 
a rendszert; 

• begyűjtést követő kiválogatási tevékenységek az 
újrafelhasználásból vagy újrahasznosításból szerzett érték 
maximalizálása érdekében. Ez magában foglalja legalább a 
ruhanemű rost, szín és állapot alapján történő elkülönítését. 

Az ajánlattevőnek jeleznie kell, hogy melyek azok a végső piacok, ahol 
az újrafeldolgozott textíliákat használni fogják. 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek ismertetnie kell a javasolt rendszert, ideértve adott 
esetben az általuk működtetett, begyűjtés utáni rendszerek 
dokumentációját, a kiválogató sorok előírásait és a helyszínen készült 
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fényképes bizonyítékokat. 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 
 2SZTK. Újrahasznosítási rendszer 

Az ajánlattevőnek az alábbi követelmények szerint kell jelentést 
készítenie az újrahasznosítási rendszere teljesítményéről: 

• Az ajánlatkérő szerv létesítményeinek munkavállalói körében 
felméréseket kell készíteni, hogy meghatározzák, mennyire volt 
egyszerű használni a begyűjtő/elkülönítő rendszereket. Ezeket a 
felméréseket a szolgáltatásnyújtás első hat hónapjában végzik 
el, és a megállapításokat a potenciális javító intézkedések 
azonosítására/végrehajtására használják fel. 

• Az újrafeldolgozott vagy újrahasznosított, begyűjtött textíliák 
tömegarányát és a végső célpiacokról – ahova a textíliákat 
küldték – szerzett textíliák kapcsolódó érték/kilogrammját éves 
szinten meghatározzák és rögzítik. 

Az ajánlattevőnek rövid összefoglalót kell készítenie a személyzeti 
felmérés megállapításairól és az azonosított lehetséges javító 
intézkedésekről. Ezenkívül a textíliák célpiacának és az egyes végső 
piacokról szerzett érték lebontását tartalmazó éves jelentést is be kell 
nyújtani. 
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4. ÉLETCIKLUS-KÖLTSÉGEK KISZÁMÍTÁSA 
Az életciklusköltség-számítás (life-cycle costing, a továbbiakban: LCC) a textiltermékek birtoklásával járó teljes költség (és lehetőség szerint 
egyes környezeti externáliák) megbecsülésére használt értékelési technika. Hatásos és hosszú távú befektetési döntések meghozatalát elősegítő 
módszer, mivel előfordul, hogy egyes költségekkel kapcsolatos szempontok nem válnak azonnal nyilvánvalóvá a döntéshozó számára, pl. 
nagyobb kezdeti befektetésre van szükség az alacsonyabb mosási energiaköltségeken alapuló alacsonyabb életciklusköltségek, illetve a hosszabb 
élettartamhoz kapcsolódó javuló tartósság és alacsonyabb javítási költségek megvalósulása érdekében. Amikor az externáliákat vesszük 
figyelembe, az LCC különösen fontos a fokozott környezetvédelmi teljesítmény elérése érdekében. 

A textiltermékekre vonatkozó uniós zöld közbeszerzési követelmények a textiltermékek tervezésének és a rájuk vonatkozó előírásoknak számos 
aspektusával foglalkoznak, amelyek alapos megfontolása a beszerzési szakaszban csökkentheti a textiltermékek mosásával, javításával és 
élettartama végével kapcsolatos életciklusköltségeket: 

o Mosás: a textiltermékek mosásával, szárításával és vasalásával kapcsolatos energiaköltségeket vagy közvetlenül a közjogi szerv viseli 
(amennyiben működtet mosodát), vagy azt közvetve áthárítják az alvállalkozókra (amennyiben a mosodai szolgáltatásokat kiszervezik). 
A textiltermékekre vonatkozó előírások jelentős befolyást gyakorolhatnak az egyes mosási ciklusokhoz szükséges energia mennyiségére: 

- A textiltermékek rostösszetétele jelentős hatással van a mosásukhoz, szárításukhoz és vasalásukhoz szükséges energia 
mennyiségére. Például a pamut és szintetikus szál keverékéből készült munkaruházat vagy lakástextilek irányadó jelleggel akár 
50%-kal is csökkenthetik az egyes mosási ciklusokhoz szükséges energiát – és így a költségeket is – a 100%-ig természetes 
szálakból készült ugyanilyen termékekhez képest. 

o Élettartam: számos tényező befolyásolhatja a textiltermékek élettartamát. Idetartozik a kopásállósága és korai meghibásodása elleni 
tulajdonságai, valamint a helyes kezelés és ápolás nyújtása (különösen a speciális jellemzőkkel rendelkező műszaki termékek esetében) a 
korai csere elkerülése érdekében: 

- A használat közbeni és a mosási ciklusok során tanúsított kopásállóság erősen függ a rostösszetételtől. Az ellenállóbb 
rostösszetétel irányadó jelleggel 34% (munkaruházat esetében) és 100% (törülközők és lepedők esetében) közötti időtartammal 
hosszabbíthatja meg a textiltermékek élettartamát egy 100%-ban pamutból készült anyaggal összehasonlítva. 

- A varrás és a kikészítések, valamint a zárak, úgymint húzózárak, gombok, tépőzárak és patentok korai meghibásodása kiterjedt 
javítást és kezelést tehet szükségessé, vagy a munkaruházat és egyenruha korai leselejtezéséhez vezethet. Bár a terméket 
általában legfeljebb két éves élettartamra tervezik, jobb tervezéssel és tartós előírásokkal lehetőség nyílik ezen időtartam akár 
három évre emelésére, és emellett a javítási és csereköltségek mérséklésére. 

o A hasznos élettartam vége: a textiltermékek hasznos élettartamuk végén történő leselejtezése költségterhet jelent a közjogi szerv számára, 
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amelynek súly alapján kell fizetnie. Az élettartamuk végéhez ért textiltermékek pénzt érnek az újrahasznosítási piacon (irányadó 
jelleggel 250-560 EUR/tonnát). Van kereslet mind az eredeti formában történő további felhasználásra (pl. használt munkaruházat), mind 
az új textil- vagy más termékek (pl. szigetelőanyagok) gyártásához nyersanyagként történő felhasználásra. Ez pozitív vagy semleges 
értéket teremthet a felmerülő textilhulladék számára. 

- A közjogi szervek aktívan felléphetnek a hulladékká vált textiltermékek értékének növelése érdekében – például olyan 
rendszerek bevezetésével, amelyek külön folyamatokra különítik el a hulladékká vált textiltermékeket, vagy olyan tervezés 
megkövetelésével, amely lehetővé teszi a logók könnyű eltávolítását. 

 

E tényezők kombinációjának figyelembevételével csökkenthető a beszerzett „textiltermékek birtoklásával járó teljes költség”. E tényezők 
ellenőrzésének egyik módja a textiltermékek beszerzésétől a textilipari szolgáltatások irányába történő elmozdulás. Itt a felhasználandó 
textiltermékek életciklusának minden szakaszára meghatározható a teljesítmény. Itt az alvállalkozók felelnek a szolgáltatásnyújtás költségeinek 
optimalizálásáért, amely egyébként további általános költségeket és alvállalkozói szerződéseket jelentett volna a közjogi szervek számára. 
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1. melléklet: A végtermékre vonatkozó anyagkorlátozások 
Anyagcsoport Alkalmazandó korlátozások Koncentrációs 

limitek 
Vizsgálati 
módszer 

1.1. Azoszínezékek 

Alkalmazási terület: 

Akrilt, pamutot, 
poliamidot és gyapjút 
tartalmazó ruházat 

Nem használhatók fel olyan azoszínezékek, 
amelyek ismerten rákkeltő aromás aminokra 
bomlanak (lásd az uniós ökocímke 2. 
függelékében található jegyzéket17). A 
végtermék vizsgálatához határértéket szabnak 
meg az arilaminok mennyiségére. 

30 mg/kg 
valamennyi 
amin esetében 

 

EN 14362-1 és 
3 vagy azzal 
egyenértékű 
szabvány. 

1.2. Formaldehid 

Alkalmazási terület: 

Természetes szálakat 
tartalmazó ruházat és 
lakástextil 

 

Az alábbi határértékek vonatkoznak a 
végtermékből visszamaradó formaldehidre: 

 

 

EN ISO 
14184-1 vagy 
azzal 
egyenértékű 
szabvány. 

- Csecsemők és 3 événél fiatalabb 
gyermekek részére készülő 
termékek 

16 ppm 

 

- Minden egyéb termék 75 ppm 

 

A bőrrel érintkező ruhaneműk jobb 
teljesítménye kiegészítő értékelési 
szempontként alkalmazható18. 

 

Az alábbi követelmények kizárólag a 
lakástextilek esetében átfogó 
követelményként alkalmazhatók: 

- A végtermék kibocsátásai 

0,1 mg/m3 EN 16516 és 
EN ISO 
14184-1 vagy 
azzal 
egyenértékű 
szabvány. 

1.3. Segédanyagok 

Alkalmazási terület: 

Minden termék 

Az alábbi anyagok nem lehetnek jelen a 
végtermékben: 

- Nonil-fenolok 
- Oktilfenol 

100 mg/kg 
összesen 

Oldószeres 
extrakció, 
majd 
HPLC/MS 

Az alábbi anyagok nem lehetnek jelen a 
végtermékben: 

- Nonilfenol-etoxilátok 
- Oktilfenol-etoxilátok 

100 mg/kg 
összesen 

ISO 18254 
szabvány. 

1.4. Bevonatok, 
laminátok és 
membránok 

Alkalmazási terület: 

Amennyiben a 
textilszerkezetbe 
épülnek be 

 

A bevonatok, plasztiszol nyomások, 
laminátok, membránok és műanyag 
kiegészítők nem tartalmazhatják a következő 
ftalátokat: 

- DEHP (bisz(2-etilhexil)-ftalát) 
- BBP (butil-benzol-ftalát) 
- DBP (dibutil-ftalát) 
- DMEP (bisz2-metoxietil) ftalát 
- DIBP (diizobutil-ftalát) 
- DIHP (Di-C6-8-szétágazó 

alkilftalátok) 
- DHNUP (Di-C7-11-szétágazó 

alkilftalátok) 

Összesen 0,10 
tömeg% 

EN ISO 14389 
vagy azzal 
egyenértékű 
szabvány. 

                                                        
17 Európai Bizottság, A textiltermékek uniós ökocímkéje, 
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html. 
18 A vasalásmentes ruhaneműk minőségét és tartósságát illetően kompromisszumra lehet szükség, 
különösen akkor, ha a ruhaneműket magas hőmérsékleten kell mosni. 



 

39 
 

- DHP (di-n-hexil-ftalát) 
2. melléklet: A gyártási folyamatra vonatkozó anyagkorlátozások 
Anyagcsoport Alkalmazandó korlátozások Ellenőrzési 

követelmények 

2.1. Színezékek és 
pigmentek 

 

A következő színezékek és pigmentek nem 
használhatók textilgyártáshoz: 

Acid Red 26, Direct Black 38, Disperse Blue 1, Basic 
Red 9, Direct Blue 6, Disperse Orange 11, Basic 
Violet 14, Direct Red 28, Disperse Yellow 3, Pigment 
Red 104, Pigment Yellow 34 

A színezékeket használó 
helyszíneken helyszíni 
ellenőrzések 
meghatározhatók. 

 

2.2. 
Segédanyagok 

 

A következő anyagok nem használhatók 
textilgyártáshoz: 

- bisz(hidrogénezett faggyú-alkil) dimetil-
ammónium klorid (DTDMAC) 

- disztearil-dimetil-ammónium-klorid 
(DSDMAC) 

- di(keményített zsír)-dimetil-ammónium-
klorid (DHTDMAC) 

- etilén-diamin-tetraacetát (EDTA) 
- dietilén-triamin-pentaacetát (DTPA) 
- 4-(1,1,3,3-tetra-metil-butil)fenol 
- 1-metil-2-pirolidon 
- Nitrilo-triecetsav (NTA) 

A vegyi anyagokat 
segédanyagokként 
felhasználó helyszíneken 
helyszíni ellenőrzések 
meghatározhatók. 

 

2.3. Fehérítés 

 

Klóralapú fehérítők nem használhatók fonalak, 
szövetek vagy kötött elemek fehérítésére. 

 

A fehérítőt használó 
helyszíneken helyszíni 
ellenőrzések 
meghatározhatók. 

 

2.4. Víz-, folt- és 
olajlepergető 
kezelések 

 

Alapkövetelmény: 

A hosszú láncú (≥C5) perfluoroktán-szulfonsavak 
vagy szulfonátok (PFSA) és (≥C7) perfluoralkil-
karbonsavak vagy karboxilátok (PFCA) nem 
használhatók. 

Átfogó követelmény: 

Nem alkalmazhatók fluortartalmú víz-, folt- és 
olajlepergető kezelések, kivéve, ha ezek a funkciók 
együttesen kívánatosak. 

Ezenkívül mind az alap-, mind az átfogó 
követelmények esetében meg kell vizsgálni a 
ruhanemű(k) tartósságát (lásd a 3.1. követelményt). 

A lepergetőszereket 
bevonatként felhasználó 
helyszíneken helyszíni 
ellenőrzések 
meghatározhatók. 

 

2.5. Vízhatlan 
membránok 

 

Az utcai viselethez használt fluorpolimer membránok 
és laminátok nem gyárthatók perfluor-oktánsav 
(PFOA) vagy más hosszabb láncú, fluortartalmú 
felületaktív anyag alkalmazásával. 

 

Helyszíni ellenőrzés a 
membrán/laminát 
beszállítójánál vagy 
dokumentáció a 
kormányzati ellenőrző 
szervtől. 

 



 

40 
 

2.6. 
Égéskésleltető 
anyagok 

 

Alapkövetelmény: 

Nem használhatók az alábbi égéskésleltető anyagok: 

- HBCDD – hexabróm-ciklododekán 
- DecaBDE – dekabróm-difenil-éter 
- TEPA – trisz(aziridinil)-foszfinoxid 
- TRIS – Trisz(2,3-dibróm-propil)-foszfát 
- TCEP – Trisz(2-klór-etil)-foszfát 
- Parafin, C10-C13, klórtartalmú (SCCP) 

Átfogó követelmény: 

Amennyiben tűzvédelem szükséges, meg kell 
vizsgálni a szövetet a magas szintű tartósság 
biztosítása érdekében (lásd a 3.1. követelményt). 

Az égéskésleltető 
anyagokat használó 
helyszíneken helyszíni 
ellenőrzések 
meghatározhatók. 
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3. melléklet: Tartóssági vizsgálatok 

3.1. A textilek tartósságának teljesítményi követelményeinek indikatív 
alkalmazhatósága 
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Minden termékre vonatkozó 
vizsgálat ü ü       

Törülközők és ágyneműk ü ü   ü    

Egyenruhák és prezentációs 
munkaruházat ü ü ü ü     

Nagy terhelésnek kitett 
munkaruházat és egyéni 
védőeszköz terepen végzett 
műveletekhez 

ü ü   ü ü   

Funkcionális felsőruházat, pl. 
kabátok, nadrágok, egyéni 
védőeszközök 

ü ü     ü ü 

 
3.2. Teljesítményre vonatkozó referenciaértékek és vizsgálati módszerek 
Alapteljesítmény 
 
Tartósság szintje Teljesítményre vonatkozó 

referenciaértékek 
Vizsgálati módszer(ek) 

3.1. Méretváltozás Szőtt textíliák 
- Pamut és pamutkeverék ±3,0% 
- Gyapjúkeverék ±2,0% 
- Szintetikus szálak ±2,0% 
- Ágynemű és törülközők ±8,0% 
 

EN ISO 6330 (háztartási 
mosás) vagy azzal egyenértékű 
szabvány vagy ISO 15797 
(ipari mosodák) vagy azzal 
egyenértékű szabvány az EN 
ISO 5077 vagy azzal 
egyenértékű szabvánnyal 
kombinálva a 3. mosás után. 

3.2. Mosással 
szembeni színtartóság 

3–4-es fokozatú színváltozás és 
lefogás 
 

ISO 15797 vagy azzal 
egyenértékű szabvány (adott 
esetben) az ISO 105 C06 vagy 
azzal egyenértékű szabvánnyal 
kombinálva. 
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3.3. Izzadsággal 
szembeni színtartóság 

3–4-es fokozatú színváltozás és 
lefogás, 4. fokozat sötét színű 
textileknél (szabvány színmélység 
> 1/1) 

ISO 15797 vagy azzal 
egyenértékű szabvány (adott 
esetben) az ISO 105 E04 
(savas és lúgos összehasonlítás 
többszálas szövettel) vagy 
azzal egyenértékű szabvánnyal 
kombinálva. 

3.4. Színtartóság 
nedves dörzsöléssel 
szemben 

2-3 szint; ISO 15797 vagy azzal 
egyenértékű szabvány (adott 
esetben) az ISO 105 X12 vagy 
azzal egyenértékű szabvánnyal 
kombinálva. 

3.5. Húzószilárdság <50% pamut N/(g/m2)  2,0 
50% pamut N/(g/m2)  1,8 
Minimális teljesítmény 400 N 

EN ISO 13934 
(szakítóvizsgálat) vagy azzal 
egyenértékű szabvány. 

3.6. Varrás tartóssága 100 N a szakadásnál 
 

EN ISO 13935 
(szakítóvizsgálat) vagy azzal 
egyenértékű szabvány. 
 

Átfogó teljesítmény 
 
Tartósság szintje Teljesítményre vonatkozó 

referenciaértékek 
Vizsgálati módszer(ek) 

3.7. Víz-, piszok- és 
folttaszítás 

A funkcionalitás megőrzése 40 °C 
fokon végzett 20 háztartási mosás, 
illetve 75 °C fokon végzett 10 ipari 
mosás után: 
 
- Vízlepergetés: 90-es értékből 80-as 

funkcionalitás 
- Olajlepergetés: 4,0-es értékből 3,5-as 

funkcionalitás 
- Foltlepergetés: 5,0-es értékből 3,0-as 

funkcionalitás 
 
Az ipari mosási hőmérsékletek 
60 °C fokra csökkenthetők 
betétszalagos ruhaneműk esetében. 
 

ISO 6330 (háztartási mosás) 
vagy azzal egyenértékű 
szabvány vagy ISO 15797 
(ipari mosás) vagy azzal 
egyenértékű szabvány az 
alábbiakkal kombinálva: 
 
- Vízlepergetők: ISO 4920 vagy 

azzal egyenértékű 
- Olajlepergetők: ISO 14419 

vagy azzal egyenértékű 
- Foltlepergetők: ISO 22958 vagy 

azzal egyenértékű 
 

3.8. Égéskésleltetés A mosható termékeknek 50 mosási 
ciklus után meg kell őrizniük 
funkcionalitásukat (átfogó 
követelmény). 
 
A nem mosható termékeknek 
áztatási vizsgálat után meg kell 
őrizniük funkcionalitásukat. 
 

ISO 6330 (háztartási mosás) 
vagy azzal egyenértékű 
szabvány vagy EN ISO 10528 
(ipari mosás) vagy azzal 
egyenértékű szabvány EN ISO 
12138 vagy azzal egyenértékű 
szabvánnyal kombinálva. 
 
Ha a textiltermék nem 
mosható és/vagy nem 
távolítható el, akkor BS 5651 
szabvány 4. szakaszában vagy 
azzal egyenértékű 
szabványban ismertetett 
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vizsgálati módszert kell 
alkalmazni19. 
 

 

                                                        
19 A vizsgálati módszer alapját „A tisztítás és a nedvesítés textilszövetek és szövet-összeállítások 

gyúlékonyságára gyakorolt hatásának értékeléséhez alkalmazott tisztító és nedvesítő eljárási 
módszerek” című British Standard 5651 szabvány ismerteti. 


