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1 BEVEZETÉS 
 
Az uniós zöld közbeszerzési eljárás (GPP) követelményeinek célja, hogy megkönnyítse a közigazgatási hatóságok számára a csökkentett környezeti 
hatással rendelkező áruk, szolgáltatások és munkálatok beszerzését. A követelmények használata önkéntes. A követelmények úgy vannak 
megfogalmazva, hogy az adott hatóság – amennyiben azt megfelelőnek ítéli – részlegesen vagy teljes egészében, minimális szerkesztéssel közvetlenül 
beépíthesse őket a pályázati dokumentációba. Ajánlati felhívás közzététele előtt a hatóságok számára javasolt a beszerezni kívánt árukra, szolgáltatásokra 
és munkálatokra vonatkozó elérhető ajánlatokat ellenőrizni azon a piacon, ahol működnek.  
Az ajánlatkérő szerv számára javasolt, hogy a jelen dokumentumban javasolt követelmények használatát úgy végezze, hogy megfeleljen az egyenlő 
bánásmód, a megkülönböztetésmentesség, az arányosság és az átláthatóság elvének, valamint az uniós közbeszerzési jogszabályok előírásainak (lásd 
például a 2014/24/ EU irányelv 42–43. cikkét, a 67. cikk (2) bekezdését vagy a 68. cikket, valamint a többi uniós közbeszerzési jogszabály 
rendelkezéseit). Ez többek között magában foglalja azt, hogy az odaítélési szempontokat vagy a szerződés teljesítésének feltételeit úgy kell kiválasztani 
vagy alkalmazni, hogy azok közvetetten vagy közvetve se különböztessék meg hátrányosan a többi tagállamból vagy harmadik országokból származó 
gazdálkodókat. Az ezzel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók a 2016-ban közzétett Zöld közbeszerzés című kézikönyvben is megtalálhatók: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_hu.htm  
A jelen dokumentum felsorolja a képkezelő berendezésekre, fogyóeszközökre és nyomdai szolgáltatásokra vonatkozó európai uniós GPP-
követelményeket. A kapcsolódó műszaki háttérjelentés a követelmények megválasztásának valamennyi indokát és a vonatkozó további információkat 
tartalmazza.  
A követelmények az alábbiakra tagolódnak: kiválasztási követelményekre, műszaki leírásra, odaítélési szempontokra, valamint a szerződés teljesítésére 
vonatkozó kikötésekre. A fenti követelmények további két követelménytípusra bomlanak: 

• Az alapkövetelmények a GPP-követelmények egyszerű alkalmazását hivatottak biztosítani. A termék környezetvédelmi teljesítményének 
legfontosabb szempontjára vagy szempontjaira helyezik a hangsúlyt, és céljuk, hogy lehetőleg minél kevesebb igazgatási költség merüljön fel a 
vállalkozásoknál. 

• Az átfogó követelmények a környezeti teljesítmény több szempontját veszik figyelembe, illetve annak magasabb szintű elérésére irányulnak, és 
azok a hatóságok alkalmazhatják őket, amelyek többet kívánnak tenni a környezetvédelmi és innovációs célok megvalósulásának előmozdításáért. 

Ha mindkét típus követelményei azonosak, az „azonos alap- és átfogó követelmények” megfogalmazás jelenik meg a szövegben. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_hu.htm
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1.1 Fogalommeghatározás és hatály 
 
A „képkezelő berendezések, fogyóeszközök és nyomdai szolgáltatások” termékcsoport az alábbiakat tartalmazza: 

- A képkezelő berendezések1 termékcsoportjába olyan irodai vagy otthoni használatra vagy mindkettőre szánt termékek tartoznak, amelyek a 
következő két eredeti egyike vagy mindkettő alapján, 

a) papíralapú dokumentum vagy fénykép alakjában nyomtatott képeket állítanak elő hálózati vagy kártyainterfész révén rendelkezésre 
álló digitális képből vagy nyomtatott változatból szkennelési/másolási folyamat révén; 
b) digitális képet állítanak elő szkennelési/másolási folyamat révén előállított nyomtatott változatból. 

Nem tartoznak a jogszabály hatálya alá a következők: 
a) digitális sokszorosítók,  
b) levélbélyegző gépek, 
c) faxkészülékek.  

- Fogyóeszköz: az a cserélhető termék, amely létfontosságú a képkezelő berendezés működéséhez. A képkezelő berendezések normál használata 
és élettartama során ezeket a végfelhasználó vagy a szolgáltató cserélheti vagy töltheti fel. A jelenuniós zöld közbeszerzés hatálya alá tartozó 
fogyóeszközök magukba foglalják a tartályokat és a patronokat (kazettákat). 

Tartály: a végfelhasználó által cserélhető termék, amely festéket vagy tintát tartalmaz, és amely illeszkedik a képkezelő berendezésre 
vagy berendezésbe, illetve egy képkezelő berendezésbe ürítik. A tartályok nem tartalmaznak beépített alkatrészeket vagy mozgó 
alkatrészeket, amelyek a képkezelő berendezés működésének szerves részét képeznék. A tartályokat palacknak (flakonnak) vagy 
tárolóedénynek is lehet nevezni.  
Tonerkazetta/tintapatron: a végfelhasználó által cserélhető termék, amely illeszkedik a képkezelő berendezésre vagy berendezésbe, és 
nyomtatási funkcióval rendelkezik, amely a képkezelő berendezés működésének szerves részét képező, beépített alkatrészeket vagy 
mozgó alkatrészeket tartalmaz a tinta vagy a toner anyagának tárolásán kívül. A festékkazetták moduloknak is nevezhetők. 

A festékkazetták és a tartályok lehetnek: 
- újonnan építettek (eredetiberendezés-gyártóktól (OEM) származó és nem OEM által gyártott, beleértve a hamisítványokat); 
- újragyártott (OEM-től és nem OEM-től származó); 
- újratöltött (OEM-től és nem OEM-től származó). 

- Nyomdai szolgáltatásnak nevezzük az a szolgáltatási szerződést, amely esetében az ár a kinyomtatott oldalak mennyiségétől függ. Ezek a 
szerződések magukba foglalhatják a képkezelő berendezések termékeinek és/vagy fogyóeszközeinek a biztosítását, karbantartását, az élettartam 
végi tevékenységeket, valamint a szervezet dokumentum-előállításának optimalizálását. 
 

A képkezelő berendezések típus szerint osztályozhatók, és ezek a különböző típusok a követelmények hatálya alá tartoznak: 
 

1A dokumentum nem foglalkozik a 93/42/EGK tanácsi irányelv 1. cikke (2) bekezdése (vagy 2021. május 26-tól: az (EU) 2017/475 rendelet 2. cikke (1) bekezdése) értelmében orvostechnikai eszköznek minősülő képalkotó berendezésekkel. 
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- Nyomtató: olyan termék, amelynek elsődleges funkciója elektronikus alapú dokumentumból papíralapú dokumentum létrehozása. A nyomtató 
képes különálló vagy hálózatba kapcsolt számítógépekből vagy más bemeneti eszközökből (például digitális fényképezőgépből) érkező adatok 
fogadására. Ez a meghatározás a nyomtatóként forgalmazott termékekre vonatkozik, és olyan nyomtatókra, amelyek a telepítés helyén 
bővíthetők, hogy megfeleljenek egy többfunkciós eszköz (MFD) meghatározásának. 

- Fénymásoló: olyan termék, amelynek egyetlen funkciója eredeti papíralapú dokumentumokból papíralapú másolatok előállítása. Ez a 
meghatározás a fénymásolóként és bővíthető digitális fénymásolóként (UDC-ként) forgalmazott termékekre vonatkozik. 

- Többfunkciós eszköz (MFD): olyan termék, amely a nyomtató, a lapolvasó, a fénymásoló és a faxkészülék alapfunkciói közül legalább kettőt 
végez. A többfunkciós eszköz fizikailag integrált formájú lehet, vagy funkcionálisan integrált alkotórészek kombinációjából állhat. A 
többfunkciós eszköz fénymásoló funkciója megkülönböztetendő a faxkészülékek által néha kínált egylapos, kényelmi fénymásolási funkciótól. 
Ez a meghatározás magában foglalja a többfunkciós eszközként (MFD) forgalmazott termékeket és a „többfunkciós termékeket” (MFP) is. 

- Lapolvasó: olyan termék, amelynek elsődleges funkciója eredeti papíralapú dokumentumok olyan elektronikus képekké alakítása, amelyek 
elsősorban személyi számítógépes környezetben tárolhatók, szerkeszthetők, konvertálhatók vagy továbbíthatók. Ez a meghatározás a 
lapolvasóként forgalmazott termékekre vonatkozik. 

- Professzionális képkezelő termék: értékesíthető termékek előállítására szánt nyomtató vagy MFD, amely a következő tulajdonságokkal 
rendelkezik: 

a) támogatja a 141g/m2-nél nagyobb vagy egyenlő alaptömegű papírt; 
b) A3-kompatibilis; 
c) ha a termék monokróm, akkor a termék sebessége nagyobb vagy egyenlő, mint 86 ipm; 
d) ha a termék színes, akkor a termék sebessége nagyobb vagy egyenlő mint, 50 ipm; 
e) minden szín esetében a nyomtatási felbontása 600x600 pont/hüvelyknél nagyobb vagy egyenlő; 
f) az alapmodell súlya meghaladja a 180 kg-ot, valamint  

rendelkezik az alábbi kiegészítő funkciók közül öttel a színes termékek esetében, vagy néggyel a monokróm termékek esetében, amelyek a 
képkezelő berendezéshez tartoznak alapfelszereltségként vagy tartozékként: 

g) papírkapacitása nagyobb vagy egyenlő, mint 8000 ív; 
h) digitális előfeldolgozó (DFE); 
i) lyukasztó; 
j) tökéletes kötés vagy gyűrűkötés (vagy hasonló, mint például szalagkötés vagy huzalkötés, de nem átszúrásos tűzés);  
k) a dinamikus közvetlen elérésű memória (DRAM) mérete nagyobb vagy egyenlő, mint 1024 MB; 
l) harmadik féltől származó színtanúsítvány (pl. IDEAlliance Digital Press Certification, FOGRA Validation Printing System 
Certification, vagy Japan Colour Printing Certification színfelismerő termék esetében); és 
m) bevonatospapír-kompatibilitás. 

 
A kiegészítő meghatározásokat az alábbiakban soroljuk fel: 
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- Dobegységek: Végfelhasználó által cserélhető termék, amely belefér egy képkezelő berendezésbe, illeszkedik és fényérzékeny dobot tartalmaz. 
- Ráégető egységek: Végfelhasználó által cserélhető termék, amely belefér egy képkezelő berendezésbe: egy pár felhevített henger alkotja, 

amelyek ráolvasztják a tonert a kimeneti hordozóra. 
- Szállítóegység: Végfelhasználó által cserélhető termék, amely belefér egy képkezelő berendezésbe, és feladata a toner átvitele a kimeneti 

hordozóra a beégetési folyamatot megelőzően. 
- Újonnan készült: Egy új tintapatron/tartály. 
- Újragyártott tintapatron vagy tartály: Olyan tintapatron vagy tartály, amelyet legalább egyszeri használat és az életciklus végén történő 

begyűjtés után visszaállítanak az eredeti vagy annál jobb állapotába és teljesítményére azáltal, hogy kicserélik a kopó alkatrészeket és feltöltik 
új tonerrel vagy tintával (beleértve a szilárd tintát is). A kapott terméket ugyanazzal a garanciával árusítják, mint egy új tintapatront vagy tartályt. 

- Újratöltött tintapatron vagy tartály: Olyan tintapatron vagy tartály, amelyet használat után új tonerrel vagy tintával (beleértve a szilárd tintát 
is) töltöttek fel. 

- Hamisítvány:  Egy új tintapatron/tartály, amelyet egy harmadik fél gyártott (nem OEM) de illegálisan OEM márkanévvel van ellátva. 
 
1.2 Általános megjegyzés az ellenőrzésről 
 
Egy sor követelmény esetében az ellenőrzés javasolt eszköze a vizsgálati jelentések készítése. Minden egyes követelmény mellett fel vannak tüntetve a 
nemzetközi szinten elismert mérési módszerek és szabványok alapján létrehozott releváns vizsgálati módszerek. Ily módon biztosítható, hogy az 
ajánlattevők által megadott, a teljesítményre vonatkozó állítások ellenőrizhetők, megismételhetők, auditálhatók, és mindenekelőtt összehasonlíthatók 
legyenek. A hatóság dönt arról, hogy a vizsgálati eredményeket melyik szakaszban kell biztosítani. Általában véve nem szükséges, hogy valamennyi 
ajánlattevő köteles legyen a kezdetektől fogva vizsgálati eredményeket rendelkezésre bocsátani. Az ajánlattevők és a közjogi szervek terheinek 
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) A pályázati szakaszban: 
Az egyszeri szállítási szerződések esetében megtörténhet, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek be kell mutatnia 
ezt a bizonyítékot. Ha a bizonyítékot elégségesnek találják, a szerződést odaítélhetik. Amennyiben ez a bizonyíték nem elégséges, vagy a 
követelményeknek nem felel meg, akkor: 

i) ha az ellenőrzési mód műszaki leírásra vonatkozik, ebben az esetben a bizonyítékot a soron következő legmagasabb pontszámot elérő 
ajánlattevőtől kérik be, akit ezt követően a szerződés odaítélése kapcsán figyelembe vehetnek; 

ii) ha az ellenőrzési mód odaítélési szempontra vonatkozik, ebben az esetben a megszerzett többletpontokat törlik az ajánlatból, és az 
ajánlattevők rangsorát újrarendezik annak valamennyi következményével. 
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Ez azonban kizárólag azt biztosítja, hogy mintamodellt vetettek vizsgálat alá e követelményeknek megfelelően, és nem a szerződés alapján 
ténylegesen leszállított berendezést. Keretszerződés esetében a körülmények eltérők lehetnek, ezért ezt a következő, a szerződés teljesítésére 
vonatkozó pont és az alábbi kiegészítő magyarázatok tartalmazzák. 

b) A szerződés teljesítése során: 
A szerződés keretében leszállított egy vagy több termék esetében teszteredményeket lehet kérvényezni, általánosan véve vagy abban az esetben, 
ha hamis nyilatkozatok gyanúja áll fenn. Ez különösen fontos olyan keretszerződések esetében, amelyek nem írnak elő kezdeti megrendelést.  
Ajánlott a szerződésteljesítési záradékokok kifejezett meghatározása. Ezek a záradékok előírják, hogy az ajánlatkérő szerv jogosult véletlenszerű 
ellenőrzési célú vizsgálatokat végezni bármikor a szerződés időtartama alatt. Abban az esetben, ha ezen tesztek eredményei alapján a leszállított 
termékek nem felelnek meg a követelményeknek, az ajánlatkérő szerv jogosult szankciókat alkalmazni és felmondhatja a szerződést. Néhány 
közigazgatási szerv olyan feltételeket határoz meg, miszerint a vizsgálatokat követően abban az esetben, ha a termék megfelel a 
követelményeknek, a vizsgálat költségeit a közigazgatási szervnek kell fedeznie, abban az esetben viszont, ha a termék nem felel meg a 
követelményeknek, a költségeket a szolgáltató fedezi. 
Keretmegállapodás esetében a szerződés konkrét felépítésétől függ, hogy a bizonyítékot mikor kell benyújtani: 

i) Egyetlen gazdasági szereplővel kötött keretmegállapodás esetében, amely alapján a leszállítandó egyes elemeket a meghatározzák, és 
kizárólag a tételszám megállapítása szükséges keretmegállapodás odaítélésekor, 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 termékek leszállítására irányuló képességüket kell bizonyítani. Az előzetesen kiválasztott szállítók közötti versenyt követően 
odaítélt lehívásos szerződések (vagy rendelések) esetében elviekben az a) és b) pontokkal 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 kiemelni az ajánlattevők azon lehetőségét, hogy ellenőrzést nyújtsanak a releváns I-es típusú ökocímkével (az ISO 14024 szabványnak 
megfelelően) rendelkező termékek alapján, amelyek megfelelnek a meghatározott követelményeknek. Az ilyen termékeket úgy kell tekinteni, 
hogy megfelelnek a vonatkozó követelményeknek, és az ellenőrzést ugyanazzal a megközelítéssel kell igényelni, mint amelyet a 
teszteredményekre vonatkozóan megállapítottak. 
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 
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beruházások, árubeszerzések és szolgáltatásnyújtások megfelelnek a műszaki leírásban, az odaítélési 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. 
Előfeltételként a pályázati felhívásnak tartalmaznia kell egy záradékot annak biztosítása érdekében, hogy a beszerzendő képkezelő berendezések 
és fogyóeszközök megfeleljenek az EU és azon ország (vagy országok) minden vonatkozó jogi követelményének, amelyben a termékeket 
beszerzik; ilyen például a CE-jelölés, az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának 
korlátozásáról szóló irányelv (RoHS), a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló európai rendelet 
(REACH) és adott esetben az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv (WEEE).  
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2 FŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK  
 
A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján az élettartam szempontjából a képkezelő berendezések, fogyóeszközök és nyomdai szolgáltatások 
fő környezeti hatásai az alábbi táblázatokban összegezhetők (a további részleteket lásd a műszaki jelentésben). A táblázatban megjelenik a hatások 
mérséklését vagy csökkentését szolgáló uniós GPP-megközelítés is. 

Fő környezeti szempontok  GPP-megközelítés 

• Villamos energia felhasználása nyomtatókhoz, MFD-khez és 
lapolvasókhoz.  

• Fogyóeszközök használata, különös tekintettel a papírra és a 
patronokra (nyomtatók és MFD-k esetében) 

• Nyomtatók, MFD-k és lapolvasók gyártása, különös 
tekintettel az energiahatékony termékekre (pl. 
lézertechnológiák). 

• Potenciális veszélyek keletkezése az elektronikus 
berendezések nem megfelelő ártalmatlanítása során.  

• Károsanyag-kibocsátás a használat során. 
• Veszélyesanyag-tartalom. 
• Tintapatronok gyártása, különös tekintettel a burkolatra és a 

nyomtatófejre. 
• Az a papírmennyiség, amelyet a patron felhasznál a 

nyomatok kívánt minőségben való elkészítése során. 

 • Energiahatékony képkezelő berendezések 
beszerzése. 

• Olyan szolgáltatások beszerzése, amelyek képesek 
a nyomtatási folyamat optimalizálására. 

• Termékek vásárlása olyan ajánlattevőktől, amelyek 
végrehajtják a korlátozottan felhasználható 
veszélyes anyagok ellenőrzését. 

• Olyan termékek vásárlása, amelyek korlátozott 
beltéri kibocsátással rendelkeznek a felhasználási 
fázisban, és korlátozott mennyiségben tartalmaznak 
veszélyes anyagokat. 

• Olyan kialakítású termékek vásárlása, amelyekben 
a legfontosabb alkatrészek megjavíthatók. 

• A termék élettartamának végéhez kapcsolódó 
kezelési kialakítás az erőforrások visszanyerésének 
maximalizálása érdekében. 

• Olyan termékek beszerzése, amelyek képesek 
újragyártott fogyóeszközöket és újrafeldolgozott 
papírt használni. 

• Zöld teljesítményhez kapcsolódó információk 
igénylése. 
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• Olyan szolgáltatások igénylése, amelyek 
tartalmazzák a képkezelő berendezések 
állományának optimalizálását. 

• Olyan fogyóeszközök beszerzése, amelyeken 
minőség-ellenőrzést hajtottak végre. 
 

A hatások sorrendje nem feltétlenül tükrözi azok nagyságrendjét. 

A képkezelő berendezésekkel, fogyóeszközökkel és nyomdai szolgáltatásokkal kapcsolatos részletes információk, ideértve a vonatkozó jogszabályokkal, 
szabványokkal és bizonyítékként használt műszaki forrásokkal kapcsolatos információk a műszaki jelentésben találhatók. 

 
3 KÖVETELMÉNYEK FELÉPÍTÉSE  

A követelményeket három fő részre osztottuk a tárgytól függően: 1) képkezelő berendezések 2) fogyóeszközök és 3) nyomdai szolgáltatások. Ezenkívül 
van egy kiegészítő horizontális szakasz és egy előzetes szerződésteljesítési záradék, amelyek mindhárom követelményterületre vonatkoznak. A 
követelmények hosszú távú lízingszerződésekben is alkalmazhatók, amely szerződéstípus különösen hatékonynak bizonyulhat a tartós berendezések 
használatának és az erőforrások hatékony felhasználásának előmozdításában. 
 

 Szám Értékelési szempont Alapkövetelmények Átfogó 
követelmények 

ELŐSZERZŐDÉS ZÁRADÉKA  
TÁRGY ELŐZETES ÉRTÉKELÉS  
(a képkezelő berendezések közbeszerzésének potenciális szolgáltatójától eltérő szolgáltató végzi) 
SZERZŐDÉSTELJESÍTÉSI 

ZÁRADÉKOK CPC1 Meglevő berendezések és a közbeszerzési igények 
előzetes értékelése X X 

1. KÖVETELMÉNYCSOPORT – KÉPKEZELŐ BERENDEZÉSEK  
TÁRGY KÉPKEZELŐ BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS BÉRLÉSE 

KIVÁLASZTÁSI 
SZEMPONTOK SC1 Korlátozottan felhasználható anyagok ellenőrzése  X 
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 Szám Értékelési szempont Alapkövetelmények Átfogó 
követelmények 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

TS1 
Képkezelő berendezés energiahatékonysági 
minimumkövetelménye X X 

TS2 Duplex képkezelési képesség X X 

TS3 N-up nyomtatás  X X 
TS4 Újrafeldolgozott papír felhasználásának képessége X X 
TS5 Újragyártott patronok felhasználásának képessége X X 
TS6 Anyagok csökkentett száma  X 

TS7 Fogyasztás után újrafeldolgozott műanyag 
felhasználására vonatkozó információk  X 

TS8(a) A pótalkatrészek hozzáférhetősége X X 
TS8(b) A szétszerelhetőséget és javítást biztosító tervezés X X 

TS8(c) Az újrafeldolgozást vagy újrahasználatot biztosító 
tervezés X X 

TS9 Anyagkibocsátás  X X 
TS10 Zajkibocsátás  X X 
TS11 Különös aggodalomra okot adó anyagok X X 
TS12 Veszélyesanyag-tartalom   X 
TS13 Firmware-frissítés vezérlője  X 
TS14 Szavatossági és szolgáltatási szerződések X X 

TS15(a) Uniós GPP-kritériumoknak megfelelő másolópapír és 
grafikai célra szánt papír beszerzése 

X X 

TS15(b) Uniós GPP-kritériumoknak megfelelő 
tonerkazetta/tintapatron beszerzése 

X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422155
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422163
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422164
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422165
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 Szám Értékelési szempont Alapkövetelmények Átfogó 
követelmények 

ODAÍTÉLÉSI 
SZEMPONTOK 

AC1 
 

A képkezelő berendezések energiahatékonyságának 
javulása a TS1-en túl  X X 

AC2(a) Hosszabb szavatossági idők  X X 

AC2(b) Leghosszabb szavatossági idő X X 

AC3 
Képkezelő berendezések visszavételi rendszere X  
Képkezelő berendezések élettartam végi kezelése  X 

AC4 Újrafelhasznált/újragyártott tinta- és/vagy tonerkazetták 
biztosítása 

X X 

SZERZŐDÉSTELJESÍTÉSI 
ZÁRADÉKOK 

CPC2 Jelentéstétel a képkezelő berendezések 
újrafelhasználási/újrahasznosítási tevékenységeiről   

X X 

CPC3 Jelentéstétel a biztosított fogyóeszközökről X X 
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2. KÖVETELMÉNYCSOPORT – FOGYÓESZKÖZÖK 
TÁRGY: FOGYÓESZKÖZÖK BESZERZÉSE (TINTAPATRONOK ÉS/VAGY TARTÁLYOK) 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

TS16 Tintapatronok/tartályok oldalhozamáról szóló nyilatkozat X X 
TS17 Fogyóeszközök tömeges erőforrás-hatékonysága  X 
TS18 Fogyó veszélyes anyagok  X 
TS19 Újrafelhasználásra/újragyártásra való tervezés X X 
TS20 Fogyóeszköz minősége  X X 

TS21 
Tintapatronok és tartályok visszavételi rendszere, 
valamint az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló nyilvántartásba vétel (WEEE) 

X X 

ODAÍTÉLÉSI 
SZEMPONTOK 

AC5 Elektrofotografikus fogyóeszközök erőforrás-
hatékonysága 

X X 

AC6 Az újrafelhasználhatóság/újragyártás megkönnyítése X X 
AC7 Életciklusuk végéhez ért patronok kezelése  X 

SZERZŐDÉSTELJESÍTÉSI 
ZÁRADÉKOK CPC4 Jelentéstétel a fogyóeszközök 

újrafelhasználási/újrahasznosítási tevékenységeiről   
X X 

3. KÖVETELMÉNYCSOPORT – NYOMDAI SZOLGÁLTATÁSOK  
TÁRGY KIMENET BESZERZÉSE – NYOMATOK SZÁMA 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

TS22(a) 
Elkötelezettség a képkezelő berendezések 
újrafelhasználására 

X X 

TS22(b) Elkötelezettség a képkezelő berendezések javítására X X 

TS23 
Uniós GPP-kritériumoknak megfelelő képkezelő 
berendezések beszerzése 

X X 

TS24(a) Uniós GPP-kritériumoknak megfelelő papír beszerzése X X 

TS24(b) 
Uniós GPP-kritériumoknak megfelelő 
tonerkazetta/tintapatron beszerzése 

X X 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422168
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422171
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422173
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ODAÍTÉLÉSI 
SZEMPONTOK 

AC8 
Újrafelhasznált/újragyártott tintapatronok és tartályok 
beszerzése 

X X 

AC9 Irányított nyomdai szolgáltatások biztosítása  X 

SZERZŐDÉSTELJESÍTÉSI 
ZÁRADÉKOK 

CPC5 Jelentéstétel a biztosított fogyóeszközökről X X 

CPC6 
Fogyóeszközök használatára vonatkozó információk 
rendelkezésre bocsátása  

 X 

CPC7 Környezeti információk biztosítása a szolgáltatási 
szerződés során   

 X 

HORIZONTÁLIS KÖVETELMÉNYEK  
(minden követelménycsoportra alkalmazandó) 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

TS25(a) Fogyóeszközök garantált biztosítása a szerződés során   X X 

TS25(b) Pótalkatrészek garantált biztosítása a szerződés során X X 

TS26 Felhasználói útmutatók a zöld 
teljesítménymenedzsmenthez 

X X 

 

https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178
https://myintracomm-collab.ec.europa.eu/dg/jrc/dir-b/b5/Product%20Bureau/Imaging%20Equipment/TR%20GPP%20IE_forISC_January_2020-Rev.docx#_Toc512422178
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4 MEGLEVŐ BERENDEZÉSEK ÉS A KÖZBESZERZÉSI IGÉNYEK ELŐZETES ÉRTÉKELÉSE 
4.1 Tárgy 

Tárgy 

Meglevő berendezések és a közbeszerzési igények előzetes értékelése 

4.2 Szerződésteljesítési záradék 

CPC1 Meglevő berendezések és a közbeszerzési igények előzetes értékelése 
Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

(Ez a szerződés előzetes eljárásnak tekinthető, amelyet a képkezelő berendezések közbeszerzésének potenciális szolgáltatójától eltérő szolgáltató 
végez. Ez az előzetes értékelés csak abban az esetben alkalmazandó, ha a beszerzést végző hatóság az új képkezelő berendezések beszerzése 
előtt megállapítja a meglévő berendezések használata optimalizálásának szükségességét, illetve amikor a beszerző úgy dönt, hogy nem belső 
személyzettel végezteti el ezt értékelést.) 
A szolgáltatónak értékelnie kell a beszerző hatóság telephelyén/telephelyein meglevő összes képkezelő berendezést, az értékelés eredményeit 
pedig a beszerző hatóság rendelkezésére kell bocsátania. A kiértékelésnek azonosítania kell a következőket: 
• Képkezelő berendezések száma helyszínenként 
• Az összes képkezelő berendezés neve, modellszáma és típusa 
• Az összes képkezelő berendezés modelljének hozzávetőleges kora. 
A beszerző által közölt fő nyomtatási igények (vagy a meglevő berendezések által regisztrált adatok elemzésének kiértékelése alapján) és a fenti 
értékelés eredményei alapján a szolgáltatónak minden képkezelőberendezés-modellt különböző kategóriákba kell sorolnia, amelyek 
meghatározzák azok jövőbeni állapotát. A példakategóriák a következők: 
o Megtartás: A terméket megtartják folyamatos használat céljából a beszerző hatóság telephelyén 
o Visszaküldés: A terméket visszaküldik az inkumbensnek vagy a korábbi beszállítónak (ha alkalmazandó) 
o Újrafelhasználás: A terméket értékesítik újrafelhasználás céljából a beszerző hatóság telephelyén kívül 
o Újragyártás: A teljesítmény és/vagy funkcionalitás növelése vagy helyreállítása, valamint az alkalmazandó műszaki szabványok vagy 

szabályozási követelmények teljesítése érdekében kezelendő termék, amelynek eredményeként egy teljesen működőképes termék jön létre 
olyan célból, hogy azt legalább az eredeti rendeltetésének megfelelően lehessen használni. 

o Újrahasznosítás: Életciklus végén történő feldolgozásra elküldendő termék. 
A fenti elemek alapján a szolgáltatónak egy rövid jelentést kell készítenie, amelyben a beszerzőt tájékoztatja a további beszerzendő új termékek 
számáról és jellemzőiről. 
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5 KÉPKEZELŐ BERENDEZÉSEK BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ UNIÓS GPP-KRITÉRIUMOK  

5.1 Tárgy 

Tárgy 

Olyan képkezelő berendezések beszerzése, amelyek életciklusuk alatt alacsony környezetre gyakorolt hatással rendelkeznek  

5.2 Kiválasztási szempontok  

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

SC1 Korlátozottan felhasználható anyagok ellenőrzése 
 Az ajánlattevő köteles igazolni a szállítandó termékek ellátási láncában 

érvényesített, a korlátozottan felhasználható anyag-ellenőrzési eljárásokra (a 
továbbiakban: RSC-k) vonatkozó keretszabályozás végrehajtását. Az RSC-k 
alapján történő termékértékelés legalább az alábbi területekre terjed ki: 
– terméktervezés/termékkialakítás; 
– szállítói megfelelés; 
– analitikai vizsgálat. 
Minimumkövetelményként az RSC-knek alkalmazniuk kell a REACH-
rendelet jelöltlistáján szereplő anyagokat és az RoHS-irányelv szerinti, 
korlátozottan felhasználható anyagokat. A szállítandó termékek összetételére 
vonatkozó konkrét információk azonosítása, nyomon követése és bevallása 
meghatározási kiindulópontjaként a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 
(IEC) által meghatározott IEC 62474 és IEC 62474 anyagbejelentési 
adatbázis* szolgál a végrehajtás során. Az RSC-ket annak biztosítása 
érdekében kell használni, hogy az ajánlattevő tudatában legyen az IEC 62474 
adatbázisban felsorolt anyagok jelenlétének vagy hiányának. 
A szállítónak az RSC-knek való megfeleléséről az eredeti szolgáltatót 
megfelelőségi nyilatkozatot Az RSC-k minimumként a szállítandó 
termékekben lévő irányadó anyagok, alkatrészek és alrendszerek tekintetében 
be kell kérni és naprakészen kell tartani. Ezeket adott esetben beszállítói 
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ellenőrzésekkel és analitikai vizsgálatokkal lehet alátámasztani. Az RSC-
eljárásoknak biztosítaniuk kell, hogy a termék és a szállító közti megfelelést 
újraértékeljék, ha: 
– a korlátozottan felhasználható anyagok követelményei megváltoznak; 
– a szállított anyagok, alkatrészek és alrendszerek megváltoznak; 
– a gyártás és összeszerelési műveletek megváltoznak. 
Az RSC-k végrehajtásának az IEC 62476 vagy azzal egyenértékű, illetve az 
IEC 62474 anyagbejelentési adatbázisban található iránymutatás alapján kell 
történnie. 
*Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC), IEC 62474: Az 
elektrotechnikai ágazat által és az ágazatban történő felhasználásra gyártott 
termékekben használt anyagokra vonatkozó nyilatkozat, 
http://std.iec.ch/iec62474 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő köteles a rendszert, az azt alkotó eljárásokat és azok 
végrehajtásának bizonyítékát tartalmazó dokumentációt rendelkezésre 
bocsátani. 
A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú 
ökocímkével rendelkező berendezéseket, megfelelőnek kell tekinteni. 

 
5.3 Műszaki előírások  

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

TS1 Képkezelő berendezés energiahatékonysági minimumkövetelménye 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
(Olyan képkezelő berendezésekre alkalmazandó, amelyekre vonatkoznak az Energy Star minősítés energiahatékonysági követelményei) 
A képkezelő berendezésnek meg kell felelnie a legutóbb közzétett ENERGY STAR leírásban megállapított összes energiahatékonysági és energiagazdálkodási 
követelménynek [a verzió az ajánlati felhívásban meghatározandó, figyelembe véve a magyarázó megjegyzést].   

http://std.iec.ch/iec62474


 

18 

A közzétételkor hatályban lévő ENERGY STAR verziója 3.0, a frissítések pedig a következő hivatkozáson érhetők el: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek vizsgálati jelentéseket kell biztosítania, amelyeket az ajánlati felhívásban meghatározott ENERGY STAR verzió(k)ban megállapított 
vizsgálati módszerek szerint készítettek. A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú ökocímkével rendelkező berendezéseket, 
megfelelőnek kell tekinteni. 

Magyarázó megjegyzés: TS1 Képkezelő berendezés energiahatékonysági minimumkövetelménye 
A termékek közbeszerzési eljárás során való elérhetőségének biztosítása érdekében az ENERGY STAR új verziójának közzétételét követő egy év során az 
ENERGY STAR új és korábbi verzióját is engedélyezni kell a TS1-ben. 

TS2 Duplex képkezelő képesség 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
(Olyan képkezelő berendezésekre alkalmazandó, amelyekre vonatkoznak az Energy Star minősítés duplex képkezelő képességre vonatkozó követelmények.) 
A képkezelő berendezésnek meg kell felelnie a legutóbb közzétett ENERGY STAR leírásban megállapított automatikus duplex képkezelő követelményeknek 
[a verzió az ajánlati felhívásban meghatározandó] és a duplex nyomtatást alapértelmezettnek kell beállítani. 
A közzétételkor hatályban lévő ENERGY STAR verziója 3.0, a frissítések pedig a következő hivatkozáson érhetők el: 
https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment.  
Ellenőrzés:  
Az ENERGY STAR adatbázisban nyilvántartott, vagy a meghatározott követelményeknek megfelelő releváns I-es típusú ökocímkével rendelkező 
berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni. A gyártótól származó, a követelményeknek való megfelelést igazoló nyilatkozat szintén elfogadható. 

Magyarázó megjegyzés: TS2 Duplex képkezelő képesség 
A termékek közbeszerzési eljárás során való elérhetőségének biztosítása érdekében az ENERGY STAR új verziójának közzétételét követő egy év során az 
ENERGY STAR új és korábbi verzióját is engedélyezni kell a TS2-ben. 

TS3 N-up nyomtatás 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
Alapértelmezett funkcióként a képkezelő berendezésnek lehetővé kell tennie egy dokumentum két vagy több oldalának egy papírlapra való nyomtatását abban 
az esetben, ha a terméket a gyártó által biztosított eredeti szoftver (nyomtató-illesztőprogram) kezeli. 
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Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek dokumentációval kell alátámasztania a követelmény teljesülését. A felsorolt követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú ökocímkével 
rendelkező termékeket megfelelőnek kell tekinteni.  

TS4 Újrafeldolgozott papír felhasználásának képessége 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
A képkezelő berendezésnek képesnek kell lennie az EN 122812 szabvány minőségi követelményeinek megfelelő újrafeldolgozott papír feldolgozására.  
Ezen követelmény hatálya nem terjed ki a lapolvasókra. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek nyilatkozattal kell megerősítenie vagy dokumentációval kell bizonyítania, hogy az EN 12281 szabvány követelményeinek megfelelő 
újrafeldolgozott papír felhasználható a termékben. A felsorolt követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú ökocímkével rendelkező termékeket 
megfelelőnek kell tekinteni.  

TS5 Újragyártott tintapatronok és tartályok felhasználásának képessége 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében)  
A termékeket tilos úgy tervezni, hogy megakadályozzák az újragyártott tintapatronok és/vagy tonerkazetták, valamint tartályok használatát. Tilos az olyan 
szerkezeti, szoftveralapú vagy egyéb intézkedések jelenléte vagy alkalmazása, amelyek megakadályozzák az újragyártott tintapatronok és tartályok használatát.  
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek nyilatkozattal kell megerősítenie vagy dokumentációval kell bizonyítania, hogy az újragyártott tintapatronok és tartályok felhasználhatók a 
termékben. A felsorolt követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú ökocímkével rendelkező termékeket megfelelőnek kell tekinteni. 

 
2 EN 12281 szabvány: Nyomó- és irodai papír száraz festékes (toner) való képkezelő folyamatokhoz 
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TS6 Anyagok csökkentett száma 
 A hasonló funkciójú műanyag alkatrészekhez felhasznált anyagok száma 

egyetlen anyagra korlátozódik. Az alábbiakra vonatkozik: 

─ Burkolat alkatrészei, váz 

─ Mechanikus alkatrészek (≥ 25g). 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek termékvázlatot kell biztosítania, amely bemutatja az 
alkalmazandó műanyag alkatrészeket és a felhasznált polimer típusát.  
A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú 
ökocímkével rendelkező berendezéseket, megfelelőnek kell tekinteni. 

TS7 Fogyasztás után újrafeldolgozott műanyag felhasználására vonatkozó információk 
 A fogyasztás utáni újrafeldolgozott műanyagtartalom összes 

műanyagtartalomhoz viszonyított százalékos arányát (tömegszázalék) be kell 
jelenteni. A százalékokat x <1%, 1% ≤ x < 5%, 5% ≤ x < 10%, 10% ≤ x < 
15%, 15% ≤ x < 20% stb. növekményekben kell megadni (5%-os 
intervallumokban). 
 
A következő alkatrészeket ki lehet hagyni a számításból: nyomtatott áramköri 
kártyák, kábelek, csatlakozók, elektronikus alkatrészek, optikai alkatrészek, 
elektrosztatikus kisülésű alkatrészek (ESD), elektromágneses interferenciájú 
alkatrészek (EMI) és bioalapú műanyag. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek biztosítania kell egy olyan dokumentációt, amely 
meghatározza a képkezelő berendezés modelljében/modelljeiben felhasznált, 
fogyasztás után újrafeldolgozott műanyag százalékos arányát az EN 45557 
szabványnak megfelelően kiszámítva. A dokumentáció tartalmazhat gyártói 
nyilatkozatot, egy olyan környezetvédelmi rendszernek való megfelelés 
igazolását, amely magában foglalja ugyanazokat a terméktervezési 
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jellemzőket, vagy más alternatív bizonyítási eszközöket, amelyek részletezik 
a fogyasztás után újrafeldolgozott műanyagtartalmat. 
A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú 
ökocímkével rendelkező berendezéseket, megfelelőnek kell tekinteni. 

TS8 (a) A pótalkatrészek hozzáférhetősége 
Az alább felsorolt pótalkatrészeket a gyártóknak a vásárlás időpontjától 
számított legalább 3 évig rendelkezésre kell bocsátaniuk.  

• Nyomtatófejek (ahol nem tekinthető fogyóeszköznek) 
• Lézeregység (ahol nem tekinthető fogyóeszköznek) 

• Ráégető egységek (ahol nem tekinthető fogyóeszköznek)  
• Dobegységek (ahol nem tekinthető fogyóeszköznek)  

A gyártónak, az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőnek biztosítania 
kell a fent említett pótalkatrészek kiszállítását a kérelem kézhezvételétől 
számított 15 munkanapon belül. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek biztosítania kell egy olyan dokumentációt, amely 
megerősíti, hogy a pótalkatrészek elérhetők lesznek a követelményben 
felsorolt időtartamokban. 
A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú 
ökocímkével rendelkező berendezéseket, megfelelőnek kell tekinteni.  

Az alább felsorolt pótalkatrészeket a gyártóknak a vásárlás időpontjától 
számított legalább 5 évig rendelkezésre kell bocsátaniuk.  

• Tárolóeszközök 
• Lapolvasó egységek 

• Nyomtatófejek (ahol nem tekinthető fogyóeszköznek) 
• Lézeregység (ahol nem tekinthető fogyóeszköznek) 

• Ráégető egységek (ahol nem tekinthető fogyóeszköznek)  
• Dobegységek (ahol nem tekinthető fogyóeszköznek) 
• Papírfelvevő hengerek/készletek (ahol nem tekinthető 

fogyóeszköznek) 

• Karbantató készletek (ahol nem tekinthető fogyóeszköznek) 
• Papíradagoló alkatrészek 

• Sűrűségérzékelők 
• Áramellátó és vezérlő áramköri kártyák 

• Tintapatron/tartály rögzítőelemei 
• Külső tápegységek 
• Csuklópántok  

A gyártónak, az importőrnek vagy a meghatalmazott képviselőnek biztosítania 
kell a fent említett pótalkatrészek kiszállítását a kérelem kézhezvételétől 
számított 15 munkanapon belül. 
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Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek biztosítania kell egy olyan dokumentációt, amely 
megerősíti, hogy a pótalkatrészek elérhetők lesznek a követelményben 
felsorolt időtartamokban. 
A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú 
ökocímkével rendelkező berendezéseket, megfelelőnek kell tekinteni. 

Magyarázó megjegyzés: TS8 (a) A pótalkatrészek hozzáférhetősége 
Pótalkatrész minden olyan alkotóelem vagy részegység, amely potenciálisan meghibásodhat és/vagy a termék élettartama alatt várhatóan ki kell cserélni. Más 
alkatrészek, amelyek élettartama általában meghaladja a termék jellegzetes élettartamát, nem tekintendők pótalkatrészeknek. 

TS8 (b) A szétszerelhetőséget és javítást biztosító tervezés 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében)  
A képkezelő berendezéseket úgy kell megtervezni, hogy az megkönnyítse azok szétszerelését és javítását. Az alábbi követelményeknek kell teljesülniük:  

• A burkolat alkatrészei, a váz, az elektromos/elektronikus részegységek és tintapatronok/tartályok elválaszthatók vagy szétválasztási segédeszközökkel[1] 
vannak csatlakoztatva egymáshoz. 

• Az elektromos/elektronikus részegységek és alkotóelemek, mint például az akkumulátorok és a kondenzátorok, amelyeknél fennáll annak a kockázata, 
hogy veszélyes anyagokat hordozó alkotóelemeket tartalmaznak, valamint a higanyt tartalmazó fénycsövek könnyen megtalálhatók és eltávolíthatók. 

• A borítás, a váz és az elektromos/elektronikus részegységek szétszerelése elvégezhető az EN 45554:2020 szabványban[2] meghatározott A, B és C besorolási 
osztályú szerszámokkal. 

• A burkolat részeinek, a váznak és az elektromos/elektronikus részegységeknek a rögzítését szolgáló csavarok megszorítására legfeljebb három szerszám 
használható. 

• Kizárólag újrafelhasználható rögzítőelemek engedélyezettek a burkolat és a váz[3] esetében. 

• A teljes egység szétszerelését egyetlen személy elvégezheti (azaz egyszerre csak egy bepattanó csatlakozást kell kilazítani). 

• A burkolat alkatrészei nem tartalmaznak elektronikus részegységeket. 

• A gyártó a fenti tervezési sajátosságokra vonatkozóan elvégzett egy próbaüzemű szétszerelést, és jelentést készített róla, kiemelve a gyenge pontokat. 
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• Az alkatrészek cseréjére vonatkozó utasításokat mellékelni kell a karbantartási kézikönyvhöz. A kézikönyvnek tartalmaznia kell a berendezés alkatrészekre 
bontott részábrázolását az elérhető és kicserélhető alkatrészek feltüntetésével, valamint az ehhez szükséges szerszámok megnevezésével. A karbantartási 
kézikönyvnek online ingyenesen elérhetőnek kell lennie mindenki számára. 

Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek a karbantartási kézikönyvvel együtt a fenti követelményekről megfelelőségi nyilatkozatot kell benyújtania (fizikai dokumentum vagy egy 
hivatkozás formájában, ahol a dokumentum elérhető), amelynek tartalmaznia kell a termék alkatrészekre bontott részábrázolását az elérhető és kicserélhető 
alkatrészek feltüntetésével, az ehhez szükséges szerszámok megnevezésével és a javítási folyamat végrehajtásának módjával. 
A javítással kapcsolatos információkat az EN 45559 szabvány szerint kell megadni (energiával kapcsolatos termékek anyagfelhasználási hatékonyságával 
kapcsolatos információk nyújtására vonatkozó módszerek). A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú ökocímkével rendelkező 
berendezéseket, megfelelőnek kell tekinteni. 

Magyarázó megjegyzések: TS8 (b) A szétszerelhetőséget és javítást biztosító tervezés 
1. A „szétválasztási segédeszközök” kifejezés utalhat például egy előre meghatározott töréspontra. 
2. Az A, B és C besorolási osztályú szerszámok meghatározása itt található: „A.2. Táblázat – Folyamatok osztályozása a szükséges szerszámok szerint”. Ez azt 
jelenti, hogy a szabadalmaztatott szerszámok kivételével minden szerszám megengedett. A szabadalmaztatott szerszámok olyan szerszámok, amelyek a 
nagyközönség számára nem érhetők el, vagy amelyekre egyetlen szabadalom sem ad tisztességes, észszerű és megkülönböztetésmentes feltételekkel felhasználási 
engedélyt.  
3. Egy eredeti, teljes mértékben újrafelhasználható rögzítőrendszer, vagy a rögzítőrendszer bármely elemét, amelyet nem lehet újrafelhasználni, új alkatrésszel 
látnak el javítási, újrafelhasználási vagy módosítási eljárás céljából. 

TS8 (c) Az újrafeldolgozást vagy újrahasználatot biztosító tervezés 
A képkezelő berendezést úgy kell megtervezni, hogy az megkönnyítse az 
újrahasznosítást az alábbi tervezési szempontok révén: 

• A 25 g-nál nagyobb tömegű, legalább 200 mm2 sík felületű műanyag 
alkotóelemeket az anyag állandó jelölésével kell ellátni az ISO 11469 
szabványnak megfelelően (figyelembe véve az ISO 1043 szabványt) vagy 
azzal egyenértékű szabvány szerint. 

• Galvánbevonatú műanyag alkatrészek nem használandók a burkolat 
alkatrészeiben és a tintapatronokban/tartályokban. 

Ellenőrzés:  

A képkezelő berendezést úgy kell megtervezni, hogy az megkönnyítse az 
újrahasznosítást az alábbi tervezési szempontok révén: 

• A 25 g-nál nagyobb tömegű, legalább 200 mm2 sík felületű műanyag 
alkotóelemeket az anyag állandó jelölésével kell ellátni az ISO 11469 
szabványnak megfelelően (figyelembe véve az ISO 1043 szabványt) vagy 
azzal egyenértékű szabvány szerint. 

• A galvánbevonatok nem használandók a burkolat alkatrészeiben és a 
tintapatronokban/tartályokban 

• A festékek és bevonatok (kivéve a galvanikust) jelenléte a burkolat 
alkatrészeiben nem befolyásolhatja jelentős mértékben az ezekből az 
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Az ajánlattevőnek olyan dokumentációt kell benyújtania, amely bizonyítja, 
hogy az újrafeldolgozást vagy újrahasználatot biztosító tervezési 
követelmények mindegyike teljesült. A meghatározott követelményeknek 
megfelelő, releváns I-es típusú ökocímkével rendelkező berendezéseket, 
megfelelőnek kell tekinteni. 

alkatrészekből előállított újrafeldolgozott műanyag ellenálló képességét, 
valamit az ISO 180 vagy ezzel egyenértékű szabvány szerint történő 
teszteléskor.  

Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek olyan dokumentációt kell benyújtania, amely bizonyítja, 
hogy az újrafeldolgozást vagy újrahasználatot biztosító tervezési 
követelmények mindegyike teljesült.  
A festékekkel kapcsolatos követelményekre vonatkozóan be kell nyújtani az 
ISO 180 vagy azzal egyenértékű szabvány alapján elvégzett érvényes 
mechanikai/fizikai tesztelésről szóló jelentést. Alternatív megoldásként 
műanyag-újrafeldolgozó üzemektől, gyantagyártóktól vagy független kísérleti 
vizsgálatokat végző beszerzett, harmadik fél által készített vizsgálati jelentések 
is elfogadhatók.  
A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú 
ökocímkével rendelkező berendezéseket, megfelelőnek kell tekinteni. 

Magyarázó megjegyzések: TS8 (b) A szétszerelhetőséget és javítást 
biztosító tervezés 
E kritérium alkalmazásában a jelentős hatás >25%-ot meghaladó csökkentést 
jelent egy újrahasznosított gyanta bemetszett Izod ütésállósági vizsgálata 
során az ISO 180 szabványnak megfelelően. 

TS9 Anyagkibocsátás 
A képkezelő berendezésnek (OEM-patronnal tesztelve) meg kell felelnie az 
alábbi anyagkibocsátási követelményeknek abban az esetben, ha azt a Blue 
Angel (Kék Angyal) RAL-UZ 205-ös számú leírásában bemutatott vizsgálati 
eljárás szerint mérik: 
 

Elektrofotografikus berendezésekre vonatkozó 
megengedett szennyezőanyag-kibocsátási értékek 
az S-M[1] függelék alapján meghatározva 

A képkezelő berendezésnek (OEM-patronnal tesztelve) meg kell felelnie a 
következő anyagkibocsátási követelményeknek abban az esetben, ha azt a Blue 
Angel (Kék Angyal) RAL-UZ 205-ös számú leírásában részletezett vizsgálati 
eljárás szerint mérik: 
 

Elektrofotografikus berendezésekre vonatkozó megengedett 
szennyezőanyag-kibocsátási értékek az S-M[1] függelék 
alapján meghatározva 
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(Minden érték 
mg/h-ban van 
megadva)  

Fekete-fehér 
nyomtatás  

Színes 
nyomtatás  

Előkészítési 
szakasz  

TVOC 
[2]  

1 (Asztali 
berendezések)  
2 (Földre 
szerelt 
berendezések, 
berendezés 
térfogata > 
250 l)  

1 (Asztali 
berendezések) 
2 (Földre 
szerelt 
berendezések, 
berendezés 
térfogata > 
250 l)  

Nyomtatási 
szakasz (= 
előkészítési 
szakasz + 
nyomtatási 
szakasz)   

TVOC 
[2]  10,0 18,0 

Benzol  < 0,05 < 0,05 

Sztirol  1,0 1,8 

Ózon  1,5 3,0 

Por  4,0 4,0 

 
A széles formátumú nyomtatók (LFP), professzionális képkezelő termékek és 
lapolvasók nem tartoznak ide. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek a megnevezett anyagok mindegyikére vonatkozóan a 
nyomtatási szakaszban történő szennyezőanyag-kibocsátási értékeket tükröző 
vizsgálati eredményeket kell biztosítania a szennyezőanyag-kibocsátási 
értékek mérésére használt vizsgálati eljárás részleteivel együtt. Az azonos 
szerkezetű berendezésekre vonatkozó vizsgálati jelentések elfogadottak. Az 
„azonos szerkezet” meghatározása megegyezik a Blue Angel (Kék Angyal) 

 (Minden érték mg/h-ban 
van megadva, a 
részecskekibocsátás 
kivételével)  

Fekete-fehér 
nyomtatás  

Színes 
nyomtatás  

Előkészítési 
szakasz  TVOC [2]  

1 (Asztali 
berendezések) 
2 (Földre 
szerelt 
berendezések, 
berendezés 
térfogata > 
250 l)  

1 (Asztali 
berendezések) 
2 (Földre 
szerelt 
berendezések, 
berendezés 
térfogata > 
250 l)  

Nyomtatási 
szakasz (= 
előkészítési 
szakasz + 
nyomtatási 
szakasz)  

TVOC [2] 10,0 18,0 

Benzol  < 0,05 < 0,05 

Sztirol  1,0 1,8 

Illékony 
szerves 
vegyületek 
(VOC)  0,9 0,9 

Ózon  1,5 3,0 

Por  4,0 4,0 

Nyomtatási 
szakasz  

PER10 PW 
[részecske/10 
perc]  3,5 * 1011 3,5 * 1011 

    
Tintasugaras berendezésekre vonatkozó megengedett 
szennyezőanyag-kibocsátási értékek az S-M[1] függelék 
alapján meghatározva 
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RAL-UZ 205-ös számú leírás B-M függelékében felsorolt alapvető odaítélési 
szempontokkal. 
A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú 
ökocímkével rendelkező berendezéseket, megfelelőnek kell tekinteni.  

 (Minden érték mg/h-ban 
van megadva)  

Fekete-fehér 
nyomtatás  

Színes 
nyomtatás  

Előkészítési 
szakasz  TVOC [2]  

1 (Asztali 
berendezések) 
2 (Földre 
szerelt 
berendezések, 
berendezés 
térfogata > 
250 l)  

1 (Asztali 
berendezések) 
2 (Földre 
szerelt 
berendezések, 
berendezés 
térfogata > 
250 l)  

Nyomtatási 
szakasz (= 
előkészítési 
szakasz + 
nyomtatási 
szakasz) 
 
 

TVOC [2] 10 18 

Benzol < 0,05 < 0,05 

Sztirol 1 1,8 

Illékony 
szerves 
vegyületek 
(VOC) 0,9 0,9 

 
A széles formátumú nyomtatók (LFP), professzionális képkezelő termékek és 
lapolvasók nem tartoznak ide. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek a megnevezett anyagok mindegyikére vonatkozóan a 
nyomtatási szakaszban történő szennyezőanyag-kibocsátási értékeket tükröző 
vizsgálati eredményeket kell biztosítania a szennyezőanyag-kibocsátási 
értékek mérésére használt vizsgálati eljárás részleteivel együtt. Az azonos 
szerkezetű termékekre vonatkozó vizsgálati jelentések elfogadottak. Az 
„azonos szerkezet” meghatározása megegyezik a Blue Angel (Kék Angyal) 
RAL-UZ 205-ös számú leírás B-M függelékében felsorolt alapvető odaítélési 
szempontokkal.  
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A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú 
ökocímkével rendelkező berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni. 

Magyarázó megjegyzések: TS9 Anyagkibocsátás 
[1] A Blue Angel (Kék Angyal) RAL-UZ 205-ös számú leírásának S-M függeléke (2017. januári kiadás (Nyomtatók és multifunkciós készülékek)) 
[2] Azoknak az illékony szerves vegyületeknek a listáját, amelyeket figyelembe kell venni a nyomtatási funkcióval rendelkező képkezelő berendezések 
anyagkibocsátásának mérésekor, a Blue Angel (Kék Angyal) RAL-UZ 205-ös számú leírásában (2017. januári kiadás) felsoroltak alapján kell meghatározni – 
(S-M függelék – 4.5. bekezdés: VOC-k). 

TS10 Zajkibocsátás 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
Az A-súlyozott „A” hangteljesítményszintet az ISO 7779 szabvány alapján kell meghatározni. A színes nyomtatásra alkalmas berendezéseket fekete-fehér 
üzemmódban (A,M) és színes üzemmódban (A,F) is le kell tesztelni. 

• A zajmérést opcionális perifériás berendezések nélkül kell elvégezni. 
• A teszteket A4-es méretű, 60 g/m² és 80 g/m² sűrűségű papírral kell elvégezni. 
• Az Office Test Suite rendszerből származó, az ISO/IEC 24734 szabvány B.1 pontjában meghatározott négyoldalas Adobe Reader fájl használandó 

tesztmintaként. 
• Csak az egyoldalas nyomtatást kell tesztelni. 
• A zajmérést ismétlődő nyomtatási műveleti ciklusok alatt kell elvégezni. A mérési időintervallumnak tartalmaznia kell a négyoldalas tesztminta legalább 

három teljes nyomatát (12 oldal). Az időintervallumnak a nyomtatási előkészületek után kell kezdődnie. 
Egyazon modell legalább három berendezését kell tesztelni. A bejelentett A-súlyozott „Ad” hangteljesítményszintet az ISO 9296:1988 szabvány eljárásait 
követve kell meghatározni. Az értéket decibelben (dB) kell megadni, egy tizedesjegy pontossággal. Ha a zajkibocsátás mérése egy eszközzel is elvégezhető, 
csak az alábbi képlet használható helyettesítőként a bejelentett A-súlyozott „Ad” hangteljesítményszint meghatározásához. 
Ad =A1 + 3,0 dB 
(A1 = egy eszköz A-súlyozott hangteljesítményszintje decibelben megadva, egy tizedesjegy pontossággal) 
A monokróm üzemmód Ad,mo (és színes üzemmód A,co, ha alkalmazandó) névleges A-súlyozott hangteljesítményszintje(i) nem lépheti(k) túl a határt. Az 
A,lim határértékét az sM monokróm üzemmód és az sF színes üzemmód (ha alkalmazandó) oldalteljesítménye alapján kell meghatározni egy tizedesjegyre 
kerekítve és az alábbi képlet szerint: 
LWA,lim = 47 + 15 * lg ( SM/F + 10) dB 
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Az Ad (dB) névleges A-súlyozott hangteljesítményszintjének és / oldalteljesítményének (ipm) értékeit meg kell adni az adatlapon a „környezettel és egészséggel 
kapcsolatos tudnivalók” pontban. A színes nyomtatásra képes eszközök esetében az Ad,M és az Ad,F, valamint a kapcsolódó M és F oldalteljesítmény névleges 
A-súlyozott hangteljesítményszintjeit monokróm és színes üzemmódban is meg kell adni. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek dokumentációt kell benyújtani, például vizsgálati jelentést, amely azonosítja a nyomtatási szakasz zajkibocsátási szintjét, amikor azt az 
ECMA-74 és az ECMA-109 szabványok követelményeinek megfelelően mérik. A vizsgálatokat végző laboratóriumnak rendelkeznie kell az ISO/IEC 17025 
szabvány, valamint az akusztikai mérések tekintetében az ISO 7779 szabvány szerinti akkreditációval. A dokumentációnak azt is meg kell határoznia, hogy a 
követelményben foglalt A-súlyozott hangteljesítményszint követelménye teljesül-e.    
A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú ökocímkével rendelkező berendezéseket, megfelelőnek kell tekinteni. 

TS11 Különös aggodalomra okot adó anyagok 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
A REACH-rendelet jelöltlistáján szereplő anyagokat tilos szándékosan összetevőként hozzáadni a burkolatot és a burkolat alkatrészeit alkotó műanyagokhoz. 
A követelmények az újrafeldolgozott anyagokra is alkalmazandók. 
Biztosítani kell a különös aggodalomra okot adó anyagok listájának legújabb verziójának való megfelelést, amely a termék gyártásának időpontját megelőzően 
egy évvel rendelkezésre áll. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek megfelelőségi nyilatkozatot kell biztosítania, amely teljesíti ezt a kritériumot. 
A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú ökocímkével rendelkező berendezéseket, megfelelőnek kell tekinteni. 

TS12 Veszélyesanyag-tartalom 
 • A halogénezett polimerek és a halogénezett szerves vegyületek égésgátló 

anyagként való felhasználása nem engedélyezett. 
Ezen követelmény alól mentesülnek az alábbiak: 

- A műanyagok fizikai tulajdonságainak javítására szolgáló fluortartalmú 
szerves adalékanyagok (pl. csepegésgátlók), feltéve, hogy nem haladják 
meg a 0,5% w/w értéket. 

- Fluortartalmú polimerek, mint például a PTFE (politetrafluoretilén). 
- Legfeljebb 25 gramm tömegű műanyag alkatrészek. Ezek azonban nem 

tartalmazhatnak PBB-ket (polibrómozott bifenileket), PBDE-ket 
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(polibrómozott difenil-étereket) vagy klórozott paraffinokat. (Ez a kivétel 
nem vonatkozik a vezérlőpult billentyűire.) 

- Melegítő- és ráégetőelemek közelében található különleges műanyag 
alkatrészek. Ezek az alkatrészek azonban nem tartalmazhatnak PBB-ket, 
PBDE-ket vagy klórozott paraffinokat. 

• A műanyagokhoz tilos szándékosan hozzáadni olyan anyagokat 
összetevőként, amelyek a következő táblázatban meghatározott feltételek 
legalább egyikének megfelelnek: 

A burkolatok és a burkolatok alkatrészeinek alapanyagából való bizonyos 
anyagok kizárásának feltételei. 

Veszélyességi 
osztály  

Veszélyességi 
kategória  

CLP-rendelet: 
1272/2008/EK  

Karcinogenitás  Karc. 1A, 1B  H350 Rákot 
okozhat.   

Karcinogenitás  Karc. 1A, 1B  H350i 
Belélegezéssel 
rákot okozhat.  

Csírasejt-
mutagenitás  

Mutag. 1A, 
1B  

H340 
Genetikai 
károsodást 
okozhat.  

Reprodukciós 
toxicitás  

Repr. 1A, 1B  H360 
Károsíthatja a 
termékenységet 
vagy a 
születendő 
gyermeket. 

 
A követelmények az újrafeldolgozott anyagokra is alkalmazandók. 
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• A nyomtatott áramköri lapok hordozóanyaga nem tartalmazhat PBB-ket 
(polibrómozott bifenileket), PBDE-ket (polibrómozott difenil-étereket) 
vagy klórozott paraffinokat. 

Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek olyan dokumentációt kell benyújtania, amely bizonyítja a 
követelmények teljesülését. A meghatározott követelményeknek megfelelő, 
releváns I-es típusú ökocímkével rendelkező berendezéseket, megfelelőnek 
kell tekinteni. 

TS13 Firmware-frissítés vezérlője 
 A firmware frissítései nem akadályozhatják meg az 

újrafelhasznált/újragyártott fogyóeszközök használatát.  
A képkezelő berendezéseknek olyan tulajdonságokkal kell rendelkezniük, 
amelyek lehetővé teszik a firmware-frissítések visszaállítását egy korábban 
telepített verzióra. Ezt a funkciót egy hálózathoz csatlakoztatott számítógépen 
vagy magán a képkezelő berendezésen keresztül lehet biztosítani. A műszaki 
dokumentációnak tartalmaznia kell a firmware frissítéseinek visszaállításáról 
szóló részletes útmutatást. Ha a firmware korábbi verzióját az első megjelenése 
óta nyíltan elérhetővé tették az interneten, és ha a felhasználók egyértelmű 
utasításokat kapnak arról, hogy hol lehet azt megtalálni, akkor a követelmény 
célkitűzései teljesülnek. 
Más esetben az ajánlattevőnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy ha egy 
firmware-frissítés megakadályozza az újrafelhasznált/újragyártott 
fogyóeszközök használatát, akkor olyan megoldást fog biztosítani, amely 
lehetővé teszi az újrafelhasznált/újragyártott fogyóeszközök folyamatos 
használatát. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek olyan dokumentációt kell benyújtania, amely megállapítja, 
hogy a követelmények teljesültek. A dokumentáció tartalmazhat gyártói 
nyilatkozatot vagy más alternatív dokumentációs eszközöket, amelyek 
bemutatják a szükséges információkat. 
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TS14 Szavatosság  TS14 Szavatossági és szolgáltatási szerződések 

(Ez a követelmény nem releváns a karbantartást magában foglaló szerződések 
esetében) 
Az ajánlattevőnek a termék kiszállításától számítva legalább kétéves garanciát 
kell vállalnia, további költségek nélkül. Ennek a garanciának fedeznie kell a 
javítást vagy a cserét. 
A garanciának járulékos költségek nélkül biztosítania kell, hogy a termékek 
megfeleljenek a szerződés feltételeinek.  
A garanciát nem lehet érvényteleníteni, ha a képkezelő berendezésben 
újrafelhasznált/újragyártott fogyóeszközöket használnak, kivéve, ha 
bebizonyosodik, hogy bármilyen üzemzavart vagy kárt közvetlenül az 
újrafelhasznált/újragyártott fogyóeszköz használata okozott. 
 Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek másolatot kell biztosítania a garanciáról és a szolgáltatási 
szerződésről. Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a 
termékek megfelelnek a szerződés előírásainak. 

(Ez a követelmény nem releváns a karbantartást magában foglaló szerződések 
esetében) 
Az ajánlattevőnek a termék kiszállításától számítva legalább hároméves 
garanciát kell vállalnia, járulékos költségek nélkül. Ennek a garanciának 
fedeznie kell a javítást vagy a cserét, és tartalmaznia kell egy szolgáltatási 
szerződést az elszállítás és a visszaküldés vagy a helyszíni javítás 
lehetőségeivel. A garanciának járulékos költségek nélkül biztosítania kell, 
hogy a termékek megfeleljenek a szerződés feltételeinek.  
A garanciát nem lehet érvényteleníteni, ha a képkezelő berendezésben 
újrafelhasznált/újragyártott fogyóeszközöket használnak, kivéve, ha 
bebizonyosodik, hogy bármilyen üzemzavart vagy kárt közvetlenül az 
újrafelhasznált/újragyártott fogyóeszköz használata okozott. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek másolatot kell biztosítania a garanciáról és a szolgáltatási 
szerződésről. Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a 
termékek megfelelnek a szerződés előírásainak. 

TS15 (a) Az uniós GPP-követelményeknek megfelelő másolópapír és grafikai célra szánt papír beszerzése 
(amikor a másolópapír és a grafikai célra szánt papír beszerzése szerepel a 
képalkotó berendezések beszerzéséről szóló szerződésben) 
Az ajánlattevő által biztosított, a képkezelő berendezések biztosításának részét 
képező másolópapírnak és grafikai célra szánt papírnak meg kell felelnie a 
másolópapírra és a grafikai célra szánt papírra vonatkozó uniós zöld 
közbeszerzési alapkövetelményekben foglalt műszaki leírásnak3. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek alátámasztó dokumentációt kell benyújtania arról, hogy a 
szállítandó termékek megfelelnek a fent meghatározott követelményeknek. 

(amikor a másolópapír és a grafikai célra szánt papír beszerzése szerepel a 
képalkotó berendezések beszerzéséről szóló szerződésben) 
 Az ajánlattevő által biztosított, a képkezelő berendezések biztosításának részét 
képező másolópapírnak és grafikai célra szánt papírnak meg kell felelnie a 
másolópapírra és a grafikai célra szánt papírra vonatkozó uniós zöld 
közbeszerzési átfogó követelményekben foglalt műszaki leírásnak3. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek alátámasztó dokumentációt kell benyújtania arról, hogy a 
szállítandó termékek megfelelnek a fent meghatározott követelményeknek. 

 
3 Itt érhető el: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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TS15 (b) Az uniós GPP-követelményeknek megfelelő fogyóeszközök beszerzése 
(amikor a képkezelő berendezések fogyóeszközeinek beszerzése szerepel a 
képkezelő berendezések beszerzéséről szóló szerződésben) 
Az ajánlattevő által a képkezelő berendezések keretében biztosított 
fogyóeszközöknek meg kell felelniük a fogyóeszközökre vonatkozó uniós zöld 
beszerzési követelmények 2. követelménycsoportjában lévő alapvető műszaki 
előírásoknak. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek alátámasztó dokumentációt kell benyújtania arról, hogy a 
szállítandó termékek megfelelnek a fent meghatározott követelményeknek. 

(amikor a képkezelő berendezések fogyóeszközeinek beszerzése szerepel a 
képkezelő berendezések beszerzéséről szóló szerződésben) 
Az ajánlattevő által a képkezelő berendezések keretében biztosított 
fogyóeszközöknek meg kell felelniük a fogyóeszközökre vonatkozó uniós zöld 
beszerzési követelmények 2. követelménycsoportjában lévő átfogó műszaki 
előírásoknak. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek alátámasztó dokumentációt kell benyújtania arról, hogy a 
szállítandó termékek megfelelnek a fent meghatározott követelményeknek. 

 

5.4 Odaítélési szempontok 
 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

AC1 A képkezelő berendezések energiahatékonyságának javulása a TS1-en túl 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
(Olyan képkezelő berendezésekre alkalmazandó, amelyekre vonatkoznak az Energy Star minősítés energiahatékonysági követelményei) 
Pontokat ér, ha a képkezelő berendezés hatékonyabb, mint az ENERGY STAR TEC megközelítésben meghatározott TEC-MAX érték. A pontokat a TS1 
pontban az ENERGY STAR-változat(ok) maximális szokásos villamosenergia-fogyasztásával (TEC_MAX) összehasonlítva kell kiszámítani. 
Legfeljebb x pont [pontosítandó] adható. Pontokat kell adni az energiahatékonyság javításának arányában a TEC_MAX értékhez viszonyítva: 
– több mint 80%-kal alacsonyabb: x pont 
– 60–79%-kal alacsonyabb: 0,8x pont 
– 40–59%-kal alacsonyabb: 0,6x pont 
– 20–39%-kal alacsonyabb: 0,4x pont 
– 10–19%-kal alacsonyabb: 0,2x pont 
Ellenőrzés:  



 

33 

Az ajánlattevőnek vizsgálati jelentéseket kell biztosítania, amelyeket a TS1-ben meghatározott ENERGY STAR verzióban/verziókban megállapított vizsgálati 
módszerek szerint készítettek. Az ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia a mért TEC-értéket és a TEC_MAX értékét az összes alkalmazandó termékre 
vonatkozóan, és részletes számítást kell benyújtania az energiahatékonyság javítása tekintetében. Ezeket a szerződés odaítélésekor vagy kérésre a szerződés 
odaítélése előtt kell benyújtani.   

AC2 Hosszabb szavatossági idők 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
1. lehetőség:  AC2 (a) Hosszabb szavatossági idők  
Pont adható minden további szavatossági évre, amely meghaladja a minimális műszaki előírást. Legfeljebb x pont [pontosítandó] adható.  
- +4 év vagy több: x pont 
- +3 év: 0,75x pont 
- +2 év: 0,5x pont 
- +1 év: 0,25x pont 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek biztosítania kell a szavatosság másolatát.  

2. lehetőség: AC2 (b) Leghosszabb szavatossági idő  
Pontokat kap az az ajánlattevő, amely az összes ajánlattevő közül a leghosszabb szavatossági időt biztosítja. Legfeljebb x pont [pontosítandó] adható. 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek biztosítania kell a szavatosság másolatát.  

AC3 Életciklus vége 
AC3 Képkezelő berendezések visszavételi rendszere  
(Ezt a követelményt a CPC2 Szerződésteljesítési záradékkal együtt kell 
használni.) 
Pontokat kell adni annak az ajánlattevőnek, amely a beszerzést végző hatóság 
számára ingyenes visszavételi rendszert biztosít a használt képkezelő 
berendezésekre vonatkozóan, abból a célból, hogy ezeket a berendezéseket a 

AC3 Életciklusuk végéhez ért képkezelő berendezések kezelése 
(Ezt a követelményt a CPC2 Szerződésteljesítési záradékkal együtt kell 
használni.) 
Pont adható annak az ajánlattevőnek, aki az egész termékre kiterjedő 
újrafelhasználási és újrahasznosítási szolgáltatást nyújt, és/vagy a beszerző 
hatóság számára költségmentesen biztosítja az életciklusuk végére ért 
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berendezés vagy az alkatrészeinek újrafelhasználja, az anyagokat 
újrafeldolgozza, előnyben részesítve az újrahasználatot.  
Az ajánlattevők maguk is teljesíthetik ezeket a kötelezettségeket vagy egy 
megfelelő harmadik félen keresztül. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek dokumentációt kell benyújtania, amely kimondja, hogy 
ingyenes visszavételi rendszer biztosít. A meghatározott követelményeknek 
megfelelő, releváns I-es típusú ökocímkével rendelkező berendezéseket, 
megfelelőnek kell tekinteni. 

berendezések összetevőinek szelektív kezelését az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló irányelv VII. mellékletével összhangban.   
A szolgáltatásnak tartalmaznia kell az alábbi tevékenységeket: 
– gyűjtés; 
– bizalmas kezelés és biztonságos adattörlés (kivéve, ha vállalaton belül végzik 
el);  
– funkcionális tesztelés, szervizelés, javítás és korszerűsítés a termékek 
újrafelhasználásra való előkészítése érdekében[1];  
– az újrafelhasználásra szánt termékek továbbértékesítése; 
– szétszerelés az alkatrészek újrafelhasználása, újrafeldolgozása és/vagy 
ártalmatlanítása céljából. 
A szolgáltatás nyújtása során jelenteniük kell az újrafelhasználásra előkészített 
vagy továbbértékesített berendezések arányát, valamint az újrafeldolgozásra 
előkészített berendezések arányát.  
Az újrafelhasználásra, újrafeldolgozásra és ártalmatlanításra történő 
előkészítést az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
2012/19/ EU irányelv (átdolgozás) 8. cikkében, valamint a VII. [2] és VIII. 
mellékletében megfogalmazott követelményekkel teljes összhangban kell 
végezni, valamint hivatkozással a szelektív kezelésre szánt alkatrészek 
listájára [lásd a kísérő magyarázó megjegyzést]. 
Az ajánlattevők maguk is teljesíthetik ezeket a kötelezettségeket vagy egy 
megfelelő harmadik félen keresztül. 
Ha a szolgáltatást az EU-n kívül nyújtják, ahol az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékairól szóló irányelv nem alkalmazandó, a hulladéknak 
tekintendő alkatrészek feldolgozása olyan körülmények között kell történnie, 
amelyek az irányelvben foglalt követelményekkel egyenértékűek [3].  
Ellenőrzés:  
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Az ajánlattevő köteles információkat biztosítani a következő tevékenységekkel 
kapcsolatban: gyűjtés, adatbiztonság, újrafelhasználásra történő előkészítés, 
ismételt felhasználásra történő továbbértékesítés, valamint 
újrafeldolgozás/ártalmatlanítás.  Ennek tartalmaznia kell a szerződés 
időtartama alatt a használni kívánt WEEE-kezelési létesítmények 
megfelelésének érvényes igazolását (ha alkalmazandó). 
A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú 
ökocímkével rendelkező berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni. 
A jelen követelmények megírása idején az alábbi megfelelési rendszerek 
teljesítik ezeket a követelményeket: az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai kezeléséről szóló WEEELABEX:2011 („Treatment 
of WEEE”) szabvány; az elektronikai hulladékok újrafeldolgozóira vonatkozó 
felelősségteljes újrafeldolgozásról szóló (R2 2013) („Responsible Recycling”) 
szabvány; a felelősségteljes újrafeldolgozásra és az elektronikai berendezések 
újrafelhasználására vonatkozó e-Stewards 2.0 verziójú szabvány; az 
életciklusuk végét elért elektromos és elektronikai berendezések 
begyűjtéséről, tárolásáról, szállításáról és kezeléséről szóló AS/NZS 
5377:2013 ausztrál/új-zélandi szabvány. 

 Magyarázó megjegyzés: AC3 Életciklusuk végéhez ért képkezelő 
berendezések kezelése 
[1] Bizonyos tagállamok szabványokat és/vagy rendszereket dolgoztak ki, 
amelyeket a közigazgatási hatóságok használhatnak annak érdekében, hogy 
részletesebb információkat adjanak meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell 
a berendezéseket alkalmassá tenni az újrafelhasználásra és 
továbbértékesítésre.   
[2] Az alábbiak szelektív kezelést igénylő alkatrészek az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv VII. mellékletével 
összhangban: 

• Higanyt tartalmazó alkotóelemek 
• Akkumulátorok 
• 10 cm2-nél nagyobb nyomtatott áramköri kártyák 
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• Brómozott égésgátló anyagokat tartalmazó műanyagok 
• Fluorozott-klórozott szénhidrogének (CFC), részlegesen halogénezett 

klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC), fluorozott szénhidrogének 
(HFC), szénhidrogének (HC) 

• Külső elektromos kábelek 
• Poliklórozott bifenileket (NYÁK) tartalmazó kondenzátorok 
• Tűzálló kerámiaszálakat tartalmazó alkatrészek 
• Aggodalomra okot adó anyagokat tartalmazó elektrolit kondenzátorok 
• Ózont lebontó gázokat tartalmazó berendezések vagy amelyek globális 

felmelegedési potenciálja a 15-ös értéket meghaladja; 
• Az ózont lebontó gázokat az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően kell 

kezelni. 
 
[3] E bizottsági szolgálati munkadokumentum elkészítésének idején a 
Bizottság tervezi egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását az 
egyenértékű feltételek értékelési kritériumainak meghatározására. 

 
AC4 Újragyártott tintapatronok/tartályok biztosítása 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
(amikor a tintapatronok és tartályok biztosítása szerepel a képkezelő berendezések beszerzéséről szóló szerződésben) 
Pontokat ér az az elköteleződés, hogy az ajánlattevő az újragyártott tintapatronok/tartályok legnagyobb százalékos arányát (részesedését) biztosítja, amelyek 
megfelelnek a képkezelő berendezések fogyóeszközeinek 2. követelménycsoportjában található vonatkozó uniós GPP-követelmények alapvető műszaki 
előírásoknak. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek alátámasztó dokumentációt kell benyújtania arról, hogy a szállítandó termékek megfelelnek a fent meghatározott követelményeknek. 

 
5.5 Szerződésteljesítési záradékok  
 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 
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CPC2 Jelentéstétel a képkezelő berendezések újrafelhasználási/újrahasznosítási tevékenységeiről   
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
Ezt a követelményt a 3. odaítélési szemponttal együtt kell használni. 
A vállalkozónak jelentést kell tennie az életciklusuk végére ért képkezelő berendezésekről. 
A jelentésnek részletesen be kell mutatnia kell a következőket: 
– a beszerző hatóságtól visszavett berendezések száma; 
– adott esetben az újrafelhasználás céljából elosztott berendezések/alkatrészek száma; 
– adott esetben az anyagok újrahasznosítása céljából elosztott berendezések/alkatrészek száma.  

CPC3 Jelentéstétel a biztosított fogyóeszközökről 
(amikor a tintapatronok vagy a másolópapír és a grafikai célra szánt papír 
biztosítása szerepel a képkezelő berendezések beszerzéséről szóló 
szerződésben) 
A vállalkozónak bizonyítékokat kell benyújtania a TS Fogyóeszközök 
biztosítása című pontban meghatározott fogyóeszközök biztosításáról az 
alábbi esetekben: 
– az uniós GPP-követelményeknek megfelelő másolópapír és grafikai célra 
szánt papír (TS15 (a)); 
-– az uniós GPP-követelményeknek megfelelő fogyóeszközök (TS15 (b)); 
– újragyártott tintapatronok és tartályok (AC5). 

(amikor a tintapatronok vagy a másolópapír és a grafikai célra szánt papír 
biztosítása szerepel a képkezelő berendezések beszerzéséről szóló 
szerződésben) 
A vállalkozónak bizonyítékokat kell benyújtania a TS Fogyóeszközök 
biztosítása című pontban meghatározott fogyóeszközök biztosításáról az 
alábbi esetekben: 
– az uniós GPP-követelményeknek megfelelő másolópapír és grafikai célra 
szánt papír (TS15 (a)); 
– az uniós GPP-követelményeknek megfelelő fogyóeszközök (TS15 (b)); 
– újragyártott tintapatronok és tartályok (AC5); 
– a 2. számú uniós GPP-követelménycsoportnak megfelelő újragyártott 
tintapatron/tartály által kinyomtatott oldalak száma. 
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6 FOGYÓESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ UNIÓS GPP-KÖVETELMÉNYEK(TINTAPATRONOK ÉS 
TARTÁLYOK) 

 
6.1 Tárgy 

Tárgy 

Olyan fogyóeszközök (tintapatronok és tartályok) beszerzése, amelyek az életciklusuk alatt alacsony környezetre gyakorolt hatással 
rendelkeznek 

 

6.2 Műszaki előírások 
 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

TS16 Tintapatronok/tartályok oldalhozama 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
A várható oldalhozamot be kell jelenteni minden olyan tintapatron/tartály esetében, amelyeket a releváns képkezelő berendezésben való 
használatra biztosítanak.  
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek dokumentációt kell benyújtania, amely meghatározza az oldalhozamokat és az értékek származtatásához használt kísérleti 
eljárásokat. A tintasugaras nyomtatás és a toner fogyóeszközök oldalhozamának mérését a következő szabványok legújabb verziójának 
megfelelően kell elvégezni: 

─ ISO/IEC 24711;  
─ ISO/IEC 19752;  
─ ISO/IEC 19798;  
─ DIN 33870-1;  
─ DIN 33870-2.  
vagy más megbízható, pontos és megismételhető módszerekkel, amelyek figyelembe veszik az általánosan elismert technológiai fejlettséget.  
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A dokumentáció tartalmazhat gyártói nyilatkozatot vagy más alternatív dokumentációs eszközöket, amelyek részletezik a szükséges 
információkat. A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú ökocímkével rendelkező berendezéseket, megfelelőnek kell 
tekinteni. 

Magyarázó megjegyzés: TS16 Tintapatronok/tartályok oldalhozama 
Oldalhozam:  A tintapatron/tartály által potenciálisan létrehozott képek száma. 

TS17 Fogyóeszközök tömeges erőforrás-hatékonysága 
 A fogyóeszközök tömeges erőforrás-hatékonysága [azon képek mért 

száma, amelyeket egy gramm fogyóeszköz hozhat létre] az egyenlet (1) 
alapján nem lehet alacsonyabb az alábbi táblázatban megadott 
küszöbértéknél:  
 

Fogyóeszköz 
típusa 

Fogyóeszközök minimális tömeges 
erőforrás-hatékonysága 

Tonerkazetta 
vagy tartály és 
dob 

(2 × [10 × tanh (0,1+0,0003 × (CMass-
10))-0,5]+1) 

Tintapatron 
vagy tartály 

(2 × [15 × tanh (0,2+0,0004 × (CMass-
8))-1]+2) 

Tanh = hiperbolikus tangens 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑟𝑟𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑟𝑟𝐶𝐶 𝐶𝐶𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟𝑒𝑒 =
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑃𝑃𝐶𝐶 𝑌𝑌𝑒𝑒𝐶𝐶𝐶𝐶𝑌𝑌
𝐶𝐶𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀

 (1) 

Helyszín:  

• Az oldalhozam a fogyóeszköz által potenciálisan létrehozott képek 
számát jelenti. 

• Fogyasztható tömeg (CMass): az egyes tintapatronok vagy 
tartályok (és dobegység, ha alkalmazandó) azon tömege (g), 
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amelyet a telepíthető állapotban (pl. tele tintapatron vagy toner) 
mértek le.  

Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek meg kell adnia a tömeges erőforrás-hatékonysággal 
kapcsolatos számításokat, valamint az oldalhozamokat bemutató 
dokumentációt, az értékek meghatározására használt kapcsolódó 
tesztelési eljárásokat, valamint az egyes képkezelő berendezések 
modelljeiben használni kívánt tintapatronok, tartályok és dobegységek 
tömegét. A dokumentáció tartalmazhat gyártói nyilatkozatot vagy más 
alternatív dokumentációs eszközöket, amelyek bemutatják a szükséges 
információkat. 

TS18 Fogyóeszközök veszélyesanyag-tartalma 
 Az olyan színezékek, mint például a tonerek, tinták, szilárd tinták és 

hasonlók nem tartalmazhatnak szándékosan hozzáadott összetevőként 
olyan anyagokat, amelyek megfelelnek az alábbi táblázatban 
meghatározott feltételeknek:  

Veszélyességi 
osztály  

Veszélyességi 
kategória  

CLP-rendelet: 
1272/2008/EK  

Karcinogenitás Karc. 1A, 1B H350 Rákot okozhat. 

Karcinogenitás Karc. 1A, 1B H350i Belélegezéssel 
rákot okozhat. 

Karcinogenitás Karc. 2 H351 Feltehetően rákot 
okoz. 

Csírasejt-
mutagenitás 

Mutag. 1A, 
1B 

H340 Genetikai 
károsodást okozhat. 
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Csírasejt-
mutagenitás Mutag. 2 

H341 Feltehetően 
genetikai károsodást 
okoz. 

Reprodukciós 
toxicitás Repr. 1A, 1B 

H360 Károsíthatja a 
termékenységet vagy a 
születendő gyermeket. 

Reprodukciós 
toxicitás Repr. 2 

H361 Feltehetően 
károsítja a 
termékenységet vagy a 
születendő gyermeket. 

 
Ezenkívül a színezékek nem tartalmazhatnak szándékosan hozzáadott 
összetevőként olyan anyagokat, amelyek megkövetelik a keverék H-
mondatokkal történő megjelölését az 1272/2008/EK rendelet 1. 
melléklete szerint, vagy amelyek megfelelnek a vonatkozó osztályozás 
kritériumainak. 
 

Célszervi toxicitás 
(egyszeri 
expozíció) 

STOT SE 1 H370 Károsítja a 
szerveket. 

Célszervi toxicitás 
(egyszeri 
expozíció) 

STOT SE 2 H371 Károsíthatja a 
szerveket. 

Célszervi toxicitás 
(ismétlődő 
expozíció) 

STOT RE 1 

H372 Ismétlődő vagy 
hosszabb expozíció 
esetén károsítja a 
szerveket. 
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Célszervi toxicitás 
(ismétlődő 
expozíció) 

STOT RE 2 

H373 Ismétlődő vagy 
hosszabb expozíció 
esetén károsíthatja a 
szerveket. 

 
A fogyóeszközöknek meg kell felelniük a következő, veszélyes 
anyagokra vonatkozó követelményeknek:  

• Nem tartalmazhatnak további, a REACH-rendelet jelöltlistáján 
szereplő anyagokat 0,1%-ot meghaladó koncentrációban 
(tömegszázalék) 

• A tonerek és tinták nem tartalmazhatnak szándékosan hozzáadott 
higany-, kadmium, ólom-, nikkel- vagy króm(VI)-tartalmú 
vegyületeket. A színezékként használt, nagy molekulatömegű 
komplex nikkelvegyületek kivételt képeznek. 

• A tonerek és tinták nem tartalmazhatnak olyan azoszínezékeket 
(színezékek vagy pigmentek), amelyek az 1907/2006/EK (REACH-
rendelet) XVII. mellékletének 8. függelékében felsorolt rákkeltő 
hatású aromás aminokat bocsáthatnak ki. 

• A tonerekhez és a tintákhoz tilos a biocid termékek hozzáadása, 
kivéve, ha a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról 
szóló (EU) 528/2012 rendeletben meghatározott, hatóanyaggal 
kapcsolatos dokumentációt nyújtottak be a termékek eltarthatóságát 
biztosító tartósítószerekre (6. terméktípus) vonatkozóan. Tilos olyan 
anyagokat használni, amelyeket elutasítottak a 6. terméktípus 
jóváhagyott anyagainak jegyzékébe történő felvételből. 

• A fényvezető dobok nem tartalmazhatnak szándékosan hozzáadott 
szelént, ólmot, higanyt vagy kadmiumot (vagy ezek vegyületeit). 

Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania azt a dokumentációt (pl. biztonsági 
adatlapokat), amely bizonyítja, hogy megfelel a javasolt termék(ek) 
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esetében megfogalmazott kritériumnak. A dokumentációnak világosan 
bizonyítania kell, hogy a kritériumok minden egyes szempontja 
teljesül. A megfelelés igazolása állhat harmadik felek által készített 
vizsgálati jelentésekből vagy a gyártó saját vizsgálataiból, amelyek a 
kritériumban felsorolt kizárt anyagok hiányát igazolják.   
A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú 
ökocímkével rendelkező berendezéseket, megfelelőnek kell tekinteni. 

TS19 Újrafelhasználásra/újragyártásra való tervezés 
A tintapatronokat vagy a tartályokat tilos úgy megtervezni, hogy az 
korlátozza az újrafelhasználás/újragyártás képességét. Az újragyártás 
képességének korlátozását megcélzó vagy az újrafelhasználás 
elkerülését előmozdító funkciók közé tartoznak többek között a 
következők: 

• A tintapatronon vagy a tartályon lévő olyan kijelentések, amelyek 
kimondják vagy arra céloznak, hogy a terméket nem tervezték 
újragyártásra. 

Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek dokumentációt kell benyújtania arra vonatkozóan, 
amely kifejezetten kimondja, hogy a tintapatronokat vagy a tartályokat 
nem úgy tervezik meg, hogy az korlátozza az 
újrafelhasználást/újragyártást.  
A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú 
ökocímkével rendelkező berendezéseket, megfelelőnek kell tekinteni. 

A tintapatronokat vagy a tartályokat tilos úgy megtervezni, hogy az 
korlátozza az újrafelhasználás/újragyártás képességét. Az újragyártás 
képességének korlátozását megcélzó vagy az újrafelhasználás 
elkerülését előmozdító funkciók közé tartoznak többek között a 
következők: 

• A szabadalmak vagy licenciamegállapodások hatálya alá tartozó 
tintapatronok vagy tartályok, amelyek az újragyártást korlátozó 
kijelentéseket tartalmaznak 

• A tintapatronon vagy a tartályon lévő olyan kijelentések, amelyek 
kimondják vagy arra céloznak, hogy a terméket nem tervezték 
újragyártásra. 

Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek dokumentációt kell benyújtania arra vonatkozóan, 
amely kifejezetten kimondja, hogy a tintapatronokat vagy a tartályokat 
nem úgy tervezik meg, hogy az korlátozza az 
újrafelhasználást/újragyártást, valamint meg kell határoznia a két példa 
elérését célzó megfelelés megvalósítását.  
A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú 
ökocímkével rendelkező berendezéseket, megfelelőnek kell tekinteni. 
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TS20 Fogyóeszköz minősége 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
A tintapatronoknak és a tartályoknak meg kell felelniük legalább egy, széles körben elismert, tintapatronokra/tartályokra vonatkozó minőségi 
standard összes előírásának.  
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek dokumentációt kell benyújtania arra vonatkozóan, amely igazolja, hogy a tintapatronok vagy a tartályok megfelelnek legalább 
egyetlen minőségi standard előírásainak, mint például a DIN 33870-1 sorozat, a DIN 33870-2 sorozat, a DIN 33871-1 sorozat vagy az 
újragyártott tintapatronokkal vagy tartályokkal egyenértékű követelményeknek és a DIN 33871-2 sorozatnak vagy az új tintapatronokra és 
tartályokra vonatkozó egyenértékű követelményeknek. A meghatározott követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú ökocímkével 
rendelkező berendezéseket, megfelelőnek kell tekinteni. 

TS21 Tintapatronok és tartályok visszavételi rendszere, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 
nyilvántartásba vétel (WEEE) 

(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
Ezt a követelményt a CPC4 Szerződésteljesítési záradékkal együtt kell használni. 
A beszerzést végző hatóság számára ingyenes visszavételi rendszert kell biztosítani azzal a céllal, hogy becsatornázzák ezeket a berendezéseket 
vagy az alkatrészeiket az újrafelhasználásba vagy az alapanyagként történő hasznosításba.  
Az ajánlattevőnek olyan tartályokat kell biztosítania a beszerzést végző hatóságnak, amelyek megfelelnek a használt tintapatronok és tartályok 
gyűjtésére. 
Az ajánlattevők maguk is teljesíthetik ezeket a kötelezettségeket vagy egy megfelelő harmadik félen keresztül. 
Ezenkívül be kell nyújtani az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv hatálya alá eső tintapatronok gyártójának a 
WEEE-ba történt nyilvántartásba vételéről szóló bizonyítékot. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek egy nyilatkozatot kell benyújtania, amely kimondja, hogy ingyenes visszavételi rendszert biztosítanak a tintapatronok és 
tartályok számára. A releváns I-es típusú ökocímkével rendelkező tintapatronokat és tartályokat, amelyek megfelelnek a meghatározott 
követelményeknek, megfelelőnek kell tekinteni. Ezenkívül az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv hatálya alá 
eső tintapatronok esetén az ajánlattevőnek bizonyítania kell, hogy a gyártó nyilvántartásba van véve (WEEE nyilvántartásba vételi száma vagy 
WEEE nyilvántartásba vételi tanúsítvány vagy bármely olyan dokumentum, amely igazolja, hogy a gyártó jelenleg nyilvántartásba van véve).  



 

45 

Magyarázó megjegyzés: TS21 Tintapatronok és tartályok visszavételi rendszere, valamint az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló nyilvántartásba vétel (WEEE) 
Az elektromos/elektronikus alkatrészeket tartalmazó nyomtatópatronok, és amelyek megfelelő működése villamos áramtól vagy elektromágnes 
mezőktől függ annak érdekében, hogy megfeleljenek az elektromos és elektronikus berendezések meghatározásának, és ennélfogva az elektromos 
és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv hatálya alá tartoznak. 

 
6.3 Odaítélési szempontok 
 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

AC5 Elektrofotografikus fogyóeszközök tömeges erőforrás-hatékonysága 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
Pontokat érnek azok az elektrofotografikus fogyóeszközök (tintapatronok, tartályok és dobegységek), amelyek minimalizálják az 
anyaghasználatot oldalhozamonként. Legfeljebb x pont [pontosítandó] adható annak az ajánlattevőnek, aki a fogyóeszközök legnagyobb 
általános erőforrás-hatékonysági értékét biztosítja az elektrofotografikus fogyóeszközök számára a képkezelő berendezések minden egyes 
modelljére vonatkozóan. Az erőforrás-hatékonyságot a TS17-ben megadott egyenletnek megfelelően kell kiszámítani. Az egyes fogyóeszközök 
eredményeit össze kell vonni, annak érdekében, hogy az összértéket megkapjuk. Különböző fogyóeszközök vásárlása esetén az értéknek az 
összes biztosítandó termék átlagos értékének kell lennie. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a fogyóeszközök tömeges erőforrás-hatékonyságának kiszámításából származó eredményt, valamint azt a 
dokumentációt, amely azonosítja az alábbiakat a releváns elektrofotografikus képkezelő berendezésekben használt tintapatronok/tartályok és 
különálló dobegységek vonatkozásában: 

• oldalhozamok 
• tele tintapatronok/tartályok tömege 
• különálló dobegységek tömege. 
A dokumentáció tartalmazhat gyártói nyilatkozatot vagy más alternatív bizonyítási eszközöket, amelyek biztosítják a szükséges információkat. 
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AC6 Az újrafelhasználhatóság/újragyártás megkönnyítése 
Legfeljebb x pont [pontosítandó] adható annak az ajánlattevőnek, 
amely az alábbi követelménynek megfelelő fogyóeszközöket kínál: 

• A fogyóeszközöket manuálisan le lehet szerelni, szükség esetén 
általánosan rendelkezésre álló eszközök segítségével (pl. 
általánosan elérhető csavarfejek, fogók, csipeszek) a kopott 
alkatrészek cseréje és toneranyaggal vagy tintával történő 
újratöltése érdekében. 

Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek olyan dokumentációt kell benyújtania, amely 
megmagyarázza a követelmények teljesülésének módját. 

Legfeljebb x pont adható [pontosítandó] annak az ajánlattevőnek, amely 
az alábbi műszaki funkciók vagy gyakorlatok legalább egyikének 
megfelel:  
• a fogyóeszközöket úgy tervezték, hogy az újragyártást elősegítő 

műszaki funkciók révén megkönnyítsék az 
újrafelhasználást/újragyártást, vagyis: 
 a fogyóeszközbe épített, a képkezelési funkciót vezérlő 

mikrocsip kihagyása 
vagy 
 bármely olyan mikrocsip, amely lehetővé teszi a teljes 

alaphelyzetbe állítás elindítását a képkezelő berendezés 
vezérlése vagy egy hálózati kapcsolattal rendelkező számítógép 
révén, kiegészítő termékek nélkül 

• az OEM a nem OEM szervezeteknek észszerű áron felajánlja egy 
fogyóeszköz mikrocsipjének újraprogramozási jogait, hogy az 
támogassa a képkezelő berendezés teljes funkcionalitását; 

• azon időponttól kezdve, amikortól a fogyóeszközt forgalomba hozzák 
az uniós piacon, a képkezelő berendezés teljes funkcionalitását 
támogató helyettesítő mikrocsipek elérhetők a szabad piacon. 

Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek dokumentációt kell benyújtania arra vonatkozóan, 
amely elmagyarázza, hogy a fent felsorolt gyakorlatok mely műszaki 
funkcióit alkalmazták.  

AC7 Életciklusuk végéhez ért patronok kezelése 
 (Ezt a követelményt a CPC4 Szerződésteljesítési záradékkal együtt kell 

használni.) 
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Pont jár annak az ajánlattevőnek, aki az egész termékre kiterjedő, 
ingyenes újrafelhasználási/újragyártási és újrahasznosítási szolgáltatást 
nyújt a beszerzést végző hatóságnak a szelektív kezelést igénylő használt 
patronok vonatkozásában az elektromos és elektronikus berendezések 
hulladékairól szóló irányelv VII. mellékletével összhangban az 
élettartamuk végét elért termékekre vonatkozóan.  
A szolgáltatásnak tartalmaznia kell az alábbi tevékenységeket: 
– gyűjtés; 
– szétszerelés az alkatrészek újrafelhasználása/újragyártása, 
újrahasznosítása és/vagy ártalmatlanítása céljából, 
Az ajánlattevőnek olyan tartályokat kell biztosítania a beszerzést végző 
hatóságnak, amelyek megfelelnek a használt tintapatronok gyűjtésére. 
Az újrafelhasználásra, újrafeldolgozásra és ártalmatlanításra történő 
előkészítést az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól 
szóló 2012/19/ EU irányelv (átdolgozás) 8. cikkében, valamint a VII. és 
VIII. mellékletében megfogalmazott követelményekkel teljes 
összhangban kell végezni. 
Az szolgáltatók maguk is teljesíthetik ezeket a kötelezettségeket vagy 
egy megfelelő harmadik félen keresztül.  
Ha a szolgáltatást az EU-n kívül nyújtják, ahol az elektromos és 
elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv nem 
alkalmazandó, a hulladéknak tekintendő alkatrészek feldolgozása olyan 
körülmények között kell történnie, amelyek az irányelvben foglalt 
követelményekkel egyenértékűek [1].  
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevő köteles információkat biztosítani a következő 
tevékenységekkel kapcsolatban: gyűjtés, 
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újrafelhasználásra/újragyártásra való előkészítés, valamint 
újrafeldolgozás/ártalmatlanítás. Ennek tartalmaznia kell a szerződés 
időtartama alatt a használni kívánt WEEE-kezelési létesítmények 
megfelelésének érvényes igazolását (ha alkalmazandó). 
A releváns I-es típusú ökocímkével rendelkező tintapatronokat, amelyek 
megfelelnek a meghatározott követelményeknek, megfelelőnek kell 
tekinteni. 
A jelen követelmények megírása idején az alábbi megfelelési rendszerek 
teljesítik ezeket a követelményeket: az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai kezeléséről szóló WEEELABEX:2011 
(„Treatment of WEEE”) szabvány; az elektronikai hulladékok 
újrafeldolgozóira vonatkozó felelősségteljes újrafeldolgozásról szóló 
(R2 2013) („Responsible Recycling”) szabvány; a felelősségteljes 
újrafeldolgozásra és az elektronikai berendezések újrafelhasználására 
vonatkozó e-Stewards 2.0 verziójú szabvány; az életciklusuk végét elért 
elektromos és elektronikai berendezések begyűjtéséről, tárolásáról, 
szállításáról és kezeléséről szóló AS/NZS 5377:2013 ausztrál/új-zélandi 
szabvány. 

 Magyarázó megjegyzés: C7 Életciklusuk végéhez ért patronok 
kezelése 
 
[1] E bizottsági szolgálati munkadokumentum elkészítésének idején a 
Bizottság tervezi egy felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását az 
egyenértékű feltételek értékelési kritériumainak meghatározására. 
 

 
6.4 Szerződésteljesítési záradékok 
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Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

CPC4 Jelentéstétel a fogyóeszközök újrafelhasználási/újrahasznosítási tevékenységeiről  
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
Az ömlesztett szállítmányok (vagyis nem egyszeri fogyóeszközök) esetében a vállalkozónak bizonyítania kell a használt fogyóeszközök 
ingyenes visszavételi rendszerének meglétét, amelynek célja az ilyen berendezések vagy ennek alkatrészeinek újrafelhasználása vagy az anyagok 
újrafeldolgozása, előnyben részesítve az újrafelhasználást. 
A jelentésnek részletesen be kell mutatnia kell a következőket: 
– a beszerző hatóságtól visszavett fogyóeszközök száma; 
– adott esetben az újrafelhasználás/újragyártás céljából elosztott alkatrészek száma és típusa; 
– adott esetben az anyagok újrahasznosítása céljából elosztott alkatrészek száma és típusa. 
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7 NYOMDAI SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ UNIÓS GPP-KRITÉRIUMOK 
 
7.1 Tárgy 

Tárgy 

Olyan nyomdai szolgálatok beszerzése, amelyek életciklusuk alatt alacsony környezetre gyakorolt hatással rendelkeznek 
 

7.2 Műszaki előírások 
 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

TS22(a) Kötelezettségvállalás a képkezelő berendezések újrafelhasználására  
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
Az ajánlattevők tudomásul veszik, hogy a beszerzést végző hatóság tulajdonában lévő, teljes mértékben funkcionális és a beszerzőnél lévő 
képkezelő berendezéseket meg kell őrizni a folyamatos használat érdekében, nem pedig új termékekkel kell helyettesíteni (ez a beszerzést végző 
hatóság jóváhagyásától függ).  
Ez a követelmény nem alkalmazandó, ha kevesebb általános képkezelő berendezést telepítenek. 
Ez a követelmény nem alkalmazandó, ha a beszállító bizonyítja, hogy egy meglévő termék lecserélése hatékonyabb termék(ek)re csökkentené 
az általános környezeti hatásokat. 
Ez a követelmény nem alkalmazandó, ha a beszállító megfelelő érvekkel alátámasztja, hogy miért nem támogatható a régebbi berendezések 
használata. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek kötelessége megfelelőségi nyilatkozatot benyújtania arra vonatkozóan, hogy megfelel e követelménynek. 
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Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

TS22(b) Kötelezettségvállalás a képkezelő berendezések javítására  
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
Az ajánlattevők tudomásul veszik, hogy a szerződés időtartama alatt meghibásodott képkezelő berendezéseket pótalkatrészek használatával 
teszik ismét teljes mértékben működőképessé (a beszerzést végző hatóság jóváhagyásától függően). Ez a követelmény nem terjed ki a 
következőkre: 
• olyan képkezelő berendezések, amelyek már nem képesek a beszerzést végző hatóság által meghatározott funkció szükséges szintjének 
biztosítására; 
• olyan képkezelő berendezések, amelyek nem hozhatók teljes mértékben működőképes állapotba a nem működő pótalkatrészek cseréjével az 
elérhető pótalkatrészek hiánya vagy a túlzott költségek miatt; 
• az a helyzet, amikor a beszerzést végző hatóság csökkenteni szeretné a használt képkezelő berendezések modelljeinek teljes számát. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek kötelessége megfelelőségi nyilatkozatot benyújtania arra vonatkozóan, hogy megfelel e követelménynek. 

TS23 Uniós GPP-követelményeknek megfelelő képkezelő berendezések beszerzése 
(amikor a képkezelő berendezések biztosítása szerepel a nyomdai 
szolgáltatások nyújtására irányuló szerződésben) 
Az ajánlattevő által a nyomdai szolgáltatások keretében nyújtott 
képkezelő berendezéseknek meg kell felelniük a képkezelő 
berendezésekre vonatkozó uniós zöld beszerzési követelmények 1. 
követelménycsoportjában lévő alapvető műszaki előírásoknak. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek alátámasztó dokumentációt kell benyújtania arról, 
hogy a szállítandó termékek megfelelnek a fent meghatározott 
követelményeknek. 

(amikor a képkezelő berendezések biztosítása szerepel a nyomdai 
szolgáltatások nyújtására irányuló szerződésben) 
Az ajánlattevő által a nyomdai szolgáltatások keretében nyújtott 
képkezelő berendezéseknek meg kell felelniük a képkezelő 
berendezésekre vonatkozó uniós zöld beszerzési követelmények 1. 
követelménycsoportjában lévő átfogó műszaki előírásoknak. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek alátámasztó dokumentációt kell benyújtania arról, 
hogy a szállítandó termékek megfelelnek a fent meghatározott 
követelményeknek. 
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Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

TS24 (a) Uniós GPP-követelményeknek megfelelő másolópapír és grafikai célra szánt papír biztosítása 
(amikor a másolópapír és a grafikai célra szánt papír biztosítása 
szerepel a nyomdai szolgáltatásban) 
Az ajánlattevő által biztosított, a nyomdai szolgáltatások ellátását 
képező másolópapírnak és grafikai célra szánt papírnak meg kell 
felelniük a másolópapírra és a grafikai célra szánt papírra vonatkozó 
uniós zöld közbeszerzési alapkövetelményekben foglalt műszaki 
leírásnak4. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek alátámasztó dokumentációt kell benyújtania arról, 
hogy a szállítandó termékek megfelelnek a fent meghatározott 
követelményeknek. 

(amikor a másolópapír és a grafikai célra szánt papír biztosítása 
szerepel a nyomdai szolgáltatásban) 
Az ajánlattevő által a nyomdai szolgáltatások keretében biztosított 
másolópapírnak és grafikai célra szánt papírnak meg kell felelniük a 
másolópapírra és a grafikai célra szánt papírra vonatkozó uniós zöld 
közbeszerzési átfogó követelményekben foglalt műszaki leírásnak4. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek alátámasztó dokumentációt kell benyújtania arról, 
hogy a szállítandó termékek megfelelnek a fent meghatározott 
követelményeknek. 

TS24 (b) Uniós GPP-követelményeknek megfelelő fogyóeszközök biztosítása 
(amikor a képkezelő berendezések fogyóeszközeinek biztosítása 
szerepel a nyomdai szolgáltatásban) 
Az ajánlattevő által a nyomdai szolgáltatások keretében biztosított 
fogyóeszközöknek meg kell felelniük a fogyóeszközökre vonatkozó 
uniós zöld beszerzési követelmények 2. követelménycsoportjában lévő 
alapvető műszaki előírásoknak. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek alátámasztó dokumentációt kell benyújtania arról, 
hogy a szállítandó termékek megfelelnek a fent meghatározott 
követelményeknek. 

(amikor a képkezelő berendezések fogyóeszközeinek biztosítása 
szerepel a nyomdai szolgáltatásban) 
Az ajánlattevő által a nyomdai szolgáltatások keretében biztosított 
fogyóeszközöknek meg kell felelniük a fogyóeszközökre vonatkozó 
uniós zöld beszerzési követelmények 2. követelménycsoportjában lévő 
átfogó műszaki előírásoknak. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek alátámasztó dokumentációt kell benyújtania arról, 
hogy a szállítandó termékek megfelelnek a fent meghatározott 
követelményeknek. 

 

 
4 Itt érhető el: http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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7.3 Odaítélési szempontok 
 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

AC8 Újrafelhasznált/újragyártott tintapatronok és tartályok biztosítása 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
(amikor a tonerkazetták és tartályok biztosítása szerepel a nyomdai szolgáltatásban) 
Pontokat ér az az elköteleződés, hogy az ajánlattevő az újrafelhasznált/ újragyártott tintapatronok/tartályok legnagyobb százalékos arányát 
(részesedését) biztosítja, amelyek megfelelnek a képkezelő berendezések fogyóeszközeinek 2. követelménycsoportjában található vonatkozó 
uniós GPP-követelmények alapvető műszaki előírásoknak. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek alátámasztó dokumentációt kell benyújtania arról, hogy a szállítandó termékek megfelelnek a fent meghatározott 
követelményeknek. 
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AC9 Irányított nyomdai szolgáltatások biztosítása 
 Pontokat kapnak azok az ajánlattevők, akik irányított nyomdai 

szolgáltatások (MPS) biztosítására tesznek ajánlatot.  
Az MPS az alábbi területekre terjed ki: 
- Kiértékelés: amely magában foglalja a szervezet meglévő nyomdai 
környezetét és célja a jobb eszközkezelésre vonatkozó javaslatok 
megfogalmazása, 
- Optimalizálás: amely magában foglalja a berendezések és üzleti 
folyamatok egységesítését és racionalizálását egy átfogó MPS-
stratégia kidolgozása érdekében, 
- Kezelés: amely magában foglalja a szisztematikus áttekintéseket, a 
szolgáltatói szerződések ellenőrzését és a távfelügyeletet. Célja a 
folyamatban lévő eljárások és munkafolyamatok javítása.  
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek az MPS feltételeit részletező dokumentációt kell 
benyújtania.  

Magyarázó megjegyzés: AC9 Irányított nyomdai szolgáltatások 
biztosítása 
Az irányított nyomdai szolgáltatásokat (MPS-eket) a következőképpen 
lehet meghatározni: „A dokumentumkimeneti eszközök és a 
kapcsolódó üzleti folyamatok aktív kezelése és optimalizálása.” 

 
7.4 Szerződésteljesítési záradékok  
 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 
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CPC5 Jelentéstétel a biztosított fogyóeszközökről 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 

 (amikor a képkezelő berendezések fogyóeszközeinek vagy a másolópapírnak és a grafikai célra szánt papírnak a biztosítása szerepel a nyomdai 
szolgáltatásban) 
A vállalkozónak bizonyítékokat kell benyújtania a TS Fogyóeszközök biztosítása című pontban meghatározott fogyóeszközök biztosításáról az 
alábbi esetekben: 
– az uniós GPP-követelményeknek megfelelő másolópapír és grafikai célra szánt papír (TS24 (a)); 
-– az uniós GPP-követelményeknek megfelelő fogyóeszközök (TS15 (b)); 
- újrafelhasznált/újragyártott tintapatronok/tartályok (AC5). 
CPC6 Fogyóeszközök használatára vonatkozó információk rendelkezésre bocsátása 
 A nyomdai szolgáltatások biztosításának tartalmaznia kell a részletes 

fogyóeszköz-használati statisztikák rendszeres vagy a beszerző 
hatóság által kérvényezett terjesztését a beszerző hatóság számára a 
szolgáltatási szerződés időtartama alatt. A fogyóeszköz-használati 
információnak adott esetben tartalmaznia kell az alább felsorolt 
információkat: 
• A meglévő berendezésekhez tartozó minden képkezelő berendezés 
modelljének papírfelhasználása, feltüntetve: 

─ az ívek/papírtekercset számát és méretét (pl. A4, A3 stb.), 

─ a papír típusát (pl. újrahasznosított, primer rostokból készült, 
műnyomó stb.) 

A meglévő berendezésekhez tartozó minden képkezelő berendezés 
modelljéhez felhasznált tonerkazetták vagy tartályok száma 
• A képkezelő berendezések modelljeinek hozama 
tintapatrononként/tartályonként/dobegységenként 
• A meglévő berendezésekhez tartozó minden képkezelő berendezés 
modelljéhez felhasznált egyéb fogyóeszközök száma 
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• A felhasznált új és újragyártott fogyóeszközök száma 
• A felhasznált fekete-fehér és színes (színtípusonkénti) fogyóeszközök 
száma 
• Korai meghibásodások vagy hibásan kiszállított fogyóeszközök 
száma (típusonként). 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek olyan dokumentációt kell benyújtania, amely 
tartalmazza a felsorolt információkat.  
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CPC7 Környezeti információk biztosítása a szolgáltatási szerződés során 
 A szolgáltatásnyújtásnak tartalmaznia kell az ajánlatkérő szerv 

kérésére a szerződés teljes időtartama alatt a következő információk 
biztosítását: 
A képkezelő berendezések és a kapcsolódó alkatrészek életciklusának 
végén történő kezelésére vonatkozó részletek: Ennek tartalmaznia kell 
a következőket: 
• Életciklusuk végéhez ért termékek kezdeti rendeltetési helye 
• Annak megerősítése, hogy az életciklus végi szolgáltatások nyújtói 
folyamatos jelleggel független tanúsító szervek által kiállított 
tanúsítvánnyal rendelkeznek az újrahasznosítási szabványokra 
vonatkozóan 
• A következő célokkal elküldött termékek száma: 
  • Újrafelhasználás 
  • Újragyártás 
  • Újrahasznosítás 
  • Egyéb életciklus végi lehetőségek (meghatározandó (pl. energetikai 
hasznosítás, hulladéklerakás)). 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek olyan dokumentációt kell benyújtania, amely 
megerősíti, hogy az ajánlatkérő szerv kérésére a szerződés teljes 
időtartama alatt a szükséges környezetvédelmi információkat 
biztosítani fogják. 
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8 HORIZONTÁLIS UNIÓS GPP-KÖVETELMÉNYEK  

8.1 Tárgy 

Tárgy 

Képkezelő berendezések beszerzése 
Fogyóeszközök beszerzése (tintapatronok és tartályok) 
Nyomdai szolgáltatások vásárlása 

 
8.2 Műszaki előírások  
 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

TS25(a) Fogyóeszközök garantált biztosítása a szerződés során 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
(azon pályázatokra alkalmazandó, amelyekben a fogyóeszközök beszerzése is szerepel) 
Az ajánlattevőnek gondoskodnia kell a fogyóeszközök biztosításáról minden olyan képkezelő berendezés esetében, amelyet a szerződés időtartama 
alatt használatra megőriznek.  
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek kötelessége megfelelőségi nyilatkozatot benyújtania arra vonatkozóan, hogy megfelel e követelménynek. 
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Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

TS25(b) Pótalkatrészek garantált biztosítása a szerződés során 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
(azon pályázatokra alkalmazandó, amelyekben a javítási szolgáltatások is szerepelnek) 
Az szolgáltatásnak gondoskodnia kell a pótalkatrészek biztosításáról minden olyan meglévő felszerelt képkezelő berendezés esetében, amelyet a 
szerződés időtartama alatt használatra megőriznek.  
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek olyan dokumentációt kell benyújtania, amely megerősíti, hogy minden meglévő felszerelt képkezelő berendezéshez, amelyeket 
használatra megőriznek, pótalkatrészeket szállítanak a szerződés időtartama alatt. 

TS26 Felhasználói útmutatók a zöld teljesítménymenedzsmenthez 
(azonos az alap- és átfogó követelmények esetében) 
Gyakorlati vagy online képzést kell nyújtani a gyártó által biztosított képkezelő berendezés környezetvédelmi teljesítményének maximalizálásáról, 
valamint az ide tartozó fogyóeszközök felhasználásának bevált módszereiről. Alternatív megoldásként útmutatást lehet biztosítani a zöld 
teljesítménymenedzsmenttel kapcsolatban, ezen utasításokat pedig a felhasználói útmutató különálló része tartalmazná és/vagy digitális formában 
lenne elérhető a gyártó honlapján.  
A választott lehetőségek bármelyikének legalább a következő témakörökre kell kiterjednie: papírkezelési funkciók, energiahatékonysági funkciók, 
hatékonyabb felhasználás és a fogyóeszközök jobb életciklus végéhez kapcsolódó kezelése.  
Ellenőrzés: 
A felsorolt követelményeknek megfelelő, releváns I-es típusú ökocímkével rendelkező termékeket megfelelőnek kell tekinteni. A fenti záradék 
teljesítésének egyéb megfelelő bizonyítási eszközei is elfogadhatók, mint például a gyártó által szolgáltatott nyilatkozat a berendezés biztosításakor. 
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9 ÉLETCIKLUSKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁS 
Az életciklusköltségek kiszámítása (a továbbiakban: LCC) egy vizsgált termék vagy 
szolgáltatás teljes költségének megbecsülésére használt módszer. Figyelembe veszi a 
termékcsoport vagy szolgáltatás megvásárlásával, használatával és karbantartásával 
kapcsolatos összes költséget, valamint az ennek során létrejövő hulladék ártalmatlanítását. Az 
életciklusköltség-számítás célja a projektalternatívák összköltségének becslése és azon 
lehetőség kiválasztása, amely biztosítja azt a vásárlást és/vagy szolgáltatást, amely a 
minőségével és a funkciójával összhangban a legalacsonyabb összköltséget nyújtja. Az 
életciklusköltség-számítást a beszerzési eljárás korai szakaszában kell elvégezni. Az 
életciklusköltség-számítás használata a zöld közbeszerzési eljárásokban segíthet az ajánlatok 
kiértékelése során használt legalacsonyabb költségek meghatározásában. Az életciklusköltség-
számítás nemcsak egy termék vagy szolgáltatás (pl. nyersanyag vagy gyártási költségek) 
beszerzési költségeinek végiggondolásában segíthet a hatóságoknak, hanem az egyéb 
költségek felismerésében is, amelyeket általában a vásárlónak kell azonosítania és kiszámítania 
(pl. karbantartási költségek, működtetési költségek, ártalmatlanítási és újrafeldolgozási 
költségek stb.). Ezeket a költségeket hozzá kell adni az eladási árhoz egy termék vagy 
szolgáltatás életciklusköltség-számításának átfogó becslésének létrehozásához. Ezenkívül az 
életciklusköltség-számítás figyelembe veszi egy termék vagy egy szolgáltatás környezeti 
externáliáit annak életciklusa során, amikor lehetőség van a pénzben kifejezett érték 
meghatározására. Az életciklusköltség-számítás használata átfogóbb áttekintést kínál egy 
szolgáltatás költségeiről az életciklus szakaszai során, beleértve többek között nemcsak az 
áruk, a tartozékok és a gépek költségét, hanem a szolgáltatás működtetési költségét is (pl. 
energiafogyasztás a működés során) vagy a munkaerőköltségeket. A közbeszerzésről szóló 
2014/24/EU irányelv meghatározza a végrehajtandó beszerzés gazdasági elemzésében 
figyelembe veendő költségeket. A közigazgatási szervek valódi ösztönzőket nyújthatnak az 
iparnak a zöld technológiák fejlesztésére a zöld közbeszerzés révén. Bizonyos szolgáltatási 
ágazatokban a hatás különösen jelentős lehet, mivel a beszerzést végző hatóságok nagyobb 
mértékű piaci részesedéssel rendelkeznek (pl. energiahatékony épületek, tömegközlekedés, 
épületek működtetése). Ha figyelembe vesszük egy szerződés életciklusköltségét, a zöld 
közbeszerzési eljárás pénzt takaríthat meg, miközben kisebb hatással van a környezetre. A 
bölcs vásárlással anyagot és energiát takaríthatunk meg, csökkenthetjük a hulladékot és a 
szennyezést, valamint elősegíthetjük a fenntartható viselkedési mintákat. 
Az előzetes jelentésben8 a képkezelő berendezések életciklusköltség-számítását úgy 
számították ki, hogy áttekintést nyújtson a legfontosabb költségekről a beszerzést végző 
hatóságok számára.  
A következő költségeket vették figyelembe: 

1. Beszerzési költségek 
2. Műveletek üzemi költségei (pl. villamosenergia, papír, és tonerkazetta/tintapatron 

költségei) 
3. Javítás és karbantartás fenntartási költségei  
4. Életciklus végén jelentkező költségek. 

A beszerelési költségek elhanyagolhatók. Annak ellenére, hogy a nagyobb berendezések 
szakszerű beszerelést igényelnek, ennek költsége továbbra is csekély a berendezés költségéhez 
képest.  



 

61 

 

A nyomtatók és MFD-k különböző méretekben is elérhetők, valamint eltérő beszerzési és 
üzemeltetési költségekkel rendelkeznek a piacon. Az adatgyűjtés során a nyomtatási sebesség 
alapján három méretet határoztak meg, ezek az alábbi táblázatban láthatók 1. táblázat:. 
 1. táblázat: Nyomtatók és MFD-kategóriák méret alapján (nyomtatási sebesség által meghatározva) 

Méret Nyomtatási sebesség  

(oldalak percenként – ppm) 

Kicsi 1–20 

Közepes 21–40 

Nagy >40 
 

Ezenkívül az árak és a költségek nagyon eltérőek attól függően, hogy a nyomtatás színes vagy 
fekete-fehér. Következésképpen a költségadatok nem csak a berendezés méretétől, hanem a 
nyomtatás típusától függően is fel vannak osztva. 
 

1. Beszerzési költségek: 
A képkezelő berendezések beszerzési költségei a technológia, a márka és a kompatibilitás 
függvényében változhatnak. A költségek 100 €-tól 10 000 €-ig terjednek a kis méretű 
tintasugaras nyomtatók és az MFD-k esetében.  
 

2. Műveletek üzemi költségei: 
A képkezelő berendezések működésének üzemi költségei jellemzően a villamosenergia és a 
fogyóeszközök, mint például a papír, toner és tintapatron költségeiből állnak.  

• Villamos energia: Az EU-28 irodáinak villamosenergia-költsége 2015-ben5 a 
becslések szerint 0,2087 €/kWh volt. 

• Fogyóeszközök: 
Papír: 20 gyártó kiskereskedelmi árai alapján az A4-es méretű papír laponkénti 
ára 0,042 € volt, az A3-as méretű papír laponkénti ára pedig 0,062 €. 
Patronok: A tonerkazetták vagy tintapatronok ára nagymértékben változik a 
típus és az űrtartalom alapján. A kisméretű tintasugaras nyomtatók általában a 
legmagasabb kinyomtatott laponkénti árral rendelkeznek, euróban kifejezve, 
míg a nagyméretű lézeres MFD-k általában a legalacsonyabb árral 
rendelkeznek. A színestől a fekete-fehérig terjedő patronok árkülönbségei a 
begyűjtött adatokban figyelhetők meg (lásd 

 
5 A Bizottság jelentése az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának: Energiaárak és -költségek 

Európában 5. oldal Elérhető a következő címen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0769&from=EN  

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_769.en_.pdf
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 2. táblázat:). 
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 2. táblázat: Begyűjtött áradatok az MFD-khez és nyomtatókhoz készült festék- és tintasugaras patronokról 

Nyomtatási 
technológia 

Patron 
gyártója 

Színes/fekete
-fehér 

Ártartomány 
(euró) 

Hozamtarto
mány 
(oldal/élettar
tam) 

Költség/oldal
tartomány 
(euró) 

Lézer OEM Fekete 49–269 1 400–50 000 0,002–0,054 

Színes 67–326 1 000–55 000 0,002–0,067 

Újragyártott Fekete 26–67 1 000–44 000 0,002–0,050 

Színes 20–105 1 000–38 000 0,002–0,021 

Tintasugaras OEM Fekete 6–37 300–2 500 0,011–0,058 

Színes 24–26 1 020–1 500 0,017–0,024 

Újragyártott Fekete 9–20 560–1 200 0,017–0,032 

Színes n. a.6 n. a. n. a. 
 

3. Javítás és karbantartás üzemi költségei:  
A másodelemzés eredményeként elvégzett egyszeri javítás átlagköltsége körülbelül 52 € volt. 
A költségek 34 € és 78 € között változtak.  
 
4. Életciklus végén jelentkező költségek:  
Az életciklus végén jelentkező költségek magukban foglalhatják a képkezelő berendezések 
ártalmatlanításának költségeit, az újrahasznosító vállalatok szolgáltatásainak beszerzési 
költségeit, valamint az újrahasznosító állomásokra vagy az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak állomására történő szállítás költségeit. Mivel a legtöbb irodai 
képkezelő berendezést viszonylag könnyen el lehet távolítani, a leszerelés költségeit 
elhanyagolhatónak ítélték. Az uniós országtól függően ezek a költségek 80 EUR+áfa és 
magasabb összegek között változhatnak a munkaerőegységek számától és a szállítási 
kapacitástól függően7.  
 
Az összes fenti információ figyelembevételével a teljes életciklusköltség-számítás alapja 
havonta átlagosan 2500, 8000 és 25 000 nyomat kis, közepes és nagy termékek esetében. Az 
eredményeket az előzetes jelentésben mutatjuk be8.  
A következő ábra havi átlagos 8000 nyomtatás eredményét mutatja. A képkezelő berendezések 
teljes élettartamaként 6 évet határoztak meg a lézernyomtatók és az MFD-k, valamint 4 évet a 
tintasugaras nyomtatók, az MFD-k és a lapolvasók esetében. A papír és a kisebb eszközök 
esetében a toner költsége tűnik elsődleges jelentőségűnek a képkezelő berendezések 
életciklusköltség-számításában. 

 
6 n.a. = nincs rendelkezésre álló adat olyan patronokról, amelyek kompatibilisek azokkal az MFD-kkel/nyomtatókkal, ahonnan az áradatokat gyűjtötték. 

7 https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/ , hozzáférés dátuma: 2017. július 

8 Uniós GPP képkezelő berendezések előzetes jelentése Elérhető a következő címen:  https://susproc.jrc.ec.europa.eu/imaging-equipment/stakeholders.html 

https://www.envirowaste.co.uk/commercial/weee-recycling-and-it-disposal/
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1. ábra: Teljes életciklusköltség a termék élettartamára vonatkozóan havonta 8000 nyomattal számolva 
 

Az Európai Bizottság egy sor ágazatspecifikus életciklusköltség-számítási eszközt dolgozott 
ki, amelyek célja az életciklusköltség-számítás használatának megkönnyítése a közbeszerzők 
körében. Az eszköz célja az életciklus-költségszámítás széles körű alkalmazásának ösztönzése 
és megkönnyítése az Európai Unió hatóságai között, hogy a szervezetek költséghatékonyabb 
döntéseket hozzanak a beszerzési folyamataik során. 
A képkezelő berendezésekre vonatkozó életciklusköltség-számítási útmutató és kalkulátor a 
következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 
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