„ZÖLD SZÁLLODA 2019-20” PÁLYÁZAT
A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége idén 25 éve, 1993-ban írta ki először a „Zöld Szálloda”
pályázatot annak elősegítésére, hogy a mindennapjainkban egyre nagyobb jelentőséggel bíró
környezettudatos gondolkodás teret nyerjen. A szállodaüzemeltetők sokat tudnak tenni a
fenntarthatóságért a hatékony energiafelhasználással, a víztakarékossággal, a környezetet kímélő
tisztítószerek, anyagok felhasználásával, a közvetlen környékükről történő árubeszerzéssel és sok
más intézkedéssel.
Az MSZÉSZ eddigi „Zöld Szálloda” pályázatain több mint 100 szálloda vett részt.
Pályázzon az Ön szállodája is a „Zöld Szálloda 2019-20” címre!
A pályázaton való részvétel feltételei:
1. A pályázó tagja a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének
2. A szállodákra vonatkozó környezetvédelmi törvényeket a szálloda ismeri és betartja.
Területek:
Épített környezet
Termékdíj
Környezetterhelés
Területrendezés
Levegőtisztaság-védelem
Kémiai biztonság
Ivóvíz, szennyvíz
Vízvédelem
Legionella elleni védekezés
Hulladékgazdálkodás
Zaj és rezgésvédelem
Beruházás, engedélyezés
Büntető és szabálysértési rendelkezések hatósági díjtételei
Nemzetközi egyezmények.
3. A környezetvédelmi hatóságok felé az éves bevallásokat a szálloda határidőre beadja.
Az utóbbi 2 évben elmarasztaló környezetvédelmi határozat nem született a szálloda ellen.
4. A szálloda rendelkezik Környezetvédelmi szabályzattal.
Ez a fenti jogszabályok adaptálása az adott szállodára vonatkozóan, melynek tartalmaznia kell,
hogy hogyan valósulnak meg a jogszabályi előírások az adott szállodában és ki a felelős azokért.
(Pl: Környezetterhelési díj: A hatályos előírások szerint környezetterhelési díjat a kazánok
működése során kibocsátott levegőszennyező anyagok után kell fizetni. A szálloda által
megrendelt nyomtatványok után, mennyiségtől függően környezetterhelési díjat kell fizetni. Az
adatokat a szálloda környezetvédelmi felelőse szolgáltatja, a számítást a környezetvédelmi
szolgáltató számítja ki. A befizetés évente történik.)

5. Kiszámítja a szénlábnyomát
Kizárólag az a szálloda vehet részt a pályázaton, amelyik csatolja a „szénlábnyom”-át (Carbon
footprint - elérhetőség: HES.net: www.hotelenergysolutions.net), szelektíven gyűjti a hulladékot
és rendelkezik zsírfogóval.
6. Eléri a minimum követelményt
A mellékelt önértékelő táblázatban 60 kritérium található. Az „Alap”-ként megjelölt 32 kérdés
60%-át teljesíteni kell (értelemszerűen, ha nincs wellness részleg, az nem számít bele). Az
alapkritériumokkal maximum 72 pontot lehet elérni. Ehhez további 63 pont gyűjthető, ha a többi
„Plusz” 28 kérdésre eredményes a válasz.
Az önértékeléskor a szálloda a pályázati követelmények alapján minősíti saját teljesítményét.
Ezt a zsűri ellenőrzi, és az alábbi súlyozással értékeli:
Értékelési terület
Önértékelés (pályázat és táblázat)
Szénlábnyom (carbon footprint) és energia hatékonyság
Dokumentáció minősége, teljessége és takarékossága
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A „Zöld szálloda” cím elnyeréséhez a pályázónak az „Alap” kritériumok min. 60%-át teljesíteni
szükséges, azaz 44 pontot kell elérnie a wellness/gyógy (illetve medencével rendelkező) szállodáknak,
a többi pályázónak pedig 41 pontot.
Kategóriák:
Az MSZÉSZ a lánchoz tartozó és az önálló szállodákat külön kategóriában vizsgálja. A 2019-20-as
pályázat újdonságaként három fokozatú minősítés szerezhető mindkét kategóriában a megtett
intézkedések arányában. A „Zöld szálloda” díj fokozataival elismerésre kerül a környezetvédelmi
szemlélet, és visszajelzést kapnak a pályázók arról is, hogy hol tartanak ezen az úton. A fokozatokhoz
az alábbi teljesítmények elérése szükséges:
Szerezhető fokozat
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A pályázat terjedelme:
•

•

Szállodaismertető 1-2 oldal, mely a szálloda rövid bemutatása mellett az alapvető
környezetvédelmi céljait határozza meg. Érdemes kiemelni az elmúlt két évben hozott új
intézkedéseket, jelentős fejlesztéseket. A pályázati kritériumok rövid jellemzése (a táblázat
sorrendjében haladva), fényképekkel szemléltetve, szükség szerint 6-8 oldal.
A kitöltött táblázatot pdf-ként kérjük a pályázathoz mellékelni.
„Amire a legbüszkébbek vagyunk” (1/2 - 1 oldal), azaz olyan beruházás vagy intézkedés,
amely jelentős hatással van a szálloda környezeti hatásaira, a fenntartható üzemeltetésre.
Best practice, mely máshol is bevezethető.

•
•
•

Néhány számszerűsített mutató: Egy kiadott szobára jutó…, Egy vendégéjszakára jutó…, Egy
kiadható szobára jutó…, Víz, gáz, elektromos… energiafelhasználás; Összes energia költség az
összes bevétel %-ában; stb.
Kinyomtatott szénlábnyom és energia hatékonyság (3 oldal) www.hotelenergysolutions.net
(1.oldal: Carbon footprint; 2.oldal: Energy related report; 3. oldal: Energy solutions)
További mellékletek, igazolások, fotók, szerződések stb.

A pályázatot valamennyi kért melléklettel PDF formátumban az info@hah.hu e-mail címre kérjük
elküldeni.
Beadási határidő: 2018. október 25.
A pályázat egy kinyomtatott, tetszőlegesen fűzött példányát postai úton vagy személyesen kérjük,
juttassák el a következő címre:
Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, 1123 Budapest, Jagelló út 1-3.
Eredményhirdetés és díjátadás az MSZÉSZ 2018. őszi Közgyűlésén.
Ha a pályázattal kapcsolatban bármilyen kérdésük van, szíveskedjenek Karakasné Dr. Morvay
Klárához, a Környezetvédelmi Szekció vezetőjéhez (klara.morvay@gmail.com) fordulni.
Melléklet: Környezetvédelmi pályázat táblázata

Budapest, 2018. július 25.
MSZÉSZ Környezetvédelmi szekció
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