
 

 
 
 

„Élhetőbb világért dolgozunk!” 
Bemutatkozik a B+N Referencia Zrt.  
 
 
Az 1993-ban alapított B+N Referencia Zrt. Magyarország piacvezető létesítmény-üzemeltető   
társasága. Tevékenysége lefedi az iparág teljes szolgáltatási spektrumát: takarítás és higiénia, 
műszaki üzemeltetés, fit-out tevékenység, mosodai szolgáltatás, kertészet és 
erdőgazdálkodás, bértextília és munkavédelmi szolgáltatások, catering, dokumentumkezelés. 
Évek óta stabil szereplője az 500 legnagyobb árbevételű hazai vállalati rangsornak. A hazai 
foglalkoztatási toplistán a 13. legnagyobb társaság, 6.235 munkavállaló alkalmazásával.  
 
Magyarországi piacvezetőként 2021-22-ben kilépett a regionális piacra: felvásárolta az ISS 
csoport magyar, cseh, szlovák, román és szlovén leányvállalatát, majd ez év elején a lengyel 
Inwemer csoportot. Így Közép-Kelet-Európa piacvezető létesítménygazdálkodó társaságává 
vált, közel 22 ezer munkatársat foglalkoztatva, 15 millió négyzetméter területet ellátva. 
Ügyfelei között megtalálhatók a nagyvállalati és üzleti szféra fajsúlyos képviselői, az állami 
intézmények mellett.   
  
Kiemelt szolgáltatása az egészségügyi intézményeknek nyújtott higiéniai takarítás. Ezen a 
területen évek óta dolgozik számos kórháznak. Az itt jelenlévő szaktudás és tapasztalat 
alapozta meg, hogy a cég munkatársai tevékenyen hozzájárultak a koronavírus-járvány ideje 
alatt az egészségügyi  intézmények és irodaházak fertőtlenítéséhez, vírusmentesítéséhez.  
 
A B+N Referencia Zrt. meghatározza az iparág új trendjeit. Az egyetlen olyan vállalat a 
létesítménygazdálkodási területen, amely külön kutatás-fejlesztés részleggel rendelkezik. 
Ilyen termék például a R O B I N  R 3 0 0 0  autonóm ipari takarítórobot, amely az egybefüggő, 
nagy területek hatékony kiszolgálását teszi lehetővé.  A szintén saját fejlesztésű mobil UVC 
fertőtlenítő eszköz pedig a személyszállító járművek UV fertőtlenítését és takarítását emeli 
magasabb szintre.   
 
A közeljövőben egy forradalmi technológiai áttörés, a metagenomikai elemző és előrejelző 
rendszer kidolgozása lehetőséget nyújt – különböző felületeken - a fertőző kolóniák gyors 
detektálására, egy esetleges járvány megelőzésére. Az így nyert adatok kiindulópontot 
jelentenek a fertőtlenítés, takarítás hatékonyságához is. Ez az egyedülálló fejlesztés a 
kórházakban drasztikusan csökkenti a fertőzésveszélyt, növeli a betegbiztonságot. A 
munkahelyeken pedig a dolgozók egészségét és biztonságát védi.   
  



 

 
 
 
A cég számára fontos a takarítói munka megbecsülése. E cél érdekében indította el a „Vedd 
észre!” országos kampányt, amelyben e szakma értékére és fontosságára, a sokszor nehéz 
időkben helytálló munkavállalók megbecsülésére kívánja felhívni a figyelmet. A kampány 
ráirányította a figyelmet, hogy ez a munka értékes, a rend és a tisztaság mögött vegyük észre 
az embert, aki ezt megteremtette számunkra.  
 
Bács-Kiskun megyében is számos intézménynek és társaságnak nyújtunk szolgáltatásokat. A 
teljesség igény nélkül ilyen a Budapest Bank, az OTP, a NAV, a Yettel, a Magyar Telekom.   
 
Megtiszteltetés számunkra, hogy a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
tagvállalatai közé léphetünk. Célunk, hogy a Kamarában a tapasztalatok, kapcsolatok 
megosztásában, a közös gondolkodásban és cselekvésben aktív szereplők legyünk. 


