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Kivonat
A 21. század egyik legfontosabb kihívása, hogy elérjük az átváltást egy fenntarthatóbb gyártási és
fogyasztási modell felé. Az egyes országok átlagosan GDP-jük 15-30%-át költik közbeszerzésre (UNEP,
2012). Ez olyan vásárlóerő, melyet, ha fenntartható módon költenek el képes arra, hogy a piacot is
innovatív, fenntartható irányba vigye, segítse a zöld gazdasági modellre való átváltást. A zöld
közbeszerzéssel a közszféra példát mutathat, és jelentős eredményeket érhet el a környezeti,
gazdasági és társadalmi célok megvalósításában. Ugyanez vonatkozik a versenyszférában
tevékenykedő szervezetekre is.
Munkámban a beszerzések környezeti szempontjaival, a zöld beszerzéssel foglalkoztam az alábbi
definíció szerint: a zöld beszerzés lehetőség a gazdaság minden szereplőjének a környezettudatos
vásárlásra. A zöld beszerzés több szinten is alkalmazható: politikai szinten, a fenntarthatóság
elérésére, szakpolitikai eszközként, és szervezeti szinten, környezetmenedzsment eszközként.
Mi szükséges a zöld beszerzés sikeres megvalósításához? Megvalósítható a jelenleginél nagyobb
arányú elterjesztése Magyarországon? A köz- vagy a versenyszférára érdemes-e koncentrálni?
Mennyire működik a zöld közbeszerzés egyik legtöbbször említett előnye a példamutatás? Milyen
lenne az ideális környezet (politikai, piaci és szervezeti szinten) a zöld beszerzések megvalósítása
szempontjából? Milyen irányba kellene haladni ahhoz, hogy hazánkban is jól működő és hatásos
környezetmenedzsment eszköz és szakpolitikai eszköz legyen?
Munkám célja az volt, hogy bemutassam a zöld beszerzés történetét, kereteit EU és hazai szinten,
megvizsgáljam szakirodalmi forrásokra támaszkodva, hogy milyen tényezőkön múlik a sikeres
bevezetés és milyen lépések járulnak hozzá nemzetközi szinten a zöld beszerzés népszerűsítéséhez,
megvalósításához. Törekedtem arra, hogy olyan információkkal, kutatási eredményekkel dolgozzak,
mellyel teljes képet tudok nyújtani a zöld beszerzés gyakorlatáról és igyekeztem új megvilágításba
helyezni minden egyes adatot, újszerű összefüggésekre, gondolatokra felhívni a figyelmet.
Összefoglaló modelleket készítettem a zöld beszerzés sikertényezőiről és optimális környezeti
feltételeiről, mely a szakpolitikai szinten nyújthat támpontot a zöld beszerzés sikeres
elterjesztéséhez.
Disszertációm csúcspontjaként bemutattam az elmúlt évek munkájának eredményét, azt az
eszközrendszert és módszertant (továbbiakban Zöld beszerzés eszközrendszer), melyet a zöld
beszerzés sikeres és hatékony bevezetésére dolgoztam ki és fejlesztettem tovább gyakorlati
tapasztalatok és mintaprojektek visszajelzései alapján. Az eszközrendszert kritériumok, kalkulátorok,
képzési tematika, és értékelési rendszer alkotják, míg a módszertan az adott szervezetre szabott
bevezetési folyamatra, munkafolyamatra vonatkozó ajánlásokat takarja.
Munkám során mindenképpen olyan újdonságot, eredményt szerettem volna felmutatni, mely a
gyakorlatba átültetve eredményesen alkalmazható. A kutatásom eredményeit úgy vélem más
szakértők és jogalkotók is hasznosíthatják. Sőt európai szinten a pályázati kiírások esetében és a
pályázatok kiértékelésekor is érdemes lenne figyelembe venni a leírtakat.
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Summary
The greatest challenge of the 21st century is to achieve sustainable production and consumption
patterns. According to UNEP (2012) countries spend the 15-30% of their GDP on public procurement.
This enormous purchasing power, if spent in a sustainable way, can contribute to sustainability goals,
further the market of innovative and green goods, and help develop green economy. With green
public procurement authorities can set example and achieve significant results in reaching
environmental, economic and social goals. This statement is also valid in the business sector, for
private organizations.
In my dissertation I examined the green aspects of procurement, and defined green procurement as
a possibility for all actors of the economy to buy green. Green procurement can be used as a policy
tool to reach sustainability goals and on the organizational level as an environmental management
tool.
What is needed for the successful implementation of green procurement? Is it possible to implement
it at a greater extent as nowadays in Hungary? Should policy-making concentrate on public or private
organizations? How much can green procurement set example? What would be the ideal
environment for green procurement on political-, market- and organizational levels?
The goal of my work was to report on the history and framework of green procurement in the EU and
in Hungary, to examine the success factors of implementation based on literature review and to
examine what kind of actions contribute to the promotion and implementation of green
procurement.
My aim was to work with quality information and research data that can draw a complete picture of
green procurement in practice and tried to draw attention to new ideas and concepts.
I created models summing up the success factors and the optimal environment of green
procurement, which can be useful for designing implementation measures to policy-makers.
As the most important part of my dissertation I showed the result of the last years work, the Green
Procurement Toolkit designed to help the implementation of green aspects into Hungarian
purchasing practice. The toolkit was designed and further developed based on practical experiences,
which are described as pilot projects. The Green Procurement Toolkit for Hungary contains criteria,
calculators, training solutions, monitoring system and a methodology for organization types, and
procurement types.
With my work I intended to have results that can be easily implemented and used in practice. My
research results can be beneficial to other experts, policy-makers and on the European level by
designing and evaluating funding mechanisms.
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Bevezetés
A kutatás háttere
A 21. század egyik legnagyobb kihívása, hogy vajon az emberiségnek sikerül-e szembenéznie a már
évtizedek óta ismert problémával: a Föld eltartó képességének határát túlléptük. Van-e megoldás a
klímaváltozás, a globalizáció okozta problémákra? Van lehetőség minden ember boldogulására?
Képes az emberiség arra, hogy fenntartható világot alakítson ki? Ezekre a sokakat foglalkoztató
kérdésekre munkám nem fog választ adni, de törekszem arra, hogy életem során az emberiség
számára hasznosságomat maximalizáljam, tegyek azért, hogy a következő generációknak is
lehetősége legyen legalább a maihoz hasonló környezetben élni, és élményeket szerezni ezen a
bolygón. Éppen ezért egy olyan terület szakértőjeként szeretném tudásomat átadni és felhasználni,
mely mai fogyasztói társadalmunkban a fenntarthatóság elérésében kiemelt szerepet kaphat.
Annak ellenére, hogy a fenntarthatóság fogalma már több mint negyed százada a köztudatban van, a
gyakorlati megvalósításához szükséges módszerek még gyerekcipőben járnak. A zöld beszerzés
körülbelül a 2000-es évektől került a gyakorlatba és egyáltalán a köztudatba, tehát egy nagyon fiatal
és még óriási fejlődési potenciállal rendelkező terület.
2009 óta foglalkozom a zöld beszerzéssel, fenntartható fogyasztással. Már diplomamunkám témája is
ez volt. Ezt követően 2010-től szakmai gyakorlatomat Németországban egy környezetvédelmi
projektek megvalósításával foglalkozó cégnél töltöttem. Ott kerültem kapcsolatba a zöld beszerzés
gyakorlati megvalósításával egy uniós projekt keretében. Látva a lehetőségeket és a programban
részt vevő szervezetek lelkesedését úgy döntöttem, hogy a szakmai gyakorlat idejének leteltével
itthon is hasonló tevékenységet fogok folytatni. 2011-ben megalapítottam környezetmenedzsment
tanácsadással foglalkozó cégemet. Környezetmenedzsment rendszerekkel és a hazánkban
újdonságnak számító zöld beszerzés tanácsadással, projektmenedzsmenttel foglalkoztam akkoriban.
Hamar rá kellett jönnöm, hogy Magyarországon még nem jellemző a kereslet a hasonló témákra sem
a köz-, sem a versenyszférában. Úgy tapasztaltam, hogy általános felfogás az, hogy a gazdasági jólét
és biztonság megteremtése után következhetnek az olyan „luxus” tevékenységek, mint például a
környezetvédelem. Véleményem szerint ez óriási tévedés, és ezt a gondolatomat 2014.
novemberében egy budapesti konferencián a dán nagykövet mondta ki, példaként felhozva Dániát,
ahol a gazdasági válság okozta problémákat a zöld ipar erősítésével és fenntarthatósági
programokkal tudták legyőzni. Mindenesetre pozitív tendenciát érzékelek az elmúlt 3-4 évben az
emberek és szervezetek általános környezetvédelemhez, fenntarthatósághoz való hozzáállását
illetően.
2011. őszétől egy kis kitérőt tettem a fenntartható fogyasztáshoz és zöld beszerzéshez is szorosan
kapcsolódó területre: egy éven át dolgoztam a Környezetbarát Termék Nonprofit Kft-nél vezető
tanúsítóként. Nagyon hasznos tapasztalat volt az ökocímkézési rendszerek (hazai és uniós) pontos
megismerése, kezdve a követelményrendszerek kialakításának menetétől, a tanúsításon, és cégekkel
való kapcsolattartáson át, a külföldi példák és szervezetek megismeréséig. Munkám során
folyamatosan azt keresem, hogy hogyan lehetne hatékonyabban, jobban dolgozni, még nagyobb
ismertséget és elismertséget szerezni az ökocímkézésnek, zöld beszerzésnek. Végül úgy döntöttem,
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hogy hasznosságomat maximalizálni leginkább független tanácsadóként tudom, így 2012-től
dolgozom a fenntartható fogyasztás népszerűsítéséért és megvalósításáért a legkülönbözőbb
projekteken (környezeti nevelés, Zöldüzlet védjegy rendszer működtetése, zöld rendezvények
szervezése, zöld rendezvény szabvány kidolgozása légi sport rendezvényekre, ökotréningek).
Munkám során igyekszem a fenntarthatóság elveit az élet lehető legtöbb területén hirdetni,
megvalósítható megoldásokat mutatni a fenntartható(bb) élet/üzletvitel kialakítására.
A zöld beszerzés kiemelt terület számomra, mert ezt a menedzsment módszert tartom az egyik
legaktívabb és legdemonstratívabb környezetvédelmi eszköznek. 2009 óta dolgozom azon a
módszertanon, mely hatékonyan és sikeresen képes támogatni a zöld beszerzés bevezetését mind a
köz-, mind a versenyszférában tevékenykedő szervezetek esetében. Disszertációm fő témája és
eredményei is e rendszer bemutatása, evolúciójának, fejlődésének végigkísérése köré
csoportosulnak.
Mi szükséges a zöld beszerzés sikeres megvalósításához? Megvalósítható a jelenleginél nagyobb
arányú elterjesztése Magyarországon? A köz- vagy a versenyszférára érdemes-e koncentrálni?
Mennyire működik a zöld közbeszerzés egyik legtöbbször említett előnye a példamutatás? Milyen
lenne az ideális környezet (politikai, piaci és szervezeti szinten) a zöld beszerzések megvalósítása
szempontjából? Milyen irányba kellene haladni ahhoz, hogy hazánkban is jól működő és hatásos
környezetmenedzsment eszköz és szakpolitikai eszköz legyen?
Munkám célja az volt, hogy bemutassam a zöld beszerzés történetét, kereteit EU és hazai szinten,
megvizsgáljam szakirodalmi forrásokra támaszkodva, hogy milyen tényezőkön múlik a sikeres
bevezetés és milyen lépések járulnak hozzá nemzetközi szinten a zöld beszerzés népszerűsítéséhez,
megvalósításához.
Disszertációm csúcspontjaként szeretném bemutatni az elmúlt évek munkájának eredményét, azt az
eszközrendszert és módszertant, melyet a zöld beszerzés sikeres és hatékony bevezetésére dolgoztam
ki és fejlesztettem tovább gyakorlati tapasztalatok és mintaprojektek visszajelzései alapján. Az
eszközrendszert kritériumok, kalkulátorok, képzési tematika, és értékelési rendszer alkotják, míg a
módszertan az adott szervezetre szabott bevezetési folyamatra, munkafolyamatra vonatkozó
ajánlásokat takarja. A továbbiakban Zöld beszerzés eszközrendszerként fogok hivatkozni az
eszközrendszer és módszertan alkotta csomagra.
Munkám talán túlságosan gyakorlatiasnak tűnhet, de mindenképpen olyan újdonságot, eredményt
szerettem volna felmutatni, mely a gyakorlatba átültetve eredményesen alkalmazható. A kutatásom
eredményeit úgy vélem más szakértők és jogalkotók is hasznosíthatják. Sőt európai szinten a
pályázati kiírások esetében és a pályázatok kiértékelésekor is érdemes lenne figyelembe venni a
leírtakat.
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A kutatás célja, felépítése és módszertana
Kutatásom célja egy olyan eszközrendszer és módszertan kidolgozása volt, mellyel a zöld beszerzés
bevezetése, rendszerszerű, hatékony működtetése és a lehető legjobb eredmények elérése
Magyarországon is megvalósítható.
Munkám során a cél eléréséhez az elméleti és gyakorlati módszerek eszköztárából válogattam.
A viszonylag hosszú, leíró fejezetek célja, hogy bemutassa a zöld beszerzés helyzetét az Európai
Unióban és hazánkban is. A körülmények ismeretét nagyon fontosnak tartom annak megértésében,
hogy a disszertáció utolsó két fejezetében kifejtett és összefoglalt legjelentősebb eredményeim (8.
fejezet Zöld beszerzés eszközrendszer evolúciója és magyar mintaprojekt elemzések és 9. fejezet Zöld
beszerzés sikertényezői és optimális környezeti feltételei – összefoglaló modellek) az olvasó számára
könnyen érthetőek, elfogadhatóak legyenek.
A zöld beszerzés több szinten is alkalmazható: politikai szinten, a fenntarthatóság elérésére,
szakpolitikai eszközként, és szervezeti szinten, környezetmenedzsment eszközként.
A disszertáció első részében (1-4. fejezet) a zöld beszerzést, mint szakpolitikai eszközt vizsgálom,
majd a 6-9. fejezetben áttérek a zöld beszerzésre szervezeti szintű, környezetmenedzsment
eszközként történő alkalmazására. Az 5. fejezet, melyben a zöld beszerzés hátráltató tényezőit
elemzem és a 9. fejezet, mely a sikertényezők modelljeit tartalmazza, mindkét szintű alkalmazást
taglalja.
A téma felvezetésének szánt (1-4.fejezetek), a zöld beszerzés fogalmát, az Unióban és
Magyarországon végbement fejlődését, meghatározó jogi kereteinek ismertetését tartalmazzák,
megalapozásukhoz irodalomkutatást végeztem. Lévén fiatal tudomány terület az irodalmak nagy
részét tanulmányok, útmutatók alkotják. A tudományos cikkek száma nem nagy, de folyamatosan
növekszik. A fenntartható beszerzések témájában 2000-hez képest megtízszereződött és 2008 óta
pedig megduplázódott (Johnsen et al,2012) a publikációk számra. Ezeket a leíró fejezeteket is
igyekeztem gyakorlati tapasztalataimmal, érdekes esetekkel tarkítani és kiemelni belőlük azokat az
összefüggéseket, melyek a további fejezetek szempontjából kiemelkedő fontossággal bírnak.
Összehasonlító elemzésekkel és esettanulmány feldolgozásokkal (5-7. fejezetek) megvizsgáltam a
zöld beszerzés hátráltató tényezőit, a zöld beszerzés legtöbbet alkalmazott technikáit, a nemzetközi
szinten már rendelkezésre álló kritériumrendszereket, és a bevezetést támogató eszközrendszereket
is. A zöld beszerzés bevezetését támogató „eszközrendszer” alatt olyan dokumentumokat,
útmutatókat, követelményrendszer mintákat, tananyagokat értek, melyeket különböző szervezetek
hoztak létre annak érdekében, hogy segítsék a zöld beszerzést gyakorlatban alkalmazni kívánók
munkáját.
A 8. fejezet, a saját Zöld beszerzés eszközrendszer (eszközrendszer és módszertan csomag)
kidolgozásához természetesen szükség volt az elméleti ismeretekre, de a módszertan tesztelése és a
szükséges módosítások, fejlesztések elvégzése „élesben”, valós szervezetek beszerzéseinek folyamán
történt. Néhány kiemelt projektet a 8. 2-es Zöld beszerzés eszközrendszer evolúciója című fejezet
tartalmaz.
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A 9. fejezetben összefoglaló modelleket alkottam a zöld beszerzés sikertényezőiről és optimális
környezeti feltételeiről, a 10-edikben pedig a téziseim összefoglalója és további ajánlott kutatási
területek találhatóak.
Disszertációmban a beszerzések környezeti szempontjaival, a zöld beszerzéssel fogok foglalkozni,
mivel úgy gondolom, hogy a zöld beszerzés elveit minden gazdasági szereplő alkalmazhatja. Nem
szeretném a beszerzéseket például közbeszerzésre korlátozni, meglátásom szerint a zöld beszerzés
esetében nem a jogtechnikán, hanem a beszerzési követelményeken múlik az eljárás zöld szempontú
sikeressége. A vizsgált beszerzés- és szervezettípusokkal kapcsolatos definíciókat, a témám
lehatárolását az 1. fejezet tartalmazza.
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Hipotézisek
A hipotézisek megfogalmazásával az volt a célom, hogy azokat a területeket vizsgáljam meg a zöld
beszerzésben, melyek a legkritikusabbak a gyakorlati megvalósítás szempontjából az ajánlatkérők
számára. Melyekre fel kell hívni a figyelmet, melyeket láttatni kell mind tudományos, mind politikai,
mind szervezeti szinten. Apró részletek, melyek nagyobb hangsúlyt érdemelnek.
A Zöld beszerzés eszközrendszer kidolgozásához, fejlesztéséhez, gyakorlati kutatásaimhoz is a
szervezeti szint kapcsolódik, így hipotéziseim a zöld beszerzés környezetmenedzsment eszközként
való alkalmazásához kapcsolódnak.
A hipotézisek megfogalmazása elméleti háttérre, irodalomkutatásokra és gyakorlati tapasztalataimra
is támaszkodik.

HIPOTÉZIS 1
A zöld beszerzés bevezetését, működtetését támogató eszközrendszer rendelkezésre állása segíti a
gyakorlati megvalósítást, de csak abban az esetben, ha az adott eszközrendszer bizonyos
használatra való alkalmassági követelményeknek megfelel.
A H1-es hipotézis alátámasztására a 7. fejezetben található eszközrendszerek összehasonlító
elemzését végeztem el, melynek eredményei és gyakorlati tapasztalataim szerint került kialakításra a
8.1 fejezetben bemutatott új Zöld beszerzés eszközrendszer.
Kapcsolódó publikációk:
„Furthering sustainable development: The implementation of green procurement in Central and Eastern Europe,
Methods and experiences from Hungarian public and private organizations”- (Diófási-Valkó, 2015) (Web of
Science)
„Transition to green economy – Green Procurement Implementation Strategies – Experiences from Hungarian
public and private organizations” (Diófási-Valkó 2016) megjelenés alatt
Kapcsolódó fejezetek: 3, 6, 7, 8

HIPOTÉZIS 2
Az ökocímkék alkalmazása megkönnyíti az ajánlatkérők munkáját zöld beszerzés esetén.
Az ökocímkézés a zöld beszerzéshez legszorosabban kapcsolódó tématerület, ezért szinte minden
további fejezetben lesz róla szó. A H2-es hipotézis alátámasztására a 6.2 fejezetben leírtak szolgának.
Kapcsolódó publikáció: „Facing "green" consumers answering the challenge and taking the advantage” (DiófásiValkó 2012)
Kapcsolódó fejezetek: 2, 5, 6, 7.1, 8, 9

HIPOTÉZIS 3
A zöld beszerzések jelenleginél szélesebb körű elterjesztéséhez a beszerzők kognitív
képességeinek, know-how-jának fejlesztése szükséges.
Azzal a feltételezéssel élek a H3-as hipotézisben, hogy a zöld beszerzés bevezetése, elterjedése
ismeretek átadásával, a beszerzők széles körben történő hatékony képzésével valósítható meg. Ez a
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téma a következő fejezetekben többször is felmerül és a 8.1 fejezetben bemutatott általam
kidolgozott és tesztelt eszközrendszer egyik kulcs elemeként mutatkozik meg.
Kapcsolódó publikációk:
Furthering sustainable development: The implementation of green procurement in Central and Eastern Europe,
Methods and experiences from Hungarian public and private organizations”- (Diófási-Valkó, 2015) (Web of
Science)
„Training methods for purchasing officers to facilitate green procurement in Hungary” (Diófási-Valkó, 2011b)
„Step by step towards mandatory green public procurement” (Diófási-Valkó, 2014) (Scopus)
Kapcsolódó fejezetek: 2, 3.1, 3.5, 5, 6, 7, 8

HIPOTÉZIS 4
A zöld beszerzés elveit minden gazdasági szereplő sikeresen és hatásosan alkalmazhatja, vagyis a
zöld beszerzés szervezeti szintű megvalósításának hatása van az egyéni szintű szemléletre és
elősegítheti a környezettudatos magatartás elterjedését (a szervezet dolgozói és közvetlen
környezetük körében).
A beszerzők elkötelezettsége és tudása kiemelt sikertényező a zöld beszerzésben. E két emberi érték, a
tudás és a környezettudatos szemlélet átadása, valamint a környezeti problémák iránti érzékenyítés a
zöld beszerzés képzések alkalmával hatványozottan jelentkezik, mivel olyan területtel ismerkednek a
résztvevők, mely a mindennapi életben kínál lehetőséget a környezetvédelemre az egészség- és
környezettudatos vásárlás által. E hatás ismertetése a 8. fejezet részét képezi.
Kapcsolódó publikációk:
„Training methods for purchasing officers to facilitate green procurement in Hungary” (Diófási-Valkó, 2011b)
„Green (Public)Procurement in Practice - Methods and Tools for the Succesful Implementation” (Diófási-Valkó,
2011)
Kapcsolódó fejezetek: 1.4, 8, 9
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1. fejezet Fenntarthatóság és beszerzés: fogalmak és alapelvek
A következő fejezetben szeretném definiálni a témámhoz kapcsolódó fogalmakat és ismertetni
azokat a területeket, melyekkel disszertációm további részeiben foglalkozni fogok. A fenntartható
fogyasztás megvalósításának egyik módszere a fenntartható beszerzés. Ezért fontosnak tartom, hogy
néhány mondattal, a teljesség igénye nélkül bemutassam a fenntarthatóság lényegét és azon belül
elhelyezzem a fenntartható fogyasztást. Ezt követően ismertetem a beszerzés relevanciáját a
fenntarthatóság és a fenntartható fogyasztás rendszerében és definiálom a beszerzés, közbeszerzés,
zöld-, energiahatékony-, fenntartható- és szociális beszerzések fogalmait.

1.1 Fenntartható fejlődés és fenntartható fogyasztás
A fenntartható fejlődés klasszikus értelmezésben a Brundtland Bizottság 1987-es definíciója szerint
olyan fejlődés, mely „kielégíti a jelen szükségleteit anélkül, hogy csökkentené a jövendő generációk
képességét, hogy kielégítsék a saját szükségleteiket” (Brundtland Commission, 1987). Ez a definíció az
idő múlásával és az aktuális értelmezések szerint kiegészülhet további szintekkel és dimenziókkal, de
a fenntarthatóság három széles körben elfogadott elve változatlan: a cél a gazdasági fejlődés, a
társadalmi jólét megteremtése és a környezet védelme. Az alapdefiníción túl a fenntarthatóság
fogalmának vizsgálata nem képezi részét a dolgozatomnak. Ennek megfelelően a fenntarthatóság
klasszikus értelmezése szerinti három pillért veszem alapul: gazdasági, társadalmi és környezeti.
Vagyis a fenntartható fejlődés célja a társadalmi jólét növelése. A gazdaság, a hagyományos
felfogással ellentétben, ennek mindössze eszköze lehet. Tehát úgy célszerű gazdálkodni, hogy azt a
környezettel összhangban tesszük, mivel a környezet a fejlődésünk és életünk bázisa. „…A
fenntarthatóság az a cél, amit fenntartható fejlődéssel el lehet érni, és e célon belül a környezeti
érdekek állnak kiemelt helyen.” (Bándi, 2015)

1. ábra: A fenntarthatóság ideális modellje a klasszikus értelmezés szerint
Forrás: saját összeállítás, Dr Georg Winter alapján

A fenntartható fejlődéssel szoros kapcsolatban áll a fenntartható fogyasztás. Bizonyított tény, hogy a
globális környezeti problémák egyik legfontosabb oka a nem fenntartható fogyasztási, és termelési
minta. (UNEP, 2010) Annak ellenére, hogy a fogyasztás jelentős részét eredményezi a
környezetterhelésnek viszonylag kis hangsúlyt kap a fenntartható fejlődés céljainak eléréséhez
szükséges úton. A fenntartható termelés és fogyasztás kulcs szerepet játszanak a fenntarthatóság
elérésében különösen a mai világunk fogyasztói társadalmában. A termelési és fogyasztási rendszer
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átváltozása a társadalom minden szereplőjének aktív részvételét és együttműködését feltételezi. A
köz-, verseny-, és civil szféra, valamint a magán háztartások közös munkája szükséges ahhoz, hogy
olyan fogyasztási mintákat alakíthassunk ki melyek, fenntarthatóak.
Az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottsága úgy definiálta a fenntartható fogyasztást, mint „a
szolgáltatások és a termékek oly módon történő felhasználását, amely kielégíti az alapvető
szükségleteket, jobb életminőséget eredményez, de közben minimálisra csökkenti a természeti
erőforrások és a mérgező anyagok használatát, valamint a hulladék- és szennyezőanyagok
kibocsátását az adott szolgáltatás, illetve termék teljes életciklusa során annak érdekében, hogy azok
a jövő nemzedékek szükségleteit ne veszélyeztessék.” (OECD 2002a) Fontos megjegyezni, hogy a fenti
definíció értelmében a fenntartható fogyasztás csak a jelenlegi fogyasztási minta és a fogyasztási
volumen megváltoztatásával valósulhat meg (Fuchs-Lorek 2005).
Ahogy már fent említésre került, a fenntartható fogyasztás megvalósításához szükség van az összes
érintett gazdasági szereplő közreműködésére. A 2. ábrán látható modell mutatja a gazdasági
szereplők fenntartható fogyasztás kialakításában való feladatát a World Business Council for
Sustainable Development definíciója szerint (WBCSD, 2008).
Kormányzatok és politikai döntéshozók
szerepe

Fogyasztók szerepe

Nemzetközi egyezmények, nemzeti
jogalkotás, adórendszerek, pénzügyi
rendszerek, infrastruktúra és
szolgáltatások (pl szelektív hulladék
gyűjtés), információ, tanácsadás,
monitoring, végrehajtás ellenőrzése,
példa mutatás

Vásárlási döntések, életformák,
politikai döntések, közvetlen
befolyásolás

Civil szervezetek szerepe

Vállalatok szerepe
Gazdasági fejlődés, jogszabályi
megfelelés, üzleti etika, fenntartható
ellátási lánc, termelés, disztribúció,
Független vélemény nyilvánítás, szakmai
ökohatékonyság, hulladék
elkötelezettség, kampányok, kritikák,
mennyiségének csökkentése,
tudatformálás, a választás befolyásolása
fogyasztói szokások, vásárlói döntések
befolyásolása, innováció,
példamutatás
2. ábra: Gazdasági szereplők és a fenntartható fogyasztás rendszere
Forrás: saját összeállítás a (WBCSD, 2008) szerint

Nagyon fontos, hogy a fenntartható fogyasztást rendszerként szemléljük, hiszen minden szereplő
hozzájárulására szükség van a változások eléréséhez.
Egyéni fogyasztók, háztartások: Napjainkban az emberek nagy része sok olyan terméket vásárol nagyrészt a reklámok hatására - amire semmi szüksége. A fenntartható fogyasztás eléréséhez
szükséges legelső lépés egy racionálisabb fogyasztási minta kialakítása, annak érdekében, hogy a
fogyasztás mennyisége csökkenjen. Viszont óvatosnak kell lenni azzal, hogy hogyan kerül mindez a
közvélemény elé. Fontos a kommunikáció és az oktatás, azért, hogy ne negatívumként értelmezze ezt
a fogalmat a társadalom, ne visszafejlődést és hiánygazdaságot jelentsen számukra. Az eredeti
jelentését kell kommunikálni, vagyis, hogy a fenntartható fejlődés az a szociális és gazdasági fejlődés
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(nem növekedés!), mely figyelembe veszi az ökoszisztéma kapacitását, Földünk teherbírását. (Diófási,
2009)
Olyan fogyasztási példákat, mintákat, életformákat kell mutatni, melyek fenntarthatóak, sokkal
kisebb környezetterheléssel járnak, és ez a változás az emberek számára szinte észrevétlen. Vagyis az
életminőségük nem romlik és a számukra fontos javakról sem kell lemondaniuk. Ennek kulcsa a
technológiai fejlődés és az igények befolyásolása.
Civil szervezetek: A fenntartható fogyasztás megvalósításában nagy szerepet kell, hogy kapjanak a
civil szervezetek, kis közösségek, hiszen a legkisebb csoport is meg tudja változtatni tagjai
viselkedését, hozzáállását és ezáltal az igényeit befolyásolhatja.
Közszféra: Az egyének és háztartások magatartásváltozása az egyik legfontosabb eleme a
fenntartható fogyasztás elérését célzó terveknek. Mindemellett elmondható, hogy bőven jut szerep a
közszférának is ezen a téren. Az ő feladatuk az, hogy aktiválják, segítsék az innovációt, mutassanak
példát a társadalomnak, vagy egyszerűen csak jogi eszközökkel befolyásolják a folyamatokat.
Versenyszféra: A versenyszféra szerepe legfőképpen az innováció, a fenntarthatóság elveinek és az
életciklusban gondolkodás integrációja a termékfejlesztés folyamatába, új termékek fejlesztése a
legújabb technológiák segítségével. „Fontos tehát, hogy a fenntarthatóság és a versenyképesség vagy
a gazdasági hatékonyság ne egymást kizáró, hanem egymást átható modellek legyenek.” (PálvölgyiCsete, 2011)
Az igények megváltoztatása (choice editing) már részben a közszféra feladata, hiszen ez a koncepció
annyit jelent, hogy a nem fenntartható termék és szolgáltatás kínálatot megszüntetik partnerségben
gyártókkal, kereskedőkkel. Az igények befolyásolásával direkt kontrolláljuk a fogyasztás hatásaitezzel elérhető az, hogy a piacon már csak olyan termékek legyenek jelen, melyek jelentősen jobb
környezeti teljesítménnyel rendelkeznek (pl. hagyományos izzók az Uniós piacon). A választás
befolyásolásának (choice influencing) célja pedig, hogy piacot teremtsenek a fenntartható
termékeknek és üzleti modelleknek. Ez szintén csak a verseny- és közszféra partnersége által
valósulhat meg, a civil szervezetek bevonásával, hiszen ebben az esetben marketing módszerekkel
igyekeznek eljuttatni a fogyasztókhoz a környezetbarát termékalternatívák előnyeit.
Összefoglalva az egyéni fogyasztóknak szüksége van a közszférára és a civil szervezetekre, hogy
segítsék őket egy fenntarthatóbb életforma kialakításában. A versenyszférára, a cégekre,
vállalkozásokra is szükségük van, hiszen ezek a szervezetek adják a termék és szolgáltatás kínálatot,
választási lehetőséget, fenntartható termékek piacát. De természetesen a rendszer nem egyoldalú. A
szereplők folyamatos kölcsönhatásban vannak egymással és együttműködés is szükséges közöttük.
A fenntartható fogyasztás rendszerének egyik kulcskérdése a kereslet, kínálat és szabályozás
kapcsolata, és az ezekhez kapcsolódó hatások. Igen frusztráló lehet azoknak a cégeknek, akik időt és
energiát nem kímélve kifejlesztenek olyan fenntartható, megfizethető és működő
termékalternatívákat, melyek csak a piac egy kis szegmenséghez (a környezettudatos fogyasztókhoz)
tudnak eljutni. Szintén frusztráló jelenség a fogyasztónak is, aki szeretne több fenntartható terméket
vásárolni, de nem találja őket, túl drágák vagy nem megfelelőek, esetleg külsőleg nem vonzóak vagy
funkciójukban elmaradottabbak. A közszféra szerepe ebben az esetben az, hogy lehetőséget adjon a
tudatos választásra és felhasználásra szakpolitikai módszerekkel (pl. ökocímkézés) és
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szabályozásokon keresztül (pl. termékdíj kedvezmények). Ezek mellett a közszféra elősegítheti a
fenntartható fogyasztást, a zöld termékek piacának erősítésével, felhasználva óriási vásárlóerejét is.
A továbbiakban az ökocímkék fogalmát az ISO 14024-es szabvány szerint fogom használni. Az ISO
(Nemzetközi Szabványügyi Testület) szerint az ökocímkék célja, hogy félrevezetés nélkül, hitelesített,
pontos információt adjanak a termék/szolgáltatás környezeti teljesítményéről, segítsék a kereslet
növekedését azon termékek és szolgáltatások iránt, melyek kisebb környezeti terhelést okoznak.
Ezen kívül az ökocímkék nyomást gyakorolnak a piacra, a környezeti teljesítmények folyamatos
fejlesztésére.(ISO 14020:2000) A továbbiakban ökocímkéknek azokat a védjegyeket nevezem, melyek
az ISO 14024-es szabvány szerinti I-es típushoz és az I-es szerű (UNGM Ecolabels, 2009) típushoz
tartoznak. Az ökocímkék típusairól és zöld beszerzéshez való kapcsolatrendszerükről pedig a 6.2
fejezetben írok részletesebben.
Annak ellenére, hogy a fenntartható fogyasztás témáját folyamatosan átszövi a kereslet-kínálat
problematikája és a környezetbarát termékalternatívák elérhetősége a zöld beszerzés szempontjából
is kiemelkedő fontossággal bír, a továbbiakban részletesen nem foglalkozom vele. A témában
Péterné Baranyi Rita disszertációja áll rendelkezésre (Baranyi, 2011).

1.2 Beszerzés a fenntarthatósági célok elérésének tükrében
A következő részben szeretném ismertetni a beszerzés relevanciáját a fenntarthatóság és a
fenntartható fogyasztás rendszerében és tisztázni a beszerzés-közbeszerzés kapcsolatát, valamint a
köznyelvben sokszor összemosódó zöld-, energiahatékony-, fenntartható- és szociális beszerzések
fogalmait.
Munkámban a beszerzés értelmezése nem csak termékek és szolgáltatások vásárlására korlátozódik,
hanem a beszerzésre úgy tekintek, mint szervezeti szintű és politikai szintű stratégiai eszközre, mely
hozzájárul fenntarthatósági és gazdasági célok eléréséhez is. Ezért az alábbi definícióval vetítem előre
a következő fejezetek kulcsfontosságú mondanivalóját:
A beszerzés a szervezet „… külső erőforrásainak menedzsmentje oly módon, hogy a megszerzett
termékek, szolgáltatások, képességek és tudás révén a szervezet elsődleges és támogató
tevékenységének elvégzését, fenntartását a legkedvezőbb feltételek mellett biztosítsák.”
(Vörösmarty-Tátrai, 2010)
A fenti definíció tükrében, vagyis a beszerzés tágabb értelmezése szerint, minden járulékos cél,
melyet a beszerzéssel kívánunk elérni a szükséges termék és szolgáltatás beszerzésén túl (például
innováció, környezetvédelem, helyi gazdaságok támogatása stb.) fenntarthatósági szempontnak
tekinthető. (Tátrai, 2015)
Walker és Brammer (2009) szerint a fenntartható beszerzés célja - összhangban a fenntartható
fejlődés elveivel - az erős, egészséges és igazságos társadalom biztosítása a természeti erőforrások
adta határokon belül és a felelős kormányzás elősegítése. A fenntartható beszerzés definiálható úgy
is, mint a fenntarthatóság céljainak elérésére való törekvés a beszerzési és ellátási láncok folyamatain
keresztül. (Johnsen et al,2012). A fenntartható beszerzés egyik előnye az óriási vásárlóerő, ami
felhasználható a zöld gazdaság fejlesztésére, a fenntarthatóság elérésére (a gyártási és fogyasztási
trendek megváltoztatásával, a zöld termékek és szolgáltatások iránti igény növelésével (Testa et
al,2014; Li-Geiser, 2005; Edler-Georghiou, 2007; Ambec-Lanoie, 2008) és természetesen a harmadik
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dimenzió, a társadalmi problémák gazdasági irányú orvoslására. A fenntartható beszerzést az Agenda
21-ben és a johannesburgi ENSZ Fenntartható Fejlődési Világtalálkozón elfogadott "Végrehajtási
Terv" (WSSD, 2002) 3. fejezetében a fenntartható fejlődés eléréséhez szükséges egyik
kulcseszközként azonosították (UNEP, 2012). Mára már tisztán látszik az, hogy a fenntartható
beszerzés politikai és szervezeti szintű stratégiai eszközként való alkalmazása hozzá tud járulni a
fenntarthatóság céljainak eléréséhez.
Elmondható, hogy viszonylag sok forrás foglalkozik a fenntartható beszerzéssel, de minden szerző
kissé más koncepcióban mutatja be, és téma lehatárolásokkal is gyakran élnek. Ez két okra vezethető
vissza. (1) Egyrészt a fenntarthatóság értelmezésének is betudható: Johnsen et al, (2012) szerint a
fenntartható beszerzés kutatásakor kulturális különbségekkel, a fenntarthatóság különböző
értelmezéseivel is számolnunk kell, hiszen egyéntől, szervezettől és akár országtól is függhet az, hogy
pontosan miként definiálják a fenntarthatóságot. (Nygren, 1998). Hazai források is megerősítik a
tényt, hogy „…számos szakma kialakította a maga fenntarthatófejlődés-értelmezését. Az üzleti élet a
mértéktartó és hosszú távú profitszerzést, az államháztartás a kincstári stabilitást, a menedzser a
tartósan problémamentes üzembiztonságot, a környezetvédő a szennyezés- és igénybevétel
minimalizálását „látja” e fogalom mögött.” (Pálvölgyi-Csete, 2011) (2) Másrészt a beszerzések
különböző típusai szerint is jelentős különbségek lehetnek a módszerek és hatások között.

1.2.1 Beszerzéstípusok és értelmezéseik
Az előző fejezetben idézett, a hagyományosnál tágabb értelemben vett beszerzés definíción túl
beszerzés technikai, módszertani szempontból is csoportosítom és definiálom a beszerzéstípusokat,
mert ez adja kutatási eredményeim egyik alapját.
Az alább kidolgozott rendszerezés gyakorlati tapasztalataimra épül, a szakirodalmi
meghatározásoktól némiképp eltér. A 3. ábrán látható rendszerezés beszerzés típusait még tovább
fogom bontani a Zöld beszerzés eszközrendszer bemutatására szolgáló esettanulmányokban szereplő
szervezetek beszerzéseinek kategorizálására (8. fejezet).
A beszerzés típusokat az alábbiak szerint kategorizálom:



szabályozási szempontok szerint: jogi keretek által határolt beszerzési gyakorlat
(Közbeszerzés) és jogi keretek által nem határolt beszerzés (Beszerzés)
beszerzés járulékos hatásai szerint: a fenntartható beszerzés az, mely a fenntarthatóság
mindhárom aspektusát figyelembe veszi. Ezzel szemben a zöld beszerzés, a környezeti
szempontokra fókuszál, az energiahatékony beszerezés, a zöld szempontokon belül is csak az
energiahatékonyságra. A szociális szempontú beszerzés, a fenntarthatóság társadalmi
aspektusára koncentrál és Magyarországon még a fenti fogalmaknál is ritkábban használják.

Ezt a csoportosítást a 3. ábrán látható modell tartalmazza. Természetesen a 3. ábrán láthatóakon
kívül még számos járulékos cél rakódhat a beszerzésekre (Tátrai, 2015) (visszautalva az 1.2 fejezetben
található beszerzés definíciókra, melyek közül igen fontos megemlíteni az innovatív beszerzést, mely
alapvetően kapcsolódik a fenntartható beszerzéshez.
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3. ábra: Beszerzés típusok csoportosítása
Forrás: saját összeállítás

A közbeszerzés az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek olyan beszerzése, mely meghatározott
tárgyra irányul, és amelynek értéke eléri vagy meghaladja az irányadó közbeszerzési értékhatárt. A
közbeszerzés célja az államháztartás kiadásainak ésszerűsítése, a közpénzek felhasználásának
átláthatóvá tétele, széles körű nyilvános ellenőrizhetősége, továbbá a közbeszerzések során a
verseny tisztaságának biztosítása. Vagyis nagyon leegyszerűsítve olyan beszerzés, mely jogi keretek
között zajlik. Érintettek lehetnek azok a szervezetek, melyek beszerzéseiket közpénzekből valósítják
meg és a közszolgáltatók, akik tevékenységükhöz közpénzt egyáltalán nem vesznek igénybe, de az
adott tevékenység végzésére kizárólagos, vagy különleges joggal rendelkeznek. A közszolgáltatók
közé a vízügyi, az energia, a közlekedési és a postai ágazatban tevékenykedő szervezetek tartoznak.
Ezeken kívül a támogatásban részesített szervezeteknek is legtöbbször közbeszerzési eljárást kell
lefolytatniuk a támogatás felhasználásával megvalósítandó beszerzésükre. (Diófási, 2009) Kutatási
szempontból fontos megjegyezni, hogy a közbeszerzés területéről több kvantitatív adatunk van
általában: tanulmányok, felmérések, statisztikai adatok állnak rendelkezésre. Ezen kívül itt jobban
hatnak a szabályozások, szakpolitikai irányelvek, ezért tisztábban elkülöníthetőek az információk (pl.
EU zöld közbeszerzés és szociális közbeszerzés útmutatói, felmérései, törekvései). Ez indokolja azt,
hogy a további fejezetekben bizonyos statisztikai adatok esetében közbeszerzésből származó
példákat fogok bemutatni.
A fenntartható fogyasztást ösztönző, közszféra által alkalmazható eszközök egyike a fenntartható
közbeszerzés megvalósítása. Ennek egyik alapgondolata, hogy a fenntarthatóságnak (gazdasági
fejlődés, társadalmi fejlődés, környezetvédelem) kell lennie minden közbeszerzés lényegének, mert
felelősségteljes vezetés nem létezhet e nélkül. A 21. század egyik legfontosabb kihívása, hogy elérjük
az átváltást egy fenntarthatóbb gyártási és fogyasztási modell felé. Az egyes országok átlagosan GDPjük 15-30%-át költik közbeszerzésre (UNEP, 2012). Ez olyan vásárlóerő, melyet, ha fenntartható
módon költenek el képes arra, hogy a piacot is innovatív, fenntartható irányba vigye, segítse a zöld
gazdasági modellre való átváltást. A fenntartható közbeszerzéssel a közszféra példát mutathat, és
jelentős eredményeket érhet el a környezeti, gazdasági és társadalmi célok megvalósításában.
Az UNEP tanulmánya (UNEP, 2012) szerint a környezeti előnyöket figyelembe véve a fenntartató
közbeszerzés hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, fejleszti az
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energiahatékonyságot, elősegíti a víztakarékosságot és ösztönzi az újrahasznosítást is. Pozitív
társadalmi hatásai lehetnek a szegénység visszaszorítása, az esélyegyenlőség, munkabiztonsági
szempontok szem előtt tartása. Gazdasági szempontból a fenntartható közbeszerzés bevételt
generál, csökkenti a költségeket és támogatja a tudás és technológia transzfert is. (UNEP, 2012) Ez
igazi lehetőséget és óriási felelősséget jelent a közszféra számára, hiszen képesek növelni,
ösztönözni, előteremteni a kínálatot a fenntarthatóbb termékek és szolgáltatások terén. Ez akkor
válik megvalósíthatóvá, ha a közszféra szereplői együtt küldenek egyértelmű, egységes jelzéseket a
piac felé. A növekvő globalizáció és a piacok integrációja, mint például az Európai Unió, nemcsak
kihívásokat és problémákat jelent a fenntartható beszerzés számára, hanem új lehetőségeket is.
A közbeszerzéssel ellentétben beszerzés technikai szempontból a beszerzést az alábbiak szerint
definiálom: olyan beszerzés, melyet nem kötnek jogi keretek, a beszerző szervezet által felállított
szabályrendszer szerint működik, és ide tartozik minden gazdálkodó szervezet beszerzése a mikro
vállalkozásoktól kezdve a kkv-kon át a nagyvállalatokig, illetve a közszféra olyan szervezetei is, akik
valami oknál fogva nem tartoznak a közbeszerzési törvények hatálya alá.
Ez utóbbi csoport a gazdaság minden bizonnyal nagyobb szegmensét öleli fel, mint a közbeszerzés és
ez a vásárlóerő volumenében is megjelenik. Tehát a fenntarthatósági szempontok integrálásának fent
említett előnyei, ebben az esetben még hatványozottabban vannak jelen, ugyanakkor igen kevés
statisztikai adat áll rendelkezésre a beszerzések e típusáról.
Ahogy az előző részben ismertettem, a fenntartható fogyasztás megvalósításához való hozzájárulás a
gazdaság minden szereplőjének feladata, így elmondható, hogy mindkét beszerzési forma
(közbeszerzés, szervezeti beszerzés) esetében releváns a fenntarthatósági szempontok beépítése a
beszerzésekbe. Fontosnak tartom megemlíteni a háztartások és egyének vásárlásait is, melyek
szintén óriási vásárlóerőt képviselnek és hozzájárulnak a fenntartható fogyasztás megvalósításához.

4. ábra: Beszerzés típusok csoportosítása fenntarthatósági szempontok szerint
Forrás: saját összeállítás
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Az eddigiekben röviden bemutattam a közbeszerzéseket és beszerzéseket, és ezek jelentőségét a
fenntartható fogyasztás elérésében. Ezt követően további magyarázatra szorul a fenntartható, zöld,
energiahatékony és szociális szempontú beszerzések kapcsolata. Ahogy a modell felépítéséből is
látszik, a fenntarthatóság mindhárom pillére igen ritkán van jelen egyszerre a beszerzésekben,
viszonylag kevés esetben beszélhetünk igazán fenntartható beszerzésről. Az egyértelmű, hogy a
gazdasági szempont mindig jelen van, de a zöld és szociális szempontok ritkán járnak együtt.
Véleményem szerint, ez nagy valószínűséggel a téma komplexitásának köszönhető mind a köz-, mind
a versenyszféra esetében. Ezt nemzetközi kutatások is alátámasztják.
Walker-Brammer (2009) szerint, igen magas a tudományos jellegű érdeklődés a fenntartható ellátási
lánc menedzsment iránt, de a tanulmányok nagy része a környezeti aspektusokra koncentrál és
legnagyobb részt a versenyszféra gyártási területein. (Frota Neto et al,2008; Piplani et al,2008;
Srivastava, 2007; Vachon-Klassen, 2008). A zöld szempontok megfogalmazása nem egyszerű,
interdiszciplináris feladat, így érthető a kutatók és szakemberek érdeklődése a téma iránt. A szociális
szempontok esetében, a gyakorlat azt mutatja, hogy a beszerzésekben, beszállítói kapcsolatokban
legtöbbször a munkakörülmények javításában és a gyermekmunka tiltásában merül ki- főleg az olyan
vállalatok esetében, ahol a gyártást fejlődő országokba szervezik ki. Továbbá CSR jelentésekből is
kiderül, hogy a fenntarthatóság szociális aspektusa inkább a fogyatékkal élők és hátrányos helyzetű
csoportok foglalkoztatásában, egyenjogúsági programokban, valamint jótékonysági szervezetek
támogatásában bontakozik ki semmint a beszerzések követelményei között.
Szintén Walker-Brammer (2009) kutatásából derül ki az is, hogy viszonylag kevés tudományos
publikáció vizsgálta a közszféra fenntartható beszerzési gyakorlatát (Mitra-Webster, 2008;
McCrudden, 2004) de igen sok nemzeti és nemzetközi tanulmány, útmutató lelhető fel mind a
szociális, mind a zöld közbeszerzés témakörében. Ebből arra lehet következtetni, hogy amikor a
közszféra szervezetei a gyakorlatban próbálnak beszerzőként helyt állni és ezzel egy időben a
vásárlóerejüket (McCrudden, 2004) felhasználni, további járulékos előnyöket kiaknázni a
beszerzéssel, igen nagy feladat a szociális és zöld szempontokat egyaránt beültetni az eljárásokba.
Amíg a zöld követelmények eredményét viszonylag könnyen mérhetjük, addig a társadalmi
szempontok összemosódhatnak közgazdasági előnyökkel, mint például a helyi ipar támogatása,
munkahelyteremtés, a mikro és kkv-k támogatása.
Annak ellenére, hogy a kutatások és tudományos publikációk külön-külön foglalkoznak a beszerzés
környezeti és társadalmi aspektusaival az UNEP nagy erőfeszítéseket tett a fenntartható közbeszerzés
népszerűsítésére. (UNEP, 2012). Európában a két szempont (környezeti és társadalmi) mind
útmutatók, mind népszerűsítés szempontjából különválik. Definíciójában „a zöld közbeszerzés a
közszféra olyan beszerzési koncepciója, mely során figyelembe veszik a környezetvédelem
szempontjait és olyan megoldásokat keresnek, melyek életciklusuk során a lehető legkisebb hatást
gyakorolják a környezetre. (GPP Europe) Az EU a zöld közbeszerzés népszerűsítésére igen nagy
erőfeszítéseket tett, honlap, eszközrendszer, információs anyagok formájában is (GPP Europe).
Természetesen nemzetközi viszonylatban, az Unión kívül is számos országban tettek lépéseket a zöld
közbeszerzés elterjesztésére. Testa et al, (2014) szerint a zöld közbeszerzéshez szükséges jogi háttér
és támogató eszközrendszer került kialakításra az Egyesült Államokban (Swanson et al,2005),
Kanadában (Brammer-Walker, 2011), Dél-Afrikában (Bolton, 2006), Ázsiában (Ho et al,2010),
Ausztráliában és Japánban is (Brammer-Walker, 2011).
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A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a két beszerzési elv (zöld és szociális szempontú)
különválasztása igen gyakori, egy következő fejlettségi szinthez tartozik majd valószínűleg ezek
integrálása, a valódi fenntartható beszerzés megvalósítása.
A továbbiakban a beszerzések környezeti szempontjaival, a zöld beszerzéssel fogok foglalkozni az
alábbi definíció szerint: a zöld beszerzés lehetőség a gazdaság minden szereplőjének a
környezettudatos vásárlásra. A zöld beszerzés elveit minden gazdasági szereplő sikeresen és
hatásosan alkalmazhatja (ez kutatási eredményeim egyik pontja is), ezért nem szeretném a
beszerzéseket például közbeszerzésre korlátozni. Ugyanakkor sok esetben, főleg a statisztikai adatok
bemutatásakor a közbeszerzésekből fogok példákat meríteni, de ezt minden esetben külön, a „zöld
beszerzés” szóhasználattól eltérően egyértelműen jelezni fogom.

1.3 A zöld beszerzés célrendszere, pozitív hatásai és termékcsoportjai
A zöld beszerzés célja, hogy a beszerzések környezetre és emberi egészségre gyakorolt negatív
hatásit minimalizálja. A koncepcióból származó lehetséges előnyök igen szerteágazóak. Először is a
példamutatást emelném ki. Ebben a közszférának és a nagyvállalatoknak is jelentős szerepe van, mint
véleményformáló szervezeteknek. A környezettudatosság növelésében is nagy szerepet játszhat a
zöld beszerzés. Egyrészt a beszerzők tudásukat otthon is alkalmazni fogják, másrészt a
környezetbarát termékek használóira is hatással van, információt ad nekik. Ehhez a feltevéshez
kapcsolódik a 4. hipotézisem is. Az információ átadás és tovagyűrűzés szempontjából fontos
megemlíteni a kommunikáció jelentőségét, mind a külső érintettek felé, mind a szervezeten belül. A
gazdasági előnyök is számottevőek lehetnek, a gyakori ezzel ellentétes feltételezések ellenére. Blome
et al, (2014) szerint, „annak ellenére, hogy a korábbi szakirodalmak megkérdőjelezik a zöld
programok gazdasági megtérülését, a nem régiben készült tanulmányok szerint, inkább pozitív
hatással vannak a gazdasági teljesítményre.”(Blome et al, 2014) A gazdaság és a vállalatok
versenyképességét Kiss (2006) kapcsolja össze a környezetvédelemmel és kiemeli, hogy a
versenyképességet az azt meghatározó kulcstényezők különféle kombinációjával lehet javítani. A
versenyképességet az alábbiakkal definiálhatjuk: „a versenyképesség komplex fogalom, amelybe a
termelésre vonatkozó mutatószámok mellett beleértendő a jogrend, a fizikai, a kereskedelmi és
pénzügyi infrastruktúra, a logisztika, a humán szféra, az államigazgatás, a környezetvédelem stb.
minősége, a társadalmi stabilitás, a belső és külső biztonság stb.” (Losoncz, 2002) A zöld termékeket
gyártó, szolgáltató szervezetek versenyképessége a minőségen és innovatív megoldásokon alapul,
ezért azok a termékek és szolgáltatások, melyek megfelelnek a környezetvédelmi követelményeknek
a legújabb technológiákkal készültek és olyan előnyöket hordoznak magukban, mint például az
alacsony energiafogyasztás. Vagyis az életciklus költségeik szinte mindig alacsonyabbak a
hagyományos termékekénél. Az életciklus költségek fogalmának bevezetésével és a továbbiakban
részletesen kifejtett beszerzési technikákkal (6. fejezet) eredményesen alkalmazható a zöld beszerzés
gazdasági racionalizálás céljából is. Azáltal, hogy a zöld beszerzést alkalmazó szervezetek
környezetvédelmi követelményeket támasztanak erőteljesen hatnak vásárlóerejükkel a piacra,
keresletet generálnak a környezetbarát és innovatív termékek és szolgáltatások iránt. Testa et
al,(2012) szerint, a zöld beszerzés az innováció elősegítésében is kiemelt jelentőséggel bír. Ez
növelheti a versenyt és hosszú távon az árak csökkenéséhez vezet. A folyamatos igény a zöld
termékek iránt, egyértelmű jelzéseket ad a piaci szereplők felé, így az új, környezetbarát termékek
piacára való belépés és a tudás-transzfer a pozitív hatások tovább gyűrűzését eredményezi a
gazdaság további szegmensei felé. (Blome et al,2014) A zöld beszerzés nem csak a beszerző szervezet
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esetében hoz környezeti teljesítmény javulást, hanem a beszállítók környezettudatossága is
növekszik. (Simcoe-Toffel, 2014)
A zöld beszerzés hatékony alkalmazása szervezeten belül is változásokat okozhat, a koncepció
bevezetésével egyidejűleg érdemes a beszerzési folyamatokat újragondolni, fejleszteni. A közszféra
és versenyszféra esetében, ezeken kívül kiemelt jelentőséggel bír a pozitív közvélemény, az imázs is.
A zöld beszerzés a környezetvédelem egyik legaktívabb és legdemonstratívabb eszköze. Egy az egész
szervezeten átívelő, a szervezet működését mélyen befolyásoló koncepció, melyet imitálni,
látszólagosan működtetni szinte lehetetlen.(Blome et al,2014) Aktív olyan értelemben, hogy adott
szervezetnek valóban tennie kell a „zöld célok” eléréséért saját működése közben is, ellentétben
például a támogatásokkal, szervezeten kívüli programok megvalósításával. Demonstratív pedig olyan
értelemben, hogy a zöld beszerzéssel elért eredményeket igen jól lehet kommunikálni, PR stratégiába
illeszteni.
Az eddig említett előnyöket két csoportra fogom osztani. Az egyik az (1) Általános, stratégiai előnyök,
másik pedig a (2) Belső, működéshez kapcsolódó előnyök. Az első esetben, a stratégiai előnyök a
társadalom, a „köz” számára is előnyös helyzetet eredményeznek, noha általában hosszabb távú
folyamat szükséges ehhez. A második esetben a zöld beszerzést alkalmazó szervezet belső
működéséhez kapcsolódó eredmények érhetőek el.
A zöld beszerzés előnyei
Általános, stratégiai előnyök

Példamutatás
népszerűsítése).

(környezettudatos

Belső, működéshez kapcsolódó előnyök
magatartás


Piacbefolyásolás: a környezetbarát termékek és
szolgáltatások iránti igény kihat a piacra és az árak
csökkenése által elérhetővé teszi ezeket a termékeket
például a háztartások számára is.

Elősegíti az innovációt: a környezetvédelmi
követelményeknek való megfelelés iránti kereslet
kielégítésére termékfejlesztésre, innovatív technológiák
alkalmazására van szükség.


Beszerzés fejlesztése: A beszerzési gyakorlat
újragondolására, racionalizálására, fejlesztésére ad
lehetőséget a zöld beszerzés bevezetése

Már
meglévő
környezetmenedzsment
rendszerekbe (EMAS, ISO14001) integrálható, segíti a
szervezet egyéb környezetvédelmi törekvéseit

Segíti a munkatársak környezettudatosságának
növelését




Pozitív imázst eredményez
Megtakarításokat eredményezhet
Pályázatokon előnyt jelenthet

5. ábra: A zöld beszerzés stratégiai és operatív előnyei
Forrás: saját összeállítás

„Zöldítésre” legalkalmasabb termékcsoportok
Számos termékcsoport alkalmas a „zöldítésre” ugyanakkor nem mindegyik egyforma mértékben. Ez
annyit jelent, hogy a termékcsoportok kiválasztása és a környezetvédelmi követelmények
megfogalmazása nagymértékben befolyásolja a zöld beszerzés sikerességét. Minden
termékcsoporttal más és más eredményt lehet elérni, és más a beszerzési költségekhez való
viszonyuk is. Vannak olyan termékcsoportok, melyek „kommunikatívak” az imázs tényezőt és a
környezettudatosságot erősítik- természetesen az adott termék környezeti hatásainak csökkentése
mellett. Ilyenek például a papír termékek, melyek egyértelműen sugallják az őket használó szervezet
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környezettudatosságát, ugyanakkor megtakarítást nem eredményeznek a szervezet számára. Ezzel
szemben például az IT termékek és más energiát fogyasztó berendezések esetében, a környezeti
hatás mérséklése mellett, az energiafogyasztásból származó megtakarítások jelentik a legfőbb
vonzerőt.
Általánosságban az alábbi termékcsoportokat nevezi meg a szakirodalom a zöldítésre
legalkalmasabbnak (Bouwer et al,2006):














Irodai IT eszközök:
o számítógépek, monitorok, laptopok
o multifunkciós készülékek
o nyomtatók, faxok, fénymásolók
o egyéb kommunikációs eszközök (projektor, oktostelefon, tablet stb.)
Világítás
Háztartási eszközök
o kávéfőző, hűtőszekrény, vízforraló stb.
Papír és nyomdaipari termékek
Takarító eszközök, szolgáltatások
Létesítménygazdálkodási, épület fenntartási szolgáltatások
Építési, felújítási munkák, gépészeti berendezések
Egészségügyi gépek, berendezések
Áram
Élelmiszerek
Bútorok
Közlekedés:
o buszok, személyautók

Fontos kiemelni, hogy nem csak termékek, hanem szolgáltatások esetében is alkalmazhatóak a
környezeti szempontok. Ez esetben hatványozottan érvényesülnek a pozitív hatások, hiszen a
termékek elsődleges használója a szolgáltató és a végfelhasználó/ megrendelő is érzékeli ezeket a
hatásokat. Például takarítási szolgáltatás esetében a szolgáltató cég ismeri, alkalmazza a
környezetbarát termékeket, munkafolyamatokat, ugyanakkor a megrendelő is élvezi az előnyét, hat a
környezettudatosságára.
A következő fejezetben arról lesz szó, hogy az Európai Unió miért és miként tett lépéseket a 2000-es
évektől kezdve a zöld közbeszerzés bevezetésére, szakpolitikai eszközként való alkalmazására.
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2. fejezet A zöld beszerzés hatásmechanizmusa és az Európai Unió
törekvései a zöld közbeszerzés széleskörű megvalósítására
Az előző fejezetben ismertetett előnyöket összegezve és a következőkben részletezett Uniós lépések
előrevetítése és indoklásaként a 6. ábrán látható modellt használom magyarázat és
szemléltetésképpen. A zöld közbeszerzés hatásmechanizmusa optimális esetben képes a fogyasztási
rendszer befolyásolására, átalakítására.

6. ábra: A zöld közbeszerzés kapcsolatrendszere, hatásmechanizmusa
Forrás: saját összeállítás (Diófási, 2012)

A közszféra elkötelezettsége a zöld beszerzés mellett kihatással van a gazdaság többi szereplőjére is a
kereslet és kínálat oldaláról is. Vagyis a szakpolitikai szabályozás hatással lehet a közbeszerzésekre
(pl.: közbeszerzési reform, lásd 2.1 fejezet), ajánlattevőkre és a piaci szereplőkre, gyártókra,
szolgáltatókra (pl.: ökodizájn direktívák, ökocímkézési rendszerek, EMAS rendelet stb., lásd 2.2
fejezet). A közszféra beszerzési döntései a példamutatás révén befolyással bírnak a gazdaság többi
szereplőjének preferenciáira is. Például egy-egy minősítési rendszer presztízsét, népszerűségét is
nagyban növelhetik. (Blome et al,2014) A 6. ábrán látható a közvetett kapcsolat a zöld közbeszerzés
és a fogyasztók (itt tágabb értelembe véve a háztartások és versenyszféra szereplői) vásárlási
preferenciái között. A zöld közbeszerzés direkt hatást gyakorol az ajánlattevőkre a környezetbarát
termékek iránti igénnyel.
A közszféra vásárlásainak köszönhetően megnövekedett kereslet csökkenti a beszállítók átlagos
költségeit: például méretgazdaságosság miatt vagy innovatív megoldásokba való befektetés révén. Az
ökocímkékkel rendelkező termékek és szolgáltatások iránti stabil kereslet olyan értelemben is kihat a
kínálati oldalra, hogy az esetleges új belépők bátrabban fektetnek új, termékfejlesztéssel járó
minősítési eljárásokba, ezáltal a környezetbarát termékekből rendelkezésre álló választék is bővül.
(Simcoe-Toffel, 2014) Vagyis mivel az ajánlattevők a piac szereplői, közvetetten a zöld közbeszerzés a
piacokat is befolyásolja, fejleszti: például az új termékfejlesztések eredményei, a zöld termékek és
szolgáltatásokkal kapcsolatos know-how, az szaktudás és az információ is tovább gyűrűzik (SimcoeToffel, 2014), a piac többi szereplője számára is elérhetővé válik. A piac pedig hatással van a
fogyasztókra, hiszen a kínálatot adja.
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Ez a komplex hatásmechanizmus kellő összehangoltság mellett és a közszféra vásárlóerejével igen
nagymértékben hozzá tud járulni a fenntartható fogyasztás megvalósulásához szükséges keretek
kialakításához. A fent sematikusan vázolt elemek közül a szakpolitikai kereteket szeretném a
következőkben ismertetni, melyek direkt hatást gyakorolnak a zöld közbeszerzés elterjedésére és
azokat a kapcsolódó szabályozásokat, melyek közvetlenül a gyártókra, szolgáltatókra, ajánlattevőkre
vonatkoznak.
Az 1. táblázatban találhatók kronológiai sorrendben azok az intézkedések, melyeket az Európai Unió
a zöld közbeszerzéssel kapcsolatban tett. Ezek azok a dokumentumok, kiadványok melyekben
szerepelt a zöld közbeszerzés. Fontosnak tartom ezeket annak megértésében, hogy az Unió miért
hozta azokat a döntéseket melyek meghatározzák a zöld közbeszerzés jogi kereteit.
Kiemeltem azokat a lépéseket, melyeket a továbbiakban részletesen is be fogok mutatni, mivel
véleményem szerint igen nagy jelentőséggel bírnak a zöld közbeszerzés európai bevezetésében,
elterjesztésében. Négy rendeletet félkövér betűvel emeltem ki a vezérelvek és ajánlások közül, dőlt
betűvel a négy precedens értékű esetet és szürke színnel pedig három tanulmányt jelöltem.
Az átláthatóság kedvéért az egyes pontokhoz tartozó magyarázatokat kronológiai sorrendben a
táblázat végére teszem.
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Év
2001

2003

2004

2006
2007

2008

2009
2010
2011

2012

2014

Intézkedések

Típus

Hatodik Környezetvédelmi Cselekvési Terv (Decision No 1600/2002/EC)
Európai Fenntartható Fejlődés Stratégia (SDS) (DOC 10917/06)
Precedens értékű eset: Helsinki busz tender (Case C-513/99) /Az Európai Bizottság elfogadta, a környezeti kritériumok
alkalmazhatóságát a közbeszerzésben/
Közlemény az Integrált termék politikáról (IPP) –ajánlás a tagállamoknak arra vonatkozólag, hogy dolgozzanak ki nemzeti
cselekvési terveket a zöld közbeszerzésre 2006 végéig. (COM (2003) 302 final)
Zöld közbeszerzési kézikönyv megjelenése
Precedens értékű eset: Wienstrom eset (Case C-448/01)
RELIEF helyzetfelmérés
Környezeti technológiák cselekvési terv (ETAP)
Zöld közbeszerzés jogi hátterének megalapozása: két direktíva, melyek tartalmazták a környezeti szempontok integrálását a
közbeszerzési eljárásokba:
2004/18/CE
2004/17/CE
Megjelenik az Unió módosított Fenntartható Fejlődés Stratégiája (SDS), melyben szerepel, hogy a zöld közbeszerzések arányát
2010-re a legjobban teljesítő országok átlagos szintjére kell hozni az összes tagállamban, ez pedig 50% fölötti arányt jelent.
Take-5 projekt
A zöld közbeszerzés költségei és előnyei az Európai Unióban
Életciklus költségek tanulmány
Közlemény a zöld közbeszerzésről a Fenntartható Fogyasztás és Termelés (SCP) valamint a Fenntartható Ipari Vezérelv Cselekvési
Terv (SIPAP) intézkedési csomag részeként COM (2008) 397 final
Eipro és Impro tanulmányok (2006-2008)

EU szakpolitikai irányelv
EU szakpolitikai irányelv

Európai Bizottság közleménye is a környezetbarát közbeszerzésről (COM (2008) 400
The value of green projekt eredményeinek megjelenése
EU 2020 Stratégia COM(2010) 2020
Precedens értékű eset: Evropaiki Dynamiki (Case T-331/06)
Zöld szempontok az építőiparban – EEA
Nemzeti zöld és fenntartható közbeszerzés követelményrendszerek összehasonlító vizsgálata
Zöld közbeszerzés kézikönyv 2. kiadás
Good Practice Example booklet
Precedens értékű eset: Dutch-Coffee Case (C-368/10)
Tréningek és oktatás a zöld közbeszerzés elterjesztéséért
A zöld közbeszerzés elterjesztése a Skandináv államokban
A zöld közbeszerzés helyzete Európában, 2012
Közbeszerzési reform az EU-ban
2014/24/ EU (2004/18/EC)
2014/25/EU (2004/17/EC)

Precedens értékű eset
EU szakpolitikai irányelv
Kiadvány
Precedens értékű eset
Tanulmány, felmérés
EU szakpolitikai irányelv
Jogszabályi keretekDirektívák
EU szakpolitikai irányelv
Tanulmány, felmérés
Tanulmány, felmérés
Tanulmány, felmérés
EU szakpolitikai irányelv
Tanulmány, felmérés
Zöld közbeszerzés
Szakpolitikai irányelv
Tanulmány, felmérés
EU szakpolitikai irányelv
Precedens értékű eset
Tanulmány, felmérés
Tanulmány, felmérés
Kiadvány
Kiadvány
Precedens értékű eset
Tanulmány, felmérés
Tanulmány, felmérés
Tanulmány, felmérés
Jogszabályi keretekDirektívák

1. táblázat: Az Európai Unió lépései a zöld közbeszerzés elterjesztésére
Forrás: saját összeállítás

2001-ben az Európai Bizottság elfogadta a környezeti kritériumok alkalmazhatóságát a
közbeszerzésekben, miután több olyan eset is bíróság elé került, melyben az odaítélési feltételek
között környezeti megfontolások szerepeltek és a tender ezek alapján dőlt el. Ilyen volt például a
Helsinki busz tender (2001), a Wienstrom eset (2003) valamint két másik későbbi eset 2010-ből és
2012-ből (GPP Europe). A precedens értékű eseteket a 2.1 fejezet tartalmazza részletes leírással
együtt.
A Hatodik Környezetvédelmi Cselekvési Terv (6. EAP - Decision No 1600/2002/EC) kiemelte azokat a
területeket, ahol a legnagyobb szükség van beavatkozásra 2002-2012 között. Ezek a területek a
klímaváltozás, a környezet és a biológiai sokféleség védelme, az életminőség, a környezet és az
egészség védelme, a természeti erőforrások megőrzése és a hulladékkezelés.
Európai Fenntartható Fejlődés Stratégia (SDS 2001-2011, DOC 10917/06) pedig tulajdonképpen a
„Lisszaboni folyamathoz” ad környezeti dimenziót. A „Lisszaboni folyamat” célkitűzése, hogy Európa
legyen a világ legversenyképesebb, tudásalapú társadalma 2010-re. A fenntartható fejlődés stratégia
pedig azt hangsúlyozza, hogy nagyon fontos az, hogy a gazdasági fejlődés, a társadalmi összetartás és
a környezetvédelem kéz a kézben haladjon, együtt fejlődjön. A stratégia az alábbi területeket emeli
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ki: klímaváltozás, tiszta energia, fenntartható közlekedés, fenntartható termelés és fogyasztás,
természeti erőforrások megtartása és menedzselése, közegészség, társadalmi befogadás, demográfia
és népvándorlás, szegénység.
2003-ban az EU kiadta a „Közlemény az Integrált termék politikáról (IPP): Életciklus alapú fejlesztés”
COM (2003) 302 final nevű dokumentumot. Az IPP támogatja az életciklus alapú gondolkodást, mivel
így elkerülhető lenne a káros anyagok és környezeti hatások tologatása egyik életciklusból a másikba,
valamint megkönnyítené a helyes fellépést, kármegelőzést az életciklus problémás részein. Az IPP
kiemeli a zöld közbeszerzés fontosságát és az alábbi tevékenységek kezdeményezését tartalmazza:





A zöld közbeszerzés helyzetének meghatározása és potenciális hatása a piacra és a
környezetre
Ajánlás a tagállamok részére arra vonatkozólag, hogy dolgozzanak ki nemzeti Cselekvési
Terveket a zöld közbeszerzésre 2006 végéig. (Ehhez képest még mindig hiányzik 6 tagállam
Cselekvési Terve, köztük Magyarországé is. A Cselekvési Terveket részletesen a 3.4 fejezetben
elemzem.)
Tájékoztató Kézikönyv készítése a közbeszerzőknek, termék adatbázis és zöld közbeszerzés
weboldal, tudástár létrehozása

Még ebben az évben megjelent az Unió első Zöld közbeszerzés kézikönyve és elindult a GPP Europe
weboldal is.
RELIEF Projekt (Relief, 2003): A projektet az ICLEI (Local Governments for Sustainability) nevű
szervezet vezette az Európai Bizottság támogatásával és 2001. januártól 2003. szeptemberéig tartott.
A kezdetekben vizsgálták a zöld közbeszerzés lehetőségeit, módszereit és ajánlásokat fogalmaztak
meg a jövőre vonatkozóan mind az EU, mind az ajánlatkérők és ajánlattevők részére. Törekedtek arra
is, hogy megmutassák mekkora negatív környezeti hatást eredményez a közszféra működtetése és
mekkora lehetőség ebben a szektorban is alkalmazni a zöld beszerzést. Erre a projekt során
kidolgozott ún. „Relief potenciált” használták, ami egy számadat arra vonatkozóan, hogy milyen
környezeti hatásai lennének, ha a közszféra környezetbarát termékeket vásárolna. Ez a tanulmány
említi először az ökonómiailag és ökológiailag is helyes beszerzéseket. Ez a környezeti megfontolások
integrációját jelenti a közbeszerzési eljárás minden lépésébe, kezdve a zöldebb megoldások
felfedezésétől és vásárlásától addig, hogy a szervezet felismerje és hanyagolja a számára igazából
felesleges beszerzéseket. Felhívják a figyelmet arra is, hogy a hatékony „zöldítés” kulcsa a minőség,
vagyis a zöld termékeknek legalább olyan, ha nem jobb minőségűeknek kell lennie. Ez a funkcióra és
a feladat ellátására is vonatkozik. A végső következtetések között szerepel az, hogy erős
kezdeményezésre van szükség a zöldközbeszerzés bevezetéséhez. Európa szerte az alkalmazás
eredményei magukért beszélnek. Hasznos a társadalomnak, de magától nem fog semmi történni.
Fontos lenne minden ajánlatkérőnek saját politikát kidolgozni a környezetbarát közbeszerzésre.
A projekt végső konklúziója, pedig az volt, hogy jó információforrások, tréningek, hálózatok és
stratégiai együttműködések is kellenek, és legfőképpen szükség van kezdeményezőkre mind Uniós,
mind nemzeti, mind lokális szinten.
A projekt gyakorlati eredménye a Procura+ kampány lett, melyről az 7.2. fejezetben még lesz szó.
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2004-ben megtörtént a zöld közbeszerzés jogi hátterének megalapozása azáltal, hogy az Unió
elfogadott két direktívát (2004/18/CE, 2004/17/CE), melyek tartalmazták, hogy a környezeti
szempontok integrálhatóak a közbeszerzési eljárásba. Részletek a következő 2.1-es fejezetben.
Szintén ebben az évben került nyilvánosságra a Környezeti Technológiák Cselekvési Terv (ETAP)Közlemény az innováció ösztönzéséről a fenntartható fejlődésért, melyben az Európai Bizottság
megerősítette azt a régi célkitűzését, miszerint az EU környezetbarát technológiákban világvezető
legyen. A közbeszerzést egy fontos eszközként említik a környezeti technológiák befogadása során.
2006-ban megszületett az Unió módosított Fenntartható Fejlődés Stratégiája (SDS), melyben
szerepel az is, hogy a zöld közbeszerzések arányát 2010-re a legjobban teljesítő országok átlagos
szintjére kell hozni az összes tagállamban. A Take-5 elnevezésű kutatás alapján ezek az országok
Ausztria, Dánia, Finnország, Németország, Hollandia, Svédország és az Egyesült Királyság. Őket
nevezték el „green-7”-nek. Náluk 50% fölött van a zöld közbeszerzések aránya (Bouwer et.al, 2006). A
kutatás részletes ismertetése az 3.2 fejezetben található.
2007-ben jelent meg az Életciklus költségek (2006-2007) tanulmány: A DG Enterprise megbízta Davis
Langdon-t, hogy elemezze és értékelje a különböző nemzeti megközelítéseket az életciklus költségek
(life-cycle costing, LCC) kalkulációk terén. Kidolgozásra került egy Uniós módszertan az épületek és
építési beruházások életciklus költségeinek becséléséhez. A projekt része volt, egy tájékoztató anyag
elkészítése is az életciklus költségek számítására beruházási lépésenként: az előzetes felmérésektől
az átadáson át a használati és élettartam végén történő ártalmatlanítási lépésekig. Néhány
esettanulmány is illusztrálja a módszertan használatát.
Szintén ebben az évben adták ki A zöld közbeszerzés költségei és előnyei az Európai Unióban (20062007) tanulmányt: Annak érdekében, hogy a zöld közbeszerzés valós költségeire fény derülhessen az
Európai Bizottság megbízást adott az Öko-Institut e.V.-nek és az ICLEI-nek arra, hogy tanulmányt,
felmérést készítsen az alábbi témákban:




A zöld és „hagyományos” közbeszerzések költségkalkulációja és ezek összehasonlítása piaci
alapon
Az egyes beszerző intézmények zöld szempontú beszerzéseinek költségei (adminisztratív,
operatív és termék költségek)
A zöld közbeszerzés alkalmassága az új technológiák támogatására.

2008-ban az Unió közleményt adott ki a zöld közbeszerzésről a Fenntartható Fogyasztás és Termelés
(SCP) valamint a Fenntartható Ipari Vezérelv Cselekvési Terv (SIPAP) intézkedési csomag részeként
(COM (2008) 397 final). A Cselekvési Terv magja, hogy a termékek energia és környezeti
teljesítménye javuljon, tisztább gyártási folyamatok kerüljenek bevezetésre, erősödjön a zöld ipar és
megnövekedjen a környezetbarát termékek fogyasztása is.
Ezt az alábbi területek fejlesztésével kívánják elérni:
o
o
o
o

Eco Design direktívák kiterjesztése
EU Ecolabel rendeletek felülvizsgálata
EMAS rendelet felülvizsgálata
Energia címkézési rendelet felülvizsgálata
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A Cselekvési Terv szerint az energiahatékonysági és környezeti kritériumok melyeket, a fenti
területekre érvényes szabályozások adnak, megalapozzák a zöld közbeszerzést és minden tagállam
számára elérhetővé teszik azt. Mára már az összes szabályozás felülvizsgálata, kiterjesztése
megtörtént, hogy a Cselekvési Terv céljai megvalósulhassanak. Ugyancsak a Cselekvési Terv részeként
Kereskedelmi Fórumot is létrehoztak, hiszen gyártók, forgalmazók, kereskedők igen nagy szerepet
játszanak a fenntartható fogyasztásban, illetve számukra is jelentős üzleti és innovációs
lehetőségeket hordoz a fenntarthatóság.
A szintén 2008-ban megjelenő, SCP/SIP Cselekvési Terv részeként kiadásra került az Európai
Bizottság közleménye is a környezetbarát közbeszerzésről COM (2008) 400, melynek célja, hogy
iránymutatást nyújtson a közszféra fogyasztásai okozta környezeti hatások csökkentésére és arra
vonatkozóan, hogy hogyan használják a zöld közbeszerzést az innováció motiválására a
környezetbarát termékek és szolgáltatások gyártásakor.
Uniós szinten a bizottság azt a célt tűzte ki, hogy 2010-re a zöld közbeszerzések aránya 50%-ra
emelkedjen, ahol a zöld tenderekben legalább az EU által javasolt alap („core”) kritériumok
megtalálhatók.
A bizottság az alábbi feladatok végrehajtását vállalta:





Egységes zöld közbeszerzési kritériumok kidolgozása
Minél több információ publikálása az életciklus költségekről
Bizonyosságot nyújtani a zöld közbeszerzések alkalmazásának jogi kereteiről,
lehetőségéről
Támogatást nyújtani a zöld közbeszerzés népszerűsítésére és bevezetésére, mérhető
célok kitűzésével

A zöld közbeszerzés monitorozására a bizottság kétféle indikátor kidolgozását javasolta. Az egyik egy
kvantitatív, mely célja a szabályozás hatásának mérése a kínálati oldalra és egy másik, mely hatás
orientált és lehetővé teszi a környezeti és gazdasági hatások mérését. Ezt a módszertant a value of
green (The value of green, 2009) projekt keretében tesztelték. Bővebben a 3.2 fejezetben tárgyalom
a felmérés eredményeit.
A közlemény része volt egy munkaanyag, mely útmutatót tartalmaz közszféra szervezetei számára,
hogy hogyan támasszanak zöld követelményeket, ezeket hogyan értékeljék, további motivációs
anyagokat és példákat a zöld közbeszerzés alkalmazásáról jogi iránymutatással együtt.
A közlemény részeként készült hatástanulmány is, melyet a már elkészült tanulmányokra és az
érintett felekkel való egyeztetésekre alapoztak. A zöld közbeszerzés bevezetésével kapcsolatos
előnyöket és költségeket vizsgálták kvantitatív és kvalitatív módszerekkel. Több féle szcenáriót
vázoltak fel a „minden marad a régiben” megoldástól a zöld közbeszerzés kötelezővé tételéig.
Minden verziót megvizsgáltak gazdasági, környezeti, társadalmi, megvalósíthatósági és
foglalkoztatottsági (direkt és indirekt) szempontból.
Fontosnak tartom bemutatni a különböző lehetőségeket, hiszen mára már látszik, hogy melyik
változat mellett döntött a Bizottság és ennek hatásossága is lassan kirajzolódni látszik. Érdekes az is,
hogy az Unió milyen módszerekben gondolkodott a zöld közbeszerzés koncepciójának
elterjesztésében. Valószínűleg azért is merülhetett fel a kötelezővé tétel, mert szemléletváltás volt a
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zöld közbeszerzés céljait illetően, illetve a kommunikációjában. Mint már említettem, eddig a zöld
közbeszerzés környezetvédelemmel kapcsolatos előnyeire helyezték a hangsúlyt, most pedig a
gazdasági előnyeit kommunikálják. Azt vettem észre, hogy a zöld közbeszerzés által motivált
innovációt és az életciklus költség számításokra alapozott gazdasági előnyöket a jelenlegi nehéz
gazdasági helyzet megoldására szolgáló eszközként is próbálják felhasználni.
Az Európai Bizottság közleménye is a környezetbarát közbeszerzésről című kiadvány
hatástanulmányában a RELIEF-ben említett problémákhoz hasonlóak merültek fel, amikor azt
vizsgálták, hogy mik azok a tényezők, amik hátráltatják a zöld közbeszerzés működését. Ilyen például
az, hogy a beszerzők nincsenek tisztában a zöld közbeszerzés előnyeivel, téves információik vannak a
költségeket illetően és nem elegendő a politikai támogatás sem. Ezeken kívül még problémaként
említik a tréningek, képzések hiányát és azt, hogy a tagállamok zöld beszerzési gyakorlata,
meghatározott kritériumai nagyban eltérnek egymástól.
Ezek orvoslására az alábbi lehetséges módszereket dolgozták ki 2008-ban:
„Maradjon minden a régiben” vagyis a Bizottság saját honlapján keresztül továbbra is ellátná
információval a beszerzőket: tanulmányok, kézikönyvek formájában és évente rendezne
konferenciákat a tagállamok képviselői jelenlétében, hogy a legjobb zöld közbeszerzési gyakorlatokat
ismertethessék.
A második változat tartalmazna egy támogatási csomagot mely útmutatásokat, ajánlásokat
tartalmazna és megalapozná a lehetséges következő lépéseket a zöld közbeszerzés fejlesztésére. Ezek
közül néhányat közlemény formájában adnának ki. Ez a változat mind a négy fent említett
problémára kínálhat megoldási javaslatot a következő intézkedésekkel:
Európa-szerte meghirdetett zöld közbeszerzési célérték, (természetesen önkéntes teljesítéssel, az új
Fenntartható Fejlődési Stratégia mértéke alapján) további működési tanácsadás és a már
rendelkezésre álló anyagok kiemelése, jogi tanácsadás bizonyos esetekben. Ezen kívül a kiemelt
termék és szolgáltatás csoportok meghatározása és egy együttműködési folyamat elősegítése a
tagállamok között, melynek célja, hogy létrehozzanak „core” és „comprehensive” kritériumokat a
termék és szolgáltatás csoportokra, a környezettudatosság elősegítése, tréningeket a GPP Toolkit
alapján és olyan fórumok létrehozása ahol helyi és regionális szintű tapasztalatcsere történhet. Ezen
kívül a zöld közbeszerzés alkalmazásának ajánlása az EU által finanszírozott projektek esetében,
kvantitatív mutatók kidolgozása a zöld közbeszerzésre és a folyamatos ellenőrzés, monitoring
biztosítása a mutatókra alapozva.
A harmadik opció kötelező érvényű célokat tűzne ki a zöld közbeszerzésben jogi szabályozás
bevezetésével. Ilyen lenne például az életciklus értékelés alkalmazására kötelezés és olyan elérendő
célértékek, melyek nem csak a zöld közbeszerzési eljárásra, hanem annak eredményére is
vonatkoznak. Úgy látom, hogy ez a változat a legradikálisabb és a tanulmány készítői is megjegyzik,
hogy ehhez és a negyedik verzióhoz is további hatásvizsgálatokra lenne szükség.
A negyedik verzióban különböző formában kötelező lenne a zöld közbeszerzés egy új jogszabály
megalkotásával vagy a jelenlegi módosításával. Például, kötelezővé tennék a zöld szempontok
alkalmazását az EU által finanszírozott projektek beszerzéseiben, vagy bizonyos hivatalokra, bizonyos
termékcsoportokra ezenkívül még felmerül a környezetirányítási rendszerek (KIR) kötelező érvényű
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bevezetése minden szolgáltatás és építési szerződésben, mely meghaladja a közbeszerzési
értékhatárokat.
2015-re a második verzió valósult meg, mely egy támogató, oktató, ajánlati csomagot tartalmaz és
önkéntes célokat tűz ki a tagállamok számára, egységes kritériumrendszer használatával. Az
alapkövetelmények (core criteria) alkalmazása a legnagyobb akadályt tüntetné el a zöld közbeszerzés
útjából. Ugyanis a kritériumok támasztása és az ahhoz szükséges információk megszerzése a
legköltségesebb és legbonyolultabb része az egész eljárásnak. Viszont ha az ajánlatkérők
állandósítanák azokat a tulajdonságokat, amikre szükségük van, akkor a saját költségeiket is
csökkentenék, hiszen nem kellene különböző tulajdonságokra rákérdezni a gyártótónál a különböző
beszerzési folyamatokban. A kerekasztal szerű együttműködések és az az ajánlás, hogy használják a
zöld beszerzést az EU által finanszírozott projektek esetében nagyon hatékony lehet, mert ezekben
helyi beszerzők is részt vesznek. Általában igaznak bizonyul, hogy őket nehezebb motiválni, több
oktatásra, útmutatásra és főleg nagymértékű politikai támogatásra van szükség a
környezettudatosság gyakorlati alkalmazásához.
Ami pedig a zöld közbeszerzés bevezetésének költségeit illeti: a tanulmány szerint azt eredményezné,
hogy az ajánlatkérők jobban figyelembe vennék a termék életciklus értékét. Ez azt is jelentheti, hogy
aki zöld terméket választ az olcsóbb megoldást kap az egész életciklusra nézve. Általában igaz, hogy
az ajánlatkérőknek többe kerül egy zöld közbeszerzési eljárást lefolytatni, mint egy hagyományosat
az alábbiakban leírtak miatt. A legnagyobb költséget a folyamatos tudatosság növelés, oktatások és a
támogatásnyújtás jelenti. Viszont a zöld közbeszerzési szabályzat megalkotása és minden a
folyamathoz kapcsolódó járulékos költség alacsony a beszerzésre szánt összegekhez képest. Lehetnek
még ezeken kívül költségek, melyek a környezeti szempontok megfogalmazásából, a kritériumok
helyes megállapításából erednek. Az egységes kritériumrendszer és a támogatás, amit az Európai
Bizottság tervez nyújtani, nagyban csökkentené ezeket a járulékos költségeket. Tehát az Európai
Bizottság átvállalja a tagállamoktól a kutatások, a használható számítási módszerek és zöld beszerzés
mértékének ellenőrzésére alkalmazható rendszerek kidolgozásának költségeit, így gyakorlatilag a
terjesztés költségei nem a beszerzőket terheli.
Összegezve tehát a második verziót úgy lehet bevezetni, hogy ez nem járna költségnövekedéssel sem
az ajánlatkérők, sem a tagállamok számára.
De persze a hatástanulmány azt is mutatja, hogy a kettes verzió hatékonyságának maximálásához
jóval meg kell növelni a politikai támogatást. A leghatékonyabb módszer a politikai támogatás
megszerzésére pedig a zöld beszerzési elvek alkalmazásának kötelezővé tétele lenne.
Jó néhány év távlatából látszik, hogy a kiválasztott eszköz kombináció, mely az alábbi elemeket
tartalmazza nem hozott átütő sikert. A jogi változások megkezdődtek, 2016 után várható látványos
eredmény (PPR, 2014), az indikátorok alkalmazása pedig folyamatos- a kidolgozott változatok
véleményem szerint a célnak jól megfelelnek.
•
•
•

Önkéntes zöld közbeszerzés célok az EU-ban
Új és már meglévő bevezetést segítő eszközrendszerek promóciója:
útmutatók, képzések és együttműködések keretében
Core és comprehensive kritériumok kidolgozása
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•
•

Jogi útmutatás a zöld közbeszerzést hátráltató tényezőként azonosított
területeken
Indikátorok kidolgozása a zöld közbeszerzés eredményeinek mérésére

Eipro és Impro tanulmányok (2006-2008)
A Joint Research Centre (JRC) az Európai Bizottság megbízásából két tanulmányt is készített a
termékek környezeti hatásáról és arról, hogy életciklusuk mely stádiumaiban csökkenthetők ezek a
hatások a legnagyobb mértékben.
A tanulmány első része (EIPRO) arra fókuszál, hogy kiválassza azokat az EU-ban fogyasztott
termékeket, melyeknek életciklusuk során a legnagyobb környezeti hatása van. A környezeti hatást
több különböző szempontból mérték (pl. mérgező anyagok, globális felmelegedés, ózon kibocsátás)
körülbelül 300 termékcsoport esetében.
A tanulmány második része (IMPRO) azokat a lehetséges módszereket azonosítja, melyekkel a
termékek környezeti hatása csökkenthető. A kutatások a technológiailag már megoldható
módszereket vizsgálták. A tanulmányok szerint az alábbi három termékcsoport rendelkezik a
legnagyobb környezeti hatással a háztartások fogyasztási mintájában: személyautók, lakóépületek
illetve a hús és tejipari készítmények.
2009-ben hozták nyilvánosságra az EU-ban végzett zöld közbeszerzéssel kapcsolatos kutatás
eredményeit. A The value of green tanulmány mind a mai napig meghatározó eredményeit a 3.2
fejezetben mutatom be.
2010-ben jelent meg az EU 2020 Stratégiája /COM (2010) 2020 final/, mely szintén kiemelte a zöld
közbeszerzés jelentőségét. „Az Európa 2020 stratégia olyan növekedést hivatott megvalósítani,
amely intelligens, azaz amelynek esetében az oktatási, a kutatási és az innovációs beruházások
hatékonyabbak, fenntartható, mert kulcseleme az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való
átállás, és inkluzív, mivel nagy hangsúlyt fektet a munkahelyteremtésre és a szegénység
csökkentésére. A stratégia középpontjában öt ambiciózus célkitűzés áll, amelyek a foglalkoztatással,
az innovációval, az oktatással, a szegénység visszaszorításával és az éghajlat-politikával/energiaüggyel
kapcsolatosak.”(EU, 2020)
A stratégia keretében szintén kidolgozásra került az Energia 2020 közlemény (Energia 2020) is, mely a
következő 10 évre meghatározza az energiával kapcsolatos célokat és kihívásokat. Ebben a
közleményben is kiemelt szerepet kap a közbeszerzés. A közbeszerzéssel példát mutatva kell elérni,
hogy energiatakarékos és innovatív megoldások szülessenek főként az épületenergetika és a
közlekedés területén.
Zöld szempontok az építőiparban – EEA (2009-2010) Az EEA 2009-ben hozta nyilvánosságra zöld
közbeszerzéssel kapcsolatos tanulmányának eredményeit. A tanulmány azt vizsgálta, hogy három
építőiparral kapcsolatos termékcsoport (vízmelegítő berendezések, ablakok, építési hulladék kezelés)
esetében milyen zöld kritériumokat alkalmaznak Ausztriában, Németországban, Dániában és az
Egyesült Királyságban. Vizsgálták a jelenlegi energia- és környezeti teljesítménnyel kapcsolatos
címkézési rendszereket, szabályozásokat, szabványokat és ezekkel kapcsolatos esettanulmányokat.
Ezen kívül vizsgálták azt is, hogy a védjegyezés mennyiben járulna hozzá ezekben a
termékcsoportokban a zöld közbeszerzés elterjesztéséhez. (LCC, 2007)
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Nemzeti zöld és fenntartható közbeszerzés követelményrendszerek összehasonlító vizsgálata
(2010) A tanulmányt az AEA Technology Group készítette és 10 ország zöld/ fenntartható
közbeszerzési politikáit, támogató eszközrendszereit vizsgálták. (AEA,2009)
2011-ben megjelent a Zöld Közbeszerzés kézikönyv második, kibővített kiadása.
2012-ben a Zöld Közbeszerzés kézikönyv második kiadásához kapcsolódóan kiadásra került az ún.
Good Practice Example Booklet, mely az Unióban megvalósult zöld közbeszerzési mintaprojekteket
ismerteti.
A zöld közbeszerzés elterjesztése a Skandináv államokban (2012) című beszámoló több a témában
készült tanulmány összefoglalója és arra mutat rá, hogy milyen módszerekkel lehet a zöld
közbeszerzést jobban integrálni a jogszabályi gyakorlatba. A tanulmány a Skandináv miniszterek
tanácsa fenntartható termelés és fogyasztás munkacsoportjának megbízásából készült. (Norden,
2012)
Egy szintén 2012-ben készült olasz tanulmány (Testa et al, 2012) Tréningek és oktatás a zöld
közbeszerzés elterjesztéséért (2012) rámutat, hogy a zöld közbeszerzés bevezetésére legnagyobb
hatással a tudás és a rendelkezésre álló know-how van.
A zöld közbeszerzés helyzete Európában, 2012 című tanulmány eredményeit a 3.3. fejezetben
mutatom be.
2014 februárjában elfogadásra került a korábbi két közbeszerzési direktíva revíziója, frissített,
átdolgozott változata. A Tagállamoknak 2016. áprilisig kell ezeket beültetniük a jogrendjükbe. A
2014/24/EU a 2004/18/EC -t, a 2014/25/EU pedig a 2004/17/EC-t váltja fel.

2.1 A zöld közbeszerzés szabályozási háttere
2004-ben megtörtént a zöld közbeszerzés jogi hátterének megalapozása azáltal, hogy az Unió
elfogadott két direktívát, melyek tartalmazták, hogy a környezeti szempontok integrálhatóak a
közbeszerzési eljárásba. Ezen kívül lépéseket tettek az életciklus alapú költségelemzés (life cycle
costing), a teljesítményalapú vagy funkcionális meghatározások (performance based definition)
elterjesztése, ezzel lehetőséget adva az innovatív technológiáknak piacszerzésének.
A 2004/18/EC bevezetőjében leírja, hogy a közbeszerzés miként járulhat hozzá a környezet
védelméhez, a fenntartható fejlődéshez és ezzel egy időben biztosítva a gazdaságilag legelőnyösebb
ajánlat kiválasztását:
o Környezetvédelmi szempontok megfogalmazásával a műszaki leírásban (Article
23(3)b)
o Az ökocímkék alkalmazásával (Article 23(6))
o A szerződéses feltételekben alkalmazott környezeti és társadalmi követelményekkel
(Article 26)
o Gazdasági partnerektől való környezetvédelmi intézkedések elvárásával (Article 27)
o Környezetvédelmi kritériumok bírálati szempontként történő alkalmazásával (Article
53)
2014 februárjában az európai közbeszerzési reform részeként elfogadásra került a korábbi két
közbeszerzési direktíva revíziója, frissített, átdolgozott változata. (2014/24/EU és a 2014/25/EU)
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Az új közbeszerzési szabályozás célja, hogy megkönnyítse a környezeti szempontok integrációját a
közbeszerzési eljárásokba. A direktívákhoz kapcsolódnak horizontális záradékok is, mely többek
között a környezetvédelmi követelményekre, a címkék használatára és a teljes gyártási folyamatra
vonatkozó környezeti szempontok figyelembevételére valamint az életciklus költségek alapján
történő értékelésre vonatkoznak.(PPR, 2014)
Horizontális záradék





A közbeszerzési szerződések megvalósításakor a vállalkozásnak meg kell felelni a vonatkozó
EU, nemzetközi és nemzeti környezetvédelmi szabályozásnak
Az a vállalkozás, mely nem felel meg ezeknek a környezetvédelmi kötelezettségeknek
kizárható ez eljárásból
Az ajánlatkérő hozhat olyan döntést, hogy nem a legjobb ajánlatot választja, abban az
esetben, ha az ajánlat nem felel meg a környezetvédelmi kötelezettségeknek
Visszautasítható az az ajánlat, mely gyanúsan alacsony ára mögött környezetvédelmi
szabályozásnak való meg nem felelés áll (PPR FS 7, 2014)

Címkék
A címke egy olyan jelzés/dokumentum, mely bizonyítja, hogy az adott termék tudományos alapon,
előre meghatározott minőségi követelményeknek felel meg. Az új szabályozás lehetőséget nyújt a
beszerzőknek arra, hogy egy címkére vagy ökocímkére hivatkozzanak, amikor a termék környezeti
tulajdonságait specifikálják.
Ugyanakkor bizonyos feltételeknek teljesülnie kell:







Minden a címke megszerzéséhez szükséges követelménynek kapcsolódia kell a beszerzés
tárgyához, vagy ha olyan követelményeket is tartalmaz a címke, melyek nem közvetlenül a
beszerzés tárgyhoz kapcsolódnak akkor nem várható el az ajánlattevőtől a meglétük.
Ugyanakkor a címke követelményei közül kiemelhetőek a szerződés tárgyára vonatkozó
elemek.
A címkézési rendszernek átláthatónak és független szervezetek által kidolgozottnak lennie a
szükséges érdekelt felek bevonásával a kritériumok meghatározásakor- állami szervezetek,
fogyasztók, gyártók, kereskedők stb.
A címkének objektív, nem diszkriminatív követelményeket kell támasztani, melyek minden
érdekelt fél számára hozzáférhetőek
Amennyiben egy ajánlattevő nem tudta a címkét határidőre megszerezni, azzal egyenértékű
másik címkét vagy bizonyítékot is el kell fogadnia a beszerzőknek az ajánlatok bírálatakor.
(PPR FS 7, 2014)

Gyártási folyamat
Az ajánlatkérők figyelembe vehetik a gyártási és ellátási folyamatokat még abban az esetben is,
amikor ezek nem képezik közvetlenül tárgyát az ajánlatnak. Például: Amikor a műszaki leírásban
definiálják a beszerzendő terméket, előírhatják azt, hogy a termék gyártásakor ne alkalmazzanak
mérgező kemikáliákat vagy energiahatékony gépekkel állítsák elő őket.
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Az ajánlatkérők dönthetnek úgy is, hogy az a vállalkozás nyeri el a tendert, akinek a termékei a lehető
legjobban megfelelnek a követelményeknek vagy választhatják azt a terméket is mely méltányos
kereskedelemből származik.
Az ajánlatkérők alapozhatják a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását környezeti
szempontokra is: pl. újrahasznosított vagy fenntartható erdőgazdálkodásból származó faanyagból
előállított papírra nyomtatott könyvek. (PPR FS 7, 2014)
Életciklus költségek
Az új szabályozás kifejezetten ösztönzi az életciklus költségeken alapuló megközelítés használatát.
Ebben az esetben az életciklus költség nem csak a szerződés élettartamára vonatkozik és az adott
ajánlatkérőnél jelentkező belső költségekre, hanem az externális környezeti költségekre is.
A belső költségek lehetnek kutatás fejlesztési, gyártási, logisztikai, energiahasználattal és
ártalmatlanítással összefüggő költségek.
Az externális költségek az üvegházhatású gázok kibocsátását, a termékhez felhasznált nyersanyagok
előállításakor keletkező szennyezést is magukba foglalják. Az externáliákhoz kapcsolód költségek csak
abban az esetben vehetők figyelembe, ha monetáris értékük meghatározható és ellenőrizhető.
Amennyiben nem létezik közös Uniós módszertan az életciklus költségek számítására, ki lehet
dolgozni nemzeti, regionális és helyi szintű módszertant is. Ugyanakkor a módszertannak annyira
általánosnak kell lennie, hogy ne csak egyetlen beszerzési eljárásra legyen alkalmazható és a
szükséges adatokat az ajánlattevők reális erőfeszítésekkel be tudják szerezni. (PPR FS 7, 2014)
A két új direktíva igen nagy lehetőséget ad a zöld közbeszerzés jelenleginél nagyobb arányú
elterjesztésére, hiszen lényegesen nagyobb mozgástér jut a beszerzőknek környezetvédelmi
szempontból. Kérdés az, hogy az egyes tagállamok jogrendjében mennyire fognak hangsúlyosan
szerepelni ezek a lehetőségek.
Precedens értékű esetek
Az alábbi négy fontos esetben született bírósági döntés olyan beszerzésekről, melyek támpontot
adnak a beszerzőknek a zöld szempontok korrekt használatáról és megerősítést nyújtanak a zöld
szempontok ellen fellépő ajánlattevőknek is.
'Helsinki Bus' case (Case C-513/99 of 17 September 2002)
1997-ben Helsinki önkormányzata úgy döntött, hogy buszközlekedési szolgáltatásaikat
megpályáztatják. Olyan bírálati szempontokat alkalmaztak, mint pl. a teljes ár, a buszflotta minősége
és az üzemeltetési minőség. Az bírálati szempontok egyikének értelmében az ajánlattevők
pluszpontokra tehettek szert, ha bizonyos kibocsátási és zajszinteket betartottak. Ezen pluszpontok
alapján a szerződést a HKL-nek ítélték, ami a városi közlekedési társaság.
A Concordia Bus, a versenytárs, megtámadta ezt a döntést azzal érvelve, hogy a kibocsátási és
zajszinteket nem lehetett bírálati szempontként alkalmazni, mert azok nem eredményeztek gazdasági
előnyt az ajánlatkérő számára. Ebben az esetben a bíróság úgy tekintette, hogy a bírálati
szempontok, amelyek a nitrogénoxid-kibocsátásra és a buszok zajszintjére vonatkoztak, megfeleltek
annak a követelménynek, miszerint kapcsolódniuk kell a szerződés tárgyához. Vagyis a környezeti
kritériumok bekerültek a közbeszerzési eljárások elbírálási kritériumai közé, viszont a bíróság három
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pontban meghatározta az ilyen kritériumok használhatóságát. Az első, amit az előbb már említettem,
hogy a követelménynek szorosan kapcsolódnia kell a beszerzés tárgyához, a második, hogy a
pályázati kiírásban és a tenderdokumentációban határozottam említeni kell. Végül a harmadik pedig,
hogy az ajánlatkérőnek nem lehet korlátlan a választási szabadsága, ami azt jelenti, hogy a környezeti
kritériumoknak meghatározhatónak és objektíven számszerűsíthetőnek kell lennie.
'Wienstrom' case (Case C-448/01 of 4 December 2003)
Ebben a tenderben azt írták elő, hogy az ajánlattevőknek az áramot megújuló energiaforrásból kell
szolgáltatni, ami azt jelenti, hogy az ajánlattevőknek be kellett bizonyítani, hogy évente annyi zöld
áramot tudnak szállítani amennyit a szövetségi fogyasztók egy évben felhasználnak.
A bíróság döntése megerősítette ebben az esetben is hogy elfogadható, a környezetvédelemmel
kapcsolatos bírálati szempontok alkalmazása akkor is, ha azokból nem származik azonnali előnye az
ajánlatkérőnek. Továbbá lehet ilyen kritériumnak fontos, magas súlyozást adni (ebben az esetben
45% volt) és elfogadható, hogy a kritérium a gyártási folyamatra vonatkozzon akkor, ha ez szorosan
összefügg a termékkel.
Evropaïki Dynamiki (Case T-331/06 of 8 July 2010)
Egy nemrégiben született bírósági döntés mutatja, hogy milyen megközelítéssel érdemes élni az
ajánlatkérőknek környezetmenedzsment rendszerek esetében. Az Európai Környezetvédelmi
Ügynökség (EEA) IT tanácsadási szolgáltatást tendereztetett, melynek eredményét egy nem nyertes
ajánlattevő kérdőjelezte meg. Az odaítélési szempontok között 10%-os súllyal szerepelt az
ajánlattevő „környezetvédelmi politikája”. A támadás abból adódott, hogy az EEA annak a cégnek
adta a legmagasabb pontszámot, akinek harmadik fél által tanúsított környezetmenedzsment
rendszere volt.
A bíróság úgy döntött, hogy azáltal, hogy az EEA más és más pontokat adott az ajánlattevőknek a
környezeti politikájuk minősége alapján, megfelelő módszer az értékelésre és a harmadik független
fél általi tanúsítás vélhetően valóban nagyobb elkötelezettséget is jelent.
Ez a példa jól szemlélteti a környezetvédelmi kritériumok értékelésének érdekességét, és kiemeli „az
azzal egyenértékű” szóhasználat jelentőségét. Amíg harmadik független fél általi tanúsítást előírni
nagy általánosságban nem lehet/célszerű, addig az ajánlattevő környezetvédelmi elkötelezettségét
mutató bizonyítékként értékelhető. (részletes magyarázat a 6. fejezetben a beszerzéstechnika
résznél)
The 'Dutch Coffee' case (Case C-368/10 of 10 May 2012)
A kérdéses tenderben kávéautomatákat és a hozzájuk tartozó összetevőket szerették volna
beszerezni szociális és környezeti követelményeket támasztva.
Ebben az esetben két címkét is használtak, az egyik a méltányos kereskedelemmel, a másik pedig a
felhasznált alapanyagok bio termesztésével függött össze.
A bíróság helybenhagyta, hogy nem lehet előírni, hogy egy bizonyos termék, bizonyos címkével
rendelkezzen. A bio termesztés a műszaki specifikációban előírható, de a szociális szempontok nem
így működnek. A Max Havelaar címke szerinti szempontok arra vonatkoznak, hogy az ajánlattevő
milyen követelményeket támaszt a gyártóval szemben. Ugyanakkor a bíróság szerint elfogadható az,
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hogy a gyártási folyamatra fogalmazzunk meg odaítélési szempontot még abban az esetben is, ha ez
nem közvetlenül képezi a beszerzés tárgyát.
Zöld közbeszerzéshez kapcsolódó, azt segítő szabályozások az EU-ban
A zöld közbeszerzés európai helyzetéhez hozzá tartoznak az alább táblázatos formában ismertetett
szabályozási keretek is. Kiemelt szerepük van, hiszen hozzájárulnak a zöld közbeszerzések sikeréhez.
Ezek közül is kiemelném az EU Ecolabel és EMAS rendeleteket, valamint az energiacímkékről szóló
szabályozást. Ezek állnak a legszorosabb kapcsolatban a zöld beszerzéssel. A 2. táblázatból az is
látszik, hogy egy-egy környezetvédelmi eszköz/módszer felfuttatása, bevezetése igen komplex
megközelítést kíván szakpolitikai szinten is. Ebben az esetben elmondható, hogy ha nem is tökéletes
még a keretrendszer, törekvések látszódnak az Uniós szabályozás összehangolására.
Évszám
2012
2010
2010
2010
2009
2009
2008
2009
2007
2011
2011
2009
2008
2010

Szabályozás

Téma

Energiahatékonységi direktívák (Directive 2012/27/EU)
Energiahatékonyság
Épületek energiahatékonysága (Directive 2010/31/EU)
Energiahatékonyság
Energia címkézés (Directive 2010/30/EU)
Energiahatékonyság
EU ECOLABEL (Regulation (EC) No 66/2010)
Ökocímkézés
Ökodizájn direktívák (Directive 2009/125/EC)
Ökodizájn
EMAS rendelet (Regulation (EC) No 1221/2009)
Környezetmenedzsment
EU ENERGY STAR (Regulation No 106/2008)
Ökocímkézés
Tiszta járművek (Directive 2009/33/EC)
Közlekedés
REACH (Regulation (EC) No 1907/2006)
Vegyi anyagok
Építőipari termékek (Regulation (EU) No 305/2011)
Építőipar
RoHS (2011/65/EU)
Vegyi anyagok
Megújuló energiaforrások (2009/28/EC)
Megújuló energiaforrások
Élelemiszer - Bio
Ökocímkézés
Faanyagok (Regulation (EU) No 995/2010)
Építőipar
2. táblázat: A zöld közbeszerzéshez kapcsolódó szabályozási környezet az EU-ban
Forrás: saját összeállítás a GPP Europe alapján

2.2 Az Európai Unió várható lépései a zöld közbeszerzés további terjesztésére
Úgy gondolom, hogy a legkézenfekvőbb további lépés az egységes kritériumrendszer további
fejlesztése lesz az Unió számára. A zöldközbeszerzés eredményessége nagyban függ az alkalmazott
kritériumoktól, specifikációktól, ezért nagyon fontos az átlátható, igényes kritériumrendszer
felállítása a termékekre és szolgáltatásokra egyaránt. Az egyes országok számos saját
szempontrendszert dolgoztak ki, melyek a gyakorlatban működnek, viszont szükség van egy
egységes, kompatibilis kritériumrendszerre is (akárcsak az EU Ecolable címke). Azért, hogy az egyik
tagállamban kiírt tenderen, ne csak az adott országban működő és zöld kritériumainak megfelelő
cégek vehessenek részt, hanem érvényesüljön az EU fő előnye, vagyis, hogy a kereskedelemnek nem
határai az országhatárok. Az egységes kritériumrendszer bevezetése elméletileg csökkenteni hivatott
a gazdasági szereplők és a beszerzők számára is az adminisztrációs terheket. Másrészt hasznos
azoknak a cégeknek, akik egynél több tagállamban működnek, valamint a kis- és
középvállalkozásoknak is, akiknek kapacitása behatárolt a különböző beszerzési eljárások
menedzselésének szempontjából. Számos termékcsoportra már rendelkezésre áll ilyen
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kritériumrendszer, noha ezek gyakorlati, laikusok számára történő alkalmazhatósága véleményem
szerint megkérdőjelezhető. Mindenesetre a kritériumrendszer további termékcsoportokkal való
bővítése, az eddigiek frissítése segítséget nyújt a téma szakértőinek. Ezen kívül a kritériumok az EU
ökocímke rendszerrel történő harmonizálás is segítséget nyújthat a beszerzők számára. (lásd 6.2.
fejezet)
Mint már említettem az Európai Bizottság által kitűzött cél, hogy a tagállamokban a közbeszerzések
50%-a környezetbarát legyen. E cél eléréséért két fő irányban tettek eddig lépéseket:
Az egyik irány, hogy az Uniós forrásokból finanszírozott projektek során kötelezővé tegyék a zöld
beszerzést. Nem véletlenül, hiszen az Unió minden évben euró milliókat költ kutatási, regionális
fejlesztési, gazdasági és szociális projektekre. Érthető, tehát, hogy azoktól a közintézményektől,
melyek ezen támogatásokat élvezik, elvárják az általuk fontosnak tartott zöld beszerzési koncepció
alkalmazását, legalábbis a támogatott projekt erejéig. Ha ezt sikerülne elérni, valószínűleg közelebb
kerülnénk az 50% eléréséhez. Ezt abból gondolom, hogy ezeket a forrásokat nagyrészt olyan országok
kapják melyekben a zöld közbeszerzések aránya elmarad az európai átlagtól, de ha kötelező
érvényűen egy projekt során alkalmazták és megtanulták a módszert, akkor talán könnyebben
integrálják a mindennapi tevékenységeikbe is. (Bár meg kell jegyezzem, hogy a hazai gyakorlatban ez
nem egészen működik, mivel a beszerzők, projektmenedzserek nem rendelkeznek a szükséges
tudásanyaggal. Az uniós projektek esetében általában kötelező fenntarthatósági képzés a támogatási
időszak elejére történő időzítésével ez a probléma viszont orvosolható.) A másik a már fent említett
egységes kritériumrendszer kidolgozása. E két módszer fenntartása mellett lassan időszerűvé válik
egy újabb felmérés elkészítése, mely az elért eredményeket mutatja majd.

2.3 Nemzetközi kitekintés
Noha a legtöbb adat az Unióból származik a világ többi részén is alkalmazzák a zöld közbeszerzés
koncepcióját. A nemzetközi helyezet, ismertetésére nem térnék ki, viszont fontosnak tartom a
teljesség igénye nélkül felsorolni azokat a nagy szervezeteket, melyek támogatják világszinten a
zöld/fenntartható beszerzéseket, mert úgy vélik, hogy a jelenlegi fenntarthatatlan fogyasztási
mintákon a közbeszerzés erejével lehetne változtatni. A következőkben néhány világszervezet zöld
közbeszerzéssel kapcsolatos iránymutatásait fogom ismertetni az GPP Europe válogatása alapján.
United Nations Environment Programme – UNEP és a Marrakech Task Force a fenntartható
közbeszerzésért
A Marrakech Task Force a fenntartható közbeszerzésért (Sustainable Public Procurement, SPP) egy
nemzetközi kezdeményezés, melyet 2005-ben alapítottak Svájcban annak érdekében, hogy
népszerűsítse a fenntartható közbeszerzést a fejlődő és fejlett országokban egyaránt. A
kezdeményezés résztvevői nemzetközi szervezetek és a világ minden tájáról érkező államok, akik
olyan módszertant dolgoztak ki, mellyel közbeszerzéseiket fenntarthatóvá tudják tenni. Mindeddig a
fenntartható közbeszerzés népszerűsítése, képzési és támogató anyagok kidolgozása, érintett
felekkel történő egyeztetések történtek.
Az UNEP- Egyesült Nemzetek Környezetvédelmi Programja az ENSZ környezetdelemért felelős
szervezete, melynek feladata, hogy koordinálja a környezetvédelmi szakpolitikákat világszerte és
felhívja az államok figyelmét a legfontosabb környezetvédelmi kérdésekre. Az UNEP már hosszú ideje
támogatja a fenntartható közbeszerzést az alábbi eszközökkel:
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A fenntarthatóság közbeszerzésekbe való integrálásának népszerűsítése (világ, nemzeti és
helyi szinten egyaránt)
Információ megosztás és jó példák ismertetése
Képzési anyagok és gyakorlati útmutatók kidolgozása a fenntartható közbeszerzés
megvalósításáért

Ez a munka számos partnerséget eredményezett, így az UNEP aktívan részt tud vállalni a fenntartható
közbeszerzés népszerűsítésében, oktatásában. AZ UNEP-hez kötehető a Sustainable Public
Procurement Initiative (SPPI - Nemzetközi Kezdeményezés a Fenntartható Közbeszerzésért) is, mely
kezdeményezésben magyar partnerként kollégáimmal részt veszünk. Feladatunk, az együttműködés
során a megküldött nemzetközi tanulmányok, beszámolók gyakorlatok, fejlesztési irányok
véleményezése, a hazai példák esettanulmányok megküldése, az alábbi munkacsoportok szakmai
támogatása:






1/A Fenntartható közbeszerzés megvalósítása, bevezetési módszerek, eszközök fejlesztése
1/ B A zöld közbeszerzés környezeti, gazdasági és társadalmi hatásainak monitorozása
1/ C Fenntartható/zöld közbeszerzési jó gyakorlatok, mintaprojektek megvalósítása
2/ A Greening the supply chains, zöld ellátási láncok, beszerzési források kialakítása
3/A Környezetbarát termék védjegyek, környezetmenedzsment szabványok (SE, 2015)

Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD - Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet
Az OECD államközi szervezet, mely tudásmegosztó platformként működik a demokrácia és piaci
folyamatok terén annak érdekében, hogy:







Támogassa a fenntartható gazdasági növekedést
Segítse a foglalkoztatottságot
Elemelje az életszínvonalat
Biztosítsa a pénzügyi stabilitást
Segítse az egyes országok gazdasági fejlődését
Hozzájáruljon a világkereskedelem működéséhez

Az OECD támogatja a zöld közbeszerzés és a többi környezetvédelmi terület, közbeszerzési
szabályozások, kereskedelmi és versenyjog közötti kapcsolatot. Tanulmányokat, ajánlásokat ad ki
ebben a témában.
World Trade Organization – WTO – Kereskedelmi világszervezet
A WTO tárgyalási platformot és a szabályalkotási vitafórumot biztosít a kereskedelem területén. A
kereskedelem liberalizációjáért és nemzetközi kereskedelmi egyezmények megköttetéséért dolgozik.
A WTO-nak nincsen elkötelezettsége a környezetvédelem irányában, ugyanakkor az egyes
kormányokkal kötött megállapodásaik tartalmaznak környezetvédelmi feltételeket és kitételeket. A
Közbeszerzési Megállapodás (Government Procurement Agreement, GPA) 1996-ban jött létre és nem
minden WTO tagország vesz részt benne. A GPA önmagában nem tartalmaz környezetvédelmi
vállalásokat, de az általános célkitűzések között elismeri a fenntartható fejlődés fontosságát és a
környezet védelmét, megőrzését. Ezért széles körben elfogadott, hogy az ajánlatkérők környezeti
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kritériumokat is támaszthatnak a műszaki specifikációkban, a kiválasztási és bírálati szempontok
között abban az esetben, ha ezek nem vezetnek diszkriminációhoz és objektívek, ellenőrizhetőek.
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3. fejezet Zöld közbeszerzés - mint szakpolitikai eszköz teljesítményértékelési módszerei és az Unióban elért eredmények
2006 és 2012 között
Az elmúlt 14 évben 11 tanulmány készült zöld közbeszerzés témában az Unió megrendelésére (GPP
Europe). Mindegyik egy kicsit más szempontból, más módszertannal mutatja be a helyzetet. A
kutatás során érdekes volt megfigyelni a trendeket, a változó témákat, hangsúlyokat és a hozzájuk
kapcsolódó irányokat a szabályozási környezet változásában. Úgy döntöttem, hogy a továbbiakban 3
igen jelentős tanulmány összehasonlító elemzését fogom elvégezni. A kiválasztott tanulmányok azok,
melyek kvantitatív adatokat tartalmaznak a zöld közbeszerzések volumenére nézve az Unió
Tagállamaiban.
Előre kell vetítenem, hogy a különböző felmérések keretein belül született adatok nagyon
különbözőek és ez nem csak a felmérések között eltelt időnek tudható be. Például Németország a
Take-5 (Bouwer et al,2006) tanulmány szerint a legjobban teljesítő ország, addig a The value of green
(The value of green, 2009) felmérésben gyenge eredményeket ért el. A tanulmányok közötti
különbség igen jól mutatja a jelenlegi helyzetet. Minden egyes tanulmány más és más módszertannal
és értékelési rendszerrel dolgozik, másképp definiálja a zöld közbeszerzést így hiába áll
nagymennyiségű adat rendelkezésre az összehasonlítás, feldolgozás szinte lehetetlen. Az elemzés
módszereként azt a megoldást választom, hogy ismertetem mindhárom tanulmányt és az
eredményeiket, majd a fejezet végén összefoglalásképpen csoportokra, szintekre osztom a
tagállamokat zöld beszerzésben elért eredményeik szerint.

3.1 „ A zöld közbeszerzés Európában” (Take-5 projekt), 2006
Az Európai Bizottság célja már 2006-ban is az volt, hogy a tagállamokban a zöld közbeszerzések
aránya növekedjen. E cél eléréséhez az első lépésük a – „A zöld közbeszerzés Európában” című
tanulmány (Take-5, Bouwer et al, 2006) elkészítése volt.
A tanulmányban felmérték a zöld közbeszerzés akkori helyzetét, alkalmazását a 25 EU tagállamban és
elérhető mintákat, példákat dolgoztak ki a környezeti specifikációkra azon termékek körében
melyeknél a leghatékonyabb lehet a zöldítés. Ez a tanulmány azért fontos, mert képet ad az egyes
tagállamok teljesítményéről, a tapasztalt akadályokról és elsőként két csoportra osztja az alkalmazott
kritériumokat. Nem csak azt figyelték meg, hogy mely tenderekben van zöld kritérium, hanem azt is,
hogy mennyi van belőlük. Akkor az 1-3 zöld követelményt tartalmazó tendereket „light green”-nek
(világos zöld) nevezték. Ha a tenderben 3 vagy annál több zöld követelmény volt „solid green”-nek
(sötét zöld) nevezték. Ez azért fontos, mert a szétválasztás manapság is működik, csak más néven
(core és comprehensive vagyis alap és összetett követelmények- GPP Toolkit) és úgy látom, hogy ez
lesz a továbbfejlesztés alapja is. Elképzelhetőnek tartom, – noha az új szabályozási környezet még
nem ebbe az irányba mutat - hogy egy olyan döntés szülessen az Unión belül, hogy az
alapkövetelményeknek nevezett kritériumok alkalmazása kötelező érvényű legyen az ajánlatkérők
legalább valamely csoportja számára. Ugyancsak ebből a tanulmányból derült ki, hogy van hét ország,
ahol sokkal nagyobb arányban alkalmazzák a zöld közbeszerzést, mint a többi tagállamban. Őket
(Ausztria, Dánia, Németország, Svédország, Finnország, Hollandia és az Egyesült Királyság) nevezték el
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„green-7” országoknak. Míg náluk már 2006-ban például a papírbeszerzéseknél, a szerződések 50%-a
megfelelt a „solid green” elnevezésnek, addig a többi tagállamban mindössze a szerződések 21%-a
felelt meg ennek. Kutatták a hátráltató tényezőket, akadályokat is. A tanulmány szerint a környezeti
tudás, a tréningek, az információk és eszközök hiánya és az elgondolás miszerint a környezetbarát
termékek drágábbak, nagy akadályokat gördítenek a módszer elterjedése elé. Ezeken kívül említik
még a támogatás hiányát mind a menedzsment, mind a politika részéről. Azt gondolom, hogy ezek a
hátrányok sajnos még mindig aktuálisak, főleg azokban az országokban, ahol még nem terjedt el a
zöld közbeszerzés gyakorlata. A rendelkezésre bocsátott eszközök terén látok előrelépést, de erről
majd a 7.2. fejezetben írok. A Take-5 tanulmány kutatói is fogalmaztak meg ajánlásokat a zöld
közbeszerzés koncepciójának bevezetésére, gyakorlatára vonatkozóan. Elsősorban azt emelték ki,
hogy elérhetővé kell tenni a zöld közbeszerzésre vonatkozó információkat minden tagállam
anyanyelvén, valamint nagy előrelépést jelentene nemzeti és uniós tudásbázisok kialakítása,
tréningprogramok létrehozása. A tréningeknek két szintjét ajánlják. Az egyik szint a koncepció
általános bemutatása, a másik már a tényleges alkalmazást segítené, konkrét specifikációkat
ismertetnének. Így lenne elérhető, hogy a zöld közbeszerzési know-how növekedjen. Kiemelik az
ökocímkék, védjegyek, súlyozott kritériumok és szerződési feltételek, vagyis a beszerzési eszközök
ösztönzésének fontosságát és azt, hogy elkerülhetetlen a támogatás biztosítása a menedzsment és a
politika részéről is. Ezt a támogatást viszont össze kell hangolni azokkal a konkrét értékekkel, melyek
a kitűzött célokat jelentik. A környezetmenedzsment rendszerek alkalmazását célszerű szorgalmazni
az ajánlatkérőknél, mert ez minden előnye mellett megkönnyíti a zöld közbeszerzési eljárások
bevezetését.
2015-ből visszatekintve látszik, hogy a Take-5 tanulmány nem volt hiábavaló. Az ajánlások közül, még
ha nem is tökéletesen, de szinte mind megvalósult a GPP Toolkit keretében. A támogatás mind
szervezeti, mind szakpolitikai szinten még mindig hagy kívánnivalót maga után szervezeti és tagállami
szinten, de azt, ahogy az előző fejezetből is láthattuk Uniós szinten a kötelezővé tételen kívül szinte
minden szakpolitikai eszköz felhasználásra került a zöld közbeszerzés támogatására.
A Take-5 tanulmány javaslatai között szerepelt még egy nemzeti és európai szintű értékelési eljárás
kidolgozása is, mely a következőkben bemutatandó „The value of green” tanulmány formájában
készült el.
Statisztikai adatok
A Take-5 tanulmány elkészítéséhez a kérdőívezés és a tenderelemzés módszereit használták fel.

Kérdőíves felmérés
Kiküldött kérdőívek száma

8787

Ebből 1523 az Egyesült Királyságban kiküldött kérdőívek száma
( nagyobb adatbázis, mint a többi tagállamban)

Válaszadási arány

11%

Az Egyesült Királyságban nagyon alacsony volt a válaszadási
arány, így nem kellett korrigálni az adatokat

Vizsgált kérdőívek száma

865

3. táblázat: A zöld közbeszerzés elterjedtsége kérdőíves felmérés alapján
Tenderelemzés
Forrás: Bouwer et al; 2005

Igényelt tenderdokumentációk
Válaszadási arány
Vizsgált tenderek száma

2328
47%
1099

Tagállamonként minimum 11, maximum 169 db
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A kérdőíveket és a hozzájuk csatolt tájékoztatókat az Unió 19 nyelvére fordították le. Az ajánlatkérők
arra a kérdésre válaszoltak, hogy a szervezet, ahol dolgozik, figyelembe veszi-e a környezetvédelmi
szempontokat a beszerzéseiben. Az európai átlag 69%-ban pozitív választ adott. Az országonkénti
bontás a 7. ábrán látható.

7. ábra: A Take-5 kérdőívekre beérkező válaszok aránya tagállamonként
Forrás: Take-5

Ciprus, Csehország, Franciaország, Görögország, Luxemburg, Lengyelország, Portugália, Szlovákia,
Szlovénia és Spanyolország azért nem szerepel a diagramon, mert tőlük 30-nél kevesebb kitöltött
kérőív érkezett. Az adatokból tisztán látszik, hogy a Green-7 országokban (Ausztria, Finnország,
Németország, Hollandia, Dánia, Egyesült Királyság és Svédország) jóval magasabb a zöld szempontok
alkalmazásának aránya, mint a többi tagállamban.
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8. ábra: A zöldközbeszerzés elterjedtsége Európában (kérdőíves felmérés alapján)
Forrás: Take-5

Ezek az adatok véleményem szerint túlságosan pozitív képet mutatnak, de a kutatás készítői is
megjegyzik, hogy talán a válaszadók megfelelni vágyása miatt, vagy az országukról, az általuk
képviselt szervezetről alkotott pozitív kép miatt torzultak az adatok. De még az is egy reális lehetőség,
hogy több a zöld közbeszerzés iránt személyesen érdeklődő, a koncepciót gyakran alkalmazó
beszerző töltötte ki a kérdőívet, mint olyan, aki még nem is igazán tájékozott a témában.
A zöld közbeszerzések aránya a tenderek vizsgálata alapján
A tender elemzés célja az volt, hogy megvizsgálják milyen gyakorisággal és milyen mélységben
találhatók zöld szempontok az ajánlattételi felhívásokban.
Az elemzésre rendelkezésre bocsátott tenderek száma az alábbiak szerint alakult:

Tenderelemzés
Igényelt tenderdokumentációk
Válaszadási arány
Vizsgált tenderek száma

2328
47%
1099

Tagállamonként minimum 11, maximum 169 db

4. táblázat: Tenderelemzés adatai a Take-5 tanulmányból
Forrás: Take-5

Négy szintre sorolták ez alapján a kutatók a tendereket:





„nem zöld”- nem található a dokumentációban zöld szempont
„szürke” – néhány utalás található a zöld szempontokra, de ezek még nem eredményeznek az
eljárás végén környezetbarát terméket
„világos zöld”/ „light green” – 1-3 jól megfogalmazott zöld követelmény található az
ajánlattételi felhívásban
„sötét zöld”/ „solid green” - háromnál több zöld követelmény található az ajánlattételi
felhívásban
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9. ábra: Zöld közbeszerzések az Unióban
Forrás: Take-5

Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Luxemburg, Málta, Portugália, Szlovákia és Szlovénia
nem szerepel a diagramon, mert ezekben az országokban a vizsgált tenderek aránya 30 alatt volt.
Ezeket az adatokat inkább helytállónak, a valósághoz közelebb állónak vélem.

3.2 „The value of green” projekt, 2009
Ez a tanulmány véleményem szerint azért óriási jelentőségű, mert kidolgozásra került egy
módszertan, mely segítségével indikátorok formájában számszerűsíthető, mérhető a zöld
közbeszerzés elterjedtsége. Ezen kívül az új módszerrel mért adatokat is nyilvánosságra hozták. Az EU
módosított Fenntartható Fejlődés Stratégiájában, mely 2006-ban született az Unió vezetői azt a célt
tűzték ki, hogy 2008-ra a zöld közbeszerzés átlagos aránya a tagállamokban annyira emelkedjen, mint
a 2006-os évben legjobban teljesítő tagállamoké. Ezt a célt 2008-ban pontosították, vagyis a kitűzött
cél 50%-os zöld közbeszerzési arány lett, melyet minden tagállamnak 2010-ig kell teljesítenie. 2008
szeptemberében az Európai Tanács megbízást adott az Európai Bizottságnak, hogy dolgozzon ki olyan
gyakorlati módszertant a zöld közbeszerzés mértékének ellenőrzésére, ami 2010-ben és azután is
alkalmazható lesz. Ezen megbízásból készült el a The value of green tanulmány 2009-re a
PricewaterhouseCoopers, a Significant és az Ecofys közreműködésével. A tanulmány fő célja, hogy
megmutassa:
1. A zöld közbeszerzések mennyiségét és értékét az összes közbeszerzéshez viszonyítva
2. A zöld közbeszerzés hatását a CO2 kibocsátásra és a költségekre
3. A zöld közbeszerzés jelenlegi szintjét a „green-7” országaiban
A teljesség igénye nélkül ismertetem a tanulmány azon részeit, melyeket fontosnak tartok a további
összehasonlítás és trendelemzés szempontjából.
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Ez a tanulmány megpróbál választ adni az oly gyakran felmerülő kérdésre, hogy vajon a zöld
beszerzésnek milyen gazdasági hatása lesz? Milyen környezeti hatást érünk el vele? Összességében a
kérdőív és a mintavételezés véleményem szerint jónak bizonyult a zöld közbeszerzés mértékének és
értékének, valamint hatásának mérésére egyaránt. A módszertan minden tagállamban megállja a
helyét a statisztikai adatok kinyeréséhez. Ami még ennél is több, ez a tanulmány foglalkozik először
számszerűen a zöld közbeszerzés költségeivel és a CO2 kibocsátásra gyakorolt hatásaival. Tehát
mindenképpen útmutatónak és hiánypótlónak tartom a kutatást. Egyetlen hibája hogy csak a green-7
országokra korlátozódott, így például a hazai helyzetre vonatkozóan nincsen adatunk.
Az alkalmazott adatgyűjtési módszer a kérdőívezés volt. 2006-2007-ben végezték a felmérést, 2907
ajánlatkérőt kerestek meg, ebből 1105 (38%) töltötte ki a digitális kérdőívet. Tíz olyan
termékcsoportot választottak ki, ami a mindennapokban szükséges, használatos. A felmérésben
résztvevő ajánlatkérőktől megkérdezték azt is, hogy a legutóbbi befejezett beszerzéseikben volt e
zöld kritérium. Ezek a kritériumok aszerint lettek felosztva, hogy mennyire kapcsolódnak a
kulcsfontosságú környezeti hatásokhoz. Ez lényeges fejlődés az alkalmazott kritériumok száma szerint
való felosztáshoz képest, melyet a Relief tanulmányban alkalmaztak. A két kategória a „core green”
(csak a legfontosabb környezeti hatásokra fókuszál) és a „comprehensive green” (legjobb zöld
termék) elnevezést kapták.
A zöld közbeszerzés elterjedtsége viszonylag magasnak mondható a „green-7” országokban. A
vizsgált években tett erőfeszítéseik eredményeképpen átlagosan 45%-a az összes beszerzés
értékének (1. indikátor) és 55%-a az összes szerződésnek (2. indikátor) tartalmaz környezeti
kritériumokat. A legjobban teljesítő ország az Egyesült Királyság az 1-es indikátorral mérve: 75%-a az
összes beszerzésük értékének zöld. Hollandia az utolsó ebben 27%-kal.

Összesített eredmények az 1-es indikátorral mérve
Átlag
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10. ábra: Összesített eredmények: a zöld közbeszerzések értékének százalékos arányai (1-es indikátor)
Forrás: saját összeállítás a (The value of green, 2009) adatai alapján
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A 2-es indikátorral mérve Ausztria a legjobb 62%-kal és Németország az utolsó 46%-kal. A
különbségek a százalékos értékekben az indikátorok között azzal magyarázhatók, hogy az 1-es
indikátorban egy nagy értékű szerződés nagyobb súllyal szerepel, mint egy kis értékű szerződés.
Összesített eredmények a 2-es indikátorral mérve
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11. ábra: Összesített értékek: a zöld közbeszerzések számának százalékos aránya (2-es indikátor)
Forrás: saját összeállítás a (The value of green, 2009) adatai alapján

A legtöbb országban nagy különbségek mutatkoznak a zöld közbeszerzés általános szintjét illetően a
termékcsoportokra vetítve. A legjobb értékeket az elektromosság, IT eszközök és a bútorok érték el.
Az utolsók lettek az építés, kertészeti szolgáltatások, és a közlekedés. A takarító szolgáltatások és a
papíráru érte el a legmagasabb beszerzési arányt, ha a „comprehensive green” kritérium szerint
nézzük. Nem mutatkoznak túl nagy különbségek a két indikátor adatai között, vagyis az egyes
termékcsoportokban zöld szempontok szerint beszerzett termékek értékének és mennyiségének
százalékos aránya közel azonos. Ebből kifolyólag az 1-es indikátor ábráját (12. ábra) elegendőnek
tartom a szemléltetéshez.
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Összesített eredmények termékcsoportonként az 1-es indikátor szerint
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12. ábra: 1-es indikátor eredményei termékcsoportonként, az összes vizsgált ország átlaga
Forrás: saját összeállítás a (The value of green, 2009) adatai alapján

A zöld közbeszerzés széndioxid kibocsátásra gyakorolt hatása
A tanulmány kimutatta, hogy 25%-os CO2 kibocsátás csökkentés érhető el, ha mind a 10
termékcsoportban zöld beszerzést alkalmazunk. Meg kell jegyezni, hogy ez az arány lehet nagyobb is
és kisebb is. A felmérés során nem alkalmaztak teljes életciklusra vonatkozó értékelést, hanem a
lehető legjobb becsléssel próbáltak számolni és a hatásokat CO2 egyenértékesben fejezték ki, melyet
manapság „közérthető és elfogadott” környezeti hatás indikátornak mondhatunk. Ha a teljes
életciklus elemzési adatokkal dolgoztak volna, és ha a többi környezeti hatást is beszámították volna,
akkor a zöld közbeszerzésnek jóval nagyobb pozitív hatása mutatkozna pl. légszennyezés csökkentés,
föld és vízszennyezés csökkentés, vagy hulladékkezelésben. Ez azt jelenti, hogy az ajánlatkérőknek
megvan a lehetősége, hogy fenntarthatóan csökkentse a kibocsátását a zöld közbeszerzés
koncepciójának alkalmazásával. Az átlag CO2 kibocsátások a tanulmány két éve alatt -9%
(Németország) és -47% (Hollandia) körül mozogtak attól függően, hogy termékcsoportonként milyen
mértékben alkalmazták a zöld közbeszerzést. A tanulmány azt mutatja, hogy a legtöbb
termékcsoportra a környezetbarát beszerzés CO2 kibocsátás csökkenést eredményez. Az építés,
kertészeti munkák, papír és a textilárukkal érhető el a legnagyobb eredmény.
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13. ábra: A zöld közbeszerzés CO2 kibocsátásra gyakorolt hatása (a negatív értékek azt jelentik, hogy csökkent a kibocsátás)
Forrás: saját összeállítás a (The value of green, 2009) adatai alapján

A zöld közbeszerzés költségekre gyakorolt hatása
Az általános vélekedéssel ellentétben ez a tanulmány is azt mutatja, hogy a zöld beszerzés költség
megtakarításhoz vezet az ajánlatkérők számára, nem pedig költségnövekedéshez. Amikor az
életciklus értékelés (LCC) koncepciójával közelítenek a zöld beszerzés anyagi hatásihoz, akkor kiderül,
hogy a költségekre gyakorolt hatása a „green7” országaiban -1% lett a vizsgált két évben. Vagyis
annak ellenére, hogy a környezetbarát kritériumok alkalmazása a beszerzésekben magasabb azonnali
költséget jelenthet, átlagosan mégis 1%-os költségcsökkenést idéz elő. Ez azért van, mert a zöld
termékek magasabb beszerzési árát kompenzálja az alacsonyabb működtetési költség. Ezt érdemes
számításba venni az árak mérlegelésénél. Sajnos a mai napig sem épült be az életciklus szerinti
értékelés módszere a beszerzési folyamatokba. Az ajánlatok között inkább a beszerzési ár dönt. A
tanulmányból kiderül, hogy nagyjából két olyan termékcsoport van, mellyel jelentős
költségcsökkentés érhető el a zöld beszerzés alkalmazásával. Ezek az építés és a közlekedés.
Ez magyarázza azt a tényt, hogy jelentős különbségek vannak az országok költség csökkenései között.
Például az Egyesült Királyságban -5,7% és Dániában pedig 0,31% a költségnövekedés. Vagyis Dánia az
építésben és közlekedésben kevesebbet alkalmazza a zöld közbeszerzés koncepcióját.
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14. ábra: A zöld közbeszerzés költségekre gyakorolt hatása (A negatív érték költségcsökkenést jelent, a pozitív pedig
költségnövekedést.)
Forrás: saját összeállítás a (The value of green, 2009) adatai alapján

A széndioxid kibocsátásra gyakorolt hatás és a költségekre gyakorolt hatás közötti kapcsolat
A termékcsoportok szintjén összehasonlítást végeztek a CO2 kibocsátásra és az anyagiakra gyakorolt
hatás szerint. Mivel minden termékcsoport esetében ugyanaz az összehasonlítás alapja (CO 2
kibocsátás) így kiderült, hogy melyik termékcsoport eredményez nagyobb széndioxid kibocsátás- és
költség csökkenést. Mind a „core” és mind a „comprehensive” szintű zöld beszerzésre vizsgálták. A
vizsgálat eredménye az lett, hogy csak a közlekedés, építés és a „comprehensive” takarítás, amelyik
mind CO2 csökkenéshez, mind költség csökkenéshez vezet. Ezek azok a termékcsoportok, amelyekre a
beszerzőknek fókuszálnia kellene, amikor a zöld közbeszerzési eljárást bevezetik.

15. ábra: CO2 kibocsátás és gazdasági hatás termékcsoportonként
Forrás: The value of green, 2009, (fordítás: saját munka)
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A vízszintes tengely mutatja a zöld közbeszerzés gazdasági hatásit, míg a függőleges a CO2
kibocsátásra gyakorolt hatásait. Azoknak a termékcsoportoknak, melyek a diagram jobb felső
sarkában vannak negatív a széndioxid kibocsátásra gyakorolt hatása és a gazdasági hatása is. Ezeket
kellene favorizálnia a beszerzőknek. Az ábrából az derül ki, hogy csak a közlekedésre, építésre és a
„comprehensive” takarítási szolgáltatásokra negatív a CO2 hatás és a költséghatás is. E mellett
szerintem érdemes odafigyelni az elektromosságra is, mert az építés mellett ennek a legnagyobb a
széndioxid kibocsátása (buborék méret).
Összességében elmondható, hogy a „green-7” megérdemli a nevét, mert komolyan veszik a
környezetbarát elemek alkalmazását a beszerzéseikben, mind elméleti szinten vezérelvekben,
Cselekvési Tervek formájában, mind pedig a gyakorlatban. A legtöbb ajánlatkérő beszerzési
szabályzatában van környezetvédelemre vonatkozó rész is. Legtöbb esetben a középvezetés vagy a
felső vezetés felelős a fenntartható beszerzésben kitűzött célokért. A cél, amit az EU kitűzött 2010-re,
hogy a tagállamok zöld közbeszerzési szintje átlagban elérje az 50%-ot nem valósult meg, de
közelinek mondható.

3.3 „A zöld közbeszerzés helyzete Európában” tanulmány, 2012
A legfrissebb adatokat tartalmazó felmérés (CEPS, 2012) az Unió összes tagállamában vizsgálta a zöld
közbeszerzések elterjedtségét az 1-es és 2-es indikátorral mérve.
A 16. ábra mutatja a zöld közbeszerzések szintjét (2-es indikátor) a 10 vizsgált
termék/szolgáltatáscsoportra (tisztítószerek és takarítási szolgáltatások, épületek, áram, élelmiszer és
catering, kertészeti szolgáltatások, IT berendezések, irodai papír termékek, textilek, közlekedés és
bútorok) az EU 27 tagállamában. A különböző zöldes árnyalatok a különböző szintű fejlettséget
mutatják a zöld közbeszerzések területén. Látszik, hogy Belgium, Dánia, Hollandia és Svédország áll az
élen, őket követik azok a tagállamok ahol a zöld közbeszerzések aránya 20-40% közé esik. A kutatás
készítői is megjegyzik, hogy érdemes azért tájékoztató adatként és fenntartásokkal kezelni az
információkat, hiszen több országban is nagyon alacsony volt a válaszadási arány, így az eredmények
valamelyest torz képet mutathatnak.
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16. ábra: Összesített értékek: a zöld közbeszerzések számának százalékos aránya (2-es indikátor)
Forrás: CEPS, 2012

Az EU-ban a zöld közbeszerzések aránya alacsonyabb, mint 50%. Ezt a célt még 2008-ban tűzte ki az
Európai Bizottság. 20 országban ez az arány még 20%-nál is alacsonyabb. Luxemburg azért maradt ki,
mert nem érkeztek válaszok ebből az országból.
A 17. ábra a zöld közbeszerzések értékének (1-es indikátor) arányát mutatja a 10 termék/szolgáltatás
csoportban a 2009-ben és 2010-ben megkötött szerződések alapján. Összesen 7 országnak sikerült
elérnie, hogy ez az arány 50% felett legyen. A legjobban teljesítő ország, aki 80% feletti eredményt
ért el az Finnország. További 4 ország (Hollandia, Lettország, Magyarország, Litvánia) 60-80%-kal.
Olaszország, Ausztria, Belgium, Románia 40-60% között teljesítenek. 6 ország 20-40% között teljesít
(Szlovénia, Dánia, Svédország, Németország, Spanyolország, Csehország) és 11 ország 20% alatt
(Bulgária, Ciprus, Lengyelország, Görögország, Szlovákia, Franciaország, Észtország, Málta, Egyesült
Királyság, Írország és Portugália).
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17. ábra: Összesített eredmények: a zöld közbeszerzések értékének százalékos arányai (1-es indikátor)
Forrás: CEPS, 2012

Ezek az eredmények nagyon meglepőek, kissé ellentmondásosak is véleményem szerint.
Természetesen indokolhatja az is, hogy pozitív képet szeretnének festeni a megkérdezettek, esetleg
alacsony a válaszadási arány- csak az érdeklődők válaszolnak, és persze lehet termékcsoport függő is
a helyzet.

3.4 Zöld Közbeszerzés Nemzeti Cselekvési Tervek összehasonlító értékelése
Fontosnak tartottam megvizsgálni azt, hogy vajon mely országok teljesítették a nemzeti Cselekvési
Tervekre vonatkozó uniós javaslatot és vajon van-e és ha igen, milyen összefüggés a Cselekvési
Tervek megléte, kora, fejlettsége és az egyes országok zöld közbeszerzésben mutatott teljesítménye
között.
Az összehasonlító értékeléshez az Adelphi kutatásából (Adelphi, 2011) és az EU hivatalos
adatbázisából (GPP Europe, NAPs) származó, a Cselekvési Tervekkel kapcsolatos adatokat használtam
fel. Így az adatok az Európai Gazdasági Térség országaira is kiterjednek (Norvégia, Lichtenstein és
Izland) Viszont Horvátországról csak nagyon minimális adat áll rendelkezésre, hiszen az Adelphi
kutatás korábban készült, mint az Unióhoz való csatlakozása, a hivatalos EU adatbázisban pedig még
csak alapadatok szerepelnek.
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18. ábra: Zöld közbeszerzés nemzeti Cselekvési Tervek az Európai Unióban (2011)
Forrás: Adelphi, 2011

A nemzeti Cselekvési Terveket a terv megléte, létrehozásának dátuma, céljai és termékcsoportjai,
illetve a kötelezés ereje szerint értékelem. Az következő táblázatok (5. és 6. táblázat) mutatják az
egyes tagországok adatait. Vastag betűvel emeltem ki azoknak az országoknak a nevét, ahol kötelező
érvényű a zöld közbeszerzés és szürke kiemeléssel azokat, ahol még nincsen elfogadott Cselekvési
Terv.
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Ssz. Ország

Zöld Közbeszerzés Cselekvési Tervek

Célok és követelmények

Kötelezés

1 Ausztria

2010 júlusában fogadta el a Miniszterek Tanácsa CST-et 14
termékcsoportra, mely a GPP Toolkit alapkövetelményein
Általános kötelezés szövetségi szinten és
alapulnak. Az első felülvizsgálat eredményei 2015 első félévre regionális, illetve önkormányzati szinten.
várhatóak.

Általános kötelezés
minden ajánlatkérő
számára

2 Belgium

Fenntartható Közbeszerzés CST került elfogadásra szövetségi
szinten.

50%-os cél szövetségi szinten és 100%-os
cél a Falamand régióban.

Termékcsoportonkénti
kötelezés minden
ajánlatkérő számára

3 Bulgária

Konzultációk folynak a CST elfogadásáról.

Energiahetékonysági követelmények 5
kiemelt termékcsoportra.

-

4 Ciprus

2007-ben került elfogadásra az első CST és 2012-ben a
megújított CST változat.

2014-re a gépjármű beszerzések 25%-ának
kell tartalmaznia zöld szempontot.

5 Csehország

2010-es szabályozás, mely a CST-et helyettesíti
berendezésekre és bútorokra.

-

Központi/szövetségi
szintű, termékcsoport
specifikus kötelezés

6 Dánia

Kormányzati szintű Intelligens Közbeszerzés Stratégia

50%-os cél az Uniós célkitűésnek
megfelelően.

-

Greening Government Commitments program helyettesíti a
CST-et.

Környezeti hatás szerinti célkitűzések:
például 25%-os üvegházhatású gáz
kibocsátás csökkentés.

8 Észtország

Nincsen kifejezetten zöld közebszerzésre fókuszáló CST

2015-2018-as periódusra 15%-os
célkitűzés, illetve az ajánlatkérők
folyamatos képzése.

-

9 Finnország

Fenntartható Környezeti és Energetikai Megoldások a
Közbeszerzésben című stratégia 2013 óta

Kormányzati beszerzésekben összetett
követelmények bevezetése.

-

7

Egyesült
Királyság

10 Franciaország

15 termékcsoportra vonatkozó
Fenntartható közbeszerzés CST 2007 óta, 15 termékcsoportra követelmény bővítése 20-ra. 13-esetben
kvantitatív célok.

Termékcsoportonkénti
kötelezés minden
ajánlatkérő számára

11 Görögország

A zöld közbeszerzés jogi kereteinek megalapozása
folyamatban.

-

-

12 Hollandia

2003-ban került elfogadásra a CST, mely célul tűzi ki a zöld
közbeszerzések 100%-os megvalósítását.

100%-os célkitűzés.

-

13 Írország

CS tervezet kidolgozása folyamatban.

-

-

14 Lengyelország

A második Fenntartható Közbeszerzés CST 2010-2012-re szólt
és szociális szempontokat is tartalmazott a beszerzésekhez.

-

15 Lettország

2009-ig a Nemzeti Környezetvédelmi program adta a zöld
közbeszerzés kereteit. Azóta CST kidolgozása folyamatban.

-

-

16 Litvánia

2007-2011-es időszakra a CST elfogadásra került,
meghosszabbítása 2012-2015-re szól.

2012-re 25%-os arány elérése volt a cél.

-

5. táblázat: Zöld közbeszerzés Cselekvési Tervek tartalmi elemzése (1. rész)
Forrás: saját összeállítás (GPP Europe, NAPs és Adelphi, 2011 alapján)
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Ssz. Ország

Zöld Közbeszerzés Cselekvési Tervek

Célok és követelmények

Kötelezés

17 Luxemburg

Általános ajánlások a zöld közbeszerzésre vontkozóan.

-

-

18 Magyarország

2007-es CST tervezet, 2010-es CST tervezet, 2012-es
végrehajtási rendeletek. Elfogadott CST nincsen.

-

-

19 Málta

CST elfogadásra került 2011-ben.

Termékcsoportonkénti célok 30-100%-ig
terjedően.

-

20 Németország

Energiahatékony termékek és szolgáltatások beszerzése 2007 Életciklus költség számítás kötelező
óta
alkalmazása szövetségi szinten.

21

Norvégia (EGT
2007-ben került elfogadásra a CST.
ország)

Központi/szövetségi
szintű, termékcsoport
specifikus kötelezés

-

Általános kötelezés
minden ajánlatkérő
számára

22 Olaszország

2008-ban került elfogadásra a CST és megújításra 2013-ban.

50% az Uniós céloknak megfelelően.

-

23 Portugália

2007-ben került elfogadásra a CST.

50%-os célkitűzés az Uniós céloknak
megfelelően.

Központi/szövetségi
szintű általános
kötelezés

24 Románia

CST tervezet készülőben.

-

-

25 Spanyolország 2008-ban került elfogadásra a CST.

Termékcsoportonkénti célok 25-100%-ig
terjedően.

Központi/szövetségi
szintű, termékcsoport
specifikus kötelezés

26 Svédország

2007-ben került elfogadásra a CST.

-

Központi/szövetségi
szintű, termékcsoport
specifikus kötelezés

27 Szlovákia

2012 januárjában került elfogadásra a zöld közbeszerzés CST,
mely 2015-ig érvényes.

2015-re 65% a központosított
közbeszerzésekben és 50% a regionális és helyi szinteken.

28 Szlovénia

2009-ben került elfogadásra CST.

50%-os célkitűzés az Uniós céloknak
megfelelően.

-

-

-

29 Horvátország Még nincsen elfogadott CST.
30 Lichtenstein (EGT ország)
Izland (EGT
31
ország)

30%-os célkitűzés.

6. táblázat: Zöld közbeszerzés Cselekvési Tervek tartalmi elemzése (2. rész)
Forrás: saját összeállítás (GPP Europe, NAPs és Adelphi, 2011 alapján)

Kötelezés: Annak ellenére, hogy az európai direktívák lehetővé teszik és ajánlják a zöld/
fenntarthatósági szempontok integrálását a közbeszerzési eljárásokba vannak olyan tagállamok, ahol
a kötelezés erejével élnek. Ausztriában 2006 óta a közbeszerzési törvény hatálya alá eső eljárások
esetében kötelező a fenntarthatósági szempontok beépítése. 2005 óta Belgiumban is ez a helyzet, de
csak a szövetségi kormányhatóságok számára. Franciaországban termékcsoportonként működik a
kötelező fenntartható közbeszerzés. 2010 óta a központi kormányhivatalok számára kötelező a zöld
közbeszerzés Csehországban is a bútorokra és IT berendezésekre. Az életciklus költségek figyelembe
vétele Norvégiában 2001 óta, Portugáliában 2007 óta és Németországban 2008 óta kötelező.
Belgiumban (2005), Németországban (2010) és Spanyolországban (2006) a faanyagok beszerzésekor
kötelező a fenntarthatósági szempontok figyelembe vétele.
Célok: Minden tagállam tűzött ki számszerűsített célokat Nemzeti Cselekvési Tervében kivéve
Norvégiát, Luxemburgot, Lichtensteint, Görögországot és Bulgáriát. Svédország és Ciprus kvalitatív
jellegű célokat tűzött ki, Magyarország esetében pedig a 2010-es Cselekvési Terv tervezet céljait
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vették alapul (ami végül nem került elfogadásra, de az Adelphi felmérés készítésekor még volt esély
az elfogadásra, ezért számították elfogadottnak).
A legtöbb tagállam az EU által kitűzött 50%-os célt vette át, de természetesen a célkitűzések sem
egyformák. Vannak tagállamok, ahol általánosságban a zöld közbeszerzések arányára szabnak
célértékeket, vannak, ahol különböző intézmények, különböző szervezetekre vonatkozó célokat
tűznek ki és van olyan is, ahol termékcsoportonként kellene elérni a célértékeket.
15 féle termékcsoportra történtek célkitűzések, ebből is látszik, hogy melyek a legnépszerűbb
termékcsoportok. A 7. táblázatban összefoglaló található arról, hogy mely országok tűztek már ki
vagy terveznek kitűzni célokat a jelölt termékcsoportokra.
Termékcsoportok
Közlekedés, járművek
IT berendezések
Épületek, építkezések
Energia, üzemanyag
Irodai papírok
Tisztítószerek és takarítási
szolgáltatások
Bútorok
Élelmiszer és catering
Textil termékek
Kertészeti termékek és
szolgáltatások
Nyomdai szolgáltatások
Faipari termékek
Irodai kellékek
Világítás
Rendezvények

Országok, melyekben célkitűzéseket
fogalmaztak meg az adott termékcsoportra
GER, EST, ESP,FIN,FRA, HUN, MT, SVN, UK
DNK, EST, ESP, FRA, HUN, MT, ROU, SVN, UK
GER, DNK, EST, ESP, FIN, FRA, MT, ROU, SVN
CZE, EST, ESP, FIN, FRA, IRL,MT, SVN, UK
GER, EST, ESP, FRA, HUN, MT, ROU, SVN
EST, ESP, FRA, MT, ROU, SVN
EST, ESP, FRA,ROU, SVN
EST, ESP, FRA,ROU, SVN
EST, FRA
EST, FRA
FRA, SVN
FRA
FRA
ROU
ESP

7. táblázat: Termékcsoportonkénti zöld közbeszerzés célkitűzések Európában
Forrás: Adelphi, 2011, saját fordítás

3.5 Összefoglaló: az Unió országainak csoportosítása a zöld közbeszerzés területén
elért teljesítmények szerint
Az előbbiekben bemutatott három tanulmány tükrében megállapítható, hogy a zöld közbeszerzés, mint környezetpolitikai eszköz - eredményességének, elterjedtségének mérésére az alábbi
indikátorok alkalmazása célravezető lehet:
•
•
•
•
•
•
•

Zöld beszerzések száma az összeshez viszonyítva
Zöld beszerzések értéke az összeshez viszonyítva
Zöld szempontok száma, jellege a tenderekben
CO2 kibocsátás alakulására gyakorolt hatás
Megtérülés, a beszerzés gazdasági hatásai
Szabályozási környezet fejlettsége
Támogató eszközrendszerek jelenléte
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A tanulmányok eredményei szerint általánosságban elmondható, hogy Bulgáriában, Észtországban,
Görögországban, Magyarországon, Írországban, Lettországban, Lichtensteinben és Luxemburgban a
legalacsonyabb szintű a szabályozás, mely a környezeti szempontokat integrálná a közbeszerzésekbe.
Egyik ország sem fogadott még el Cselekvési Tervet és egyéb célokat megfogalmazó dokumentum
sem létezik.
A második csoportba tartozik Ciprus, Csehország, Izland, Olaszország, Litvánia, Málta, Lengyelország,
Portugália, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és Románia, ahol a Cselekvési Tervek már elkészültek,
vagy legalábbis egyéb szabályozás vonatkozik a zöld közbeszerzésre. Ezek közül a legtöbb nemrég
lépett csak életbe, így hatásuk még nem mutatkozik, vagy csekélynek mondható.
Ausztria, Belgium, Finnország, Franciaország és Németország igen jól teljesít zöld közbeszerzés
területén a jól kidolgozott rendszereknek és támogató eszközöknek köszönhetően. Érdekes, hogy
mindannyian szigorú célokat tűznek ki vagy kötelezővé teszik a zöld közbeszerzést. Ugyanezek az
országok azok, akik már társadalmi, szociális szempontokkal is dolgoznak és felhasználják a
közbeszerzést az innovatív megoldások támogatására is.
Végül Dánia, Hollandia, Norvégia, Svédország és az Egyesült Királyság teljesít a legkiemelkedőbben,
több éve működő jogi kereteknek, kötelező elemeknek, jól kidolgozott követelményrendszereknek és
folyamatos képzéseknek köszönhetően. Tevékenységeik messze túlmutatnak a többi tagállamban
tapasztalhatóknál a kommunikációban, támogatásban és a zöld közbeszerzés népszerűsítésében,
mely biztosítja, hogy a koncepció a gyakorlatban is működik.
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4. fejezet A zöld közbeszerzés története Magyarországon 2005-2015ig – Eredmények, kritikák és lehetőségek felvázolása
Bevezetésképpen azt kell előre vetítenem, hogy hazánkban a zöld közbeszerzés nehéz helyzete
véleményem szerint annak tudható be, hogy mind a mai napig nincsen olyan szervezet, a
közbeszerzés vagy a környezetvédelem területéről, mely a témát felkarolná, felelősséget vállalna
érte. Minisztériumi szinten (korábban KVVM, jelenleg VM vagy NFM) és a Közbeszerzési Hatóság
(korábban Közbeszerzések Tanácsa) szintjén is úgy vélem, hogy az elkötelezettség, a tettre készség és
szakértelem is hiányozhat az anyagi források mellett. Tudomásom szerint civil szinten sem foglalkozik
vele senki, pedig jó pár olyan szervezet lenne, akinek profiljához, tevékenységéhez és küldetéséhez is
szorosan kapcsolódna a téma (pl. Klímabarát Települések Szövetsége, Települési Önkormányzatok
Szövetsége stb.).
A fenti példákat azért merem felhozni, mert mióta 2009-től kezdve aktívan foglalkozom a zöld
beszerzés témával, ezekkel a szervezetekkel munkám során kapcsolatba kerültem, és láttam az
érdektelenséget vagy a szakértelem hiányát.
Tehát, elmondhatjuk, hogy az egyik legfontosabb sikertényező az elkötelezettség és politikai, vezetői
támogatás teljes egészében hiányzik a tématerület esetében. Több stratégiai dokumentumban pl.
kormányprogramban, Nemzeti Környezetvédelmi Programban, Országos Hulladékgazdálkodási
Tervben (Bándi, 2015) stb. is megjelenik a zöld közbeszerzés, de valós áttörés sajnos nem
tapasztalható.
Ugyanakkor az idő megy, a világ változik, az emberek változnak és egyre inkább teret nyernek a
fenntarthatósággal, környezetvédelemmel kapcsolatos gondolatok, egyre több egyénnek válik
valamiféle személyes indíttatás miatt fontossá a téma. Ezen kívül a versenyszféra törekvései is
hatással vannak életünkre. Tehát a zöld szemlélet a közszférába is lassan elér szabályozások és
elvárások nélkül is. A statisztikai adatok mutatják is ezt a fejlődést, melyet koordinált
intézkedésekkel, sokkal nagyobb mértékűvé lehetne tenni.
De nézzük meg mi is történt a magyar zöld közbeszerzések 2005-től datálódó történelme során. A
továbbiakban kronológiai sorrendben ismertetem az eseményeket. Elemzéseim és kritikáim az
érthetőség kedvéért a hozzájuk kapcsolódó események után következnek, kiemelve, betűtípusában
különböző megjelenítéssel.
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Év

Zöld közbeszerzés mérföldkövek Magyarországon

2006

2007
2009
2010
2013

Ekkorra kellett volna az EU ajánlása szerint Zöld Közbeszerzés
Cselekvési Tervet készíteni
A Kbt módosításával lehetőség nyílt a zöld szempontok
beépítésére a közbeszerzés eljárásokba
Az előkészített Zöld Közbeszerzés Cselekvési Terv tervezetet a
kormány hatástanulmány hiányában nem fogadta el
Elkészül a Zöld Közbeszerzés hatástanulmány
Elkezdődött a módosított Cselekvsi Terv előkészítése
A Cselekvési Terv elfogadása elmaradt
Kormányrendelet tervezet készül a zöld közbeszerzésekhez
Elfogadása elmaradt

8. táblázat: A zöld közbeszerzés mérföldkövei Magyarországon
Forrás: saját összeállítás

2005-óta a Közbeszerzési Hatóság (jogelőd: Közbeszerzések Tanácsa) foglalkozik a témával, és ennek
megfelelően minden éves beszámolójában valamilyen formában megjelenik a zöld közbeszerzés.
Ezekből a beszámolókból (2005-2013) származó információkkal és az elfogadásra nem került
Cselekvési Tervek rövid ismertetésével szeretném vázolni és nyomon követni a zöld közbeszerzés
hivatalos útját hazánkban.
A 2005-ös beszámolóból kiderül, hogy az Unióban „Több területen intenzív munka kezdődött annak
megvizsgálására, hogy miképpen lehet más közösségi politikákat, illetve célkitűzéseket a
közbeszerzések során érvényesíteni. Az új irányelvekben rögzített lehetőségek ismertetését célozta
az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága által készített Zöld Közbeszerzési Kézikönyv. …
A nemzeti zöld közbeszerzési akcióterveket 2006. december 31-ig kell a tagállamoknak
összeállítaniuk.” (KT, 2005) A kézikönyv és a zöld közbeszerzés nemzeti Cselekvési Tervekre
vonatkozó elvárás is 2003-ban fogalmazódtak meg az Unióban, de hazánkra természetesen csak a
csatlakozást követően vonatkoztak ezek az elvárások, ezért is kerültek valószínűleg a 2005-ös
beszámolóba.
A 2006-os év a zöld közbeszerzések szempontjából igen eseménydúsnak tűnik. Az ajánlatkérőknek
2006. januárjától kezdődően lehetősége nyílt környezetvédelmi szempontok integrálására a
közbeszerzési eljárásokba. „A 2004. március 31-én elfogadott új közösségi közbeszerzési irányelvek
biztosítják annak jogi lehetőségét, hogy a környezetvédelmi megfontolásokat a közbeszerzési
eljárások során az ajánlatkérők érvényesítsék. Magyarországon – a hivatkozott irányelvi előírások
nemzeti jogba történő átültetésével – a zöld közbeszerzések jogi feltételeit a Kbt. 2005. évi CLXXII.
törvénnyel történő átfogó módosítása teremtette meg. A Kbt. így a közösségi közbeszerzési
irányelvekkel összhangban a közbeszerzési eljárások több elemében is teret enged a
környezetvédelmi megfontolásoknak: - a közbeszerzés tárgya, a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásakor, az alkalmassági feltételek körében, - a bírálati szempontok között, - a szerződés
teljesítése feltételeinek megadásakor.” (KT, 2006)
„A Közbeszerzések Tanácsához a törvényi rendelkezések értelmezésével kapcsolatban… nem
érkeztek megkeresések és az alkalmazás gyakorisága jelenleg a statisztikában sem mutatható ki.” (KT,
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2006)- áll a 2006-os beszámolóban. Ez a dokumentum még azt is megemlíti, hogy az ajánlatkérők
által évente megküldendő statisztikai adatszolgáltatás minta a következő évektől fog tartalmazni
adatokat a zöld közbeszerzésekre vonatkozóan. Előre kell vetítenem, hogy komolyabba értelmezhető
mennyiségű adat csak a 2012-es évtől található a beszámolókban. Szintén 2006-ban a
Közbeszerzések Tanácsa deklarálta azt, hogy feladata „… az uniós törekvésekkel összhangban a hazai
zöld közbeszerzések előmozdítása, a gyakorlati alkalmazás elősegítése.” (KT, 2006)
2006-ban megkezdődött a zöld közbeszerzés Cselekvési Terv előkészítése is. Az akkori KVVM
(Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium) által alakított munkacsoportba a Közbeszerzések Tanácsa
is delegált közbeszerzési szakértőket. További tagok voltak: Környezettudományi Központ, a
Környezetbarát Termék Kht., az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériuma, a Központi Szolgáltatási
Főigazgatóság és a Fővárosi Önkormányzat képviselői. A Cselekvési Terv 2006. novemberében készült
el és 2007-ben kellett volna a Kormány elé kerülnie. A Nemzeti Cselekvési Terv öt kiemelt termék- és
szolgáltatáscsoport (építési beruházások, takarítási szolgáltatások, papír termékek, irodai
berendezések, gépjárművek) esetében írta volna elő a zöld szempontok alkalmazását a
központosított közbeszerzések esetében, illetve ajánlásként jelent volna meg az önkormányzati
beszerzésekben. A Cselekvési Tervben kiemeltek még további szükséges feladatokat is a zöld
közbeszerzés bevezetésére. Ilyenek például a zöld közbeszerzéshez kapcsolódó követelmények
kialakítása, folyamatos frissítése, piackutatások végzése és az információterjesztés (képzések,
konferenciák, workshopok szervezése, weboldal, médiakampány bonyolítása).
2006-tól folyamatosan „a zöld közbeszerzések előmozdítása tekintetében vállalt szerepével
összhangban a Tanács tájékoztató anyagokat és további hasznos információkat tett közzé honlapján.”
(KT, 2006)
A 2007-es beszámolóban az áll, hogy „a szervezet munkatársai részt vettek a hazai zöld közbeszerzési
Cselekvési Terv kidolgozásában, ám sürgetésünk ellenére a program mindmáig nem került
elfogadásra… A munkacsoport 2007-ben folytatta a Cselekvési Terv kidolgozását,… véglegesítette
annak szövegét, valamint aktualizálta a célkitűzések megvalósításához rendelt határidőket.”(KT,
2007)
A Tanács apparátusának nemzetközi tapasztalatai szerint a zöld közbeszerzés terén „egyre nagyobb
az elmaradásunk az EU tagállamai viszonylatában.” (KT, 2007)
Szintén ebben az évben a Cselekvési Tervet készítő munkacsoport “tevékenysége kiegészült a „zöld
autózás” lehetőségeinek felmérésével, valamint az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez készülő
Fenntarthatósági
Útmutatóban
választható
fenntarthatósági
beszerzési
szempontok
véleményezésével kapcsolatos feladatokkal.” (KT, 2007) 2007. novemberétől a Közbeszerzések
Tanácsa részt vett a Green Labels Purchase projekt magyarországi megvalósításában is.
A 2007-es évben már megkezdődött az a munka is az Unió részéről, mely a 2008-as zöld
közbeszerzéssel kapcsolatos közleményt, tennivalókat határozza meg. Ezekről a munkákról és
irányokról a Tanács is kapott tájékoztatást, figyelemmel kísérte ez Uniós események alakulását.
A 2008-as év sem hozott jelentős változást a zöld közbeszerzések helyzetében - tudhatjuk meg a
beszámolóból. A Cselekvési Terv elfogadása 2008-ban is elmaradt. Az Uniós „ajánlásokban foglaltak
betartása ugyan nem kötelező, de a Közbeszerzések Tanácsa álláspontja szerint a Cselekvési Terv
elfogadása hiányában a környezetbarát közbeszerzések hazai elterjesztése terén lényeges
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előrelépésre nem lehet számítani.”(KT, 2008) “A Tanács a Cselekvési Terv kiadásának felgyorsítása
érdekében többször is megkereste a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumot. A szaktárca
tájékoztatása szerint a tervezet 2008. januárjában szakmapolitikai egyeztetésre került.” (KT, 2008) A
Cselekvési Terv végül azért nem került ekkor elfogadásra, mert nem készült hozzá hatástanulmány.
Ennek megfelelően a KVvM megbízást adott az akkori Környezetbarát Termék Kht.-nak a Cselekvési
Tervben megadott termékekre hazai feltételrendszer kidolgozására és a Magyar
Környezetgazdaságtani Központnak a hatásvizsgálatok elvégzésére. A munkák elkészültét 2009.
közepére várták, közben viszont már az Unióban 10 termékcsoportra bővült a kidolgozott
követelményrendszerek száma.
„A 2008. évi fejleményeket illetően még említést érdemel, hogy a Kbt. 2008. év végén elfogadott
módosítása eredményeképpen a törvény alapelvei közé beillesztésre került az az előírás, miszerint az
ajánlatkérőnek a beszerzés megvalósítása során törekednie kell a környezetvédelmi szempontok
figyelembevételére. Bár minden olyan változtatás, amely a közbeszerzésekben résztvevők figyelmét
felhívja e szempont fontosságára, pozitív irányú elmozdulásnak tekinthető, egyetértünk a
környezetvédelmi és az igazságügyi tárcák véleményével a tekintetben, hogy részletes kötelező
előírások nélkül, pusztán a közbeszerzések „zöldítése” lehetőségének biztosítása valószínűleg nem
eredményez lényeges gyakorlati változásokat.” (KT, 2008)
A zöld közbeszerzési eljárás bevezetésével kapcsolatos gazdasági és társadalmi hatáselemzés
A hatásvizsgálat (ZKB hatásvizsgálat, 2009) ismertetését azért tartom fontosnak bemutatni, mert
olyan eredményeket hozott, melyek a mai napig felhasználhatóak lennének a zöld beszerzés
szakpolitikai szintű kereteinek megalkotásához.
A hatásvizsgálat összesen 6 termékcsoportot érintett. A papírok, számítástechnikai és irodai
eszközök, gépjárművek és üzemanyagok a központosított közbeszerzés hatálya alá tartoznak, az
építési beruházásokat és takarítási szolgáltatásokat pedig valószínűleg jelentős környezeti hatásuk
miatt vizsgálták. A tanulmányból, melyben vizsgálták a zöld közbeszerzési eljárás bevezetésének
várható társadalmi és gazdasági hatásait is, kiderül, hogy mindössze 0,5%-ban fordult elő zöld
követelményt tartalmazó eljárás 2008-ban.
A hatástanulmány végső következtetése az lett, hogy „a ZKE (zöld közbeszerzési eljárás) esetében…
az adott termékkör (mind a konvencionális termékek, mind a zöld helyettesítőik esetében) magas
importtartalma,… valamint az a tény, hogy a ZKE általában nem jelent többletkiadást a beszerzők
részéről, azt vonja maga után, hogy a GDP-re, az államháztartási és a folyó fizetési mérleg hiányára a
ZKE nem lesz észrevehető hatással. Jelentős mértékű középületcélú zöld közbeszerzés azonban
jelentős energia-megtakarítást eredményezne; ez a folyó fizetési mérleg hiányára is jótékonyan
hatna.” (ZKB hatásvizsgálat, 2009) Az adminisztrációs költségekre vonatkozóan elmondható, hogy a
munkatársak továbbképzése elengedhetetlen a zöld közbeszerzési eljárások lefolytatásához - hiszen a
kritériumokkal, lehetőségekkel, monitoring módszerekkel tisztában kell lenniük. Ennek költségeit az
ajánlatkérőknek kell felvállalniuk. A zöld közbeszerzési eljárás bevezetése azt is maga után vonhatja,
hogy egyre több vállalat fog ökocímke tanúsításra pályázni. Ezen tanúsítások megszerzésének
költségei a vállalatokat terheli.
Ezzel kapcsolatban három fontos dolgot ki kell emelnem a magyar gyakorlatból. Ezek a kérdések már
régóta foglalkoztatnak és megoldásuk igen fontos lenne a zöld beszerzés jövője szempontjából:
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Ökocímkés termék, ökocímkézés kérdése: általánosan elfogadott tény a zöld beszerzéssel foglalkozó
szakértők körében, hogy az ökocímkék (itt még mindig az ISO 1-es és 1-es típus-szerűeket értem)
jelentősen megkönnyítik a zöld beszerzést és hozzájárulnak a sikeréhez (részletesen 6.2 fejezet). Ezen
kívül persze még az ökocímkézés számos társadalmi előnyét lehetne felhozni a fenntartható
fogyasztással kapcsolatban. Magyarországon elérhetőek az ökocímkés termékek, de ahogy a
hatástanulmány is említi, nagyon magas az import tartalom - vagyis szinte csak külföldi gyártók
termékeiből válogathatnak a beszerzők. Véleményem szerint ez óriási hiba, hiszen így a hazai
zöldgazdaság támogatása egyáltalán nem valósul meg. Ezen kívül nagyon gyakran tapasztalom, hogy a
beszerzők akár a közelség elvére hivatkozva, akár csak „józan paraszti ésszel belegondolva” azt kérdik a
képzéseken tőlem, hogy miért nincsen az adott termékcsoportban magyar gyártmányú ökocímkés
termék? Tapasztalataim szerint az ökocímkére pályázni kívánó cégek szakmai támogatásának
magasabb szintre emelésével és anyagi ösztönzőkkel (például pályázati források, adókedvezmények)
jelentős javulást lehetne elérni. Politikai szinten sokszor szóba kerül az innováció, a kutatás,
fejlesztések támogatása. Ahhoz, hogy egy gyártó megfeleljen az ökocímke kritériumoknak
termékfejlesztést kell végrehajtania, innovatív megoldásokat alkalmaznia. Vajon ez a két tématerület- innováció és környezetvédelem- miért nem találhat egymásra támogatások szintjén? Ezt a magyar
ökocímkézés fejlesztéséhez kapcsolódó kitérőt gondolatébresztőnek szántam, a téma mélyebb
vizsgálata és konkrét fejlesztési javaslatok megfogalmazása nem célom ebben a munkámban.
Követelményrendszer kidolgozás költsége: ez is említést nyer a hatástanulmányban, mint
ajánlatkérőket terhelő költség. Észre kell venni, hogy ezt a költséget a beszerzők felkészültsége, az
ökocímkék rendelkezésre állása és az EU GPP Toolkit adta információ dömping gyakorlatilag
minimalizálni tudja.
Képzés, bevezetés költsége: ez egy valós meglátás, hiszen már többször is bizonyítást nyert, hogy a
beszerzők tudása, felkészültsége nélkül szinte lehetetlen a zöld beszerzés megvalósítása még akkor is,
ha a többi körülmény ideálisnak mondható is. Ebben az esetben is fontos lenne valami módon
támogatni azokat a szervezeteket, akik hajlandóak áldozni új, innovatív menedzsment módszerek és
szervezetfejlesztési projektek bevezetésére (ide tartozhat például a zöld beszerzés bevezetése is).
A zöld beszerzés hazai jelenleginél nagyobb mértékű elterjesztése céljából a munkám utolsó
fejezetében fejlesztési javaslatokat fogalmazok meg, további gondolatok ezzel a kitérővel kapcsolatban
ott találhatók.
A 2009-es beszámolóban már statisztikai adatot is találhatunk a KSZF-től. Ebben az évben a KSZF 6
eljárásában érvényesített zöld szempontot papír és IT beszerzéseiben, melyek értéke 50,4 milliárd Ft
volt.
2009. decemberében a KVVM a hatásvizsgálat után módosított új Cselekvési Terv tervezetet a
Közbeszerzések Tanácsa részére is megküldte véleményezésre. “A tervezetben három olyan termékés szolgáltatáscsoport (nevezetesen: számítástechnikai és irodatechnikai eszközök, papír,
gépjárművek) került meghatározásra, amelyek vonatkozásában a központosított közbeszerzések
körében a közbeszerzések környezetbarát módon történő megvalósítása kötelező lenne, továbbá a
megvalósítás eredményességének értékelését, a monitoring végrehajtását a tervezet a Zöld
Közbeszerzési Munkacsoport feladataként jelölte meg.” (KT,2009)

64

A 2007-es Cselekvési Terv tervezet eredetileg 5 termékcsoportot tartalmazott, az építési
szolgáltatások és a takarítási szolgáltatásokra vonatkoztak volna célkitűzések. 2009-ben a
diplomamunkám készítése kapcsán foglalkoztam a Cselekvési Tervvel. Akkoriban KVVM Zöld
Közbeszerzés Cselekvési Tervért felelős munkatársa elmondta, hogy a Cselekvési Tervvel mindössze
az állami szervekre lehet hatni, vagyis csak az ő esetükben lehet a zöld közbeszerzést kötelezővé
tenni. Ezek közé tartozik a KSZF, a központosított beszerzésekért felelős szervezet, és elsősorban rá
vonatkozna a kötelezővé tétel. A KSZF, mint legfőbb érintett részt vett a termékcsoportok
kiválasztásában és a célok meghatározásában. A módosított Cselekvési Terv három termékcsoportja,
a papírok, számítástechnikai eszközök és a gépjárművek azért szerepelnek, mert a KSZF ezekben a
termékcsoportokban vállalta a merészebb célok teljesítését is, mivel már korábban is alkalmaztak
zöld szempontokat e termékcsoportok beszerzésekor.

Termékcsoport

Számítástechnikai
és irodatechnikai
eszközök
Papír és nyomdai
termékek
Gépjárművek

Részarány a központosított
beszerzések körében

Részarány az összes beszerzés körében

2010

2012

2010

2012

90%

100%

45%

90%

60%

80%

45%

67%

80%

100%

45%

90%

9. táblázat: A zöld közbeszerzés céljai Magyarországon
Forrás: Zöld Közbeszerzés Nemzeti Cselekvési Terv 2010, munkadokumentum

A Cselekvési Terv kiemeli, hogy amíg nem kötelez csak lehetőséget ad a közbeszerzési törvény, addig
a hangsúly a tájékoztatáson kell legyen, ezzel ösztönözve az önkéntes alkalmazást.
A célok között szerepel az is, hogy a horizontális programok, az Új Magyarország Fejlesztési Terv
programjai keretében lezajló projekteknél működjön a zöld közbeszerzés. A kötelezővé tétel azért
kerülhet szóba, mert a Cselekvési Terv szerint is rendelkezésre állnak környezetbarát termékek és
létezik környezetbarát termékminősítő rendszer, mely a beszerzőket hivatott segíteni a kritériumok
és ellenőrzési módszereik megalkotásában.
„A Közbeszerzések Tanácsa támogatja a Cselekvési Terv által alkalmazott azon koncepcionális
megközelítést, miszerint a tervezet fokozatosan, első lépésként a központosított közbeszerzések
tekintetében kívánja kötelezően előírni a zöld szempontok alkalmazását, azonban arra is felhívta az
illetékesek figyelmét, hogy a tervezetben kidolgozott ambiciózus irányszámok realizálhatósága
erősen kétséges, amennyiben a szükséges jogszabály-módosítások elfogadása, hatálybalépése még
várat magára. (Megjegyezzük, hogy az illetékes szaktárca tájékoztatása szerint a tervezettel
összefüggésben beérkezett észrevételek, javaslatok a tervezet további átdolgozását tették
szükségessé, és a beszámoló elkészítésének időpontjáig sem került elfogadásra.) Mivel a zöld
közbeszerzési politikának Magyarországon komolyabb előzményei nincsenek, és a magyar
ajánlatkérők gyakorlatában sem kapott eddig kellő hangsúlyt a környezetvédelmi szempontok
figyelembevétele, a Tanács különösen fontosnak tartja, a fent hivatkozott nemzeti Cselekvési Terv
mielőbbi elfogadását.” (KT, 2009)
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A 2009-es évben a Tanács több Uniós felmérésben részt vett, az adatgyűjtést koordinálta,
információt szolgáltatott, tehát a már korábban ismertetett EU tanulmányok, statisztikák magyar
vonatkozásai a Közbeszerzések Tanácsának munkájaként jelentek meg.
2010-ben a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium zöld közbeszerzésekkel foglalkozó
konferenciát tartott, amelyen bemutatásra kerül a már sokszorosan átdolgozott, 2006 óta készülő
Cselekvési Terv.
Ennek „legújabb változatát a Tanács 2010. januárjában véleményezte. A 2009-es véleményhez
hasonlóan a Tanács támogatandónak véli azt a megközelítést, miszerint a Terv elsődlegesen a
központosított közbeszerzések tekintetében kívánja kötelezően előírni a zöld szempontok
alkalmazását, viszont további jogi intézkedések nélkül a kitűzött célok elérésére az esély igen csekély.
A rendszeres monitoring bevezetésével összefüggésben a Tanács javasolta, hogy arra évente május
31-ét követően kerüljön sor, hiszen az átfogó jelentések alapját leginkább a Tanács részére
benyújtandó éves statisztikai összegezések képezhetik.” A Cselekvési Terv elfogadására a 2010-es
évben sem került sor.”
Ugyanebben az évben került ki a Közbeszerzések Tanácsának jogköréből a nemzetközi szervezetekkel
való kapcsolattartás. Ez is mutatja, hogy Magyarországon a zöld közbeszerzés leginkább a „senki
földje”. Az alább idézett leírásból már látszik a 2015-ben érvényes helyzet: a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium és a Közbeszerzési Hatóság közbeszerzési oldalról foglalkozik a témával - de mivel
határterület (környezetvédelem és közbeszerzés), meg kell jegyeznem, hogy nem túl nagy
lelkesedéssel. A KVVM megszűntével a Vidékfejlesztési Minisztériumon belül pedig véleményem
szerint szinte teljesen elveszett a zöld közbeszerzés.
„Bár a Kbt. 379. §-a (2) bekezdésének o) pontja szerint 2010. augusztus 20-ától a Tanács hatáskörébe
már csak a más államok közbeszerzési szervezeteivel való kapcsolattartás tartozik (a nemzetközi
szervezetekkel való kapcsolattartás kikerült), a Tanács zöld közbeszerzésekkel kapcsolatos éves
munkáját illetően fontos megemlítenünk a Tanács Zöld Közbeszerzési Munkacsoport (GPP) keretében
végzett munkáját. A jogszabályváltozásra figyelemmel a munkacsoport-üléseken Magyarország első
helyi képviseletét már a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium biztosítja, azonban a munkacsoport
tevékenységébe a Tanács a minisztériummal együttműködve aktívan be kíván kapcsolódni. A
Bizottság véleményezés céljából az év során számos közösségi intézkedés, jogszabály, valamint
útmutató tervezetét továbbította a Tanácsnak, amelyekre a Tanács Titkárságának munkatársai
észrevételeket tettek. A környezetvédelemért felelős szaktárca közvetítésével a Tanács hozzájárult
annak a reprezentatív felmérésnek az elkészítéséhez, amely a Bizottság koordinálásával a zöld
közbeszerzések tagállami megvalósulását vizsgálta, továbbá a Tanács folyamatos figyelemmel kíséri a
Bizottság zöld közbeszerzésekhez kapcsolódó eszköztárának kidolgozását.” (KT, 2010)
A 2011-es év beszámolójában újra található statisztika, mely szerint 4 „zöld” eljárást folytatott le a
KEF (Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság, korábban KSZF) 3 520 millió forint értékben. E mellett az
alábbi mondat is megjelenik: „A KEF által bonyolított központosított közbeszerzési eljárásokban a
jelenlegi technológiai színvonal mellett minden beszerzett termék megfelel a hatályos
környezetvédelmi előírásoknak”. (KT, 2011) Itt fontosnak tartom megjegyezni, hogy véleményem
szerint a környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés még messze nem jelent zöld
közbeszerzést.
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Az alábbi két részletes példából látszik a KEF által alkalmazott követelmények jellege:
„Az Üzemeltetés-technológiai Központosított Beszerzési Főosztályon két eljárásban, az irodai papírok,
papíráruk, író- és irodaszerek (értéke: nettó 4,4 millió Ft) és a nyomott és nyomatlan számítógépkiírópapírok szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése (értéke: nettó 1,8 millió Ft) eljárásban
került környezetvédelmi szempont meghatározásra. Az alkalmazott zöld szempont a beszerzés
tárgyában és a műszaki leírásban jelent meg. Az ajánlati felhívásban és dokumentációban foglalt
környezeti szempontú és környezetbarát minősítéssel rendelkező vagy újrahasznosított papíripari
termékeket kellett megajánlani.
Az Információ-technológiai Központosított Beszerzési Főosztályon a nyomtatórendszerek (értéke
nettó 400 millió Ft), továbbá a számítógép-rendszerek (értéke nettó 2500 millió Ft) tárgyú
eljárásokban kerültek környezetvédelmi szempontok alkalmazásra. Az alkalmazott zöld szempontok
az ajánlati dokumentációk műszaki leírásában kerültek megfogalmazásra: az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékairól 2002/96/EK irányelv, az elektromos és elektronikai
berendezések hulladékainak visszavételéről szóló 264/2004 (IX.23.) Kormányrendelet előírásai, egyes
veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról
szóló 2002/95/EK irányelv feltételeinek teljesítése, alacsony ózon- és porkibocsátás (Blue Angel
embléma <0,04mg/m3 ózonkibocsátás) előírása. A számítógép-rendszerek tárgyú eljárásban továbbá
a 1275/2008/EK (XII.17.) és a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos és
elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő
elektromosáram-fogyasztására vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények, valamint az
egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelő értékeléséről
szóló 79/1997 (XII.31.) IKIM rendelet előírásai.” (KT, 2011)
„2011 tavaszán a Tanács a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (KEF), valamint Budapest
Főváros Önkormányzatával felvette kapcsolatot annak érdekében, hogy az Európai Bizottság
Környezetvédelmi Főigazgatósága által működtetett zöld közbeszerzési honlapon a hazai zöld példák
nemzetközi körben is ismertetésre kerüljenek. A Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatóságának
munkatársaival és a két szervezettel folytatott szoros együttműködés és a Tanács munkájának
következményeként a Bizottság honlapján, valamint a havi rendszerességgel e témában megjelenő
elektronikus lapjában a Szabadság híd kivilágításának zöld közbeszerzési vonatkozásai, valamint az
irodai eszközök központosított közbeszerzése, mint magyar „legjobb gyakorlat” bemutatásra
kerültek.” (KT, 2011)
A továbbiakban bemutatom a két magyar példát, mely az Uniós zöld közbeszerzés honlapon is
megjelent. Meg kell jegyeznem, hogy a diplomamunkámban foglalkoztam a Fővárosi Önkormányzat
zöld közbeszerzési szabályzatával. Ennek egyik legnagyobb előnyének akkoriban azt tartottam, hogy
úttörő kezdeményezés, de még számtalan fejlesztési, javítási pont volt benne akkoriban. Tudomásom
szerint a szabályzat megalkotója már nem dolgozik az önkormányzatnál, így valószínűleg a szabályzat
2015-re hatályát is vesztette. Itt is igazolódni látom azt a feltételezésemet miszerint személyes
elkötelezettségen és indíttatáson múlik a legtöbb esetben a zöld beszerzések sikere hazánkban. E
mellett még az fogalmazódott meg bennem, hogy a Közbeszerzési Hatóság igen nagy hangsúlyt fektet
minden beszámolójában az információ gyűjtésre és átadásra. Hasznos lenne egy olyan adatbázis,
vagy legalábbis lista megalkotása, mely tartalmazza azokat a szervezeteket, ahol valamilyen szinten
működik a zöld beszerzés.
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De térjünk vissza a két kiemelt zöld közbeszerzési eljárásra 2011-ből:
Budapest Főváros Önkormányzata 2006 óta rendelkezik zöld közbeszerzési szabályzattal,
környezetvédelmi szempontból legsikeresebb eljárásának a Szabadság híd energiatakarékos
kivilágítása tekinthető, amely elnyerte az Auroralia 2010. díj első helyét is. A díszvilágítás összesen
hozzávetőleg 1150 db világító testet tartalmaz, az íveken energiatakarékos, hosszú élettartamú, LEDes lámpatestekkel, a többi helyen fém halogén-lámpás fényvetőkkel, amelyek esetében a legkisebb
teljesítmény 18 W, a legnagyobb 150 W, a világítás összes beépített teljesítménye pedig 60 kW. Ezen
túlmenően Budapest Főváros Önkormányzata valamennyi építési beruházásán és az ahhoz
kapcsolódó tervezésen, illetve egyes jellegzetes árubeszerzés (pl. papír, gépjármű) vagy szolgáltatás
(közvilágítás, közterület fenntartás) esetén volt kötelező valamilyen környezetvédelmi szempont
előírása. A lefolytatott eljárások során a zöld szempontok leginkább a szerződéses rendelkezések
között kerültek alkalmazásra, néhány esetben pedig alkalmassági követelményként vagy magában a
műszaki leírásban.” (KT, 2011)
KEF: „A Kbt. lehetővé tette (és teszi most is), hogy ajánlatkérőként a KEF közbeszerzési eljárásai
körében a beszerzés tárgyában, az állami normatívákban, az ajánlati felhívás alkalmassági és egyéb
feltételei között, a műszaki leírásban, a szerződéses feltételek között, valamint a bírálati szempontok
között környezetvédelmi szempontokat is érvényesítsen. A KEF a központosított közbeszerzések
bonyolítása során több éve szem előtt tartja és alkalmazza a zöld szempontokat, valamint
folyamatosan tájékoztatja az intézményeket a közbeszerzési portálon keresztül az elérhető
termékfajtákról, azok előnyeiről, hangsúlyozva azok környezetvédelmi szerepét. A KEF 2010-11.
évben 12 központosított közbeszerzési eljárásban érvényesített zöld szempontot (informatika,
irodatechnika, papíripari termékek, gépjárművek és üzemanyagok területeken), amelyek összértéke
nettó 87,6 milliárd Forint volt. Ezek közül az irodai papírokra, papíripari termékekre az állami
normatíva is megfogalmaz környezetbarát követelményeket, de a zöld szempontok elsősorban az
ajánlat tárgyában (környezetbarát termékek megajánlásának kötelezővé tétele), az ajánlati
dokumentáció műszaki részében (környezetbarát alap- és kiegészítő anyagok) kerülnek
megfogalmazásra. Itt kerülnek meghatározásra továbbá a termék-előállítás környezeti hatásainak
csökkentésére irányuló cselekvések igazolására a környezetvédelem szempontjából meghatározó
nemzetközi tanúsítványok (EMAS, ISO 14001) és a környezetvédelmi jellemzők egységes
megítélésének és mérésének a biztosítására egyéb környezetvédelmi tanúsítványok és jelölések (FSC,
PECF, ökocímkék).” (KT, 2011)
A fenti KEF papír beszerzési eljárásához kapcsolódóan szeretném az alábbi esettanulmányt bemutatni a
hazai helyzet szemléltetéseképpen.
Papíráru beszerzése központosított közbeszerzés keretében - esettanulmány
2014-ben kapcsolatba kerültem egy olyan közszférában működő szervezettel 1, mely közbeszerzések
lefolytatására kötelezett és számos termékcsoport esetében a KEF adatbázisából rendelnek
termékeket. Az együttműködés egy konferenciával kezdődött, ahol ismertettem a zöld beszerzés
lehetőségeit. Az ezt követő kerekasztal beszélgetés keretében egyetlen ellenérvként az hangzott el,

1

Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság: http://survive.hu/?portfolio=zold-beszerzes-akkreditalt-kepzes-az-szgyfdolgozoi-reszere
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hogy a KEF adatbázisban nincsenek környezetbarát termékek, és példaként említésre kerültek az irodai
papírok. Ezt nagyon érdekes feltételezésnek tartottam, mivel tapasztalataim szerint a „nem
környezetbarát” papírként árult termékek nagy része is rendelkezik ökocímkével a papírtermékek
piacán.
Ez igen erőteljesen felveti a kereskedők tájékozatlanságát vagy rosszabb esetben az információval való
visszaélésüket. Sok esetben fordulnak hozzám a Zöldüzlet Programon (GSP, 2013-2014) belül is olyan
problémával, hogy környezetbarát papír termékre kértek árajánlatot és dupla áron kínált az eddigi
beszállító környezetbarát terméket. Ilyenkor van óriási jelentősége az ökocímkéknek. Minden konkrét
esetet megvizsgáltam, piackutatást végeztem és azt állapítottam meg, hogy a papír termékek piacán
nagy átlagban 10 termékből 8 rendelkezik ISO 1-es vagy 1-es típus-szerű ökocímkével. Az árakat
tekintve pedig a lehető legolcsóbb papírnak is az esetek 80 százalékában van ökocímkéje.
Természetesen az ISO 1-es típusba tartozó például EU Ecolabel nem egyenértékű az ISO 1-es típusszerű címkékhez tartozó például FSC minősítéssel (lásd ökocímkék, 6.2 fejezet) és a Kék Angyal
minősítéssel rendelkező újrahasznosított papírok sem egyformák környezeti hatásukban. Ennek
ellenére azt gondolom, hogy a „normál” papírokhoz képest bármelyik előrelépést jelent egy olyan
szervezetnél, ahol éppen csak bevezetés alatt áll a zöld beszerzés.
Visszatérve a KEF példájára. Ebben az esetben is megvizsgáltam a KEF adatbázisból lehívható irodai
papír termékeket és itt is a fent leírtakhoz hasonlókat tapasztaltam.
113 terméket vizsgáltam meg azzal a módszerrel, hogy a termékről rendelkezésre álló műszaki
adatlapokat megkerestem a gyártó honlapján. A 113 termékből 95 rendelkezik a felsorolt ökocímkék
valamelyikével, vagy egyszerre többel is: FSC, PEFC, EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel. 2 esetben
találkoztam azzal, hogy a gyártói honlapon szereplő termék fotón rajta volt valamelyik ökocímke, de a
műszaki adatlap ezt nem tartalmazta. 7 esetben nem találtam meg a terméket márkanév alapján és 6
esetben szerepelt a gyártói honlapon, hogy környezetbarát termék, de ökocímkére való hivatkozás a
műszaki adatlapon nem volt található.
Nagyon jónak tartom a környezetbarát termékek jelenlétének közel 85%-os arányát az adatbázisban.
Ugyanakkor szomorú, hogy ez a felhasználóknak, megrendelőknek egyáltalán nem jut tudomására. A
KEF adatbázisban a termék neve és ára mellett nagyon általános és semmitmondó leírások
szerepelnek, és ha véletlenül meg is jelenik a környezeti tulajdonságokra való utalás, akkor éppen
olyan termék esetében, aminek nincs is ökocímkéje. Itt a tájékozottság, információ, kommunikáció és
a rendszerszemlélet elengedhetetlen lenne. Láttuk az eddig ismertetett beszámolókból, hogy a KEF
fogalmaz meg zöld szempontokat a papír beszerzéseiben. De ez az információ már nem mutatkozik
meg az adatbázisban, így nem is jut el a felhasználókhoz. Ezt óriási menedzsment és kommunikációs
hibának tartom.
Az árak elemzésekor ebben az esetben is beigazolódtak a fenti állításaim, a legolcsóbb termék is
rendelkezik ökocímkével és az irodai papírok esetében nagyon olcsó 900Ft alatti áron is 17 féle
ökocímkés termékből válogathatnak a beszerzők.
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Statisztika
Százalék Megjegyzés

Darabszám
Összes termék
Ökocímkés termékek

113
95

84,1 Igen jó arány!

Kétes védjegyhasználat

2

Csomagláson rajta van, de műszaki adatlap és
1,8 gyártó nem található.

Információ hiány

7

6,2 Nem található a márkanév alapján a termék.

Félrevezető információ

6

A márka mellett szerepel, hogy környezetvédelmi
5,3 jelöléssel, de ilyennel a termék nem rendelkezik!

Félrevezető leírás (KEF)
A legolcsóbb termék is
ökocímkés
900 Ft alatti áron
kapható ökocímkés
termékek száma

110

Főbb jellemzőkben nincs feltüntetve vagy
97,3 tévesen szerepel az ökocímke.

646,40 Ft

17

10. táblázat: Ökocímkés papírtípusok a KEF adatbázisban
Forrás: saját összeállítás

E munkának eredményeképpen elmondhatjuk, hogy legalább egy olyan szervezet van most már
Magyarországon, ahol a beszerzők tudatosan válogatnak a KEF adatbázisban szereplő ökocímkés papír
termékek közül. A szervezet öt beszerző kollégája részt vett az általam tartott zöld beszerzés
akkreditált képzésen is, így erre az évre még sok mintaértékű zöld közbeszerzést várok tőlük.
A KEF adatbázisával és általánosságban a központosított közbeszerzéssel kapcsolatban
megjegyzendő, hogy óriási potenciált hordoz „zöldítés” szempontból, hiszen tudatos beszerzési
követelményekkel elérhető lenne, hogy szinte minden termék környezetbarát legyen és a KEF
adatbázisból vásárló legapróbb szervezethez is eljusson a zöld beszerzés.
Visszatérve a 2011-es eseményekre: „A 2011. év tekintetében fontos kiemelni, hogy a Bizottság
2005-ben „Zöld közbeszerzés!” címmel megjelentetett gyakorlati kézikönyvének felülvizsgálatára
2011. évben került sor. A kézikönyv bővítéséhez az esetleges magyar példák ismertetésével
kapcsolatosan a Bizottság a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot is megkeresve a Tanácshoz fordult. A
Tanács több gyakorlati példával is szolgált a kézikönyv aktualizálásához, mint például Miskolc Város
Önkormányzata esetében azoknak a közbeszerzési eljárásoknak az ismertetésével, melyek során a
szúnyogirtás közegészségügyi kockázatainak csökkentése érdekében a kémiai irtás helyett előtérbe
került a biológiai módszerekkel történő szúnyogirtás, illetve a téli időszakban a só helyett az utak
jégmentesítése kalcium-magnézium acetáttal történik. A felülvizsgált kézikönyv 2011. októberében
került kiadásra, és immár magyar példákat is tartalmaz.” (KT, 2011)
A Tanács munkatársainak közreműködésével 2011. júniusában elkészült a közbeszerzési törvény
kommentárja, amely külön fejezetet szentelt a környezetvédelmi és szociális szempontok
közbeszerzési eljárásokban történő alkalmazásának.
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A 2012-es év ismét felkavarta az állóvizet a zöld közbeszerzések terén. A hányattatott sorsú
Cselekvési Terv tervezet helyett kormányrendelet tervezet készült és az első értelmezhető
statisztikákat is nyilvánosságra hozta a Közbeszerzési Hatóság (korábban Közbeszerzések Tanácsa).
„A 2012. január 1-jétől hatályba lépő új Kbt. – megfelelve az uniós elvárásoknak – céljaként nevezi
meg a fenntartható fejlődés elősegítését. Az új Kbt. továbbra is biztosítja a „zöld” közbeszerzés
alkalmazásának lehetőségét, ezen túlmenően felhatalmazást tartalmaz a Kormány részére egy, a
közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszára kiterjedő környezetvédelmi, fenntarthatósági és
energiahatékonysági követelmények tekintetében előírható részletes szabályokat, valamint az általa
irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok, valamint az állami tulajdonú
gazdálkodó
szervezetek
vonatkozásában
a
környezetvédelmi,
fenntarthatósági
és
energiahatékonysági szempontoknak a közbeszerzésben történő érvényesítése kötelező eseteit és
módját tartalmazó rendelet megalkotására.” (KT,2012)
2012. decemberében küldte meg az NFM véleményezésre a Közbeszerzési Hatóságnak „a
közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszára kiterjedő környezetvédelmi, fenntarthatósági és
energiahatékonysági követelmények tekintetében előírható részletes szabályokat, valamint az általa
irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, alapított közalapítványok, valamint az állami tulajdonú
gazdálkodó
szervezetek
vonatkozásában
a
környezetvédelmi,
fenntarthatósági
és
energiahatékonysági szempontoknak a közbeszerzésben történő érvényesítése kötelező eseteit és
módját” szabályozó Korm.rendelet („zöld rendelet”) tervezetét. Ennek véleményezése és társadalmi
egyeztetése 2013. első félévére csúszott, ezért a továbbiakban fogom ismertetni.
Érdekes fordulat, hogy a 2012-es évben jelent meg először a fenntartható közbeszerzés fogalma és
így a rendelkezésre álló statisztikai adatok is már a szociális szempontokra is vonatkoznak.
„Az elmúlt évek során a közpénzek hatékony és átlátható felhasználásának, a verseny tisztaságának
biztosítása mellett más társadalmilag-gazdaságilag hasznos szempontok (pl. környezetvédelmi,
szociális szempontok) érvényesíthetősége is fokozatosan előtérbe került a közbeszerzési politikában.
Az Európai Unió szintjén mára általánossá vált az a felfogás, hogy a közbeszerzési politika egyes
felmerülő társadalmi problémák hatékony kezeléséhez is eszközként szolgálhat és a különböző
szakpolitikák támogatója lehet. A fenntarthatósági szempontok közbeszerzések terén történő
érvényesíthetősége három fő irányvonalat követ: zöld közbeszerzések, szociális szempontok
alkalmazása a közbeszerzési eljárásokban és innovatív közbeszerzések.
A Hatóság célja, hogy a zöld és szociális szempontok figyelembevételének fontosságát, valamint az
innovatív közbeszerzések alkalmazási lehetőségeit és az ezekre vonatkozó szabályozást
megismertesse az érdeklődőkkel.” (KH, 2012)
Statisztika 2012
„Tekintettel arra, hogy az új hirdetményminta rendelet változása következtében 2012. évtől pontos
adatokkal rendelkezünk a környezetvédelmi és szociális szempontokat tartalmazó közbeszerzésekről
a nemzeti eljárásrendben, megállapítást nyert, hogy az ajánlatkérői csoportok esetében mind az
eljárások számát, mind pedig értékét tekintve a közszolgáltatók vették figyelembe a legtöbbször a
környezetvédelmi szempontokat közbeszerzéseiken belül.” (KH, 2012)
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11. táblázat: Zöld beszerzések Magyarországon ajánlatkérői besorolás szerint, 2012
Forrás: Közbeszerzési Hatóság, BuySmart + előadás

A 12. táblázat mutatja a zöld és szociális szempontú eljárások számát és értékét.

12. táblázat: Zöld és szociális szempontú közbeszerzések Magyarországon, 2012
Forrás: KH, 2012

„A főbb beszerzési tárgyak szerinti csoportosítás alapján az építési beruházások esetében tartották
leginkább szem előtt az ajánlatkérők a zöld szempontokat.” (KH, 2012)
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13. táblázat: Zöld közbeszerzések Magyarországon termékcsoportonként
Forrás: Közbeszerzési Hatóság, BuySmart + előadás

A KEF által 2012-ben indított zöld eljárások száma mindössze 2, értéke pedig nettó 22 000 millió Ft
volt. A korábbi években alkalmazott követelményekkel számítógép-rendszer beszerzést (18 000 millió
Ft) és nyomtató- rendszer beszerzést folytattak (4 000millió forint).
Szintén a 2012-es évben csatlakozott a Hatóság az induló BuySmart+ projekthez és ennek keretében
is folytatta adatgyűjtő és információ átadó tevékenységét
„A rendelkezésünkre álló statisztikai adatok alapján először olyan ajánlatkérőket kerestünk meg,
melyek vagy nagy értékű közbeszerzési eljárásban, vagy több eljárásban is alkalmaztak
környezetvédelmi szempontot. A fenti megkeresést követően… további 100 szervezetet kerestünk fel
a közbeszerzési eljárásaik során esetlegesen alkalmazott zöld szempontú tanúsító védjegyre történő
hivatkozásokkal kapcsolatos és általában, környezetvédelmi szempontok alkalmazásával összefüggő
tapasztalataik megküldése érdekében, figyelemmel arra, hogy a zöld eljárásokban különösen
lehetőség nyílik az ökocímkék révén a védjegyekre való hivatkozásra. A megkeresés kiterjedt a zöld
közbeszerzési eljárás leírására, az alkalmazott zöld szempont(ok)ra, az elért eredmények, illetve a
következmények és tanulságok elemzésére. A beérkezett válaszok alapján megállapítható, hogy a
zöld közbeszerzési eljárásokban jellemző az alkalmassági feltételek rögzítése körében a
környezetvédelmi vezetési (környezetközpontú irányítási) rendszernek való megfelelés előírása (ISO
14001, vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszer megkövetelése), illetve egyes zöld
szempontok (pl. mérgező és veszélyes anyagokra vonatkozó tilalom, zajterhelésre vonatkozó
előírások rögzítése) műszaki előírásként vagy szerződéses feltételként történő rögzítése.” (KH, 2012)
Érdekesnek tartom, hogy az alkalmassági feltételek kerültek legtöbbször említésre, hiszen ennek a
követelménynek is vannak korlátai - környezetmenedzsment rendszer meglétét általában szolgáltatás
beszerzés esetén szokták előírni, hiszen termék esetében nem kapcsolódik szorosan a beszerzés
tárgyához.
2013-ban a hatóság folytatta munkáját a jó gyakorlatok gyűjtésében és a zöld közbeszerzés
népszerűsítésében a BuySmart+ projekt keretein belül és statisztikai adatok is nyilvánosságra
kerültek. Ezen kívül fontos esemény volt a zöld kormányrendelet tervezet szövegének társadalmi
egyeztetése is.
A rendelet tervezettel kapcsolatos észrevételeimet megküldtem az érintetteknek (ezeket alább
ismertetem), majd 2013. júliusában megtartott zöld munkacsoporti ülésen nem tudtam személyesen
részt venni, de a levelezésekből az látszódott, hogy nagyrészt a Közbeszerzési Hatóság kollégái
nyilvánítottak véleményt. Tudomásom szerint a rendelet tervezet szövegezésében Dr Barna Orsolya
is részt vett. A nyári egyeztetést és az azt követő néhány levélváltást követően úgy tudom ez a
tervezet a kormány elé sem került.
Röviden összefoglalva a tervezet az alábbi szervezetekre vonatkozott volna: „a Kormány irányítása
vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek, a központosított közbeszerzés során ajánlatkérésre
feljogosított szervezet, a Kormány közalapítványai, valamint az állami tulajdonú gazdálkodó
szervezetek … e rendelet előírásai szerint zöld közbeszerzési eljárást kötelesek lefolytatni.”
Az alábbi termékcsoportok esetében:
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Papíripari termékek
Irodatechnikai berendezések, irodaszerek, informatikai berendezések
Bútorok
Gépjárművek
Tisztítószerek és takarítási szolgáltatások
Kommunikációs eszközök
Szállítási szolgáltatások
Étkeztetési szolgáltatások
Egyéb (hulladékgazdálkodás, köztisztaság)
Gépjármű üzemanyagok

Azokra a szervezetekre is vonatkozott volna a rendelet, akik önként döntöttek volna a zöld
közbeszerzés mellett. A zöld szempontok beépíthetőségét az alábbi elemek esetében nevezték meg:
a) közbeszerzési műszaki leírás;
b) kizáró okok;
c) alkalmassági követelmények;
d) értékelési szempontok;
e) szerződéses feltételek.
Kitételként szerepelt az is, hogy ezek közül legalább négy tekintetében kötelező lenne
környezetvédelmi szempont alkalmazása.
Összességében azt gondolom, hogy előremutató és hasznos lett volna, ha ez a rendelet életbe lép,
annak ellenére, hogy az alábbi építő jellegű kritikákkal illettem. A rendelet tervezet teljes szövege az
1.1. mellékletben megtalálható (ZKB korm rend., 2013). Noha a rendelet tervezet nem lépett
hatályba egy kiemelkedő fontossággal bíró munkám (8.1.4 fejezet) esetében előírásai szerint került
ajánlattételi felhívás kiírásra.
A rendelet tervezet egyes pontjaival kapcsolatosan megfogalmazott kritikáimat azért tartom fontosnak
ismertetni, mert látszanak azok a gyengeségek, melyek a jószándék ellenére is a tervezetben
megjelentek, és amiket érdemes lenne a jövőben kiküszöbölni.
Zöld kormányrendelet tervezet kritikája - 2013
Termékcsoportok
Az 1. §-ban meghatározott termékcsoportok, mind a bővebb, mind a szűkebb fókusz területet tekintve
alkalmasak a zöld szempontok sikeres érvényesítésére az alábbiak kivételével: kerozin, benzin, gázolaj.
E termékek esetében véleményem szerint igen kevés „klasszikus“ zöld szempont építhető be az
eljárásba a beszerzés tárgyával szigorú kapcsolatban. Javaslom e termékcsoportok
alkalmazhatóságának felülvizsgálatát.
Definíció
A 2. § Érelmező rendelkezések 9. pontjában a zöld közbeszerzési eljárást az alábbiak szerint definiálja a
rendelet:
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„zöld közbeszerzési eljárás: az 1. §-ban meghatározott ajánlatkérő olyan közbeszerzési eljárása,
amelyben az ajánlatkérő a beszerzési folyamat során az 5. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint
figyelembe vesz valamilyen környezetvédelmi, fenntarthatósági vagy energiahatékonysági
követelményt, szempontot vagy különböző környezetbarát megoldások alkalmazását írja elő“
Ez a definíció a zöld beszerzési koncepció, illetve a fenntartható fogyasztás leglényegesebb elemét, az
életciklust nem említi. Az Unió által elfogadott definíció szerint:
„A zöld közbeszerzés alkalmazásakor a beszerzők azoknak az áruknak, szolgáltatásoknak és
munkálatoknak a beszerzését részesítik előnyben, amelyek más, azonos rendeltetésű árukhoz,
szolgáltatásokhoz és munkálatokhoz képest kisebb mértékben terhelik a környezetet teljes
életciklusuk során.” (Communication (COM (2008) 400) “Public procurement for a better environment”)
Ez különösképpen azért fontos, mert az életciklus szemlélet alapelve, hogy a környezeti hatásokat nem
csak egyetlen fázisban – például a termelés vagy a fogyasztás során –, hanem a ”bölcsőtől a bölcsőig”,
azaz a termékek, és szolgáltatások összes életszakaszában (az alapanyagok kiválasztásától kezdve a
gyártás, szállítás, használat-fogyasztás és a hulladékká válás környezeti hatásai) figyelembe kell venni.
Az életciklus szemlélet a zöld beszerzések gazdasági vonatkozásai tekintetében kiemelt fontossággal
bír. Több tanulmány is azt támasztotta alá, hogy a zöld közbeszerzés elterjedésének fő oka, a
feltételezés, miszerint a környezetbarát termékek drágábbak. Ezt a feltételezést azonban a piac nem
támasztja alá. Amennyiben a termékek életciklus költségeit tekintjük, az esetlegesen magasabb
bekerülési költséget a hasznos élettartama során a termék használatából származó egyéb előnyök
kompenzálják.
A rendelet tervezet 2. § 9. pontjában a definíció módosítását javaslom!
Szabályzat, külső szakértők bevonása
A 4.§ (2) részében a rendelet tervezet a kötelezően elkészítendő zöld közbeszerzési szabályzat
tartalmára vonatkozóan előírja, hogy:
„zöld közbeszerzési szabályzatban meg kell határozni, hogy a zöld közbeszerzési eljárásokban az
ajánlatkérő hogyan von be környezetvédelmi szakértelmet az eljárások előkészítésébe, továbbá
meghatározhatóak azok a beszerzési tárgyak, amelyek vonatkozásában az ajánlatkérő
környezetvédelmi szempontokat alkalmaz.“
Ezzel kapcsolatban a véleményem az, hogy már a zöld közbeszerzési szabályzat elkészítésekor is
ajánlott lenne környezetvédelmi szakember bevonása, hiszen a zöld beszerzés sikere abban rejlik, hogy
teljesíthető célokat tűz ki a szervezet és olyan termékcsoportokat von be a zöldíteni kívánt termékek
körébe, melyek környezeti előnyei mellett gazdasági előnyöket is hoznak a teljes életciklus során. (pl
energia fogyasztó berendezések hosszú távon energiamegtakarítást eredményeznek)
A 4.§ (3) részében az szerepel, hogy a „Zöld közbeszerzési eljárásban az eljárás előkészítése, a felhívás
és a dokumentáció elkészítése, az ajánlatok értékelése során és az eljárás más szakaszában az
ajánlatkérő köteles biztosítani a környezetvédelmi szakértelem rendelkezésre állását.“. Ez a
rendelkezés nagyon fontos, és jó, hogy szerepel a tervezetben, hiszen a zöld közbeszerzési
szabályzatot megalkotó jogász szakember valószínűleg nem rendelkezik azzal a műszaki és
környezetvédelmi tudással, ami a zöld közbeszerzés sikeres lefolytatásához szükséges.
Követelmények
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Az 5.§ (1) részében meghatározásra kerülnek az eljárás azon elemei, melyekben környezeti
szempontot kell/lehet meghatározni. Ebben a felsorolásban a szerződés tárgyának megjelölése nem
szerepel, pedig lehetne jelentősége, az ajánlattevők informálása szempontjából is.
Természetesen környezeti szempontból a műszaki specifikációban meghatározott paraméterek a
legfontosabbak, hiszen ezek alapján határozható meg az, hogy mitől környezetbarát egy termék.
A 8. §-ben kiemelik a műszaki és szakmai alkalmassági feltételek között a környezetvédelmi vezetési,
irányítási rendszereknek való megfelelést. Ez a kritérium különösen fontos lehet szolgáltatás vagy
építési beruházás esetében. Ugyanakkor termékbeszerzésnél nem feltétlenül célszerű előírni a
környezetmenedzsment rendszer meglétét, hiszen ez nem garantálja a környezetbarát terméket. A
termékbeszerzések esetében a környezetbarát termék védjegyek, ökocímkék (ISO 14024 szerinti I-es
típus) meglétére érdemes hivatkozni, természetesen a diszkrimináció elkerülésével.
A 10. § (3) pontjában a következő szerepel: „Valamennyi e rendelet szerinti zöld közbeszerzési eljárás
esetében, a szerződéses rendelkezések körében minden esetben meg kell határozni a teljesítés
környezetbarát jellegéhez igazodó ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseket.“
Az ajánlatkérésben megfogalmazott követelmények teljesülésének ellenőrzése a koncepció sikerére
óriási hatással van, ezért jó, hogy ez a pont belekerült a tervezetbe!
Tájékoztatás, képzés
A 13.§-sal kapcsolatosan: „E rendelet alkalmazásának elősegítése érdekében a Közbeszerzési Hatóság a
környezetvédelemért felelős miniszterrel együttműködve tájékoztató jelleggel szakmai útmutatót ad ki
az árubeszerzésre, szolgáltatás-megrendelésre és építési beruházás megvalósítására irányuló zöld
közbeszerzési eljárásban alkalmazható környezetvédelmi szempontokról.” A Hatóságnak is fontos
lenne olyan gyakorlati szakemberekből álló csapattal dolgoznia, akik a beszerzők mindennapi
problémáira, a környezeti követelményekkel kapcsolatos kérdéseire, igényeire tud alkalmazható
megoldást kínálni.
Statisztika 2013
„Az alábbi táblázat az ún. zöld és szociális szempontokat tartalmazó eljárások adatait mutatja be a
nemzeti eljárásrenden belül (a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű eljárásokról–a
hirdetményminták sajátosságai miatt – nem állnak rendelkezésre ezen adatok. A 2012. évi adatok
esetében csak az új Kbt. alapján lefolytatott eljárások kerültek figyelembe vételre).” (KH, 2013)
A 2012-es évvel való összehasonlítás adatait a 14.táblázat tartalmazza:

14. táblázat: Zöld és szociális szempontú közbeszerzések összehasonlító adatai 2012-2013
Forrás: KH, 2013
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„A 2012. évvel ellentétben, amikor a közszolgáltatók vették figyelembe a legtöbbször a
környezetvédelmi szempontokat közbeszerzéseiken belül, a 2013. évben a regionális/helyi szervek
voltak e téren a legaktívabbak.” (KH, 2013)

15. táblázat: Zöld közbeszerzések száma és értéke ajánlatkérői típusok szerint, 2013
Forrás: KH, 2013

19. ábra: Zöld közbeszerzések értéke ajánlatkérői típusok szerint, 2013
Forrás: KH, 2013

A főbb beszerzési tárgyak szerint az építési beruházások esetében tartották leginkább szem előtt az
ajánlatkérők a környezetvédelmi szempontokat, hasonlóan a korábbi évhez. (KH, 2013)
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16. táblázat: Zöld közbeszerzések Magyarországon termékcsoportonként, 2013
Forrás: KH, 2013

20. ábra: Zöld közbeszerzések értéke termékcsoportonként, 2013
Forrás: KH, 2013

Leggyakrabban szerződéses feltételként (672 alkalommal) ill. a műszaki leírás részeként (312
alkalommal) kerültek meghatározásra zöld szempontok (egy eljárásban több szempont is
alkalmazható). A szociális szempontokat a nemzeti eljárások 1,5%-ában vették figyelembe.
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17. táblázat: Zöld szempontok a magyar közbeszerzésekben, 2013
Forrás: KH, 2013

A 2013-ban a KEF által indított zöld eljárások száma 4, értéke pedig nettó 74.350 millió Ft volt. A
nyomat előállító-rendszerek (értéke nettó 9.000 millió Ft), a számítógép-rendszerek (értéke nettó
50.000 millió Ft), a mobiltelefon készülékek (értéke nettó 350 millió Ft) beszerzése, továbbá a
hálózati aktív és passzív eszközök szállítása (értéke nettó 15.000 millió Ft) tárgyú eljárásokban
kerültek a korábbi években is alkalmazott környezetvédelmi szempontok kiírásra. (KH, 2013)
Statisztika 2014
„A 2014. évben indított ZÖLD eljárások száma 1, értéke pedig nettó 1.000 millió Ft volt. … Az
Üzemeltetés-technológiai Központosított Közbeszerzési Főosztály által lefolytatott 2 központosított
közbeszerzési eljárásból az irodai papírok szállítása (értéke nettó 1.000 millió Ft) tárgyú eljárásban
került környezetvédelmi szempont meghatározásra. Az alkalmazott zöld szempontok részben az
ajánlati felhívásban, mint alkalmassági követelmény (a környezetvédelemre, a környezetközpontú
irányítási rendszerre és a környezetbarát minősítésre vonatkozó ISO 14001:2005 szabvány megléte
ajánlattevők és a megajánlott „zöld” termékeket előállító gyártók tekintetében), részben az ajánlati
dokumentáció műszaki leírásában kerültek megfogalmazásra. A megajánlandó termékek között
ajánlatkérő több méretben részben vagy egészben újrahasznosított, illetve környezetbarát (FSC,
PEFC, vagy EU- ökocímkével rendelkező) irodai papírokra is kért ajánlatot, illetve kötött szerződést.
Ezen termékek forgalomeloszlása a keretmegállapodásból elérhető összes irodai papír tekintetében
(mintegy 16%) volt, mely alapján látható, hogy az ellátott intézmények részéről jelentős igény
mutatkozik a környezettudatos termékekre.”
A 2012-től fellelhető adatokat és a 2014-es legfrissebb statisztikát az alábbi összehasonlító táblázat
tartalmazza.
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A zöld és szociális szempontokat tartalmazó eljárások adatai (nemzeti eljárásrenden belül)
2012. év
Eljárások
%
értéke
(Mrd Ft)

Eljárások
jellege

Eljárások
száma
(db)

Zöld eljárások
Szociális
szempontú
eljárások

465

10,1

115

2,5

2013.év
Eljárások
%
értéke
(Mrd Ft)

%

Eljárások
száma
(db)

42,3

21,5

971

9,9

13,7

7

144

1,5

2014. év
Fejlődés 2012-2014
Eljárások
Eljárások Eljárások
%
értéke % száma
összege
(Mrd Ft)
(%)
(%)

%

Eljárások
száma
(db)

96,2

19,5

1164

9,5

143,2

22

250

339

31,5

6,4

162

1,3

35,8

5

141

261

18. táblázat: Zöld és szociális szempontú közbeszerzések összehasonlító adatai 2012-2013
Forrás: KH, 2012,2013,2014 alapján saját szerkesztés

Összefoglalva úgy vélem, hogy a rendelkezésre álló forrásokból az látszik, hogy a Közbeszerzési
Hatóság karolta fel a zöld közbeszerzést. Ugyanakkor valószínűleg erőforrás (emberi, szakértőiinterdiszciplináris, és anyagi) nem áll rendelkezésükre politikai támogatás hiányában. Gondolok itt
olyan munkaigényes feladatokra, mint az angol segédanyagok mellett magyar esettanulmányok, jó
példák pontos leírása, ismertetése stb. Ahogy már említettem fontos lenne, hogy létezzen egy olyan
platform, ahol a zöld közbeszerzések megjelenhetnének (függetlenül attól, hogy a szervezet, aki
alkalmazza milyen keretek között jutott hozzá az információhoz, milyen motivációkkal rendelkezik).
Ugyanez persze érvényes hazánkban a közbeszerzési értékhatár alatt beszerzésekre is, bár ezek
begyűjtése még nagyobb feladat lenne.
A statisztikák egyre jobb trendeket mutatnak, de sokkal hatékonyabban és gyorsabban is lehetne
fejleszteni a zöld beszerzéseket. Erre vonatkozóan a továbbiakban ismertetem majd javaslataimat és
munkámat (8. fejezet).
Fontos még megjegyezni, hogy a KEF óriási potenciált hordoz magában, mind beszerzési szinten,
mind tájékoztatási szinten, hiszen több ezren használják az általuk beszerzett termékeket. Nem
véletlenül szerepelt a zöld közbeszerzés kötelezővé tétele a KEF-nél minden Cselekvési Terv és
kormányrendelet tervezetben.
Tehát számos fejlesztési pont található a magyar közbeszerzések zöldítésére. Nagyon fontos lenne
a politikai támogatás és az, hogy legyen kijelölt felelős szervezete a zöld közbeszerzésnek,
ugyanakkor a tudás, a szakértelem rendelkezésre állása szintén elengedhetetlen lenne.
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5. fejezet A zöld beszerzés bevezetését, elterjedését hátráltató
tényezők elemzése
Fontosnak tartom megvizsgálni azt, hogy nemzetközi és hazai szinten melyek azok a tényezők,
melyek gátolják a zöld beszerzések megvalósulását. Ezekből fontos következtetéseket lehet levonni
és a fejlesztési javaslatok megfogalmazásában is segítséget nyújtanak. A zöld közbeszerzés
elterjedését hátráltató tényezők vizsgálatát olyan tanulmányok és tudományos cikkek
feldolgozásával, elemzésével végeztem, melyek a közszférában tevékenykedő szervezetek
megkérdezésén alapulnak, de úgy gondolom és a tapasztalataim is azt mutatják, hogy minden
beszerzés típus esetében érvényesek a következőkben feltárt, és az alábbi hat kategóriába sorolt
hátráltató tényezők.
Gazdasági tényezők: Feltételezés miszerint a zöld termékek drágábbak, mint a hagyományos
alternatívák - A lehetséges magasabb kezdeti költségek és a szűk költségvetési keretek legtöbbször
akadályt jelentenek. Az sem mondható el, hogy pontos információkkal rendelkezik minden
ajánlatkérő a beszerzendő termék/szolgáltatás alternatívák életciklus költségeire vonatkozóan. A
beszerzést megelőző piackutatás és életciklus költség / megtérülés számítások népszerűsítése
kulcskérdés. Illetve fontos azt is a beszerzők tudomására hozni, hogy a jól megírt műszaki specifikáció
is jelentős eredményeket hozhat a költségek szempontjából. Itt fontos megjegyeznem, hogy
életciklus költségekkel számolva ritkán eredményez költség növekedést a zöld termék/szolgáltatás,
de mindennapi munkám során sokszor találkozom azzal az érvvel, hogy a hazai szervezeteknél nem
rendszerszerűen kezelik a költségeket. Vagyis például egy magasabb beszerzési áru termék, például
energiatakarékos számítógép esetében az nem kerül nyilvántartásra, hogy a számítógép üzemeltetési
költségei mennyivel csökkennek. Ez más „osztály”, szervezeti egység feladata. A probléma a
beszerzést érinti, akik drágán vették a zöld terméket. Ez a kérdés igen megnehezíti a beszerzők dolgát
és véleményem szerint a szervezeti kultúrával, a hazai menedzsment hiányosságaival van
összefüggésben, szervezetfejlesztési kérdéseket vet fel.

Kognitív tényezők, ismeretek hiánya: Hiányzó környezetvédelmi és a zöld kritériumok
kidolgozásához szükséges ismeretek - Testa et al (2014) szerint általában az információ és ismeretek
hiánya minden döntéshozási folyamatot megnehezít, meggátol. Nincs ez másképp a zöld beszerzés
esetében sem. Kevés információval rendelkeznek az ajánlatkérők a termékek és szolgáltatások
környezeti hatásait illetően és bizonytalanságok merülhetnek fel a jogi kereteket illetően is, vagyis,
hogy az ajánlatkérés mely blokkjaiba lehet/érdemes zöld szempontot integrálni. (Bouwer et al,2006;
Thomson-Jackson, 2007; Walker-Brammer, 2009) Fontos megemlítenünk a környezetvédelmi
követelmények kialakításához szükséges interdiszciplináris tudásanyagot. Egyáltalán nem könnyű
megállapítani azt, hogy mitől, milyen tulajdonságok esetén környezetbarát egy termék vagy
szolgáltatás és ezt pontos, mérhető, ellenőrizhető kritériumok formájában megfogalmazni. A
munkatársak környezetvédelmi témák iránti érzékenységének és érdeklődésének hiánya képzéssel
alakítható, elérhető a szemléletváltás. Különösen a közszférában okoz problémát az, hogy a
beszerzések lebonyolítói jogi ismeretekkel rendelkeznek, de környezetvédelemmel kapcsolatos
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tudásuk minimális. Az egyes szakterületek közötti kommunikációnak, külső szakértők bevonásának
különösen nagy jelentősége lenne.
Jogi és politikai keretek: - Támogatás hiánya politikai szintről: Szakpolitikai és jogalkotási támogatás
hiányában igen nehéz a koncepció elterjesztése. Sajnos az erős nemzeti elkötelezettség és
szabályozási háttér sem biztosítja minden esetben a sikeres bevezetést, ha hiányoznak alapvető
kognitív és hozzáállásbeli tényezők. Az úgynevezett “implementation gap” a tervek és végrehajtás
között tátongó szakadék jöhet létre. (Diófási, 2012) Éppen ez tapasztalható az Európai Unióban, ahol
igen nagy erőfeszítéseket tettek a zöld közbeszerzés elterjesztésére kezdve támogató eszközrendszer
(GPP Toolkit), kidolgozásától egészen szemléletformáló kampányok (Green Labels Purchase,
BuySmart, BuySmart+, 2014; Effect, 2014) finanszírozásáig és mégsem sikerült minden tagállamban
meghonosítani a koncepciót.
Tudásmenedzsment: Információk és támogató eszközrendszer hiánya: Amennyiben egy
ország/szervezet szeretné a zöld közbeszerzést jobban elterjeszteni kommunikációra, ellenőrzési
módszerekre és a jó gyakorlatok megosztására kiemelten nagy szükség van. Ide tartoznak a támogató
eszközrendszerek és a tréningek, oktatások. A közszférában dolgozó beszerzőknek általában nincs
meg az a termék/szolgáltatás specifikus vagy jogi szaktudása, mely szükséges a zöld beszerzés
megvalósításához. A különböző szakterületek közötti információcsere, együttműködés és külső
szakértők bevonása is jelentősen hozzájárul a koncepció sikeres működtetéséhez.
Piaci/ infrastrukturális tényezők: Probléma lehet még a környezetbarát termékek rendelkezésre
állása, felkutatásukhoz szükséges erőforrások. Ebben és később az ajánlatok értékelésében is
segítséget nyújthatnak az ökocímkék, de ehhez is tájékozottság szükséges, hiszen legalább 458 db
címke létezik az Ecolabel Index portál szerint.
Szervezeti kultúrához kapcsolódó tényezők:
A szervezeti kultúra definiálására az alábbi megfogalmazást fogom a továbbiakban használni:„A
szervezeti kultúra alatt a szervezetben megjelenő értékek, attitűdök, szokások, vélekedések,
hiedelmek összefüggő rendszerét értjük, amelynek közvetve és közvetetten tapasztalható részei
vannak. A szervezeti kultúra hat a szervezeti tagok viselkedésére, attitűdjeire, mivel alakítja a
szervezet atmoszféráját, azt, hogy, hogyan bánik tagjaival, céljaival, környezetével és ezáltal
befolyásolja a szervezet eredményességét, a változásokhoz való alkalmazkodó képességét.” (Kovács,
2005)
Úgy vélem, hogy ez a definíció alkalmas arra, hogy a szervezeti kultúra zöld beszerzésre gyakorolt
hatását szemléltesse. A vezető beszerzők gyakran nem tulajdonítottak kellő jelentőséget a zöld
beszerzésnek. Jól megtervezett stratégia és a beszerzési igények tervezése, és szervezeti szintű
támogatás (idő, erőforrás és anyagi értelemben) nélkül a zöld beszerzés nem tud áttörő sikereket
elérni. A beszerzési kultúra is egy kiemelt fejlődési terület különösen a magyar közbeszerzésben
(Tátrai, 2013). Ebben a kategóriában kerül említésre a beszerző szervezet mérete is, mely befolyással
lehet a zöld beszerzés bevezetésének sikerességére. Való igaz, hogy egy nagyobb szervezetben
nagyobb erőforrás, és csapat állhat rendelkezésre, de az a tény még nem bizonyított, hogy a
szervezet mérete bármilyen kapcsolatban állna a bevezetett menedzsment rendszerek
sikerességével.
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19. táblázat: A zöld beszerzés alkalmazását hátráltató tényezők
Forrás: saját összeállítás

Az alábbiakban összefoglalom, hogy az irodalomkutatásaim során mely tényezőkkel és milyen
gyakorisággal találkoztam. Ezeket ismertetem és kiegészítem gyakorlati tapasztalataimmal. Az
általam kiválasztott 14 forrás (1.2 mellékletben) nagyrészt EU-ból származó adatokat tartalmaz, de
más fejlett és fejlődő országokra vonatkozó információk is találhatóak bennük. A választott források
összesen 23 lehetséges hátráltató tényezőt említenek, amit a fent már alkalmazott 6 kategóriába
soroltam. Fontos megjegyezni, hogy minden tanulmány más módszertannal és területi lehatárolással,
téma megközelítéssel él, de a zöld közbeszerzés elterjedését hátráltató tényezők azonosításánál az
összes kérdőíves felmérésre alapoz, ezért tartom lehetségesnek az adatok összehasonlítását,
elemzését. A feldolgozással három kérdést szerettem volna megválaszolni. Egyrészt, hogy az Unió
törekvéseinek, 2000-től folyamatosan jelenlévő támogatásának volt-e hatása? Hogyan viszonyulnak
az UNEP világviszonylatból származó adatai az EU adataihoz? Összességében a források alapján
melyek a legsúlyosabb hátráltató tényezők?
11 forrás foglalkozik az Európai Uniós trendekkel. Az 1-es a legújabb, 2012-es felmérés, a 11-es pedig
a legrégebbi, 2005-ös megkérdezésekre alapoz. A tendenciákat figyelembe véve elmondható, hogy az
Unió támogató eszközrendszere (GPP Toolkit) ismert és elismert. Ezen adatok alapján úgy tűnik, hogy
sikerült a segítségével minden hátráltató tényezőt kiküszöbölni, kivéve a környezetvédelmi
kritériumok megfogalmazásának nehézségét és a feltételezést miszerint a környezetbarát termékek
drágábbak. A 7. fejezetben bemutatom GPP Toolkit eszközrendszert is, így látszódni fog, hogy milyen
gyengeségek okozzák azt, hogy az erőfeszítések ellenére sem sikerült megoldania a zöld
közbeszerzést érintő problémákat.
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Az UNEP felmérésében fejlődő és fejlett országok is részt vettek a világ minden tájáról. Ennek
eredményeképpen ebben a felmérésben gyűjtötték össze a legtöbb lehetséges hátráltató tényezőt.
Ez valószínűleg az országok különböző fejlettségi szintjeinek tudható be.
A legsúlyosabb hátráltató tényezőket úgy választottam ki, hogy megnéztem, hogy a vizsgált,
kielemzett források hány százalékában jelentek meg az alábbi hátráltató tényezők. Ezek alapján az
alábbi ábrát lehet felrajzolni.
Hátráltató tényezők
1 Politikai támogatás hiánya
2 Környezetvédelmi ismeretek hiánya
Követelmények megfogalmazásában
3 felmerülő nehézségek
4 Tisztázatlan jogi keretek
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Feltételezés, hogy a zöld termék drágább
Eszközrendszer, támogatás hiánya
Költségvetési megkötések
"Zöld" termékek rendelkezésre állása
Emberi erőforrás hiány
Menedzsment támogatás hiánya
Képzések hiánya
Hozzáállás, érdeklődés (business as usual
gyakorlat)
Kommunikáció a szakterületek között
Kompetencia/gyakorlat hiánya
Ellenőrzéshez kapcsolódó ismeretek
hiánya
Védjegyekben, szabványokban való
bizalmatlanság
Szervezet mérete
Többféle, egymást átfedő védjegy
Bírálati szempont csak az ár lehet
Kapcsolódó gazdasági ismeretek hiánya
Saját országban gyártott "zöld" termékek
rendelkezésre állása
Elégtelen kommunikáció a védjegyekkel
kapcsolatban
"Zöld" termékek minőségében való
kételkedés

21. ábra: Zöld beszerzés alkalmazását hátráltató tényezők rangsora
Forrás: saját összeállítás

Az első öt tényező az, amellyel valóban minden esetben találkozni lehet a gyakorlatban is, noha
tapasztalataim szerint az alulról építkező kezdeményezések is lehetnek sikeresek szervezeti szinten
akár politikai támogatás hiányában is, bár az biztos, hogy átütő, nagy volumenű változás fentről jövő
támogatás nélkül nem valósítható meg.
A 6 kategóriát és a köztük lévő kapcsolatot megvizsgálva arra jutottam, hogy igen erőteljes kapcsolat
van az egyes hátráltató tényezők között. Az alábbi kapcsolatrendszert bemutató 22. ábrát
megvizsgálva azt állapítottam meg, hogy a gazdasági és piaci tényezők közül 2-2 képzéssel, tudással
kiküszöbölhető.
A gazdasági tényezők esetében az életciklus költség számítások alkalmazásával belátható, hogy
előnyösebb egy például energiatakarékos berendezés vásárlása, hiszen a kezdeti beruházási költséget
kompenzálja a működtetési időszak alatt jelentkező energiamegtakarítás. Tapasztalataim szerint a
képzések alkalmával, egyszerű példákkal illusztrálva érdemes rávilágítani az üzemeltetési és
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beruházási költségek arányára, hiszen ilyen megközelítésben a legtöbb beszerző nem vizsgálja az
adott terméket. Ugyanakkor problémát jelenthet, ha az üzemeltetési költségek növekedésének
nincsen kihatása a beszerzés sikerességére. Vagyis ha a szervezet nem komplexen kezeli a
működéséhez szükséges erőforrásokat- így a beszerzéskor egyáltalán nem szempont például a
termék további energiafelhasználása. Ezzel a jelenséggel munkám során sajnos sokat találkozom,
ezért a szervezeti kultúra fejlesztését hazánkban főként a közszférában kiemelt feladatnak tartom.
A „bírálati szempont csak az ár lehet” véleményem szerint igazán nem hátráltató tényező, hiszen a
műszaki specifikációban előírhatóak olyan minimum követelmények, melyek megléte mellett
nyugodtan beszélhetünk környezetbarát termékről/szolgáltatásról és a beszerzési eljárást
egyszerűsíti, ha ezt követően „csak” az ár alapján történik döntés. Tehát amennyiben a beszerzők
rendelkeznek a szükséges tudással, úgy ezt a problémát ki tudják küszöbölni.
A piaci tényezők között szerepelnek védjegyekkel kapcsolatos információs problémák, és ebből
következően jelentkezik a bizalmatlanság, szkepticizmus irányukban. Valóban több száz hiteles ISO Ies és I-es szerű kategóriába sorolható védjegy létezik (ezekről bővebben a 6.2 fejezetben írok) tehát
nem egyszerű ezeket fejben tartani, az általuk nyújtott lehetőségekkel élni (követelmények
megfogalmazásakor, ajánlatok értékelésekor). Ugyanakkor kellő mennyiségű ismeret birtokában nem
okozhat gondot az alkalmazásuk, a védjegyezési rendszerek megértése, elfogadása.

22. ábra: A zöld beszerzés bevezetését hátráltató tényezők kapcsolatrendszere
Forrás: saját összeállítás

A Tudásmenedzsment két olyan elemet tartalmaz, mely gyakorlatilag a képzés témakörhöz
kapcsolódik, de azért választottam kissé külön, mert lehet külső (pl. állami vagy EUs) és szervezeti
szintű is. Ez annyit jelent, hogy zöld beszerzés eszközrendszert dolgozhat ki egy adott szervezet is és
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igénybe vehet ehhez külső segítséget is. Példa erre az Unióban működő több egymást nagyjából
átfedő eszközrendszer (7. fejezet) és képzés is. A központosított, egységes eszközrendszereknek és
tréningeknek vannak előnyei és hátrányai is. Előny, hogy egységes információt közvetít az
ajánlattévők felé, összehasonlíthatóak lesznek általuk a beszerzések és követelményeik, ugyanakkor
kevés teret hagynak az egyedi igények kielégítésére, kevésbé rugalmasak.
A Jogi, politikai keretek a képzéssel úgy hozhatók kapcsolatba, hogy például a tisztázatlan jogi keretek
körüli bizonytalanságok is kellő ismerettel és jártassággal kiküszöbölhetők. Ez egyébként azért
jelentős hátráltató tényező, mert noha az Uniónak egységes szabályozása van a közbeszerzésekre
vonatkozóan minden tagállam más és más olvasatban ülteti azt be nemzeti jogrendjébe. Éppen ezért
például nagy lehetőség Magyarország számára az új közbeszerzési direktívák meghonosítása 2016-ra.
A képzések a szervezeti kultúrával kapcsolatos hátráltató tényezők közül a munkatársak
érdeklődésére, hozzáállására lehetnek nagy hatással.
Összességében úgy gondolom, hogy ellentétben a szakirodalmi kutatás eredményével a legnagyobb
visszatartó tényező az ismeretek hiánya, a zöld beszerzéssel kapcsolatos know-how megléte a
szervezetekben. Véleményem szerint a képzéssel, szemléletformálással lehet a legnagyobb
eredményeket elérni. Kiemelve azt, hogy természetesen nem mindegy, hogy milyen módszertannal
és eszközökkel történik a képzés (8. fejezetben). Erre kiváló példa az EU által finanszírozott számtalan
zöld közbeszerzést és beszerzést népszerűsíteni hivatott projekt, melyek más-más módszertannal
dolgoztak, de átütő sikert igazán egyik sem tudott hozni.
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6. fejezet A zöld beszerzés technikái, módszertana, eszközei
6.1 Zöld szempontok beépíthetősége a beszerzési eljárásokba
Az alább ismertetett pontok nem csak a közbeszerzésre érvényesek, ha végiggondoljuk egyszerűbb
formájában, egy „normál” ajánlatkérés, például egy kkv esetében is ugyanezekkel a lépésekkel zajlik.
Termékre,
szolgáltatásra
vonatkozó
követelmények
Ajánlattevőkre
vonatkozó elvárások

szerződés tárgyának megjelölésekor
bírálati szempontok között
műszaki leírásban
szerződési feltételekben
alkalmassági feltételek

23. ábra: A zöld követelmények beépítésének lehetőségei
Forrás: saját összeállítás a GPP Toolkit alapján

A beszerzés legelső lépéseként, a tárgy megnevezésekor már érdemes a környezetvédelmi
megfontolásokat bevezetni, hiszen innentől egyértelmű az ajánlattevők számára, hogy mire van
szüksége a beszerzőnek. Ilyen lehet, ha például az ajánlatkérő ökológiai gazdálkodásból származó
élelmiszert, vagy környezetbarát papírt szeretne vásárolni.
De például Energy Star emblémával rendelkező számítógépeket a szerződés tárgyának megjelölni
nem lehet, mert ez diszkriminatív lenne. A jogszabályok szerint nem várható el egy terméktől sem,
hogy rendelkezzen bizonyos ökocímkével.
A bírálati szempontok megfogalmazásánál alapvetően kétféleképpen dönthet az ajánlatkérő. Vagy a
legolcsóbb ajánlatot fogadja el, vagy pedig az összességében legelőnyösebbet. Ha az összességében
legelőnyösebb ajánlat kiválasztására törekszik, akkor bizonyos kritériumokat fog alkalmazni. Ezen
szempontok között természetesen szerepel az ár, így a legelőnyösebb ajánlatot választhatja a
pénzéért. A többi kritérium - ami az ár mellett még döntő lehet - tartalmazhat környezeti
megfontolásokat. Fontos, hogy az egyes szempontokat súlyozni kell és ezek súlyszámát feltüntetni az
ajánlati felhívásban. A részszempontoknak mennyiségi vagy más módon értékelhető tényezőkön kell
alapulniuk és a közbeszerzés tárgyával, illetőleg a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban
állniuk. Vagyis az áron kívül a minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok,
környezetvédelmi tulajdonságok, működési költségek, gazdaságosság–költséghatékonyság,
vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás, pótalkatrészek biztosítása, készletbiztonság, a teljesítés
időpontja, időszaka stb… is döntő lehet. Tehát a bírálati szempontokat többféleképpen is meg lehet
fogalmazni. Az egyik lehetőség, hogy az az ajánlattevő, aki megfelel egy bizonyos feltételrendszernek,
bizonyos pontszámot kap. Például azok a termékek, melyeknek energiafelhasználása a legújabb
Energy Star követelményeinek megfelel, 10 pontot kapnak 100-ból.
A másik lehetőség, hogy részpontokat adnak az energiahatékonyságra mindenféle minimum
követelmény nélkül. Például a legjobb ajánlat 20 pontot kaphat (100 az összes) az
energiahatékonyságra, a legrosszabb pedig nullát. A többi ajánlat teljesítményarányos pontozásban
részesül.
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A harmadik, hogy a műszaki leírásban meghatározott minimum követelményeknél jobb teljesítményű
ajánlatok a teljesítmény arányban kapnak pontokat.
A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy például új épületre történő ajánlatkéréskor a kiírásban megjelenik,
hogy a gazdasági ajánlatért max. 80 pont szerezhető, azért pedig, hogy ha az energiaigény kisebb,
mint a műszaki leírásban megadott, max. 20 pont jár. Azok az ajánlatok, amik csak a minimum
követelményeknek felelnek, meg 0 pontot kapnak, a legjobb ajánlat 20 pontot kap a többiek pedig
teljesítményarányosan.
A specifikációban az szerepel, hogy az épület éves energiaigénye ne legyen nagyobb 110kWh/m 2/
évnél. Az első ajánlat 95, a második 60, a harmadik 110 és a negyedik 70 kWh/m 2/évet tud
garantálni. Az első ajánlattevő 6 pontot kap, mert a legjobb ajánlat a második, ami 50kwh/m2/évvel
garantál kevesebb energiafogyasztást, mint a minimumspecifikációkban szerepelt, viszonyt az első
ajánlat mindössze 15kwh/m2/évvel ad kevesebbet . Ez a legjobb ajánlat 30 %-a, ezért a maximálisan
adható pontszám (20) 30%-át kapja. A második ajánlat a legjobb, 20 pontot kap. A harmadik éppen
csak a minimumkövetelményeknek tesz eleget, ezért 0 pontot kap. A negyedik 16-ot, mert ez az
ajánlat 40kwh/m2/évvel kevesebb fogyasztást tud garantálni, a legjobb pedig 50kwh/m 2/évvel
kevesebb fogyasztást. Így a max pontszám 80%-át kapja (GPP Toolkit által hozott példa).
A műszaki leírás az a lépcső, mely részletesen leírja a termékkel vagy szolgáltatással szemben
támasztott követelményeket. Ha a szerződés tárgyaként az energia hatékony számítógépeket jelölték
meg akkor a műszaki leírásban pontosítani kell, hogy az energiahatékonyság mit jelent. Például a
fogyasztása készenléti üzemmódban nem haladhatja meg az „x” wattot.
Az ajánlatkérők kérhetnek környezeti teljesítmény sztenderdeket és környezetbarát gyártási
folyamatokat is, de csak ha szorosan kapcsolódik a beszerzés tárgyához. Vagyis kérhetik azt például,
hogy az ajánlattevők olyan áramot kínáljanak, ami részben vagy egészben megújuló energiaforrásból
származik. Amikor a műszaki követelményeket definiálják fontos, hogy a környezeti hatásokkal az
egész életciklust figyelembe véve számoljanak, hiszen abból hogy a termelési folyamat
környezetbarát, nem feltétlenül következik, hogy a használat és az ártalmatlanítás is az.
A műszaki specifikációk a teljesítménnyel és funkcionális követelményekkel kapcsolatban
megengedik az ajánlattevőknek, hogy új és innovatív megoldásokkal álljanak elő.
Például egy épület környezetbarát fűtésrendszerére kiírt pályázatban célszerűbb csak azt megadni,
hogy éjjel és nappal is állandó hőmérséklet legyen, mint részletes és komplex technikai
követelményeket szabni. Ezáltal az ajánlattevők különböző megoldásokkal állhatnak elő.
Ha az ajánlatkérő a teljesítmény-, illetve funkcionális követelmények között környezetvédelmi
jellemzőket állapít meg, hivatkozhat az európai vagy nemzeti (illetve nemzetközi) ökocímkékre vagy
azok kritériumaira, esetleg szükség esetén a kritériumok egy részére. Mindez azonban csak akkor
lehetséges, ha ezek alkalmasak a közbeszerzés tárgyának leírására, a címke követelményeit
tudományos adatok alapján állapították meg, olyan eljárás keretében került elfogadásra, amelyben
valamennyi érdekelt fél részt vehetett, és a követelmények mindenki számára hozzáférhetők.
Abban az esetben, ha egy szervezetnek fénymásoló papírt kell beszereznie, használhatja az EU
Ecolabel ökocímke kritériumait a műszaki specifikációban.
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A beszerző dönthet úgy is, hogy elfogadja az ökocímkét a megfelelőség bizonyítására, de el kell
fogadni ezzel egyenértékű bizonyítékokat is, például a gyártó által kiadott műszaki leírást. Az
ajánlatkérők nem várhatják el az ajánlattevőktől, hogy ökocímkével rendelkezzen a termékük, mert
az diszkrimináció lenne. (részletek 6.2. fejezetben)
Az alkalmassági feltételek meghatározásával az ajánlatkérők arról akarnak meggyőződni, hogy az
ajánlattevőknek megvan a szükséges anyagi helyzete és szakmai hozzáértése ahhoz, hogy teljesítse a
kiírásban elvárt követelményeket. A kizárás alapja tehát az ajánlattevő személye és nem pedig az
ajánlat minősége. Ez arra vonatkozik, hogy például teljesítették-e az adózással,
társadalombiztosítással kapcsolatos kötelezettségeiket, büntetlenek-e stb.

24. ábra: Termék és gyártási folyamat minősítések kapcsolata
Forrás: saját összeállítás

Ezek a kizárási feltételek kevés teret engednek a környezeti megfontolásoknak, de bizonyos
szolgáltatás és munkaszerződések esetében lehetőség van arra, hogy az ajánlattevőktől
környezetmenedzsment intézkedéseket várjanak el a projekt ideje alatt. Ebben az esetben az EMAS
vagy ISO14001-es szabvánnyal rendelkező cégek megfelelőségét el kell fogadni. Viszont ezen feltétel
teljesítésének nem egyetlen módja az előbbi szabványok egyikének megléte, más bizonyítékokat is el
kell fogadni az ajánlatkérőnek.
Ez a lehetőség azonban nem érvényes a termék beszerzésekre, mivel ebben az esetben a szerződés
tárgya a beszerzett termék, ami alapvetően nem tartalmaz környezetmenedzsment intézkedéseket.
Ha egy ajánlattevő rendelkezik környezetirányítási rendszerrel (KIR), az valamit elárul a vállalat
általános környezeti teljesítményéről, de nem feltétlenül utal a termék környezeti teljesítményére,
pedig a termék a tender tárgya. Más a helyzet, ha szolgáltatásról van szó.
Az EU jogszabályok lehetőséget adnak arra, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződést sajtos
feltételekhez kössék. E szerint a szerződéses feltétel nem lehet diszkriminatív, objektíven
ellenőrizhetőnek kell lennie és nem tartalmazhat rejtett műszaki előírásokat, vagy kiválasztási
kritériumokat. Minden ajánlattevő tudomására kell hozni már a folyamat legelején, és minden
ajánlattevőnek eleget kell tudni tenni ennek a szerződés megkötésekor.
Ilyen lehetséges szerződéses feltétel lehet az, hogy a győztest kötelezik arra, hogy a megrendelt árut
vasúton szállítsa le, ahelyett, hogy a közutat és kamionokat használna.
Összefoglalva az alábbi folyamatábrával írnék le egy klasszikus és egyben ideális beszerzési
folyamatot. Függetlenül attól, hogy közbeszerzésről vagy beszerzésről van szó.
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25. ábra: Zöld beszerzés klasszikus folyamat
Forrás: saját összeállítás

6.2 Ökocímkézés
A fenntartható fogyasztás elérését célzó eszközök közül a zöld (köz)beszerzésen kívül még az
ökocímkézést szokták kiemelni. Az ökocímkék célja, hogy hiteles információt szolgáltassanak a
vásárlóknak a termék környezeti tulajdonságairól és megkönnyítsék a választást, a „zöld” termékek
és szolgáltatások megkülönböztető jeleként szolgálva. Az ökocímkézésnek kiemelt szerepe van a zöld
beszerzés megvalósításában is, ugyanakkor elmondható, hogy nem akadálymentes a használatuk, a
korrekt felhasználáshoz ismeretekre, tájékozottságra van szükség a beszerzők részéről. A
továbbiakban a teljesség igénye nélkül bemutatom az ökocímkézés rendszerét, és azokat a
feltételeket, melyekkel az ökocímkék segíthetik a zöld beszerzés megvalósítását.
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Széles körben elfogadott tény, hogy a háztartások fogyasztása igen nagymértékben hozzájárul a
környezetterheléshez. A fenntartható fogyasztás eléréséhez szükséges lépések egyike a
környezetbarát termékek fogyasztása. Az ökocímkéket elsősorban a fogyasztók tájékoztatására, a
vásárlási döntések megkönnyítésére hozták létre. Az egyik legrégebbi ökocímke rendszer a német
Kék Angyal, már 1972 óta működik. Tehát elsősorban a háztartások vásárlásaihoz hivatott segítséget
nyújtani, ugyanakkor a másik oldalról, a termék gyártója, forgalmazójának szemszögéből pedig
ökomarketing eszközként funkcionál. Mivel számtalan kutatás bizonyítja a „zöld fogyasztók”
jelenlétét és a szegmens erősödését a gyártók előszeretettel használnak jelöléseket, utalnak
termékük környezetbarát mivoltára. További fenntartható fogyasztással kapcsolatos elemzéseket
korábbi publikációm is tartalmaz (Diófási-Valkó, 2012). Az alábbi Cone Communications által készített
kutatás (26-27.ábra) eredményeiből is látszik, hogy a már környezetbarát terméket kereső fogyasztók
legnagyobb része a címkékben, védjegyekben „hisz”, 51%-uk dönt a címkével ellátott termék mellett.
Látszik az is, hogy a környezeti teljesítményre vonatkozó állítások feltüntetése a csomagoláson
szintén alkalmas arra, hogy a vásárlók 30%-át meggyőzze. Az is látszik, hogy a pozitív környezeti
teljesítményt sugalló tájképek is hatással vannak a fogyasztóra, 19 százalékuk ebből is „zöld”
terméktulajdonságokra következtet. (Cone Comm, 2011) Több probléma is felvetődik e téma
kapcsán.

26. ábra: Vásárlási hajlandóság környezeti jelölés típusonként
Forrás: Cone Green Gap Trend Tracker 2011, (Cone Comm, 2011) saját fordítással

A legnagyobb problémának a fogyasztók és sok esetben a kereskedők tájékozatlanságát látom.
Nagyon kevesen ismerik a védjegyeket, különböző termékjelöléseket. Több kutatás is bizonyítja
(WBCSD, 2008, Zsóka-Zilahy, 2012) Pedig az igény megvan már egyre több vásárlóban arra, hogy
tudatos és felelős döntést hozzon, de információ híján olyan megoldások mellett teszik le a voksukat,
melyek nem alkalmasak az igényeik kielégítésére - itt visszautálnék a fenntartható fogyasztás
fogalmára. Véleményem szerint úgy lehet elkötelezetté tenni az embereket a környezettudatos
vásárlás iránt, hogy kiemelt figyelmet fordítunk a termék minőségre és az innovatív technológiákra.
Tipikus példa erre a mosódió és az ökocímkés mosószer esete. Mindennapi munkám során sokszor
találkozom azzal, hogy azért utasítják el a vásárlók először a zöld beszerzést, ökocímkés termékeket,
mert már volt korábbi rossz tapasztalatuk ebben a témában (a világítás nem felel meg, lassan
kapcsolódik fel; a mosódió nem mos megfelelően és különben is a világ másik végéből érkezik).
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Éppen ez az előnye az ökocímkés termékeknek - valós alternatívát kínálnak, a hagyományos
termékek kevésbé környezetterhelő változatai. Például hiába takarít valaki otthon ecettel és
szódabikarbónával- kényelmetlenebb megoldás, mint egy általános vagy szaniter tisztítószer mind
illatban, mind adagolásban és használatban, de otthon ez még megoldható, a meghozott áldozat által
az emberek úgy érzik még környezettudatosabb fogyasztók. Viszont egy irodaházban vagy bármely
más munkakörnyezetben ezek az alternatívák nem jelentenek megoldást. Ezzel szemben az
ökocímkés termékek igen. Nagyon fontos kiemelni, hogy nem csak egész életciklusra vonatkozóan
kell környezetbarátnak lennie a terméknek, hanem a követelmények között van úgynevezett
használatra való alkalmassági vizsgálat is. Ez annyit jelent, hogy a hagyományos piacvezető termékkel
összehasonlítva legalább olyan funkcionális teljesítményt kell nyújtania az ökocímkés terméknek is.
Ezt labor vizsgálatokkal kell igazolni, hiszen a fogyasztó nem csalódhat a termékben/szolgáltatásban,
mert az a címke presztízsét és egyáltalán az ökotermékek megítélését rontja.
Az alábbi adatokból kiderül, hogy mit tesz a fogyasztó, ha csalódik a teljesítményben, nem azt kapja,
amire számított.

27. ábra: Fogyasztói magatartás megtévesztő „zöld” felhívás esetén
Forrás: Cone Green Gap Trend Tracker 2011, (Cone Comm, 2011) fordítás: Szabó Szilvia, Tailormarketing

Ugyanez a helyzet áll fenn akkor, amikor a cégek kihasználva az ökomarketing és új piaci szegmens
nyújtotta lehetőségeket és nem valós zöld tulajdonságokkal rendelkező terméket dobnak piacra. Ezt
nevezik „green washing”-nak. Sokszor megtévesztő az is, hogy nagyon sokféle jelölés, címke, utalás
jelenik meg a piacon, ami a vásárlókat összezavarja, elbizonytalanítja és rosszabb esetben
szkeptikussá teszi. Ezért nagyon fontos a képzés, tájékoztatás. Sajnos problémának látom azt is, hogy
a zöld címkék tengerében viszonylag kevésszer jelennek meg a hiteles, hivatalos védjegyek (ISO 1-es
típus) hiszen ezek használata önkéntes és jóval több ráfordítást igényel a termék gyártójától (mind
erőforrásban, időben, termékfejlesztésben és anyagiakban) mint egy „zöld marketing” stratégia
részeként megálmodott zöld csomagolás.

92

A Nemzetközi Szabványügyi Testület (ISO- International Standard Organization) a 14000-es
környezetvédelmi szabványok részeként megalkotta a 14020-as családot.
Az ISO szabványok 3 nagy csoportba sorolják az önkéntes rendszerű, környezeti teljesítménnyel
kapcsolatos információkat:




I-es típus- ökocímkék (ISO 14024:1999 - Környezeti címkék és nyilatkozatok – I-es típusú
ökocímkék- környezetvédelmi jelölések),
II-es típus-önbevalláson alapuló szimbólumok, nyilatkozatok (ISO 14021:1999 - Környezeti
címkék és nyilatkozatok – Önbevalláson alapuló állítások),
III-as típus- környezeti nyilatkozatok (ISO 14025:2006 - Környezeti címkék és nyilatkozatok).

Az általános elvekről szóló szabvány az ISO 14020:2000- es.
Tehát a fenti szabványok alapján az alábbi három kategóriába lehet sorolni a
termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos környezeti információkat. A 20. táblázat az egyes
kategóriák tulajdonságait is mutatja. A szabványt kiegészítettem még egy olyan kategóriájával a
védjegyeknek, melyek igen gyakoriak, a zöld beszerzésben különösen hasznosak és hozzáadtam még
információt arra vonatkozóan is, hogy mely védjegyeket milyen célra érdemes használni, a zöld
beszerzés megvalósításához mennyire járulnak hozzá. I-es típusúak között van olyan is, ami nem csak
környezeti információt hordoz, például a TCO jelölés, mely igazi fenntarthatósági címke (társadalmi,
és környezeti szempontú követelményeket is tartalmaz) Az ökocímkézés egy módja a környezeti
teljesítményre vonatkozó információ közvetítésének a vásárlók felé.
Tulajdonságok
I-es típus
Életciklus elemzésen alapul
Termék/szolgáltatás több tulajdonságára
vontkozik
Termék/szolgáltatás egyetlen
tulajdonságára vonatkozik

x

Egyéb
környezeti
jelölések

-

EPDk Environmental
Product
III-as típus
x

Önbevalláson alapuló
környezeti jelölések

Ökocímkék
I-es típus szerű
-

II-es típus

-

x

-

?

x

?

-

x

?

-

?

Önkéntes rendszer

x

x

x

?

Harmadik független fél tanúsítja
Zöld beszerzésben való alkalmazhatóság

x
J

x
J

x
J

L

Példák

Szervezet saját maga adja ki,
készíti el
Ajánlott
L

-

20. táblázat: Környezeti jelölések típusai és felhasználhatóságuk a zöld beszerzésben
Forrás: saját összeállítás

Természetesen ezeken a csoportokon kívül is lehet még címkéket, környezeti jelöléseket találni. A
Zöld beszerzés eszközrendszer részét képező Zöld beszerzés tréning, Zöldüzlet és Környezettudatos
munkahely képzéseken ezek mind az alap tananyag részét képezik. A tapasztalataim szerint az
ökocímkék megismerésével válik az átlagemberek számára kézzelfoghatóvá a zöld beszerzés.
Mindennapi életükben is hasznos, értelmezhető információhoz jutnak, és sokkal lelkesebben
merülnek bele ezt követően a zöld beszerzéshez kapcsolódó technikákba, komolyabb felkészülést
igénylő feladatokba.
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A Global Ecolabelling Network (GEN) definíciója szerint az ökocímke olyan jelölés, mely életciklus
alapon azonosítja a termék vagy szolgáltatás környezeti előnyeit adott termékcsoporton belül.

28. ábra: Termék életciklus környezeti szempontból
Forrás: http://pgbeautyscience.com/ , saját fordítással

Ebben az esetben az életciklus klasszikus definíciója érvényesül. A környezeti értelemben vett
életciklus a „bölcsőtől a bölcsőig” szemléletet jelenti a marketing életciklussal szemben. Míg egy
termék marketing életciklusa a bevezetés, növekedés, érettség, hanyatlás elemekkel jellemezhető,
addig a környezeti megközelítés szerint a „bölcsőtől a bölcsőig”, vagyis cradle to cradle (C2C)
koncepció szerint az alapanyagok kiválasztásától kezdve a gyártás, szállítás, használat-fogyasztás és
a hulladékká válás, újra felhasználás környezeti hatásait is figyelembe kell venni a terméktervezése,
használata során. A C2C koncepciója szerint a tervezés-készítés-használat most még nyílt linearitását
oly módon kellene zárttá tenni, hogy az anyagok teljes mértékben visszakerüljenek az ipari
körforgásba vagy biológiai lebomlás útján a természetbe. (McDonough-Braungart, 2002)
A zöld beszerzés esetében is célszerű a termékek életciklusát figyelembe venni, de abban az esetben
lehatárolásokkal szoktak élni pl. termék hasznos élettartamára számított költségek, életciklus
költségek helyett. Ezért is hasznosak az ökocímkék a zöld beszerzésben, mert biztosítják az életciklus
szemlélet megvalósulását.
Ellentétben a gyártók/szolgáltatók saját maguk által létrehozott környezet teljesítményre utaló
szimbólumokkal vagy nyilatkozatokkal az ökocímkét harmadik független fél ítéli oda a
terméknek/szolgáltatásnak az ökocímkézési rendszer előre, tudományos alapon felállított, nyilvános
és egész életciklusra vonatkozó feltételrendszerei szerint.
Ellentétben a III-as típusú nyilatkozatokkal, az ökocímkék arról tanúskodnak, hogy az adott termék
megfelel bizonyos környezeti követelményeknek, ahelyett, hogy számszerűsített adathalmazt
adnának. Ebben a tekintetben az ökocímkék iránymutatók a fogyasztók számára, így nem szükséges
saját összehasonlító elemzést végezniük egy-egy termék/szolgáltatás környezetbarát mivoltáról. Ez
óriási előny, de azért meg kell említenünk, hogy ez akkor működik, ha a fogyasztó pontosan tisztában
van az ökocímke jelentésével, a rendszer működésével és bízik, hisz az ökocímke hitelességében. (pl.
követelmények a technológiai változásokat követik; folyamatosan ellenőrzi valaki az adott gyártót,
hogy valóban jogosan teszi-e fel a címkét; és egyáltalán mit jelent a címke- általában könnyebb
megjegyezni egy-egy tulajdonságot pl. biológiailag lebomló tisztítószer, mint elfogadni azt, hogy az
EU Ecolabel ökocímkével jelzett tisztítószer az életciklusa minden lépésre vonatkozóan
környezetbarát- nyersanyag, gyártás, stb).
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Az ökocímke tanúsítás folyamata
A következőkben bemutatom, hogy a cégeknek milyen akadályokkal kell megküzdeniük az ökocímkék
elnyeréséért. Anyagi ráfordítások a minősítéshez, laborvizsgálatokhoz, termékfejlesztési folyamat,
pályázati anyag összeállításához szükséges idő, munka és szakértelem ráfordítása szükséges. Maga a
folyamat Magyarországon jellemzően 4-6 hónapot vesz igénybe. Ebből több következtetést is
levonok:
 A fogyasztó/beszerző látva, megismerve ezt a minősítési folyamatot kezdi el értékelni a
védjegyet
 Az anyagi ráfordítások miatt számít diszkriminatívnak a címkék használata közbeszerzésben
 A cégek számára igen nagy megterhelés, egy komplett projekt a minősítés megszerzése
 Támogatással, főleg anyagi, de szakmai is motiválhatóak a gyártók a minősítésre.

29. ábra: Ökocímke minősítésre való felkészülés folyamata
Forrás: saját összeállítás

Pályázat értékelési folyamata
A minta a magyar Környezetbarát termék védjegy rendszeréből származik. Ez hasonlóan működik az
összes többi I-es típusú rendszerben. Ez a folyamat biztosítja azt, hogy a pályázó termék megfelel a
szigorú előírásoknak és valóban környezetbarát termékek viselik az ökocímkéket. A magyar
pályázatértékelési folyamat némiképp eltér az Európában szokásostól azáltal, hogy a végső döntést a
védjegy odaítéléséről az illetékes Minisztérium hozza meg. Ez általában az elbírálást végző szervezet
egy nagyobb testülete szokta meghozni, nem pedig egy független szervezet. Tudomásom szerint
ennek finanszírozási okai voltak a rendszer megalkotásakor. A Környezetbarát Termék Nonprofit Kft.
tartja a kapcsolatot a pályázókkal, a védjegyhasználati díjat is nekik kell fizetni. Éppen ezért élt a
feltételezés, hogy akár megtörténhetne az is, hogy anyagi okok miatt megengedőbben értékelnék a
pályázatokat. Ezért került a miniszteri jóváhagyás is a rendszerbe. Véleményem szerint ez jó is és
rossz is. Jó, mert több szem többet lát alapon kerül értékelésre minden pályázat, tehát többszörösen
biztosított a megfelelés. Azért is kedvező felállás, mert egy miniszteri aláírásnak a védjegyhasználók
számára marketing értéke is lehet. Kedvezőtlen viszont olyan szempontból, hogy jelentősen
megnöveli a pályázatok elbírálási idejét a bürokrácia. Illetve szomorú az, hogy egy igen fontos
feladatot ellátó szervezet (Környezetbarát Termék Nonprofit Kft) esetében finanszírozási problémák
és az azokból adódó bizonytalanságok, bizalmatlanság egyáltalán felmerülhet. Az ökocímkézésnek az
eddigiekben már ismertetett számos előnye és pozitív hatása miatt kiemelten támogatott területnek
kellene lennie a zöld beszerzéssel együtt. A zöld beszerzés és az ökocímkézés, mint szakpolitikai
eszközök hatékonyan, hatásosan és gazdaságosan járulhatnak hozzá a fenntarthatósági célok
eléréséhez.
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30. ábra: Ökocímke pályázat értékelési folyamat a magyar Környezetbarát Termék védjegy rendszerében
Forrás: saját összeállítás

Az ökocímke kritériumok kidolgozásának menete
A különböző termékcsoportok kiválasztása általában valamiféle stratégia mentén történik. Például az
Unióban az EU Ecolabel kezdeti időszakában olyan termékcsoportokat választottak, melyek a
mindennapi életben, a legtöbb háztartásban megtalálhatók. Ezzel a cél az volt, hogy minden
általánosan használt terméknek legyen környezetbarát alternatívája. Később ez a stratégia a zöld
közbeszerzés erősödésével némiképp módosult, olyan termékcsoportokkal egészült ki, melyek a
közbeszerzésekben is gyakran jelen vannak.

31. ábra: Ökocímke követelmények kidolgozásának menete a magyar Környezetbarát Termék védjegy rendszerében
Forrás: saját összeállítás

Zöld beszerzés és az ökocímkék
Az alábbiakban azt fogom bemutatni, hogy mire használhatók az ökocímkék a zöld beszerzések során.
Környezeti követelmények megfogalmazása: Mint már többször utaltam rá, az egyik legnagyobb
kihívást jelentő feladat a beszerzők számára az, hogy meghatározzák, hogy mitől környezetbarát egy
termék, milyen tulajdonságokkal kell rendelkeznie ahhoz, kisebb környezetterhelést okozzon a
hagyományos termékalternatíváknál. A környezetvédelmi kritériumok megfogalmazása sok esetben
interdiszciplináris feladat, de legalábbis műszaki ismereteket kíván, melyekkel a beszerzők legtöbb
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esetben nem rendelkeznek. Az ökocímke kritériumok erre a célra kiválóan alkalmazhatók, mivel
tudományos alapon dolgozták ki őket, a témában érintett felek bevonásával. Ez az ISO 1-es típusú és
1-es szerű ökocímkékre vontkozik. Ezeket a követelményeket egy az egyben át lehet ültetni a zöld
beszerzési eljárásba. (GPP Europe, Toolkit) A véleményem és tapasztalatom viszont az, hogy a
beszerzők látva egy-egy ilyen kritériumrendszert különösebb erőfeszítés nélkül meghátrálnak. Ez
részben a nagyon mély és sokrétű műszaki információk, részben pedig a nagymennyiségű
hivatalosnak tűnő, jogi formában megjelenő dokumentáció miatt van. Az 1.3 melléklet tartalmazza az
EU Ecolabel általános és szaniter tisztítószerekre vonatkozó követelményrendszerét mintaként. Tehát
a jogi lehetőség a kritériumok alkalmazására és a rendelkezésre állás a legtöbb esetben nem elég.
„Fogyasztható”, értelmezhető, feldolgozható, könnyen megérthető formában szükséges bemutatni
ezeket a követelményeket. Arról nem beszélve persze, hogy ismerni kell milyen típusú címkék
esetében áll fenn ez a lehetőség, és milyen típusú követelményeket érdemes felhasználni, és mi az,
amit egyáltalán közbeszerzésben jogilag lehetséges.
Környezeti követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére: A zöld beszerzési eljárásokban nem elég
csupán környezetvédelmi kritériumokat támasztani, ellenőrizni szükséges ezek teljesülését is.
Az Európai Unió joggyakorlatában az ökocímkék alkalmazása megengedett követelmény forrásként
és ellenőrzési lehetőségként, ha az alábbi feltételek teljesülnek:




Nem írható elő, hogy az adott termék vagy szolgáltatás rendelkezzen ökocímkével. Arra
viszont lehet utalni, hogy a követelmények ökocímke kritériumokból származnak, így az
ellenőrzés során az ökocímkével rendelkező termék vagy szolgáltatás megfelelőnek minősül.
Ugyanakkor más igazolási módok is elfogadhatóak.
Azok az ökocímke kritériumok használhatók fel jogszerűen a közbeszerzésekben, melyek a
termék vagy szolgáltatásra magára vagy a gyártási folyamatára vonatkoznak, nem pedig a
gyártó cég menedzsment módszereire.

Ökocímke kritériumokat azért lehet beépíteni a közbeszerzésekbe, mert:




Követelményeit tudományos információkra alapozva dolgozták ki.
A követelmények kidolgozásába minden érdekelt fél bevonásra került: állami szervezetek,
fogyasztók, gyártók, kereskedők, környezetvédelmi szervezetek.
Mindenki számára hozzáférhetőek.

Így biztosított a hitelesség és a támadhatatlanság. (GPP Europe, Toolkit) Ugyanezek az elvek
alkalmazandóak véleményem szerint a többi beszerzésben is, noha jogszabály nem írja elő.
Ugyanakkor felmerülhet a kérdés, hogy vajon az ökocímkék alkalmazása, különösen a jogi keretek
által határolt közbeszerzésben, kockázati tényezőt jelent-e a beszerzés sikerességére nézve, az
ökocímkék helyettesíthetősége - vagyis az „azzal egyenértékű” bizonyíték elfogadásának
kötelezettsége miatt. Az ökocímkék alkalmazása közbeszerzésben több szempontból is kockázati
tényező lehet, ha a beszerzők tudása, felkészültsége nem megfelelő és nem készült előzetes
piackutatás.
A műszaki specifikációban megadott követelmények bizonyítására az az ajánlattevő, akinek
terméke/szolgáltatása nem rendelkezik az adott ökocímkével, az „azzal egyenértékű” megoldásként
elméletileg kétféle bizonyítási módot választhat: (1) műszaki paramétereket tartalmazó gyártótól
származó adatokat, vizsgálati jegyzőkönyveket mutat be (2) egy másik, hasonló ökocímke
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követelményeinek való megfelelésre (mert másik ökocímke
terméke/szolgáltatása) hivatkozva kéri a megfelelőség elfogadását.

minősítéssel

rendelkezik

a

Az (1)-es esetben a benyújtott dokumentáció értékelése bonyolult, időigényes lehet a beszerzők
számára és nem ritka az sem gyakorlati tapasztalataim szerint, hogy külső szakértő bevonására van
szükség a beérkező ajánlatok értékeléséhez.
A (2)-es esettel még a gyakoraltban nem találkoztam, de elméletileg előfordulhat, hogy egy másik
ökocímkével rendelkezik az ajánlattevő terméke/szolgáltatása és ezzel kívánja a megfelelést
bizonyítani. Ebben az esetben szükséges annak az ellenőrzése, hogy a két ökocímke kritérium
mennyire van átfedésben egymással, paramétereik és szempontjaik mennyiben térnek el egymástól.
Ez a lehetőség viszonylag egyszerűen, megoldható abban az esetben, ha mindkét ökocímke ISO-I-es
típusú: például Kék Angyal követelmények vannak előírva az ajánlattételi felhívásban, de az
ajánlattevőnek csak EU Ecolabel minősítése van. A két ökocímke kritérium összehasonlításával
megállapítható, hogy melyik az „erősebb” szükséges-e további bizonyítékok bekérése. Abban az
esetben, ha a két minősítés egymástól elveiben, felépítésében eltér (például tisztítószerek esetében
EU Ecolabel és EcoCert minősítés) még bonyolultabb az összehasonlítás, hiszen műszaki tartalmában
és követelményeiben eltér egymástól a két rendszer. Vitára adhat okot annak eldöntése is, hogy
melyik ökocímke biztosít környezeti szempontból kisebb káros hatással rendelkező terméket. A
példára visszatérve az EcoCert minősítés természetes alapanyagokból készült tisztítószere, avagy az
Eu Ecolabel-é, melyben ugyan alkalmazhatóak szintetikus alapanyagok, de számos egyéb szempont
biztosítja a termék minimális környezeti hatását.
Az ökocímkék helyettesíthetősége magában hordozza annak kockázatát, hogy megnövekszik a
beszerzés erőforrásigénye (pl. plusz emberi erőforrást és anyagi ráfordítást jelent még egy szakértő
bevonása a beszerzés kiértékelésének folyamatába) és időtartama is (pl. a kritériumok
összehasonlításának, kiértékelésének idejével).
Az ökocímkék helyettesíthetőségéből következik, hogy a zöld beszerzésben gyakorlatlan, még
bizonytalan beszerzők, a közbeszerzések esetén egyébként is jelentkező kockázatkerülése ilyen
esetekben megtöbbszöröződhet.
A kockázat minimálisra csökkenthető a beszerzők kellő mélységű képzésével, felkészítésével és
előzetes piackutatással. A piackutatási adatok utalhatnak arra, hogy mekkora lesz a valószínűsége
annak, hogy lesz ajánlattevő, aki a „vagy azzal egyenértékű” bizonyítási módhoz fog folyamodni.
A következőkben, néhány a GPP Toolkit által hozott példát mutatok be az ökocímke kritériumok
alkalmazására. Abban az esetben, ha a követelmények ökocímke kritériumok alapján lettek kialakítva,
vagy annál „gyengébbek” elfogadható a megfelelés bizonyításaként az ökocímke megléte. (GPP
Europe, Toolkit)
Specifikáció: Minden az ajánlatban szereplő tisztítószernek meg kell felelnie az EU Ecolabel által
támasztott környezeti követelményeknek.
Hibás: Minden az ajánlatban szereplő tisztítószernek rendelkeznie kell EU Ecolabel minősítéssel.
Ellenőrzés: Minden olyan termék, mely rendelkezik EU Ecolabel minősítéssel megfelelő. Elfogadható
minden ezzel egyenértékű megfelelést bizonyító megoldás is, például műszaki paramétereket
tartalmazó gyártótól származó adatok, vizsgálati jegyzőkönyvek a megfelelő szervektől.
Hibás: Az a termék fogadható el megfelelőnek, mely rendelkezik az EU Ecolabel minősítéssel.
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Bírálati szempont: Többletpont jár azoknak a termékeknek, melyek megfelelnek az EU Ecolabel
ökocímke követelményeinek.
Hibás: Többletpont jár azoknak a termékeknek, melyek rendelkeznek EU Ecolabel minősítéssel.
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7. fejezet Zöld beszerzés megvalósítását támogató eszközrendszerek
összehasonlító elemzése
A www.sustainable-procurement.org (Iclei által működtetett fenntartható beszerzés portál) összesen
93 fenntartható/zöld beszerzés kritériumrendszert és 176 fenntartható/zöld beszerzés bevezetését
támogató eszközrendszert regisztrált nemzetközi szinten adatbázisába. A portál nem tesz
különbséget a beszerzés típusok között: fenntartható vagy zöld beszerzés, közbeszerzési és nem
közbeszerzési eljárás között. Az általam ismert és használt kritériumrendszerek és eszközrendszerek
sem tesznek ilyen irányú megkülönböztetést. Ennek okait a 8. fejezetben ismertetem. Az anyagok
nagy része európai vonatkozású, elenyésző számban található meg közöttük nemzetközi (UNEP) vagy
egy-egy Európán kívüli nemzeti forrás.
Meglepő volt számomra, hogy ennyi információ és támogatás áll a beszerzők rendelkezésére és
mégsem történik átütő változás, legalábbis Uniós szinten. A 3. fejezetben már láthattuk az Uniós
tagállamok közbeszerzéseire vonatkozó eredményeket.
A listát elemezve feltűnt, hogy a legtöbb kritérium- és eszközrendszer támogatott projekt keretében
került kidolgozásra. Korábban tapasztaltam már a témában futó, de különböző projektek és azok
megközelítései közötti különbségeket (pl. BuySmart és Effect) és éltem a feltételezéssel, hogy a
jelenlegi támogatási, pályázat értékelési módszerek között nincsen összhang, nem támogatják a
kritériumrendszerek és eszközrendszerek összehangolását (szakmailag, formailag, módszertanilag)
még Uniós szinten sem. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy annak ellenére kapnak támogatást ezek a
projektek, hogy az Unió igen nagy erőket fektetett a közös követelményrendszer kidolgozásába,
minden tagállam nyelvére történő lefordítására. Úgy gondolom, hogy szükség van a támogatásra, a
disszeminációra, de újabb, más rendszerű követelményrendszerekre és módszertanokra nincsen
szükség. Meglátásom szerint az uniós GPP Toolkit fejlesztése, felhasználóbarátabbá tétele és
mindenképpen korrektebb fordítással nemzeti nyelvekre sokkal jobb eredményeket hozna, mint
számos újabb eszközrendszer és kritérium kidolgozásának támogatása. Továbbá célszerű lenne a
támogatást olyan szervezetekhez juttatni, akik a GPP Toolkit-tel egyetértenek, tudják használni és
segítségükkel megtanítják a beszerzőket tudásszintjüknek megfelelően a zöld beszerzés
alkalmazására. Például a BuySmart+ projekt folytatása a ProcA, melyben csak a közszféra szervezetei
versenyeznek, ki tud magasabb arányban zöld közbeszerzéseket lefolytatni. Tehát az eddigiekhez
képest más motivációjú és véleményem szerint a zöld közbeszerzés alkalmazását tekintve magasabb
szintre lép elvárásaiban a projekt. Ez előre mutató lehet a zöld beszerzésben már jól teljesítő
tagállamokban, de például Magyarországon szerintem még nem feltétlenül erre lenne szükség. Ezen
kívül a jelenleg támogatott projektekben résztvevő szervezetek szakmai tudása tapasztalatom szerint
nem elég mély, így az általuk a tagállamokban tartott tréningek általános tájékoztatásra és a téma
iránti érzékenyítésre alkalmasak csak.

7.1 Kritériumrendszerek
A kritériumrendszerek közül 47-et elemeztem, olyanokat, melyeket viszonylag nagy gyakorisággal
használok vagy már találkoztam velük a munkám során. Az elemzéshez felhasznált táblázatterjedelme miatt- az 1.4. mellékletben található.
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Rendelkezsre álló
Nyelv
követelményrendszerek
adott nyelven
nemzetközi
9
német
7
angol
7
francia
4
svéd
3
holland
2
dán
2
spanyol
2
szlovén
1
katalán
1
norvég
1
román
1
lengyel
1
finn
1
portugál
1
ukrán
1
cseh
1
litván
1
magyar
1
21. táblázat: Zöld beszerzés kritériumrendszerek elérhetősége (nyelvi megoszlás szerint)
Forrás: saját összeállítás

A rendelkezésre álló követelményrendszerek nagyrészt angol és német nyelven érhetőek el. A 21.
táblázatban a „nemzetközi” alatt azt értem, hogy legalább angol és német nyelven elérhető a forrás,
de sok esetben például az Unió összes nyelvére lefordították az anyagokat. Összesen 13
kritériumrendszer került nemzetközi projekt keretében kidolgozásra, 28 nemzeti
kritériumrendszerként van számon tartva és 6 pedig regionális, helyi felhasználásra készült. Fontos
megjegyezni, hogy a 47 követelményrendszerből 15 ökocímke kritérium (ISO 1-es típus, és ISO 1-es
típus-szerű). Ezek nagy része az Unióból származik, de természetesen a világ más pontjain is készültek
hasonló követelményrendszerek, például Kanadában, az USA-ban vagy Japánban is. (SUN, 2011)
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Kritériumrendszerek
száma
Irodai termékek
32
Épületek, beruházások
31
IT berendezések
31
Takarítás
31
Bútorok
29
Textil
24
Járművek, közlekedés
21
Élelmiszer
20
Energia
20
Kertészeti szolgáltatás
16
Világítás
14
Faanyagok
12
Infrastruktúra
12
Rendezvények
5
Termékcsoport

Egészségügyi
berendezések

4

22. táblázat: Zöld beszerzés kritériumok száma termékcsoportonként
Forrás: saját összeállítás

Termékcsoportok szerint vizsgálva az irodai termékek a legnépszerűbbek, 32 esetben került
kidolgozásra kritériumrendszer. Ezt követik az építési beruházások, IT berendezések és a takarítás 3131 kész követelményrendszerrel. A legkevesebb kész kritériumrendszer az egészségügyi
berendezésekre készült eddig, mindössze 5 darab. Például az Uniós GPP Toolkit egyik legújabb
termékcsoportja az egészségügyi berendezések termékcsoport, ezt 2014. decemberében mutatták
még csak be. Az egészségügy környezeti hatásának 59 százaléka (HCWHE, 2014) beszerzésekre
vezethető vissza. Magyarországon is megrendezésre került már egy konferencia ("Environmental
sustainability in the health sector - European practices and Hungarian potentials”, 2014. november
25) a Health Care Without Harm (www.noharm-europe.org) és a Semmelweis Egyetem Egészségügyi
Menedzserképző Központ szervezésében, ahol előadóként részt vettem ebben a témában.

32. ábra: Környezeti hatások az egészségügyben
Forrás: HCWHE, 2014, saját fordítással
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Noha az egészségügy helyzete hazánkban igen nehéz, számos külföldi példa mutatja, hogy
fenntartható vagy zöld szempontú beszerzéssel – vagy egyáltalán a beszerzések racionalizálásával is
észrevehető eredményeket lehet elérni az egészségügyi intézményekben.
Visszatérve a kritériumrendszerekre. Hihetetlen energia, idő és erőforrás pazarlásnak érzem azt, hogy
ennyi féle egymástól függetlenül kidolgozott fenntartható/zöld beszerzési követelmény létezik.
Ugyanakkor ezt még elfogadhatónak tartanám, ha a statisztikai adatok azt mutatnák, hogy a zöld
beszerzések jelenleginél nagyobb arányú elterjedéséhez erre van szükség. Sajnos sem a statisztikák
(lásd 3. fejezet) sem a gyakorlati tapasztalataim nem támasztják alá ezt a tendenciát. Például számos
esetben találkozom azzal, hogy Magyarországon még mindig problémát okoz a környezetbarát papír
termékek kiválasztása (4. fejezet), pedig ez az egyik legegyszerűbb és legnépszerűbb termékcsoport,
legtöbbször a zöld beszerzés iskolapéldája. Úgy vélem, hogy óriási átfedések vannak a követelmények
között, de formátumban és „mélységben” nagy különbségek tapasztalhatók, így a különböző
követelmények használatra való alkalmassága is igen eltérő. A kritériumrendszerek vizsgálata után
áttérek a rendelkezésre álló zöld beszerzés eszközrendszerek vizsgálatára is, hogy megközelítőleg
teljes képet kaphassunk a nemzetközileg kidolgozott zöld beszerzés bevezetését segítő
megoldásokról.

7.2 Eszközrendszerek
Az ICLEI portálon regisztrált 176 fenntartható/zöld beszerzés bevezetését támogató eszközrendszer
(továbbiakban eszközrendszer) nincsen külön beszerzési eljárás típus szerint válogatva. Ez is mutatja,
hogy a zöld beszerzés esetében nem a jogtechnikán, hanem a beszerzési követelményeken múlik az
eljárás zöld szempontú sikeressége. (Természetesen közbeszerzés esetében a jogi kereteket muszáj
szem előtt tartani, hogy egyáltalán megvalósulhasson az eljárás és megjegyzem, hogy nagyon rossz
fényt vet a zöld beszerzésre, ha éppen a környezetvédelmi szempontok miatt hiúsul meg vagy válik
támadhatóvá az eljárás, így a közbeszerzések esetében érdemes jogi szakembert bevonni az
ajánlattételi felhívást összeállító csapatba.)
A fenntartható/zöld beszerzést támogató eszközrendszerek közül az GPP Europe Toolkit, az UNEP
SUN projektjének eszközrendszere, a Procura+ Kampány és a BuySmart+ projekt összehasonlító
elemzését végeztem el. Véleményem szerint az első három számít a legelismertebbnek és
legnagyobb horderejűnek a szakmában, a BuySmart+ projektben pedig személyesen is részt vettem,
ezért döntöttem a bemutatása mellett. A négy példa adatait, összefoglaló elemzését terjedelme
miatt az 1.8 melléklet tartalmazza, a továbbiakban a különbségekre, hasonlóságokra, a rendszerek
egymáshoz képesti sikerességére fogok kitérni.
A GPP Toolkit az Unió hivatalos zöld közbeszerzés portáljának része és azzal a céllal hozták létre 2008ban, hogy egységesítsék a követelményrendszereket és információt szolgáltassanak az
ajánlatkérőknek. Értelemszerűen ez mondható a legszélesebb körben alkalmazott és elfogadott
eszközrendszernek Európában. Az ICLEI vezetésével 2004-ben indult el a Procura+ Kampány a
fenntartható beszerzések népszerűsítésére, támogatásával. A kampánynak 42 résztvevője van,
melyek nagyrészt a közszféra szervezetei közül kerülnek ki. A kampány menedzsmentjét és
finanszírozását tekintve igen érdekes képet mutat. A legtöbb hasonló kezdeményezés (mint például a
BuySmart+ projekt is) támogatásokból valósul meg és határozott időtartam alatt tevékenykednek a
konzorciumot alkotó partner szervezetek. Ezzel szemben a Procura+ leginkább „partnerklubhoz”
hasonlítható, melyben minimális éves hozzájárulást fizetnek a tagok, de a finanszírozás
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valószínűsíthetően az ICLEI más projektjeiből és megbízásos munkáiból történik. AZ ICLEI az elmúlt 15
évben a fenntartható beszerzés egyik szakértő szervezetévé nőtte ki magát és nívós eszközrendszert
adott ki a témában. Az UNEP SUN projektjének fenntartható beszerzést támogató eszközrendszerét
2011-ben dolgozták ki, elsősorban azzal a céllal, hogy az ENSZ szervezeteinek beszerzéseit tegyék
fenntarthatóbbá. Nemzetközi szinten, Európán kívül az UNEP szerepvállalása kiemelkedő a
fenntartható beszerzések terén, így az eszközrendszerben megfogalmazott ajánlások elismerésre
méltóak.
A BuySmart projekttel 2010-ben kerültem kapcsolatba, amikor Németországban, a projektben
résztvevő egyik szervezetnél gyakornokként dolgoztam. A BuySmart széria 2006-ban indult a
GreenLabels Purchase projekttel (ökocímkék és zöld beszerzés kapcsolatának népszerűsítése), majd
2009 és 2011 között a BuySmart-tal (zöld/ energia hatékony beszerzések népszerűsítése) és 20112014 között a BuySmart+ projekttel folytatódott. Mindhárom projektet az Intelligent Energy Europe
finanszírozásával valósította meg a nagyrészt ugyanazokból a tagokból álló konzorcium. Ez alól
kivételt képez a BuySmart+, ahol már ki kellett bővíteni a konzorciumot olyan tagállamokkal,
melyekben a zöld beszerzés még kevésbe fejlett.
A BuySmart projektben, Berlinben a követelményeket ismertető tájékoztató anyagok és tréning
anyagok kidolgozásában vettem részt. Akkoriban még nem a GPP Toolkit követelményeit használta
fel a projekt, hanem saját kidolgozott rendszereket népszerűsítettek. Eredetileg közbeszerzésekre és
a közszférára fókuszált a program, de mikor már bekapcsolódtam kibővítették a célcsoportot, mert a
versenyszférában működő cégek (pl. Unilever, Lufthansa) is jelezték érdeklődésüket, részvételi
szándékukat. Később a BuySmart+ projekt konzorciumába a magyar Energiaklub is bekerült. 2013ban az ő felkérésükre vettem részt a hazai munkálatokban tanácsadóként: tréningek és tájékoztatók
tartása, in-house konzultációk folytatása és mintaprojektek felkutatása, végigkísérése volt a
feladatom. Ebben az esetben már mind a köz-, mind a versenyszféra a projekt célcsoportját alkotta,
de a minimális vállalások teljesítése sem volt egyszerű hazánkban. A projekt keretében megvalósított
néhány mintaprojektemet a következő fejezetben ismertetni fogom. A BuySmart+ projekt 2014-ben
véget ért és az Energiaklub, újra a konzorcium tagjaként az év elején kezdte meg a ProcA nevezetű
programot. E projekt célja, hogy az energia hatékony beszerzéseket verseny formájában
népszerűsítse a közszférában. Ahhoz, hogy hazánkban sikeresen kerülhessen megvalósításra a
projekt profi zöld beszerzési szakemberekre és óriási erőfeszítésekre lesz szükség.
Visszatérve az eszközrendszerek összehasonlító elemzésére. Véleményem szerint Uniós szinten nem
lehetne hátráltató tényező a követelmény és támogató eszközrendszerek hiánya, hiszen még nyelvi
korlátokba sem ütköznek a tagállamok. A GPP Toolkit anyagai az Unió minden nyelvén elérhetőek
(noha szakszerűbb fordítások sokat javítanának a használhatóságon). De ahogy ezt az 3. fejezetből
láthattuk, sajnos nem hoz áttörő eredményt. Az Uniót területén azonban egyre kevesebb forrás
nevezi meg hátráltató tényezők között ezt a problémát. A Procura+ és a BuySmart+ eszközrendszerek
is az Unió számos nyelvén elérhetőek. Az eszközrendszerek felépítésé két esetben modul rendszerű,
két esetben nem, de a tematikák sok átfedést tartalmaznak. Általános útmutató (prezentáció vagy
tanulmány formájában) minden esetben elérhető, a konkrét kritériumok pedig csak a Procura+
esetében nem szerepelnek külön dokumentumként. Ezeket a szempontokat az eszközrendszerek
használhatósága szempontjából tartom fontosnak. A sikeres bevezetés szempontjából fontos, hogy a
zöld beszerzés az ajánlatkérő szervezetnek ne jelentsen többlet ráfordítást, a megbízott beszerzők
értelmezni tudják a koncepciót és beépíteni mindennapi munkamenetükbe.
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Az eszközrendszerek, melyeket akár nevezhetnénk képzési programoknak is távoktatás rendszerűek.
Vagyis, aki szeretné a fenntartható/zöld beszerzést bevezeti, napi szinten művelni, annak ugyan
segédanyagok állnak rendelkezésére, de alapvetően autodidakta módon, tapasztalati úton kell
elsajátítania a tudást. A rendelkezésre álló konzultációs szolgáltatások (GPP Toolkit, Procura+,
BuySmart+ esetében) kihasználtságára vonatkozóan nem találtam adatokat, de például a BuySmart+
projekt tapasztalataiból tudom, hogy nagyon ritka-legalábbis hazánkban- az olyan beszerző, aki
magától megtalálja az információs anyagokat és amennyiben kérdése van, felhív egy információs
szolgálatot. A tudás átadás ebben a témában a távoktatás itt alkalmazott módszereivel élve
szerintem nem célravezető. Ezt egyébként alátámasztja az is, hogy például a GPP Toolkit esetében, az
újonnan megjelenő követelményrendszerek bemutatására már szerveznek ún. webinarokat, ahol
szakértők online videó konferencia keretében ismertetik a követelményrendszereket. A földrajzi
korlátok a technika segítségével mára már áthidalhatóak, tehát a fejlesztés lehetősége nyitva áll.
Ugyanakkor azért meg kell jegyeznem, hogy az online előadások, beszélgetések sokkal kevésbé
hatékonyak, adnak maradandó élményt, hiszen ebben az esetben a metakommunikáció szinte teljes
mértékben elmarad. A BuySmart+ projekt keretében az in-house konzultációkat tartottam a
leghatásosabbnak. Erőforrás igényes megoldás, de ez az, ami tényleg előre viszi a zöld beszerzési
folyamatot. (a saját eszközrendszer kidolgozásánál ezt figyelembe vettem)
Az innovatív e-learning programok kidolgozása még hozhat eredményt, noha ezek szintén óriási
erőforrásokat kívánnak, mind tananyag kidolgozásban, mind informatikai háttérben. A beszerzők
leterheltsége miatt viszont ezt látom a jövő útjának: egy olyan rendszert, melyet bárhol, bármikor
használhat a beszerző, tudását ellenőrizheti vele és időközönként frissítheti is - ez persze olyan
esetben valósulhat meg, amikor a zöld beszerzés a gazdálkodó szervezet stratégiájának részét képezi,
kiemelt fontossággal bír a továbbképzési területen is. Ez a gondolat átvezet minket a
rendszerszemléletű megközelítésekre. A Procura+ és az UNEP Guide tartalmaz ajánlásokat arra
vonatkozóan, hogy hogyan építse be az adott szervezet a fenntartható beszerzést menedzsmentjébe,
hogyan integrálható a koncepció a meglévő vállalatirányítási rendszerekbe. Amennyiben hosszú távú
eredményt szeretnénk elérni, ez lenne az egyetlen járható út. Ugyanakkor ez óriási elkötelezettséget
kíván a felső vezetés részéről, ami- ahogy azt a hátráltató tényezők között is láttuk- sokszor hiányzik.
„A változásmenedzsment a másodfokú (morfogenetikus) változtatások menedzselésével foglalkozó
menedzsment szakterület. (Mink et al,1993) A megváltoztatandó rendszer sok minden lehet:
társasági forma, üzleti stratégia, termékválaszték, gyártási eljárás, gyártórendszer, minőségbiztosítási
rendszer, szervezeti felépítés, információrendszer, személyzeti politika stb.” (Pataki, 2015) A
beszerzési gyakorlat megváltoztatása, a fenntartható/zöld beszerzés bevezetése és alkalmazása is
tárgya lehet a változás menedzsmentnek, érdemes folyamat és rendszer szinten fordulni a probléma
felé, hiszen csak így érhető el tartós megoldás.
Életciklus költség kalkulátor csak a BuySmart+ esetében áll rendelkezésre. Ez egy általános excel
alapú táblázat, mely minden energiát fogyasztó termékcsoport esetében használható, nagyságrendi
becslést lehet vele készíteni. Ez nem véletlen, hiszen óriási erőforrásokat igényelne minden egyes
termékcsoportra külön, annak specialitásai szerint összeállítani a kalkulátorokat. Ez egyébként a
BuySmart első projektjében így volt és a következőkben bemutatott saját Zöld beszerzés
eszközrendszer egyik legelső verziójában is megpróbálkoztam ezzel a módszerrel. A gyakorlat
azonban sajnos nem igazolt, a kalkulátor programokat véleményem szerint arra érdemes
felhasználni, hogy demonstráljuk az életciklus költség fogalmát a témában járatlan beszerzők
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számára. A Procura+ eszközrendszerében is voltak korai próbálkozások a kalkulátorokkal, de a fenti
indokok miatt ők sem tartották meg ezeket a fejlesztéseket.
A termékcsoport kiválasztás módszertana eltérő mind a négy esetben, de azt megállapíthatjuk, hogy
olyan termékek és szolgáltatások szerepelnek a listákban, melyek a gazdálkodó szervezetek
mindennapi vagy legalábbis gyakori beszerzéseinek tárgyát képezik. A BuySmart+ esetében energiát
fogyasztó berendezésekre került a hangsúly, hiszen itt egyértelműen kiszámítható (életciklusköltség
számítással), hogy egy energiatakarékos berendezés milyen megtakarítási potenciállal rendelkezik.
Ebben a projektben a hazai beszerzők nagyon hiányolták a papír termékeket és tisztítószereket,
hiszen ezek azok a mindennapi termékek, melyeket gazdasági helyzettől, megszorításoktól
függetlenül muszáj beszerezni. Meg kell jegyeznem, hogy e két termékcsoport esetében viszonylag
sok ökocímkés termék áll rendelkezésre a magyar piacon is, a hagyományossal mondhatni azonos
áron. Tehát ez a két termékcsoport mindenképpen nagy jelentőséggel bír – környezeti hatás
szempontból is. A többi három eszközrendszernek részét is képezik. A követelmények forrása mind a
négy esetben ökocímkéken alapszik. Ez a hitelességet, a kritériumok támadhatatlanságát biztosítja
(lásd 6.2 fejezet). Ugyanakkor megjegyzendő, hogy a követelmények legnagyobb része nem a teljes
ökocímke követelményt veszi át, vagyis csak a leglényegesebb környezeti szempontokra fókuszál
(nem teljesen életciklus alapú). Ennek a közbeszerzés jogi kereteire visszavezethető okai is vannak
(pl. szorosan a beszerzés tárgyához kell kapcsolódnia a kritériumnak).
Érdekesnek tartom a GPP Toolkit és a BuySmart+ kapcsolatát. Az előző projektekben még saját,
egészen más formátumú és mélységű követelményekkel dolgoztak, viszont 2011-től az EU GPP
Toolkit követelményeire hivatkoztak. Ez egy fontos lépés, hiszen mint ahogyan már korábban
említettem szakmai szempontból értelmetlennek és erőforrás pazarlónak gondolom azt, hogy
minden egyes új támogatott program új kritériumrendszert dolgozzon ki. Ugyanakkor ennek megvan
az a buktatója, hogy a projekt kidolgozói nem érzik magukénak az átvett anyagokat, ezek csak említés
szinten kerülnek ismertetésre. Ez is egy megoldandó feladat lehetne Uniós szinten.
A továbbiakban még a kritériumok szintjeire, típusaira szeretnék kitérni. Az EU GPP Toolkit (vele
együtt a BuySmart+) és az UNEP esetében is alap- és összetett követelmények közül válogathatnak a
beszerzők ambíciójuk és a piackutatás alkalmával szerzett információik alapján. Az
alapkövetelmények azok, melyeket bármely ajánlatkérő alkalmazhat és a legfontosabb környezeti
hatások csökkentését célozza. Az alapkövetelmények alkalmazása minimális munkaidő ráfordítással
és költségnövekedéssel megoldható. Az összetett követelmények: azon ajánlatkérők számára jelent
megoldást, akik a piacon fellelhető legkörnyezetbarátabb terméket szeretnék beszerezni. Ebben az
esetben számolni lehet a megnövekedett munkaidő ráfordítással és a beruházási költségek (nem
életciklus költség) növekedésével.
Az UNEP ezen kívül még földrajzi szempontok és piaci fejlettségi szint szerint is megosztotta
követelményeit: 1. régióra vonatkozó követelmények azokban az országokban alkalmazhatóak, ahol
nagyobb a fenntartható termékek rendelkezésre állása. 2. régióra vonatkozó követelmények azokban
az országokban alkalmazhatóak, ahol a piaci viszonyok még nem feltétlenül biztosítják a fenntartható
termékek rendelkezésre állását.
Fontosnak tartom a bemutatott követelményrendszerek vizuális megjelenítését is, így példaként az IT
berendezésekre vonatkozó követelményrendszerek az 1.5. melléklet részét képezik.
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A 7. fejezetben bemutatott kritériumrendszerek és eszközrendszerek ismerete fontos alapot jelent
munkám legfontosabb részének megértéséhez, értékeléséhez.
Összefoglalva úgy gondolom, hogy az előbbiekben bemutatott négy eszközrendszer elemzésének
eredményeként elmondható, hogy a gyakorlatban az eszközrendszerek használatra való
alkalmasságának feltételei a következők:


támadhatatlan kritériumok (pl. ökocímke követelmény)



könnyen értelmezhető, hasznosítható, releváns kritériumok



korrekt, értelmezhető, egyértelmű értékelési rendszer (megfelelőség ellenőrzésére)



GPP Toolkit követelményeinek, struktúrájának felhasználása (az egységes EU kritériumokra és
a költséghatékonyságra való tekintettel)



termékcsoportok helyes kiválasztása



interaktív tudás átadási módszerek, jól szerkesztett, támogató információkkal



konzultációk rendelkezésre állása



változásmenedzsmentre, a zöld beszerzés szervezeti stratégiába való integrálására vonatkozó
iránymutatások

A következő (8. fejezet) az általam kidolgozott Zöld beszerzés eszközrendszer evolúcióját és a
folyamatos fejlesztés eredményeként létrejött, a gyakorlatban is bizonyított végleges változat
bemutatását tartalmazza, esettanulmányokkal együtt.
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8. fejezet Zöld beszerzés eszközrendszer evolúciója és magyar
mintaprojekt elemzések
2010 év végétől folyamatosan dolgozom zöld beszerzés mintaprojektek hazai megvalósításán és a
sikeres bevezetéshez szükséges legoptimálisabb képzési, támogatási rendszer kidolgozásán szervezeti
szinten. Ebben a fejezetben a 2015 év elejéig elért eredményeimet szeretném bemutatni.
A munkám keretét 2011-ben alapított vállalkozásom adja. Büszke vagyok rá, hogy mára sikerült
elérnem, hogy zöld beszerzés témában szinte egyedülálló tevékenységet végzünk az országban,
mondhatjuk, hogy a téma szakértőjeként működünk. Többi tevékenységünk is szorosan kapcsolódik a
fenntartható fogyasztás népszerűsítéséhez, ökocímkézéshez, menedzsment rendszerekhez.
A munkám célja az volt, hogy olyan támogatási, képzési rendszert dolgozzak ki, mellyel a zöld
beszerzést megvalósítani vágyó magyar szervezetek (köz- és versenyszféra egyaránt) sikeresen tudják
alkalmazni a koncepciót. Tehát úgy tekintek ebben az esetben a zöld beszerzésre, mint szervezeti
szintű menedzsment eszközre. Másik célom pedig az volt, hogy megmutassuk ezekkel a
szervezetekkel együtt, hogy noha Magyarország politikai szintű elkötelezettség hiányában a vártnál
gyengébben teljesít a zöld beszerzések területén, a piac és az ajánlatkérők készen állnak arra, hogy
sikeresek legyenek ebben a témában. Tehát alulról jövő kezdeményezésekre, akaratra, érdeklődésre,
elkötelezettségre alapoztam, nem pedig jogi kötelezettségre.
Az általam kidolgozott és gyakorlatban is többszörösen tesztelt Zöld beszerzés eszközrendszerként
hivatkozott csomag (eszközrendszer és módszertan tartalommal) az alábbi elemeket tartalmazza: Az
eszközrendszer részt kritériumok, kalkulátorok, képzési tematika, és értékelési rendszer alkotják, míg
a módszertan az adott szervezetre szabott bevezetési folyamatra, munkafolyamatra vonatkozó
ajánlásokat takarja.
Munkám során a PDCA ciklus elveit követtem. A kidolgozást gyakorlati tesztelés követte, majd a
tapasztaltok és visszajelzések alapján újabb fejlesztések következtek egészen addig, amíg a jelen
állapotában kipróbált és bizonyított koncepció meg nem született.
A fejlesztés körülményeit, a gyakorlati működőképesség elemzésének szemléltetését szolgálják a
továbbiakban bemutatásra kerülő esettanulmányok. A Zöld beszerzés eszközrendszer evolúciója az
33. ábrán és az esettanulmányok leírásában követhető végig.
A Zöld beszerzés eszközrendszer alapvetően Magyarországi viszonyokra készült, de hasonló
jogi/politikai környezetben általános érvényűnek tekinthető, további hasznosításra alkalmas.
Munkafázisok
A fejezet elején említett két cél eléréséhez két párhuzamos tevékenységet végeztem: (1) pilot
projektek gyűjtése, vagyis zöld beszerzés bevezetésében való aktív részvétel (2) zöld beszerzés
bevezetését támogató eszközrendszer folyamatos fejlesztése a pilotprojektekben tapasztaltak és a
különböző szervezetek visszajelzései, igényei alapján.
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Az érdeklődő szervezetekkel (nagyrészt önkormányzatok és cégek) konferenciákról és más
projektekből származó ismeretségek révén kerültem kapcsolatba. Több hírlevelet, felhívást is közzé
tettünk érdeklődőket keresve, de ismeret (magáról a zöld beszerzésről) és bizalom hiányában
(ismeretlentől cégtől, tanácsadótól származó megkeresés) csekély eredmények születtek, néhány
érdeklődő email formájában.
Az IIR Magyarország által szervezett Beszerzés konferenciákon 2012 óta minden évben részt veszek
előadóként, és a zöld beszerzés újdonságaira, lehetőségeire hívom fel a figyelmet. Innen származó
ismeretségből jött létre jó néhány mintaprojekt, illetve a BuySmart+ projektben való munkám,
valamint a Zöldüzlet Program működtetése hozott még érdeklődőket. (részletes adatok alább)
A zöld beszerzés bevezetése iránt érdeklődő szervezetek toborzását követően az alábbi folyamat
szerint történt a kapcsolattartás, közös munka. Meg kell jegyeznem, hogy nagyfokú rugalmasságot
követelt a tény, hogy minden szervezet más és más munka, illetve döntéshozatali módszerrel
dolgozik, így ezek a tényezők időben is befolyásolták egy-egy projekt megvalósítását. Általánosságban
az alábbi 5 lépésben történő munkára törekedtem, ezek a lépések adják a Zöld beszerzés
eszközrendszer módszertani alapját is:
(1.) Információ átadás, stratégiai megközelítés: vezetőségi tájékoztatás a zöld beszerzésről, a
munkáról, célok kitűzése, ütemezés egyeztetése
(2.) Beszerzők képzése, termékcsoportok kiválasztása
(3.) Ajánlattételi felhívás elkészítése az eszközrendszer és konzultációk segítségével
(4.) Beszerzés értékelése folyamat szinten és termék/szolgáltatás szinten
(5.) Eszközrendszer, módszertan kiértékelése, visszajelzések gyűjtése
Minden szervezettel szoros együttműködésben dolgoztam, minden lehetséges segítséget,
támogatást megkaptak a zöld beszerzés sikeres megvalósításához. Ez felveti e kérdést, hogy
általánosságban vajon siker tényező-e a külső szakértő jelenléte a zöld beszerzések
megvalósításához? Tapasztalataim szerint a legrészletesebben kidolgozott képzési tematika és
eszközrendszer mellett is a beszerzők sok kérdéssel fordultak hozzám, bizonytalanságok esetén, az
ajánlattételi felhívás végső lektorálása, ellenőrzése szinte minden esetben kérés volt. Ez valószínűleg
a környezeti kritériumok interdiszciplináris mivoltára (Nissinen et al,2009) vezethető vissza. E mellett
úgy gondolom, hogy még a beszerzők tapasztalatlansága és a kockázatkerülő magatartás ténye is
közrejátszott. Különösen közbeszerzési eljárások esetében tanúsítottak kockázatkerülő magatartást a
beszerzők.
Körülmények
Mint ahogy már az előző fejezetekben is ismertettem hazánkban megvan a jogi lehetőség a zöld
szempontok beszerzésben való alkalmazására, de ezen kívül más politikai, központi szintű
támogatásról nem beszélhetünk. Ennek ellenére az alulról építkező kezdeményezések működni
látszanak. 2010 óta számottevően nőtt a zöld beszerzés iránt érdeklődő szervezetek száma. Ez a
tendencia látszik a 23. táblázatból is.
A munkám 4 éve alatt összesen 8 közintézménnyel, 27 céggel dolgoztam, 120 fő vett részt az általam
vezetett képzéseken és 19 sikeres zöld beszerzés mintaprojekt megvalósításában vettem részt. Első
109

elképzelésem szerint olyan szervezetekkel szerettem volna dolgozni, melyek nagyon különböznek
beszerzési gyakorlatukban, hogy a hazánkban fellelhető összes beszerzési gyakorlatra alkalmazható
zöld eszközrendszert tudjak kidolgozni. Úgy gondolom, hogy ez megvalósult és az érdeklődésre való
tekintettel egyetlen részt venni kívánó szervezet sem maradt ki a munkából. A kutatás finanszírozását
legtöbb esetben pályázatokhoz kapcsoltam, de számos önfinanszírozással megvalósuló példa is akad.
Mindenesetre az elmondható, hogy az érdeklődés megvan a hazai szervezetek részéről a zöld
beszerzés iránt, viszont a fizetési hajlandóság igen alacsony.

Év
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Szervezet típus

Beszerzés típusa
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szféra szféra

Értékhatár
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1
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1
1
1
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1
1
1
1
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12
11
6
10
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4
3
120

Közbeszerzés

x
x

Megvalósult mintaprojekt
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Értékhatár
alatti/
versenyszféra
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Ad-hoc
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x
x

x
x

x
x
x
x

x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
2

8

x
9

23. táblázat: Zöld beszerzéssel kapcsolatos munkásságom számokban
Forrás: saját összeállítás

Résztvevők csoportjai
Munkám során három féle beszerzési folyamattal ismerkedtem meg szervezet típustól függően. A
kutatásaim során vizsgált szervezetek két csoportba sorolhatóak, melyeket az alábbiak szerint
definiálok: közszférában tevékenykedő szervezetek közbeszerzési eljárásokat is folytatnak, vannak
értékhatár alatti beszerzéseik és sok esetben kis értékű, ad-hoc jellegű beszerzéseik is. A
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versenyszférában működő szervezetek esetében az előbb említett két utolsó eset lehetséges.
Nagyobb értékű beszerzések esetében tendereztetés történik, kis értékű beszerzések pedig
legtöbbször ad-hoc történnek. A közbeszerzés és beszerzés fogalmát már az 1. fejezetben
definiáltam. Az ad-hoc beszerzések alatt azt értem, hogy előre meg nem tervezett, azonnali igények
kielégítésére irányuló beszerzés. Általában ezek a vásárlások kis volumenben történnek, megbízott
munkatársak végzik (nem beszerzők), jellemzően napi szinten történnek és sokszor olyan termékek
vásárlására irányulnak, melyek környezeti hatása igen jelentős.
Ezekhez a különféle típusú beszerzésekhez más és más erőforrásokra van szükség. Elsősorban emberi
erőforrásokra gondolok és a zöld szempontok sikeres beépítéséhez szükséges igen változatos
megközelítésekre. Ez a kutatásom egyik legnagyobb tanulsága: hatékonyabb beszerzési folyamatok
szerint módszertant választani a zöld szempontok bevezetésére, mint szervezet típusok szerint.
Például nincs nagy különbség egy közintézmény értékhatár alatti beszerzése és egy vállalat
tendereztetése között folyamatát tekintve, illetve a zöld szempontokat támogató eszközigényt
tekintve. Éppen ezért az 23. táblázatban már a beszerzés típusok szerinti csoportosítást alkalmaztam.

8.1 A Zöld beszerzési eszközrendszer bemutatása beszerzési folyamat szerinti
bontásban
Amint már a fejezet elején említettem a Zöld beszerzési eszközrendszer módszertanból és
eszközrendszerből áll. A végső változatban ezek a beszerzési folyamatokhoz igazodva három féle
változatban készültek el.
Az eszközrendszer célja az, hogy könnyen érthető, megtanulható, a mindennapi munkamenetbe
illeszthető megoldásokat, tudást adjon a beszerzőknek, melyek segítségével nem növekszik
feleslegesen a zöld beszerzések miatt munkaterhük, nem lesznek plusz papírigényes folyamataik. Az
új módszereket óvatosan kell bevezetni, felhasználó baráttá tenni, mert a beszerzők elkötelezettsége
igen fontos. Vezetői támogatás nélkül (Blome et al,2014), de dolgozói lelkesedés, felkészült beszerzők
nélkül sem lehet változást elérni.
3.a. Közbeszerzési eljárásra
Termékcsoportok: Okostelefonok, taxi és futár szolgáltatások, papír termékek és nyomdai
szolgáltatások, notebookok, PCk, közvilágítás, létesítménygazdálkodás, tisztítószerek és takarítási
szolgáltatások, szaniter papírok, beltéri világítás
Képzési tematika: Zöld közbeszerzés menedzsmentje, jogi keretek, környezeti kritériumok részletes
ismertetése + konzultáció
Kritériumrendszer: Szöveges javaslatok, melyek az ajánlattételi felhívás minden részébe
integrálhatóak (alap és összetett követelmények)
Értékelési módszerek: Ökocímkék, vagy azok követelményei
Bevezetés módszertana:





Vezetői tájékoztató, termékcsoportok kiválasztása, zöld beszerzés munkacsoport kialakítása
(beszerzési vezető, jogi szakértő, termékcsoportok szerint adott szakterület felelőse,
vezetője, környezetvédelmi szakértő (amennyiben van ilyen a szervezetnél))
Beszerzési gyakorlat és tenderelemzés
Kritériumrendszer és értékelési szempontrendszer kidolgozása
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Képzés: ehhez kapcsolódóan tudásszint felmérés, kritériumrendszer bemutatás, egyeztetés,
mintatender elkészítése
Konzultáció az ajánlattételi felhívás elkészítése során
Értékelési szempontok alkalmazása során konzultációk biztosítása
Folyamatértékelés, beszámoló elkészítése vezetőség és kommunikációs részleg számára

3.b. Értékhatár alatti beszerzésekre, tendereztetésre
Termékcsoportok: Okostelefonok, taxi és futár szolgáltatások, papír termékek és nyomdai
szolgáltatások, notebookok, PCk, közvilágítás, létesítménygazdálkodás, tisztítószerek és takarítási
szolgáltatások, szaniter papírok, beltéri világítás
Képzési tematika: Zöld beszerzés menedzsmentje, ökocímkézés + konzultáció
Kritériumrendszer: Szöveges javaslatok, melyek az ajánlattételi felhívás minden részébe
integrálhatóak (alap és összetett követelmények+alkalmazható ökocímkék)/ pl.: Kék Angyal
minősített papír/
Értékelési módszerek: Ökocímkék, vagy ha az adott termékcsoportra nem elérhető, akkor pontos
kiértékelési módszertan leírás
Bevezetés módszertana:








Vezetői tájékoztató, termékcsoportok kiválasztása, zöld beszerzés munkacsoport kialakítása
(általában beszerző és a szervezet vezetőségéből kerülnek ki a téma felelősei)
Beszerzés- és tenderelemzés
Kritériumrendszer és értékelési szempontrendszer kidolgozása
Képzés: ehhez kapcsolódóan tudásszint felmérés, kritériumrendszer bemutatás, egyeztetés,
mintatender elkészítése, ökocímkézési információk megosztása, visszaellenőrzése
Konzultáció az ajánlattételi felhívás elkészítése során
Értékelési szempontok alkalmazása során konzultációk biztosítása
Folyamatértékelés, beszámoló elkészítése vezetőség és kommunikációs részleg számára

3.c. Ad hoc beszerzésekre
Termékcsoportok: Bármi, amire létezik ökocímke követelmény, de jellemzően papíráru, tisztítószerek
és személyi higiéniai termékek
Képzési tematika: Ökocímkék, pontos jelentésük, környezeti követelményeik, fenntartható
fogyasztás
Kritériumrendszer: Lista az ökocímkékről és termékcsoportjaikról, az esetleges különbségek
bemutatásával (ISO 1-es és 1-es típus-szerű címkék)
Értékelési módszerek: Ökocímkék
Bevezetés módszertana:
 Vezetői tájékoztató, termékcsoportok kiválasztása
 Beszerzés- és tenderelemzés - opcionális
 Képzés: ehhez kapcsolódóan tudásszint felmérés, kritériumrendszer bemutatás, egyeztetés,
mintatender elkészítése, ökocímkézési információk megosztása, visszaellenőrzése
A következő részben ismertetni fogom a kidolgozott és felhasznált módszertant, eszközrendszereket
és ezek evolúcióját egy-egy mérföldkőnek számító mintaprojekt bemutatásával. Azért tartom
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fontosnak és logikailag egybe tartozónak a mintaprojektek és az eszközrendszer fejlődésének
ismertetését, mert a gyakorlati tapasztalatok motiválták, tették szükségessé a változtatásokat,
fejlesztéseket.

8.2 Zöld beszerzési eszközrendszer evolúciója
8.2.1 1.Változat
2010-ben a Németországban szerzett tapasztalataimat összegezve, a BuySmart projekt eredményeit
értékelve és irodalom kutatást végezve kezdtem el a Zöld beszerzés eszközrendszer kidolgozását. Az
akkori eszközrendszereket (GPP Europe Toolkit; Green Labels Purchase; Buy Smart; ICLEI-Procura+) és
más tanulmányokat elemeztem, ezekre alapozva építettem fel az általam jobbnak gondolt, a zöld
beszerzés bevezetését támogató rendszert. Európai kutatásokat és eszközrendszereket vettem
alapul, és mintául, mert így a hasonló jogi és gazdasági helyzet lehetővé teszi a közvetlen
következtetéseket, párhuzamok vonását.
Az eszközrendszer első változata az alábbi elemekből állt:
Képzés: 10 órás képzést terveztem beszerzők számára a következő tematikával: zöld beszerzés elvei,
alapjai, története, gazdasági és menedzsment vonatkozások, zöld beszerzés lépései- zöld szempontok
a beszerzési eljárásban, életciklus költség számítás alapjai, ajánlatok kiértékelési szempontjai, zöld
beszerzés teljesítményének, eredményeinek mérése.
Akkoriban úgy látszódott, hogy érdemes a képzési programot akkreditáltatni, mivel egyrészt
presztízst jelenthet a résztvevőknek egy akkreditált képzésen való részvétel, másrészt pedig a
pályázatoknál előnyösnek mutatkozott a képzés hivatalossá tétele. Így megtörtént a program
akkreditáció is. Az akkreditációs szabályoknak megfelelően számonkérési módszereket is ki kellett
dolgozni a két modulhoz kapcsolódóan.
Teljesítménylapok: nagyon részletes műszaki követelményeket tartalmaztak, melyek ISO 1-es típusú
és 1-es típus-szerű ökocímkéken és az ökodizájn direktívákon alapultak. Egyszerűsített és összetett
eljárásra vonatkoztak a kritériumok. Ez annyit jelent, hogy nem a hagyományos ajánlattételi felhívás
struktúrájához igazodott, hanem új zöld eljárásrend alkalmazására lett tervezve. Ez az 1.6
mellékletben megtalálható teljesítménylap mintából is, a követelmények felépítése nem követi a 6.
fejezetben felvázolt beszerzési folyamatot.
Kalkulátor: életciklus költség kalkulátor az összes termékcsoportra, mely először excel alapon készült
a teljesítménylapoknál említett kétféle értékelési módszerre: ár alapján történő döntéslegalacsonyabb ár- minimum követelményekkel vagy gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat – bírálati
szempontokkal. Itt már a bírálati szempontok is bele voltak építve a kalkulátorba és a
teljesítménylapokba is. Logikailag akkor jónak tűnt a folyamat is és az elképzelés is, de a gyakorlat
sajnos nem igazolta. Hasonló kalkulációs módszertant használt akkoriban a BuySmart projekt is, de a
kalkulátorok alkalmazásával kapcsolatos visszajelzések nem jutottak vissza a készítőkhöz- lévén
pályázati projekt ingyenesen elérhetővé tették az interneten és a letöltések számáról, a kalkulátorok
alkalmazásáról nem állt rendelkezésre információ. Ezt elkerülendő az excel alapú kalkulátorokat
jelszóval védett, online felületen használható programokká fejleszttettem. Ez óriási munka terhet és
ráfordítást jelentett. Meg kell jegyeznem, hogy a kalkulátorok esetében életciklus költségről
beszélnek a legtöbb eszközrendszer esetében, de a gyakorlatban igen nehéz a klasszikus értelemben
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vett bölcsőtől a bölcsőig életciklus értelmezés szerint számítani a költségeket. Ezért az általam
fejlesztett kalkulátorok esetében a hasznos élettartamra vetítettem: beszerzés, üzemeltetés,
karbantartás, ártalmatlanítás költségeit vette figyelembe.
Termékcsoportok: A termékcsoportok közül azokat választottam ki, melyek energiát fogyasztanak,
tehát mérhető eredményeket, megtakarításokat eredményeznek. Ugyanakkor olyan termékek is,
melyek minden szervezet mindennapjaihoz hozzá tartoznak. Ezek egyébként a legnépszerűbb
termékcsoportok között is szerepelnek (Bouwer et al,2006): IT berendezések (nyomtatók, PCk,
notebookok, monitorok, MFDk, háztartási berendezések (sütő, hűtő, mosógép, szárítógép,
mosogatógép, beltéri világítás).
Összefoglalva: Ennek a kezdeti eszközrendszer változatnak a lényege az volt, hogy az
irodalomkutatásokban megnevezett legfontosabb hátráltató tényezőket kiküszöbölje: egyrészt a
műszaki ismeretek hiányát, másrészt a feltételezést, hogy a környezetbarát termékek drágábbak.
Ezért került kiemelt hangsúly a teljesítménylapokra és a kalkulátorra.
Alapvető probléma volt az első verzióval, hogy a beszerzési folyamat egészét, annak menedzsmentjét
szerettem volna az eszközzel lefedni. Ez azonban azért nem célravezető, mert minden ajánlatkérőnek
megvan a saját módszertana- tapasztalat és sok visszajelzés kellett ahhoz, hogy rájöjjek, hogy tudásra
alapozva, moduláris rendszerű követelményekkel és az adott beszerzési folyamathoz leginkább
illeszkedő módszerrel lehet jó eredményeket elérni. Adott szervezet beszerzési kultúrájának,
gyakorlatának megváltoztatására nem elegendő ez az eszközrendszer és a zöld beszerzés motivációja.
Ahhoz jóval többre van szükség.
Ugyanekkor jöttem rá arra is, hogy nem érdemes a közbeszerzések jogi vonatkozásaiba nagyon
belemenni a képzések alkalmával, mivel az eszközrendszernek nem célja a komplett közbeszerzési
tanácsadás, hanem szigorúan a beszerzendő termékre vonatkozó környezetvédelmi követelmények
meghatározása, ezek alkalmazásának elősegítése és támogatása.
Menedzsment szinten pedig az eszköz népszerűsítése és a szellemi tulajdon védelme közötti
konfliktusos helyzettel szembesültem. Ahhoz, hogy új szervezetekhez tudjam eljuttatni a koncepciót
arculatra, online megjelenésre volt szükség és az eszközök bemutatására. Itt megjegyzem nagyon
vékony a határvonal a között, hogy mi az az információ mennyiség, ami egy érdeklődő kíváncsiságát
kielégíti, meggyőzi őt a használat fontosságáról és mi az az információ mennyiség, ami alapján még
nem reprodukálható a komplett rendszer. Ez mind máig napi szinten előkerülő problémaként
jelentkezik a munkáimmal kapcsolatban. Magyarországon nem sokan foglalkoznak a zöld
beszerzéssel tanácsadói oldalról, de még így is hatványozottan jelentkezik a korrekt együttműködés
hiánya.

8.2.2 1. Esettanulmány: értékhatár alatti, önkormányzati beszerzés
A fentiekben bemutatott eszközrendszer első verziójával felvértezve kezdődött meg a zöld beszerzés
bevezetése egy települési önkormányzatnál. A jegyző személyes elkötelezettségének köszönhetően
kerülhetett megvalósításra ez a projekt. A polgármester elvi szintű támogatását élvezte a
környezetvédelem témája, de ezen felül akkoriban még a szelektív hulladékgyűjtő szigetek
elhelyezésén kívül egyéb „zöld” tevékenységek nem valósultak meg a településen. A beszerzésekért
felelős kolléga egyben pénzügyi vezetőként és pályázati referensként is dolgozott. Egyedül vett részt
a képzésen és sokkal kevésbé mutatott elkötelezettséget a környezetvédelem és az új dolgok
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irányába, mint felettesei. Ennek ellenére sikeresen teljesítette az akkreditált képzés követelményeit.
Az önkormányzat a fent már bemutatott mindhárom beszerzési típust alkalmazta (közbeszerzés,
beszerzés/tendereztetés, ad-hoc beszerzések) Zöld beszerzési politika is íródott, melyben az
önkormányzat vállalta, hogy a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéseiben 100%-ban figyelembe
veszi a zöld beszerzés szempontjait az IT eszközök, háztartási berendezések, beltéri világítás, és a
papírbeszerzések területén. A papír beszerzések nem képezték részét az akkori eszköznek, de az
önkormányzat kérésére követelményrendszert dolgoztam ki az irodai papírtermékekre is. Az akkori
gazdasági helyzetben úgy látták, hogy ezen termékcsoport esetében várható egyáltalán valamilyen
beszerzés a közeljövőben. Ők említették nekem először a tisztítószereket is, hiszen a működéshez
minden szervezetnek szüksége van papír termékekre és tisztítószerre, még ha az összes többi
beszerzését anyagi okok miatt szüneteltetnie kell is. Így is lett, a képzés után több hónapig nem volt
nagyobb volumenű beszerzés. Itt kell megjegyeznem, hogy az ad-hoc jellegű vásárlások, melyek kis
értékű termékekre (pl. egy izzó, 2-3 csomag boríték) vonatoznak kiestek a látókörből, mivel ezek
annyira megosztva jelentkeztek az önkormányzatnál, hogy szinte minden dolgozó képzésére szükség
lett volna ahhoz, hogy legalább az alapvető környezetbarát termék jelölésekkel, ökocímkékkel
valamint a zöld beszerzés fogalmával tisztában legyenek. Ez is egy megoldandó feladatként,
tapasztalatként maradt hátra, de megjegyzem azóta sem sikerült elérnem egy szervezetnél sem, hogy
minden munkavállaló részesüljön környezetvédelmi képzésben, pedig fontos lenne a
rendszerszerűség megteremtéséhez.
Végül jó pár hónappal az együttműködés megkezdése után kiírásra került egy ajánlatkérés irodai
papírokra. Mivel értékhatár alatti beszerzésről volt szó, az ökocímkék használata nem ütközött
akadályba. Az előzetes piackutatás eredményei szerint akár az akkori beszállító partner, akár másik
környékbeli cég is tudott ökocímkés papírt szállítani, így a papírok minimum követelményei között az
szerepelt, hogy EU Ecolabel, Északi Hattyú, Kék Angyal minősítéssel rendelkezzen. Mint tudjuk a papír
termékek esetében a Kék Angyal minősítés újra papírt jelent, vagyis az ökocímke követelmények
között szerepel, hogy lakossági visszagyűjtésből származó másodnyersanyagot kell újra hasznosítani a
papír előállításhoz. Az EU Ecolabel és az Északi Hattyú megengedi, hogy fenntartható
erdőgazdálkodásból származó (FSC, PEFC) minősített primer rostokból legyen a papír alapanyaga.
Tehát a fehér és barna papír lehetőségét is meghagytuk. Előzőleg egy pályázatban vállalták, hogy
újrahasznosított papírt használnak. Ez drágább volt és barna, de a pályázati támogatás miatt nem
jelentett problémát, tehát itt is előkerült a kétség, hogy vajon milyen ajánlatok fognak érkezni. Végül
Kék Angyal minősített papír beszerzése mellett döntöttek, mely azonos árban volt az addig használt
hagyományos, ökocímkével nem rendelkező változattal, színe pedig mindössze egy árnyalattal volt
sötétebb.

8.2.3 2. Változat
Termékcsoport: Az 1-es esettanulmány értékelését követően három új termékcsoporttal bővítettem
az eszközrendszer követelményeit: irodai papírok, szaniter papírok, tisztítószerek. Ezek az EU Ecolabel
legnépszerűbb termékcsoportjai is, illetve más ISO I-es típusú címkékkel minősített változatok is
rendelkezésre állnak még Magyarországon is. Az ökocímkés termékek ezekben a
termékcsoportokban legtöbbször azonos áron is elérhetőek a hagyományos változatokkal
Képzés: Tehát a termékcsoport bővítés megtörtént és a tréning anyagot is ennek megfelelően
bővíteni kellett részletes ökocímkézési ismeretekkel. Ez többek között az ad-hoc beszerzések
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esetében tapasztalt információ hiány miatt is fontos volt: ökocímkés modul, mely viszonylag jól
függetleníthető a többi résztől, akár minden kollégának is átadható ismeretet tartalmaz jóval
rövidebb időtartamban, mint a komplett zöld beszerzés tréning. A képzést olyan szempontból is át
kellett gondolni, hogy inkább gyakorlati információkat tartalmazzon, mint elméletet, mert a
célirányos információ átadás jobban működik a leterhelt dolgozók körében. Az alábbi szempontokat
mérlegeltem a tematika minden egyes módosításánál:
Kinek szól a tréning? A célcsoport megismerése kiemelten fontos például az előképzettség, a jelenlegi
munkakör és a személyes érdeklődés feltérképezése szempontjából. Ezt az információt a képzés
előtti szintfelmérő kérdőívvel lehet megszerezni. Ebből kiderül, hogy a résztvevők milyen témákra
számítanak, mi az, ami őket jelenlegi feladataik és személyes érdeklődésük miatt érdekli. Ez azért
fontos, mert a felnőttek célirányosan tanulnak, ha nem érzik relevánsnak és hasznosnak a témát
munkájukhoz, akkor érdeklődésük elveszik. Ugyanakkor elkötelezettség építhető, ha saját
tapasztalataik és tudásuk felhasználásával értik meg az átadni kívánt tudás anyagot.
Miért? A tréning célját és azt, hogy miért előnyös a résztvevők számára már a legelső pillanatban
érdemes tisztázni. Általában a felnőtteket több dolog is motiválja, de most csak kettőt emelnék ki
közülük: az egyik a társadalmi hasznosság (Lieb, 1991) melyet köthetünk a fenntarthatósághoz, a
generációs felelősségvállaláshoz. A másik már sokkal realisztikusabb motiváció: külső elvárásoknak
való megfelelés. Ez a zöld beszerzés tréningek esetében abban nyilvánul meg, hogy vannak
résztvevők, akik csupán azért vesznek részt a tréningen, mert munkahelyük megköveteli azt.
Mit tanítsunk? A fenti okok miatt a tananyag minőségét és mennyiségét is körültekintően szükséges
megválasztani. A hangsúlyt az adott szervezet beszerzési gyakorlatára, igényeire kell fektetni és a
résztvevők feladatainak megkönnyítésére használható információkat átadni. Ugyanakkor érdemes
nagyon odafigyelni arra, hogy a lelkes, érdeklődő résztvevők hajlamosak kérdéseikkel a
környezetvédelem más területeire irányítani a témát és ezáltal a kevésbé érdeklődő kollégák számára
unalmas perceket okozni. Ez a képzés vezetőjének feladata, hogy a konfliktust kezelje.
Hogyan? A képzési módszert a célcsoport és a tananyag mennyisége és minősége szerint érdemes
kiválasztani. A felnőttképzésben alkalmazott módszereket (bővebben Diófási-Valkó, 2012 a) az adott
modul és téma igényeinek megfelelően tartalmazza a tréning.
Követelmények: A követelmények egyszerűsítése is egy fontos szempont volt, hiszen a kis
szervezeteknél nem minden esetben van külön szakember, aki a követelményeket megérti- például
informatikus és ez jelentősen alááshatja a zöld szempontok alkalmazását. A szakirodalom szerint a
szervezet mérete hatással lehet a zöld beszerzések sikerére (Michelsen-de Boer,2009), de ez a tény
még nem bizonyított.
Kalkulátor: Már ebben az első lépésben látszódott, hogy a kalkulátor alkalmazása bonyolult és nem
felel meg a beszerzési gyakorlatnak. Ugyanakkor kiválóan demonstrálja az életciklus költségek
alakulását. A tréning anyagból a használata kikerült, de mint szemléltető eszköz megmaradt és az
érdeklődők használhatták is.
Összefoglalva a változásokat, az eszközrendszert két részre osztottam. Ún. „fix” és „flexi” részekre,
ami annyit jelent, hogy a kalkulátorok alkalmazása fakultatívvá vált, de ezek formátuma és
elérhetősége minden szervezet számára azonos volt. Ugyanígy a teljesítménylapokból választani
lehetett szükség szerint, de minden szervezet azonos felépítésű teljesítménylapot kaphatott. Tehát
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ezek jelentették a fix részeket. A flexibilis, szervezeti igények szerint változtatható részek pedig a
képzést és a zöld beszerzés politikát érintették: A közbeszerzésekre jogi modul került kidolgozásra,
így a tréning kötelező része volt a rendszernek, de szervezet típusa szerint lehetett választani a
modulok között. Illetve a rendszerszemlélet miatt a zöld beszerzési politika is bekerült az
eszközrendszerbe. Akkoriban úgy gondoltam, hogy a közszférának és versenyszférának szóló külön
modulok alkalmazása célravezető lehet a képzésben.

8.2.4 2. Esettanulmány: Az első zöld közbeszerzési eljárás
Az eszközrendszer 2. verziójának tesztelése 2012-ben kezdődött meg az egyik legnagyobb magyar
közintézménynél2. A szervezet EMAS hitelesítéssel rendelkezik, és kiemelt figyelmet kap a
fenntarthatóság működésükben. Ennél a szervezetnél leginkább közbeszerzések a jellemzőek és profi
beszerzőkkel, közbeszerzési jogászokkal csapatmunkában kerül kidolgozásra, előkészítésre egy-egy
ajánlattételi felhívás. Összesen 8 beszerző vett részt a tréningen. Ez az eset hozta a legnagyobb
változást az eszközrendszer fejlesztésében. Új termékcsoportok kidolgozására volt szükség: okos
telefonok, autók/taxi és futár szolgáltatások, notebookok, bútorok, papír és nyomdai szolgáltatások.
A közbeszerzési szabályok miatt az ökocímkék használata korlátozott volt, olyan értelemben, hogy az
„azzal egyenértékű” bizonyítékokat is el kellett fogadni. A profi beszerzőknek egészen más jellegű
megközelítésre volt szüksége a képzésen. Egy-az egyben átültethető, célirányos követelményeket
vártak és pontos, könnyű kiértékelési módszereket minden egyes követelményhez.
Ennél a szervezetnél a képzés pont abban az időszakban zajlott, amikor a zöld közbeszerzés
kormányrendelet (lásd 4. fejezet) tervezet társadalmi egyeztetése zajlott, tehát a képzés keretében
pontosan megismerték a beszerzők is a tervezett dokumentumot. Ennek megfelelően a következő
kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásban célul tűzték ki, hogy a tervezetnek megfelelően a maximumra
törekszenek, az ajánlattételi felhívás 4 pontjába integrálják a zöld szempontokat. Mivel ez több
szempontból is úttörő vállalkozás volt (véleményem szerint az első igazán zöldnek mondható
közbeszerzési ajánlattételi felhívás Magyarországon) a követelmények szintjén a kockázatot
minimálisra kellett csökkenteni. Éppen ezért piackutatást is végeztek, melynek eredményei azt
mutatták, hogy a zöld szempontok a piacon nem okoznak problémát és költségnövekedést sem. Az
alábbi követelmények kerültek az ajánlattételi felhívásba.
Tárgy: Nyomdai kiadványok
Bírálati szempont: „A nyomdai kivitelezés Blue Angel, EU Ecolabel, Nordic Swan, FSC, vagy PEFC
ökocímkék valamelyikével ellátott papírra történik. Ezen bírálati szemponthoz kérjük csatolni a papír
műszaki adatlapját.” (idézet az ajánlattételi felhívásból)
Alkalmassági követelmény: (ez korábbi eljárásokban is szerepelt már) ISO 14001-es tanúsítvány
Műszaki leírás: a zöld szempontokat figyelembe véve a kiadványok egy részét elektronikusan kérik.
Szerződéses feltételek: „A Vállalkozó vállalja, hogy az alábbi az ún. „Zöld közbeszerzés” körébe
tartozó környezetvédelmi elvek követésében a Megrendelővel együttműködik. Ilyen elvek különösen:
a) dematerializáció,

2

Magyar Nemzeti Bank : http://survive.hu/hu/zoldbeszerzes-mintaprojekt-a-magyar-nemzeti-bankban/
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b) környezetbarát – különösen a csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való
megfelelősége igazolásának részletes szabályairól szóló 91/2006. (XII.26.) GKM rendelet szerinti
megfelelőségi nyilatkozattal, igazolással vagy tanúsítvánnyal rendelkező – csomagolóanyagok
használata, csomagolási hulladék begyűjtése.” (idézet: ZKB korm rend., 2013)
„Ezen kívül jelen közbeszerzési eljárás keretében elektronikus számlázást „követelünk” meg, illetve
elektronikus árlejtést is tartunk, ahol az ajánlattevő partnerek egy rendszer felületére bejelentkezve
tudnak licitálni az ajánlati árakra, ezen felületen keresztül teszik meg végső ajánlati áraikat.” (idézet
az ajánlattételi felhívásból)
Természetesen a bírálati szempontok között szereplő címkék nem egyenértékűek viszont a kockázat
minimalizálása – hogy érvényes ajánlat legyen - szempontjából fontos volt. Az addigi hagyományos
papír termékekhez képest egy FSC vagy PEFC minősített papír is már előrelépésként értékelhető, így
ennyi kompromisszum belefért. Az ökocímkékkel kapcsolatban még egy feltételezéssel éltünk. A
papír termékek piacán igen népszerűek az ökocímkék így feltételezhető volt, hogy az ajánlattevők
nem fogják “az azzal egyenértékű” változatot választani a megfelelőség bizonyításaként. Ez felvetette
az ökocímkék használatával kapcsolatos egyetlen problémát a közbeszerzésekben-vajon hogyan
értékeli ki egy ajánlatkérő az ökocímke követelményeknek megfelelő laborvizsgálatok és egyéb
számítások eredményeit abban az esetben, ha az ajánlattevőnek nincsen címkéje és csak az azzal
egyenértékű bizonyítási módot választja?
A felhívást jogi lektor is véleményezte és a zöld szempontokat helyénvalónak találta. Az ajánlattételi
felhívást összesen 11 potenciális ajánlattevő töltötte le, de még a beadási határidő előtt a
szervezetnél vezetőváltás történt és az összes beszerzést leállították. Ez is jellemző sajnos hazánkra,
hogy a vezetésben történő változások igen gyorsan történnek és a szervezetek működése ilyen
esetekben tejesen lebénul.
8.2.5

3. a. változat: közbeszerzések

Az előző esettanulmány kapcsán több gyökeres változás is történt az eszközrendszerben.
Termékcsoportok: Újabb termékcsoportokkal bővült a választék: okos telefonok, autók/taxi és futár
szolgáltatások, notebookok, bútorok, papír és nyomdai szolgáltatások.
Zöld követelmények: A teljesítménylap formátum helyett szöveges formátumúra változtak a zöld
kritériumokat tartalmazó információs lapok. Így a beszerzés lépései szerint kerültek meghatározásra
az egy-az egyben beépíthető követelmények és ellenőrzési módszereik. Ezzel a változtatással inkább
az EU GPP Toolkit formátumára hasonlít felépítésében a követelményrendszer. Az egyszerűsített és
összetett eljárások helyett az alap és összetett követelmények szerepelnek. A bírálati szempontokra
vonatkozóan van iránymutatás, de alkalmazása a beszerzőkön és az eljárás jellegén múlik. A
követelmények továbbra is ISO 1-es és 1-es típus-szerű ökocímke követelményeken alapulnak, és
ahol szükséges kiegészülnek az EU ajánlásokkal. Tehát mondhatjuk, hogy a kritériumok kb. 80%-ban
átfedésben vannak a GPP Toolkit követelményeivel. (minta: 1.7 mellékletben)
Képzés: A képzés kiegészült a környezetvédelmi követelmények részletes magyarázatával: környezeti
hatások, a követelmények jelentése, pontosan milyen bizonyítékok fogadhatók el ellenőrzéskor. Így a
résztvevők átlátják, hogy melyik pont mit jelent, a termék életciklusának mely lépésére vonatkozik, a
termékcsoport specifikus követelményeket megismerik. Így valamelyest kiküszöbölhető az a jelenség,
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hogy a beszerző nem ismeri a környezetvédelmi követelményeket, csak másik szakterületre
hagyatkozva tudja alkalmazni őket.
Ez persze az egész rendszert annyiban változtatja meg, hogy a tréning így teljesen szervezetre
szabottá vált, előre kiválasztott termékcsoportok kerülnek kidolgozásra (amennyiben még nincs
kidolgozva), ismertetésre az adott szervezet igényei szerint.
Összefoglalva: Ezt a verziót 3.a változatnak neveztem el. Közbeszerzési eljárások „zöldítésére”
alkalmazható. Többszörösen tesztelt és végleges, működő felépítésnek tűnik. Több közbeszerzési
eljárás során is alkalmazásra került (többek között például a következő 3. Esettanulmányban) és
véleményem szerint, illetve a visszajelzések alapján ez az eddigi legalkalmasabb módszertan a zöld
szempontok közbeszerzésbe való beépítésére.

8.2.6 3.Esettanulmány: zöld közbeszerzési eljárás, mely a 3.a verzióval valósult meg
A harmadik esettanulmány egy szintén nagy szervezetnél, közszolgáltatónál 3 valósult meg, az
eszközrendszer 3.a változatával. Az együttműködés a kezdeti tájékoztatást követően a beszerzők
képzésével kezdődött. Az általuk kiválasztott termékcsoportokra fókuszálva, melyek a hosszú távú
gépjármű bérlés és a létesítménygazdálkodás volt. Ebben az esetben is a 2-es esettanulmányhoz
hasonlóan a beszerzés csapatmunkaként, jogi, beszerzési és műszaki szakemberek
együttműködésével valósult meg. Tehát a javasolt zöld követelményeket minden esetben egyeztetni
kellett a szervezet adott területért (gépjárműflotta és épület üzemeltetés) felelős mérnökeivel. A
végleges, ajánlattételi felhívásban megjelenő zöld szempontokat is a műszaki szakértők választották
ki. Végül a gépjármű beszerzés valósult meg közbeszerzésként a 2014-es évben. Az ajánlattételi
felhívás és dokumentáció a TED-en is megjelent.
Tárgy: Bérleti szerződés keretében új gépjármű flotta tartós bérlete
Az ajánlattételi felhívásba Környezettudatossági alapelvek címmel összefoglaló is került a zöld
szempontokról:
„Környezettudatossági alapelvek
Ajánlatkérő működési körének tekintetében különös figyelmet fordít a környezeti terhelések
csökkentésére, ezért az üzemeltetni kívánt gépjárműflotta kiválasztásánál a bírálati szempontnál
figyelembe veszi az alábbi környezeti hatásokat:
a) üzemanyagfogyasztás
Ajánlatkérő a kategóriánkénti városi átlag üzemanyagfogyasztást a bírálati szempontnál
figyelembe veszi, „éves összes üzemanyagköltség” elemként. További követelményként a
kategóriáknál nem kerültek meghatározásra az alábbi szempontok, de a kedvezőbb
fogyasztás elérését befolyásolják:






3

start-stop rendszer
sebességfokozat visszajelző
abroncsnyomás ellenőrző rendszer
üzemanyagfogyasztás kijelző
gumiabroncs gördülési ellenállása

FŐTÁV Zrt : http://survive.hu/wp-content/uploads/2013/06/F%C5%90T%C3%81V_pilot_VV.pdf
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b) káros anyag kibocsátás (CO2)0
minden kategóriában meghatározásra került a maximálisan elfogadható CO2 érték (g/km),
melyet Ajánlattevőnek a 715/2007/EK rendelet számítási módszere szerint kell igazolnia.
Amennyiben Ajánlattevő a CO2 értéket nem fix értékben, hanem –tól –ig tartományban
határozza meg, Ajánlatkérő bírálati szempontnál a magasabb értéket fogja figyelembe
venni.
c) gumiabroncsok zajkibocsátása
Ajánlatkérő minden kategóriában minimum követelményként határozza meg a
gumiabroncsok legmagasabb zajkibocsátási szintjét, melyet Ajánlattevőnek a felhasználni
tervezett gumiabroncsok műszaki adatlapjával, vagy vizsgálati eredményeivel kell
igazolnia. A gumiabroncsok zajkibocsátási szintjét a 661/2009/EK rendelet II.
mellékletének C. részében meghatározott szempontok alapján kell meghatározni.” (idézet
az ajánlattételi felhívásból)
Műszaki specifikációként szerepelt a gumiabroncs menedzsment és a gumiabroncsok energia
címkéjét felhasználó követelmény is:
„téli és nyári gumiabroncs esetében Ajánlatkérő csak a gumiabroncs címkén feltüntetett „külső
gördülési zaj” osztály két felső kategóriájába sorolt abroncsokat fogadja el, mely a 661/2009/EK
rendelet II. mellékletének C. részében meghatározott szempontok alapján kerülnek meghatározásra.
További követelmény a gumiabroncs címkén feltüntetett minimum „C”, vagy attól magasabb
osztályba sorolt „üzemanyag-takarékossági” jelzés.” (idézet az ajánlattételi felhívásból)
Ezekkel a követelményekkel az előzetes számítások alapján minimum 20%-os üzemanyag
megtakarítás és 128 232 kg CO2 kibocsátás csökkentés érhető el évente a régi flottához képest. A
pontos, mért adatok egy év elteltével lesznek elérhetőek.

8.2.7 4. Esettanulmány: értékhatár alatti beszerzés két önkormányzatnál
Ez az esettanulmány két típusában hasonló beszerzést mutat be. Mindkét esetben önkormányzatok
közbeszerzési értékhatár alatti beszerzéséről lesz szó: energiahatékony közvilágítás, és IT
berendezések tárgyában. Mindkét eset igen tanulságos és értékes információkat adott nekem a
jövőbeni fejlesztésekre nézve.
Közvilágítás
A közvilágítás esetében az igényt a piac generálta. Több megkeresés, tájékoztatás érkezett a
polgármesterhez közvilágítás korszerűsítéssel foglalkozó cégek részéről. Ezekben a megkeresésekben
megtérülés és energiafogyasztás csökkenési számítások is szerepeltek. Ezek a külső hatások és a
polgármester személyes érdeklődése a fenntarthatóság iránt azt eredményezték, hogy
megfogalmazódott a közvilágítás korszerűsítés ötlete. Az ajánlatkérést az önkormányzat 4 dolgozói
önállóan állították össze, így követelményrendszer kidolgozását nem igényelték. Ebben az esetben
érdekes, hogy önmagában a technológia előírása (pl. LED technológia) már zöld beszerzést és igen jó
eredményeket hoz. Ökocímke kritériumot ebben a kiírásban nem alkalmaztak, de az
energiafogyasztás és a megtérülési idő bírálati szempontként szerepeltek. A világításkorszerűsítési

4

Hosszúhetény Község Önkormányzat:
http://survive.hu/wp-content/uploads/2013/06/Hossz%C3%BAhet%C3%A9ny_pilot.pdf
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projektre külső forrás, támogatás nem állt rendelkezésre, de a nagymértékű megtakarítás és a
viszonylag rövid megtérülési idő lehetővé tette a település számára az önköltségi megvalósítást.
Előzetes számítások szerint 66%-os költségmegtakarítás és körülbelül 50 tonna Co2 megtakarítás
érhető el egy év alatt. Ebben az esetben is az első év végén lesznek majd csak mérhető és
összehasonlítható adatok, addig kalkulált eredményekre kell támaszkodnunk. Együttműködésünk
során zöld beszerzés tréning is megvalósult: az igényeknek megfelelően közbeszerzési értékhatár
alatti beszerzésekre koncentrálva, az ökocímkékre helyezve a hangsúlyt.
Számomra nagy tanulság volt, hogy az új technológiák és megoldásokról való tájékozottság és a piaci
elérhetőségükben való bizalom is elősegíti a zöld beszerzés iránti igényt, elősegíti a sikeres
folyamatot.
IT berendezések
Az IT berendezések beszerzése esetében egy másik önkormányzat polgármesteri hivatala5 számára
történt viszonylag kis volumenű PC beszerzés. Az eset különlegessége, hogy speciális igények és
költségmegtakarítási megfontolások miatt (az IT szakértő tapasztalatai szerint az egyedileg
összeszerelt gépek olcsóbban hozzáférhetőek) egyedi összeszerelésű számítógépek szerepeltek az
ajánlattételi felhívásban. Ebből kifolyólag, noha nem közbeszerzési eljárásról volt szó, az ökocímkék
használata nem tudott megvalósulni. Néhány részkövetelmény például szétszerelhetőség,
újrahasznosíthatóság azért szerepelt a műszaki specifikációban. Az energiahatékonyságra
vonatkozóan is az Energy Star minősítést alapul véve került kiszámításra a maximális fogyasztás.
Ennél a szervezetnél készült követelményrendszer, de ebből viszonylag kevés elemet használtak fel. A
zöld szempontokról a végleges döntést a beszerzési osztály és az IT osztály kollégái közösen hozták
meg. Képzés itt is megvalósult, az előző esetben leírt általános igények szerint az ökocímkék és
termékcsoportjaik bemutatásával. Ebben az esetben az üzemeltetési költségek az előzetes
számítások szerint 50%-kal csökkennek az energiatakarékossági követelménynek köszönhetően. Meg
kell jegyeznem, hogy ebben az esetben nem biztos, hogy az egy év elteltével rendelkezésre fognak
állni fogyasztási adatok, hiszen a gépek a hivatal épületén belül teljesen szétszórva helyezkednek el,
az egyedi mérés feltételezésem szerint el fog maradni.
Tanulság az esetből az, hogy a rendelkezésre álló anyagi források igen erőteljesen korlátozzák a
lehetőségeket, de sosem lehetetlen megoldani, hogy zöld szempontok beépítésével is a költségvetési
korlátokon belül maradjon a beszerzés.

8.2.8 3. b változat: beszerzések a köz- és versenyszférában
A fentiekben bemutatott két esettanulmány rávilágított arra, hogy az értékhatár alatti beszerzések
még közintézmények esetében is sokkal nagyobb rugalmasságot igényelnek és ezzel együtt teret is
adnak az egyedi megoldásoknak.
Képzés: Éppen ezért a tréning anyagán viszonylag keveset változtattam, az ökocímkés részt kicsit
bővítettem, hiszen ebben az esetben a címkék használata, akár előírása sem ütközik akadályba, mint
a közbeszerzések esetében.

5

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal:
http://survive.hu/wp-content/uploads/2013/06/szeksz%C3%A1rd_pilot.pdf

121

Zöld követelmények: A követelmények struktúrája a 3.a verzióhoz hasonló maradt, mindössze az
ellenőrzési módszerekben történt változás- az ökocímke kritériumok elfogadhatóak bizonyítékkéntnem feltétlenül kell az azzal egyenértékű megoldásokkal foglalkozni. Ezzel jelentősen egyszerűsödik a
beszerzők dolga.
Összefoglalva: A 3.b. eszközrendszer használatával szerzett további néhány tapasztalat azt mutatta,
hogy kiválóan alkalmazható ez a módszertan a versenyszféra nagyobb volumenű beszerzéseire is.
Mint ahogy már kifejtettem a két folyamat (közbeszerzési értékhatár alatti beszerzés a közszférában
és beszerzés/tendereztetés a versenyszférában) között lényeges különbség nincsen.

8.2.9 5.Esettanulmány: Zöldüzlet Program és zöld beszerzés
Az ötödik esettanulmány 23 versenyszférában működő szervezettel való közös munka tapasztalatait
tartalmazza. A Zöldüzlet Program 2013-2014-es résztvevői6 szinte kivétel nélkül vállaltak zöld
beszerzéssel kapcsolatos tevékenységeket üzleteik környezeti teljesítményének javítására.
„A Zöldüzlet Program fő célja a környezettudatos, energiahatékony üzletvezetés népszerűsítése az,
hogy környezettudatosságra ösztönözze az üzletek, vendéglátóegységek tulajdonosait, dolgozóit,
beszállítóit és vásárlóit is. A felelős üzletfejlesztés során a tagok megismertetése a fenntarthatóság
elveivel, gyakorlati megvalósításának lehetőségeivel, melynek során megtanulnak olyan személyes
döntéseket hozni, amelyekkel elősegítik a jelen és a jövő generációjának jólétét.
A Zöldüzlet Programhoz való csatlakozás esetén a jelentkezést követően, az üzletek önkéntes
vállalásokat tesznek a környezeti teljesítményük javítására. A jelentkezőknek meg kell felelniük a
védjegyhasználathoz szükséges minimum követelményeknek. (min. 3 vállalás) A résztvevők az alábbi
területeken tehetnek vállalásokat:
o
o
o
o
o
o
o
o

Energiahatékonyság, fűtés/hűtés, világítás
Víz takarékosság
Anyag- és energiahasználat racionalizálása
Zöld beszerzés
Környezetbarát termékek árusítása
Csomagolás
Rendezvényszervezés környezetbarát módon
Takarítás” (GSP, 2013-2014)

A Zöldüzlet Program résztvevői nagyrészt a KKV szektorhoz tartoznak, így beszerzéseik két típusba
sorolhatóak: ad-hoc beszerzések és nagyobb volumenű beruházások, beszerzések. Az ad-hoc
beszerzések termékcsoportjai jellemzően papírtermékek, tisztítószerek, higiéniai termékek és más
általában háztartásokban alkalmazott termékek. Ennek a célcsoportnak ismét kicsit más
megközelítésben kellett átadni a zöld beszerzés alkalmazásának menetét. A 3.c. verzió ( részletes
leírás alább) alkalmazásával kivétel nélkül sikerült megvalósítaniuk a zöld beszerzést és a nagyobb
beruházások esetén természetesen az üzletek rendelkezésére áll a 3.b. verzió is. Az eredményeket
évenkénti audittal ellenőrizzük a Zöldüzlet Programon belül.

8.2.10 3 c. változat
A zöld beszerzés megvalósítás ad-hoc beszerzések esetében ismét újabb megközelítést igényelt.

6

A Zöldüzlet Programban résztvevők listája megtekinthető a www.zolduzlet.hu weboldalon.
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Képzés: A tréninget átdolgoztam és erőteljesebb érzékenyítésre alkalmas részekkel bővítettem a
fenntartható fogyasztás és ökocímkék használata terén. A tréning utolsó részében a résztvevőknek
feladatot kell megoldaniuk: olyan termékcsoportokat kiválasztani, melyeket napi szinten szereznek
be és ellenőrizni, hogy melyik termékcsoportra létezik és milyen típusú ökocímke. Ez a feladat igen
népszerű a résztvevők körében. A képzés keretében ökocímkékről szóló listát készítettem a
résztvevőknek követelményrendszer helyett. Hiszen ezek a vásárlások inkább hasonlítanak egy
háztartás bevásárlásához, mint egy közbeszerzési eljáráshoz. Így kiemelt hangsúly került a személyes
elkötelezettségre, tájékoztatásra és a fenntartható fogyasztás megvalósításához szükséges
tudásanyagra.
Összefoglalva: Az ilyen jellegű tréningek esetében a személyes elkötelezettség még inkább
sikertényező, mint a többi beszerzési típus esetében. Nagyon sok esetben találkoztam
szkeptikusokkal („zöld” fogyasztói szegmenst egy korábbi publikációban vizsgáltam: Diófási-Valkó,
2012). A szakirodalom ezt a jelenséget „behavior-impact gap”-ként (Csutora 2012) emlegeti és annyit
jelent, hogy az egyén számára megkérdőjelezhető az, hogy az őáltala tett apró lépések és
erőfeszítések vajon tényleg összeadódnak-e a többi fogyasztóéval, és ha igen, akkor milyen
mértékben járulnak hozzá a fenntarthatósághoz. A másik szinte mindennapos kétely a termékek
rendelkezésre állása. Az ökocímkézéssel kapcsolatban már készültek tanulmányok a környezetbarát
termékek piacáról (pl. Baranyi, 2011) és elmondható az is, hogy ökocímkés termékek jelen vannak a
magyar piacon, de persze még nagyobb kereslet még nagyobb kínálatot generálna.
Az eszközök és verziók közötti hasonlóságok és különbségeket a 33. ábra foglalja össze. Tisztán látszik
az evolúció, a fejlődés iránya is, melynek célja minden esetben a zöld beszerzések megvalósításához
nyújtandó segítség minél professzionálisabb és hatékonyabb szintre való emelése volt.
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Verzió

Célcsoport

3.a

Közszféra
szervezetei

3.b

3.c

2

1

Az eszközrendszer részei
Képzés
Kritériumok
Kalkulátor
Értékelési módszerek
Termékcsoport
Leírás
Okostelefonok, taxi és futár
szolgáltatások, papír
Szöveges javaslatok,
Beszerzés típusa
Zöld közbeszerzés
termékek és nyomdai
melyek az ajánlattételi
szerinti, nem pedig menedzsmentje, jogi
Ökocímkék, vagy azok
szolgáltatások, notebookok,
felhívás minden részébe
Életciklusa szervezet típusa keretek, környezeti
követelményei / pl.: EU
PCk, közvilágítás,
integrálhatóak ( alap és költség számítás
szerinti
kirtériumok
Ecolabel vagy azzal
létesítménygazdálkodás,
összetett követelmények) bemutatására
csoportosításban:
részletes
egyenértékű bizonyíték
tisztítószerek és takarítási
/ pl.: újrahasznosított
közbeszerzés
ismertetése
szolgáltatások, szaniter
papír
papírok, beltéri világítás

Okostelefonok, taxi és futár
Beszerzés típusa
szolgáltatások, papír
szerinti, nem pedig
termékek és nyomdai
a szervezet típusa
szolgáltatások, notebookok,
szerinti
PCk, közvilágítás,
csoportosításban:
létesítménygazdálkodás,
értékhatár alatti/
tisztítószerek és takarítási
versenyszféra
Köz- és
szolgáltatások, szaniter
beszerzései
versenyszféra
papírok, beltéri világítás
szervezetei

Köz- és
versenyszféra
szervezetei

Köz- és
versenyszféra
szervezetei

Köz- és
versenyszféra
szervezetei

Zöld beszerzés
menedzsmentje,
ökocímkézés

Szöveges javaslatok,
melyek az ajánlattételi
felhívás minden részébe
Ökocímkék, vagy ha az
integrálhatóak ( alap és
Életciklusadott termékcsoportra
összetett
költség számítás
nem elérhető, akkor
követelmények+alkalmaz bemutatására
pontos kiértékelési
ható ökocímkék)/ pl.:
módszertan leírás
Kék Angyal minősített
papír

Bármi, amire létezik
ökocímke követelmény, de
jellemzően papír áru,
tisztítószerek és személyi
higiéniai termékek

Beszerzés típusa Ökocímkék, pontos Lista az ökocímkékről és
szerinti, nem pedig
jelentésük,
termékcsoportjaikról, az
Életciklusa szervezet típusa
környezeti
esetleges különbségek
költség számítás
szerinti
követelményeik, bemutatásával ( ISO 1-es
bemutatására
csoportosításban:
fenntartható
és 1-es típus szerű
ad-hoc beszerzések
fogyasztás
címkék)

Ökocímkék

Okostelefonok, taxi és futár
szolgáltatások, papír
termékek és nyomdai
szolgáltatások, notebookok

"Fix" részek a
Alap zöld beszerzés
Szöveges javaslatok,
teljesítménylapok
menedzsment,
melyek az ajánlattételi
Életciklusés a kalkulátorok,
ökocímkézés és
felhívás minden részébe költség számítás
"flexi" részek a
részletes
integrálhatóak ( alap és bemutatására
szervezet igényei
követelmény
összetett követelmények)
szerint alakíthatóak
bemutatás

Pontos kiértékelési
módszertan

Elektromos sütő, hűtő és
fagyasztó berendezések,
mosó- és mosogatógépek,
szárítógépek, IT
berendezések, beltéri
világítás

Kezdeti változat

Alap zöld beszerzés
menedzsment

Táblázatos formájú
Részletes
teljesítménylapok,
Az ökocímke kritériumok
kalkulátor
műszaki adatokkal az
miatt csak részben volt
minden termékökocímkék és ökodizájn
jelen
csoportra
direktívák alapján

33. ábra: Zöld beszerzés bevezetését támogató eszközrendszerem evolúciója
Forrás: saját összeállítás

8.3 Összefoglaló, következtetések
A 33. ábra tartalmazza a bemutatott esettanulmányokból levonható következtetések esszenciáját és
az eszközrendszer evolúcióját. A kezdeti verzióból végül három típusú eszköz fejlődött ki. Több
következtetést is levontam:
1. A beszerzési típusok szerinti csoportosítás alkalmazásával és az ezekhez speciálisan
összeállított támogató eszközrendszerek segítségével valósítható meg leginkább sikeresen a
zöld beszerzés.
2. Az ökocímkék használata elengedhetetlen, de nem minden beszerzési típus esetében
akadálymentes az alkalmazásuk. A GPP Europe oldal szerint „Az ökocímkék a zöld beszerzés
bevezetésének kulcsai a követelmények kidolgozásától kezdve a megfelelőség ellenőrzésére
szolgáló eszközként- annak ellenére, hogy a közbeszerzésekben nem előírható a minősítések
megléte”- a jogi szabályozás, diszkriminációs kérdések miatt. Összefoglalva az ökocímkék
használata elengedhetetlen a hivatalos és korrekt követelmények összeállításához és ahhoz,
hogy megismerjük mitől környezetbarát egy termék. Ezen kívül segítenek az innováció
ösztönzésében is a zöld beszerzések által. (Diófási, 2013) Ennek ellenére, ahogy a 33. ábrán is
látszik, a gyakorlat azt mutatja, hogy a nem akadálymentes a követelmények használata, de
legalábbis különös körültekintést igényel a beszerzők részéről. Ez pedig a 6.2. fejezetben már
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3.

4.

5.

6.

7.

kifejtett értékelési módszerek miatt van így. Amennyiben ökocímke kritériumot alkalmazunk
a műszaki specifikációban, az ökocímke elfogadható a megfelelés bizonyítékaként, de a
közbeszerzésekben azzal egyenértékű változat elfogadása is szükséges. A 8.2.4. fejezet
esettanulmánya is alátámasztja ezt a feltételezést (3. hipotézis). A beszerzők igen komoly
műszaki felkészültségére, interdiszciplináris tudására lehet szükség abban az esetben, ha az
ajánlattevő él az „azzal egyenértékű” bizonyítás lehetőségével. Ez a közbeszerzési eljárás
gördülékenységére nézve némi kockázatot jelenthet, szükség lehet külső szakértők
bevonására is, és az ajánlatok értékelésekor, idő és költségvonzata lehet. Így ezt a
szempontot figyelembe kell venni a közbeszerzési ajánlattételi felhívás előkészítési fázisában.
Amint azt a 2-es és 3-as esettanulmányokban említettem igen nagy a kockázatkerülés a
beszerzőkben: az új módszerek (pl. környezeti szempontok) nem jelenthetnek semmilyen
kockázatot a közbeszerzés eljárás szempontjából: sem gazdasági, sem jogi, sem termék
rendelkezésre állás szintjén.
Az ökocímkék és a zöld beszerzés megismerésével a beszerzők magánemberként is
környezettudatosabbá válnak. Manapság főként a fiatal felnőttek körében kezd egyre
népszerűbbé válni az egészséges és környezettudatos életmód. Ugyanakkor nagyon sok
ellentétes és megtévesztő információ kering arról, hogy hogyan érdemes környezettudatosan
élni. A munkám során azt tapasztaltam, hogy az emberek hálásak azért, ha kézzelfogható és
mindennapokban megvalósítható tevékenységekről és lehetőségekről (pl. környezettudatos
vásárlás) hallanak, melyek segítségével magabiztosan tehetnek a környezetükért,
egészségükért, családjukért. További kutatás részét képezhetné az, hogy megvizsgáljam, hogy
a tréningeken részt vett beszerzők alkalmazzák-e egyéni vásárlásaikban vagy más
szervezetnél is a tudásukat.
A zöld beszerzés sikerének egyik fontos tényezője lehet egy külső szakértő, aki végigkíséri a
folyamatot vagy egy több szakterületről érkező szakemberekből álló csoport (jog, beszerzés,
műszaki szakterület).
Nagy kérdés, hogy a személyes elkötelezettség és a szervezeti kultúra mennyiben járul hozzá
a zöld beszerzések sikeréhez (Tátrai, 2013). Az ellenállás az újdonságok iránt a szervezet
bármely szintjén meghiúsíthatja a zöld beszerzés bevezetését, tehát nem elegendő az oly
sokat emlegetett menedzsment támogatás, egyéni attitűdökön is múlhat a siker. Ez a
kérdéskör további kutatások témája lehet.
Felmerülhet még a kérdés, hogy a kötelezés mennyiben járulna hozzá a zöld beszerzések
elterjedéséhez. A vizsgált szervezetek közül mindegyik önkéntes alapon választotta a zöld
beszerzés megvalósítását. A legtöbb esetben támogatott projekt keretében valósult meg a
Zöld beszerzés eszközrendszer alkalmazása, vagyis az egyes szervezetek fizetési hajlandósága
és a koncepció politikai szintű támogatása (pályázatok, anyagi segítség formájában) is
befolyással bírhat a zöld beszerzés további terjesztésére.

Ugyanakkor úgy gondolom, hogy az évek során egyre több csatlakozó szervezet annyit jelent, hogy: 1.
az elvárásoknak megfelelően működik az eszközrendszer, 2. az alulról építkező kezdeményezések is
hozhatnak eredményeket és a magyar szervezetek készen állnak a zöld beszerzés központi oldalról
történő bevezetésére, célok kitűzésére.
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9. fejezet Zöld beszerzés sikertényezői és optimális környezeti
feltételei – összefoglaló modellek
Az eddigiekben bemutatott jelenségek, módszerek, mechanizmusok tükrében célul tűztem ki, hogy a
zöld beszerzés rendszer szintű (szervezeti szint, menedzsment eszköz funkció), valamint környezeti
szintű (szakpolitikai eszköz funkció) sikertényezőit modellbe foglaljam. A modellek megalkotásához
gyakorlati tapasztalataimat és az 5. fejezetben bemutatott szakirodalomban fellelhető hátráltató
tényezőket használtam fel. Azokra a kérdésekre kerestem a választ, melyeket az olvasó az eddigiek
tükrében valószínűleg önmagának is feltenne. Mi szükséges a zöld beszerzés sikeres
megvalósításához? Mitől lenne sikeres a zöld beszerzés? Milyen lenne az ideális környezet (politikai,
piaci és szervezeti szinten) a zöld beszerzések megvalósítása szempontjából? Milyen irányba kellene
haladni ahhoz, hogy hazánkban is jól működő és hatásos környezetmenedzsment eszköz és
szakpolitikai eszköz legyen?

9.1 Zöld
beszerzés
sikertényezői,
beszerzési
rendszer
környezetmenedzsment eszközként történő alkalmazásban

szintjén,

Az 34. ábrán azt foglaltam össze, hogy milyen tényezők szükségesek ahhoz, hogy a zöld beszerzés
szervezeti szinten, környezetmenedzsment eszközként sikeres legyen.
A szervezeti környezet a zöld beszerzés megvalósítása szempontjából ideális abban az esetben, ha
támogató légkört teremt, stratégiájába integrálta a környezetvédelmet, a zöld beszerzést,
erőforrásokat bocsát rendelkezésre a koncepció megvalósítására, és rendszer szintű megközelítéssel
alkalmazza a zöld beszerzést. A szervezeti környezet, a munkahelyi légkör óriási hatással van a
beszerzők motivációjára, illetve a dolgozók mentalitása is alakítja a szervezeti kultúrát a kölcsönhatás
értelmében. A gyakorlatban sajnos igen ritkán és csak a zöld beszerzésben legfejlettebb országokban
valósul meg a stratégiai/rendszer szintű integráció, tehát ha egyáltalán valamiféle rendszerszemlélettel közelítünk a koncepció felé, már sikertényezőnek mondható. A tanúsított
környezetmenedzsment rendszer (pl. ISO14001 vagy EMAS) nem feltétele a jól működő zöld
beszerzés rendszerének, de tapasztalataim szerint sokat segít, ha a szervezet már ismeri és
alkalmazza a rendszereket. Ezekben az esetekben nem idegen a rendszerszemlélet és jó eséllyel a
környezetvédelem is a szervezeti stratégia részét képezi.
A felkészülési lépés fontos eleme a beszerzők célirányos, hatékony képzése. (lásd 8. fejezet) Ahhoz,
hogy a zöld beszerzés sikeresen megvalósuljon elkötelezett, képzett és érdeklődő, nyitott
szakemberekre van szükség. Ugyanakkor növekszik azon beszerzők környezettudatossága, akik
megismerkednek a zöld beszerzés elveivel. A környezettudatossá vált beszerzők kapcsolatba kerülnek
magán vásárlásaik során is a piaci környezettel, keresik és vásárolják a környezetbarát termékeket.
A célok kitűzése és a termékcsoportok kiválasztása is jelentős hatással van arra, hogy a zöld
beszerzést sikeresnek mondhatjuk-e. Mérlegelni kell, hogy milyen járulékos eredményeket
szeretnénk elérni azon kívül, hogy jó minőségű, funkciójának megfelelő és környezetbarát
terméket/szolgáltatás szeretnénk beszerezni: pl. energia fogyasztás csökkenést (építési beruházások,
energiát fogyasztó berendezések) vagy szemléletformálás (papír és tisztítószerek)? A célok kitűzése
esetében pedig azon érdemes elgondolkodni, hogy milyen az adott szervezet motivációja, hogyan
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viszonyul általában a célok eléréséhez. Steve Howard, az IKEA fenntarthatósági menedzsere egyik
előadásában felvetette, hogy az üzleti életben, sok esetben könnyebb a 100%-os célkitűzést
elfogadtatni, mint a szerényebb célokat. Állítását azzal indokolta, hogy például egy 90%-os cél esetén
a cég minden érintett részlege megpróbálhat indokot találni arra, hogy ők a „hagyományos” 10%- ba
essenek.

34. ábra: A zöld beszerzés sikertényezői rendszerszinten
Forrás: saját összeállítás

A zöld beszerzés lefolytatásához, ahogy a 6.1. fejezetben található folyamatábra is mutatja érdemes
külső és belső felméréseket is végezni. A fenntartható fogyasztás nem csak környezetbarát termékek
és szolgáltatások vásárlását jelenti, hanem azt is, hogy csak a legfontosabb, igényeknek megfelelő
termékeket szerzünk be (hiszen a zöld beszerzés nem vásárlás ösztönzés), illetve azok használata
során a pazarlást mellőzzük (pl. tisztítószerek adagolása). Tehát az igények pontos meghatározása is
sikertényező. Ezen kívül a piackutatás, a piaci viszonyok ismerete, az új technológiák rendelkezésre
állásáról való tájékozottság is jelenős előnyöket hordoz magában. A követelmények megválasztása
olyan értelemben sikertényező, hogy sokszor ezen múlik az, hogy hány ajánlat közül választhat az
ajánlatkérő, milyen versenyhelyzetet sikerül teremteni. A jól megválasztott követelmények nem
támadhatóak (pl. ökocímke kritériumok), kellőképp „erősek”, vagyis jelentősen kedvezőbb környezeti
teljesítményt biztosítanak, mint a hagyományos termékek, ugyanakkor nem korlátozzák a versenyt,
olyan értelemben, hogy több ajánlattevő is képes/ hajlandó a követelmények teljesítésére.
Közbeszerzésben az ellenőrzési módszerek megválasztására a 6.2 és 8.3 fejezetben is említett
„ökocímke kockázatok” miatt érdemes kiemelt figyelmet fordítani. A többi beszerzéstípusnál az
ökocímkék alkalmazása jelentősen megkönnyíti az ellenőrzést is.
Véleményem szerint a monitoring azért fontos, mert csak azon tudunk változtatni, amit ismerünk.
Vagyis, ha valamit mérünk és figyelemmel kísérjük alakulását, akkor törődünk vele és képesek
leszünk változásokat eszközölni. A beszerzési rendszer eredményességének mérésére az Unió által
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ajánlott és alkalmazott indikátorok tökéletesen megfelelnek: a zöld beszerzések száma és értéke az
összes beszerzéshez viszonyítva. Az egy adott beszerzés eredményességének mérésére a CO2
kibocsátás csökkenés számítás és a megtérüléssel, megtakarításokkal kapcsolatos számadatok
szolgálhatnak.
Ezek az adatok képezhetik alapját rendszerszemléletben a stratégia továbbfejlesztésének, illetve a
kommunikációnak is.
A kommunikáció egy érzékeny terület, hiszen nagyon fontos a hitelesség. A zöld beszerzések
esetében a külső kommunikáció több célt is szolgálhat. Egyrészt a piac felkészítését (pl.
nyilvánosságra hozott zöld beszerzés politikával), másrészt pedig az érdekelt felek elismerésének
kivívását. A belső, szervezeten belüli kommunikáció, pedig a munkatársak környezettudatosságát
segíti elő és a támogató légkör kialakítását, megtartását.

9.2 Zöld beszerzés szakpolitikai eszközként való alkalmazásának sikertényezői
Az előzőekben bemutattam, hogy melyek azok a tényezők, amik sikeressé tehetik a zöld beszerzést,
mint szervezeti szintű menedzsment rendszert. A következőkben pedig azt szeretném illusztrálni,
hogy milyen az az ideális környezet, mely szükséges a zöld beszerzés széles körű elterjesztésére.
Ebben az esetben a zöld beszerzésre, mint szakpolitikai eszközre tekintek, mely fenntarthatósági
célok eléréséhez járul hozzá hatékonyan, hatásosan és gazdaságosan (Coggburn,2004).

35. ábra: A zöld beszerzés környezeti szintű sikertényezői
Forrás: saját összeállítás

A nyilak a különböző kapcsolatokat és kölcsönhatásokat jelzik. Minden tényező hatással van a zöld
beszerzésre, viszont van néhány olyan is, amely esetében a hatás kölcsönös is. Az ideális piaci
környezetben olyan gyártók és kereskedők működnek, akik biztosítani tudják a zöld, minőségileg és
technológiailag fejlett termékek rendelkezésre állását, innovatív megoldásokat alkalmaznak,
nyitottak, tájékozottak az új trendeket illetően. Ezen kívül kommunikációjukat a hitelesség,
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őszinteség vezérli, tájékoztatják vásárlóikat, megrendelőiket. Értelem szerűen a kereslet-kínálat
törvénye miatt a piaci környezet szoros kölcsönhatásban áll a zöld beszerzéssel. Mint már többször is
megállapításra került az ökocímke rendszerek infrastruktúrájának hatékony működése nagyban
megkönnyíti a zöld beszerzés megvalósítását. A piac is kölcsönhatásban van az ökocímke
rendszerekkel, hiszen innen kerülnek ki a minősített termékek is. Az ökocímke rendszerekre, azok
sikerességére, életképességére pedig óriási (egy irányba ható) hatása van a politikai tényezőknek. A
politikai környezet több szintű lehet: a nemzetközi szint ideális esetben biztosítaná az irányelveket,
jó példákat, gyakorlatokat, módszertanok cseréjét, a tudás megosztást biztosító hálózatokat és az
infrastruktúra másik elemét az eszközrendszereket. Az eszközrendszerek készülhetnek nemzetközi
szinten és nemzeti szinten is. A nemzeti szintű politikai környezet feladata az elkötelezettség,
stratégiai szintű integráció, a tiszta és támogató jogi keretek biztosítása, az innováció,
termékfejlesztés, képzési programok és a nemzeti ökocímke rendszerek támogatása lenne.
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10. fejezet Összegzés: tézisek
Munkám során arra kerestem a választ, hogy mitől lehet a zöld beszerzés sikeres és milyen tényezők
szükségesek ahhoz, hogy minél szélesebb körben alkalmazott és elfogadott környezetmenedzsment
eszközzé váljon (5. és 9. fejezetek).
Az kutatási eredmények és legfőképpen a gyakorlati tapasztalatok tükrében pedig kidolgoztam a Zöld
beszerzés eszközrendszert (8. fejezet), mely mind a köz- mind a versenyszférában és mindhárom
beszerzéstípusra (1. és 8. fejezet) alkalmazható támogató eszközrendszert és bevezetési
módszertanokat tartalmaz.
A hipotézisek megfogalmazásával az volt a célom, hogy azokat a területeket azonosítsam a zöld
beszerzésben, melyek a legkritikusabbak a gyakorlati megvalósítás szempontjából az ajánlatkérők
számára. Apró részletek, melyek nagyobb hangsúlyt érdemelnek, melyekre fel kell hívni a figyelmet,
láttatni kell mind tudományos, mind politikai, mind szervezeti szinten.
A zöld beszerzés környezetmenedzsment eszközként való sikeres és hatékony alkalmazását alapozza
meg a Zöld beszerzés eszközrendszer, melyet a zöld beszerzést megvalósítani kívánó szervezetek
stratégiai és beszerzés technikai támogatására hoztam létre, mert nagyon fontosnak tartom, hogy a
kutatási eredményeim a gyakorlatban is hasznosak legyenek. Hipotéziseim helyességét a Zöld
beszerzés eszközrendszer tükrében vizsgálom.
A zöld beszerzés környezetpolitikai eszközként (Coggburn, 2004) való alkalmazásának lehetőségét,
így a globális szintű hatások, sikertényezők (politikai támogatás szükségessége, ösztönzők, zöld
közbeszerzés gazdaságfejlesztésre gyakorolt hatásai, példamutató funkciója stb.) bizonyítását nem
tűztem ki célul, mivel ezek túlmutatnak a szervezetek hatáskörén. A következőkben bemutatott
Tézisek erre nem térnek ki, de disszertációm zárásaként szükségesnek érzem az ezzel kapcsolatosan
felmerülő számos újabb összefüggés ismertetését, további kutatási területként való ajánlását.

HIPOTÉZIS 1
A zöld beszerzés bevezetését, működtetését támogató eszközrendszer rendelkezésre állása segíti a
gyakorlati megvalósítást, de csak bizonyos használatra való alkalmassági követelmények teljesülése
esetén.
Elfogadható, további altézissel kiegészítendő.
A 7. fejezetben található részletesen bemutatott eszközrendszerek tükrében (melyek jelenleg is aktív
használatban vannak) és szakirodalmi forrásokra (Testa et al, 2012, Testa et al, 2014, Swanson et al,
2005, (Walker-Brammer, 2009) hivatkozva is belátható, hogy a zöld beszerzés bevezetéséhez
információk és jó példák szükségesek. Lévén meglehetősen új tudományterületről van szó, melynek
gyakorlata és szakirodalma még kialakulóban van (Johnsen et al, 2012).
Az zöld beszerzést támogatni hivatott eszközrendszerek összehasonlító elemzésről tudomásom
szerint még nem született publikáció, így a használatra való alkalmassági követelmények
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meghatározását gyakorlati tapasztalatokra alapozom. A 7. fejezet elemzésének eredményét és saját
Zöld beszerzés eszközrendszerem evolúcióját (8. fejezet) figyelembe véve látszik, hogy a
felhasználóbarát, a beszerzők, a szervezet céljait szem előtt tartó eszközrendszerrel és kellőképpen
rugalmas módszertannal hatékonyan bevezethető a zöld beszerzés mind a köz-, mind a
versenyszférában. Ennek kulcseleme a munkám egyik legfontosabb eredménye, mely szerint a
beszerzési folyamatokra koncentrálva hatékonyabban támogatható a zöld beszerzés bevezetése,
mint szervezetek szerinti csoportosításban. Ezt az eredményt az 1. tézis kiegészítéseként 1.1.-es
altézissé fejlesztem. E mellett megjegyzem, hogy a Zöld beszerzés eszközrendszer hazai tesztelése
során ez az állítás bizonyítást nyert, ugyanakkor érdemes lenne további hasznosítás előtt még
nemzetközi környezetben is vizsgálni az eszközrendszer és módszertan, valamint a beszerzési
folyamatok csoportosításának helytállóságát.

1. TÉZIS
A zöld beszerzés bevezetését, működtetését támogató eszközrendszer rendelkezésre állása segíti a
gyakorlati megvalósítást, de csak bizonyos használatra való alkalmassági követelmények teljesülése
esetén.
1.1 Altézis
A beszerzési folyamatokra koncentrálva hatékonyabban támogatható a zöld beszerzés bevezetése,
mint szervezetek szerinti csoportosításban.

HIPOTÉZIS 2
Az ökocímkék alkalmazása megkönnyíti az ajánlatkérők munkáját zöld beszerzés esetén.
Elfogadható, további altézissel kiegészítendő.
A gyakorlat (7. fejezet: eszközrendszerek, 8. fejezet: esettanulmányok), és a jogalkotás (2. fejezet) is
alátámasztja, hogy az ökocímkézés elengedhetetlen segédeszköz a zöld beszerzések
megvalósításában. Az ökocímkék kritériumforrásként, és a megfelelőség ellenőrzésének bizonyítására
is használhatóak. Ennek köszönhetően csökken a zöld beszerzés erőforrásigénye olyan értelemben,
hogy nem szükségek erőforrásokat biztosítani a zöld követelmények kidolgozására, a termékek
bevizsgálására, minősítésére stb. (6.2. fejezet).
Fontos azonban megjegyezni, hogy az ökocímkék optimális kihasználhatóságához politikai szintű
támogatás és piac szükséges, mert így biztosítható, hogy az ökocímkék kellő mennyiségben és
termékcsoportban rendelkezésre álljanak és valóban hasznos segítséget nyújtsanak a beszerzőknek.
Az ökocímkék közbeszerzésekben való alkalmazásával kapcsolatban szükségesnek érzem egy altézis
megfogalmazását, mivel az ökocímkék alkalmazása a közbeszerzésben korlátozott (2. fejezet, 6.2.
fejezet).
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„Az új szabályozás lehetőséget nyújt a beszerzőknek arra, hogy egy címkére vagy ökocímkére
hivatkozzanak, amikor a termék környezeti tulajdonságait specifikálják. Ugyanakkor bizonyos
feltételeknek teljesülnie kell…” (PPR FS 7, 2014)
„Amennyiben egy ajánlattevő nem tudta a címkét határidőre megszerezni, azzal egyenértékű másik
címkét vagy bizonyítékot is el kell fogadnia a beszerzőknek az ajánlatok bírálatakor.” (PPR FS 7, 2014)
Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy az „azzal egyenértékű” ökocímkét is el kell fogadni az
ajánlatkérőnek (ökocímkék helyettesíthetősége). Ebben az esetben többféle lehetőség is fennállhat.
(1) Az ajánlattevő másik címkével kívánja megfelelőségét bizonyítani: Itt felmerülhet az a probléma,
hogy a különböző ökocímke rendszerek nem teljesen vannak átfedésben, eltérések lehetnek a
követelményként megfogalmazott paraméterek között. Például ISO-1-es típusú címkék esetében az
EU Ecolabel kritériumai nem minden termékcsoportban egyeznek meg tökéletesen a Kék Angyal
követelményeivel, még ha tartalmilag és elvek szintjén egyenértékűnek mondhatók is. (2) Az
ajánlattevő ökocímke megszerzése helyett műszaki dokumentációval kívánja az „azzal
egyenértékűséget” bizonyítani.
Mindkét eset olyan kérdéseket eredményezhet, melyek megválaszolásához, az esetleges problémák
kezeléséhez az adott termék ökocímke követelményeihez kapcsolódó speciális műszaki szakmai tudás
szükséges. Ez nagy valószínűséggel külső szakértő bevonását teszi szükségessé, és növeli a kockázatot
a beszerzés sikerességét illetően.
Az korlátozásból és az ökocímkék helyettesíthetőségéből adódó kockázatok előzetes piackutatással
kiküszöbölhetők (a rendelkezésre álló ökocímkés termékek volumenének függvényében
megtervezett műszaki specifikációval és megfelelőség bizonyítási rendszerrel).
Visszautalva az 1. Tézisre, fontos a beszerzők tudása, a zöld beszerzés technikáiban való jártassága,
mert így kiiktatható a fent elemzett kockázati tényező.

2. TÉZIS
Az ökocímkék alkalmazása megkönnyíti az ajánlatkérők munkáját zöld beszerzés esetén.
2.1. Altézis
A közbeszerzésben a jelenlegi jogi szabályozás miatt az ökocímkék használata korlátozott, a
megfelelőség ellenőrzésére való felhasználás kockázati tényezőként hathat a helyettesíthetőségből
és az ökocímke követelmények interdiszciplináris jellegéből adódóan.

HIPOTÉZIS 3
A zöld beszerzések jelenleginél szélesebb körű elterjesztéséhez a beszerzők kognitív képességeinek,
know-how-jának fejlesztése szükséges.
Elfogadható.
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A zöld beszerzés bevezetése olyan folyamat a szervezet életében, mely változásokat hoz mind
menedzsment, mind attitűd szintjén. Ezeket a változásokat a beszerzők és a vezetés
szemléletváltásával, tudásának növelésével lehet elérni és hosszútávon fenntartani. Az 5. fejezetben
elemzett, a zöld beszerzés elterjedését gátló tényezők között csupán a statisztikák alapján is 2. helyen
áll nemzetközi szinten. A további elemzésem (22. ábra és a hozzá kapcsolódó magyarázatok) és a
hazai viszonyok (4. fejezet) vizsgálata tükrében pedig még fontosabb sikertényezőként értékelem a
képzést, tudás megosztást. A beszerzők hozzáértése, magabiztos tudás rendelkezésre állása a zöld
beszerzés egyik legfontosabb sikertényezője, mind szervezeti (8. és 9. fejezet), mind szakpolitikai
szinten (2,3,5,9. fejezet).

3. TÉZIS
A zöld beszerzések jelenleginél szélesebb körű elterjesztéséhez a beszerzők kognitív képességeinek,
know-how-jának fejlesztése szükséges.

HIPOTÉZIS 4
A zöld beszerzés elveit minden gazdasági szereplő sikeresen és hatásosan alkalmazhatja, vagyis a zöld
beszerzés szervezeti szintű megvalósításának hatása van az egyéni szintű szemléletre és elősegítheti a
környezettudatos magatartás elterjedését (a szervezet dolgozói és közvetlen környezetük körében).
Részben elfogadható.
A beszerzők elkötelezettsége és tudása kiemelt sikertényező a zöld beszerzésben. Ez látszik a 8.1
fejezetben bemutatott esettanulmányokból is. A zöld beszerzés megvalósításához szükséges
tudásanyag, amit az ajánlatkérőknek el kell sajátítaniuk, olyan információkat tartalmaz, melyek a
mindennapi környezetvédelem egy módszereként is felfogható. A képzéseken hallott és a zöld
beszerzések során felhasznált információk a magánéletre is kihatnak: környezettudatos(abb)
fogyasztókká válnak a zöld beszerzésben jártas munkavállalók, ezáltal a szemlélet pedig további
kihatással lehet azokra az emberekre, akikkel kapcsolatba kerülnek, a fenntartható fogyasztás
gyakorlata szélesebb körben megvalósítható.
Arra, hogy a zöld szempontok beszerzésekbe történő integrációja szervezeti szinten hatással van az
egyéni szinten történő vásárlásokra, jelenlegi ismereteim szerint a szakirodalomban még nincsen
bizonyíték. A gyakorlati tapasztalatok alapján helytállónak látszik, azonban további kutatások
folytatását még szükségesnek látom. (Például az esettanulmányokban szereplő képzéseken
résztvevők kérdőíves megkeresése révén vagy, akár kicsit más megközelítésből, a
környezetpszichológia eszköztárát felhasználva.)
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10.1 Kitekintő, záró gondolatok
Értekezésemben két szempontból vizsgáltam a zöld beszerzést. Egyrészt, mint szakpolitikai eszközt,
másrészt mind szervezeti szinten alkalmazható menedzsment eszközt. A zöld beszerzés szervezeti
szintű megvalósításához, a zöld szempontok hazai beszerzésekbe való integrálását támogató, Zöld
beszerzés eszközrendszert dolgoztam ki. Munkám jelentőségét az adja, hogy tudomásom szerint nem
készült még hasonló Magyarországon. Éppen ezért téziseim és megállapításaim szorosan a szervezeti
szintű zöld beszerzéshez kapcsolódnak. Ugyanakkor számos gondolat és összefüggés maradt a zöld
beszerzés témájával kapcsolatban (mind szervezeti, mind politikai szinten), amik további kutatások
tárgyát képezhetik. Fontosnak tartom, hogy ezekre a teljesség igénye nélkül, kitekintőként felhívjam
a figyelmet és továbblépési javaslatokat is megfogalmazzak.
Elsősorban az innovációra hívnám fel a figyelmet. Politikai szinten sokszor szóba kerül az innováció, a
kutatás, fejlesztések támogatása. Ahhoz, hogy egy gyártó megfeleljen például az ökocímke
kritériumoknak, termékfejlesztést kell végrehajtania, innovatív megoldásokat alkalmaznia. Ehhez
kapcsolódóan érdemes lenne megvizsgálni az ökocímkék megszerzéséhez szükséges
termékfejlesztések jellegét, innováció tartalmát, szükségességét. Szakpolitikai szinten fontos lenne a
környezetvédelem és az innováció támogatás szinten történő összekapcsolása.
A zöld beszerzés hatásainak („spill over effect”) vizsgálata is számtalan érdekességet tartogathat. A
versenyszférában a zöld beszerzés beszállítókra gyakorolt hatásával számos kutatás foglalkozik
(supply chain management), ugyanakkor ezt a közszférában is érdemes lenne vizsgálni, környezeti
hatásában is számszerűsíteni (pl. beszerzések karbon lábnyoma).
Ha szervezeti szinten nézzük, akkor a 4. hipotézisemhez kapcsolódva az egyénekre gyakorolt hatások
kutatása is érdekes témának ígérkezik. A változásmenedzsment elemeinek integrálása hogyan tudja
segíteni a zöld beszerzés bevezetését? Az egyéni attitűdök, normák hogyan befolyásolják a
változáshoz való hozzáállást? Van-e egyértelműen bizonyítható kapcsolat a beszerzők
környezettudatossága és a sikeres zöld beszerzés között? Milyen hatása van a beszerzői
passzivitásnak? Milyen hatása van a zöld beszerzésnek a beszerzők egyéni környezettudatosságára?
Milyen hatással van a zöld beszerzés a beszerzésben részt nem vevő, de annak eredményeit
(termék/szolgáltatás) napi szinten alkalmazó munkatársak környezettudatosságára?
Tapasztalataim szerint az alulról építkező, a beszerzők képességeire és motivációira építő
kezdeményezések is lehetnek sikeresek szervezeti szinten. Természetesen szükség van ehhez a
menedzsment támogatására is. A zöld beszerzés igazán nagy volumenű és áttörést hozó
bevezetéséhez azonban elengedhetetlen a politikai szintű támogatás. Ezzel kapcsolatosan a kötelezés
kérdésének további vizsgálata is érdekes eredményeket hozhat.
Magyarországon, különösen a KEF adatbázisával és általánosságban a központosított közbeszerzéssel
kapcsolatban megjegyzendő, hogy óriási potenciált hordoz „zöldítés” szempontból, hiszen tudatos
beszerzési követelményekkel elérhető lenne, hogy szinte minden termék környezetbarát legyen és a
KEF adatbázisból vásárló legapróbb szervezethez is eljusson a zöld beszerzés.
Ahogy a 3. és 4. fejezetben is láthattuk, a statisztikák egyre jobb trendeket mutatnak a zöld beszerzés
elterjedtségét illetően, de sokkal hatékonyabban és gyorsabban is lehetne fejleszteni ezt a területet.
Remélem, hogy a Zöld beszerzés eszközrendszer még a jövőben is sikeresen fog hozzájárulni a hazai
beszerzések zöldítéséhez. Hiszem, hogy politikai támogatással és képzések segítségével
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Magyarországon is elérhető a jelenleginél nagyságrendekkel nagyobb arányú zöld beszerzések
megvalósítása.
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1.1 Magyar zöld közbeszerzés kormányrendelet tervezet
A
kormányrendelet
tervezet
szövege
innen
letölthető:
http://20102014.kormany.hu/download/2/34/c0000/z%C3%B6ld%20k%C3%B6zbeszerz%C3%A9s_honlapra.pdf
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1.2 A zöld beszerzés elterjedését gátló tényezők elemzéséhez felhasznált tanulmányok
1.

Monitoring the Uptake of GPP in the EU (2012) ( report and annex)
2. Mainstreaming GPP in the Nordic countries - a scoping study (2012) (mainstreaming green
public procurement in the Nordic countries.)
3.

More information and training could increase GPP uptake (2012) A recent survey of
purchasing managers in Italy: here.

4.

Assessment and Comparison of National GPP/SPP Criteria (2010) Assessment and Comparison of
National GPP/SPP Criteria and Underlying Schemes in 10 countries

5.

European Environment Agency (2009 and 2010) GPP and Product Performance Requirements: Case
Study on Selected Energy Using and Non-energy Using Products.

6. Collection of statistical information on GPP in the EU (2009)
Collection of statistical information: methodologies
Summary of Methodology
Collection of statistical information: results

7. Cost & Benefits of GPP in Europe (2006-2007)
General Recommendations
Part 1
Part 2
Part 3

8. Eipro and Impro Studies (2006-2008)
EIPRO Summary
EIPRO Full Report
9. Link to IMPRO reports

10. Life-cycle costing (2006-2007)
Reports of the study

11. GPP in Europe : conclusions and recommendations (2005-2006) (Take-5)
Final conclusions (Spring 2006)
Interim report (Oct 2005)

12. Relief (2001-2003)
RELIEF project

13. UNEP The Impacts of Sustainable Procurement
14. Sustainable procurement: Past, present and future, Editorial, Journal of Purchasing & Supply
Management 18 (2012) 201–206
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1.3 EU Ecolabel követelményrendszere általános és szaniter tisztítószerekre
A Bizottság határozata az általános tisztítószerek és a szaniterhelyiségek tisztításához használt
tisztítószerek uniós ökocímkéjének odaítélésére vonatkozó ökológiai kritériumok megállapításáról
(2011/383/EU)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0383&from=EN
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1.4 Követelményrendszerek összehasonlító elemzéséhez használt táblázat
Ssz Kritérium típusa

Cím
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Célcsoport
Nemzetközi Nemzeti Helyi Rendezvények Faanyagok Élelmiszer Textil IT berendezések

1

ökocímke

2

ökocímke
Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium

3

4

ökocímke

5

ökocímke

6

ökocímke
Fenntartható/zöld
7
beszerzés
kritérium
Fenntartható/zöld
8
beszerzés
kritérium
Fenntartható/zöld
9
beszerzés
kritérium
10
ökocímke
Fenntartható/zöld
11
beszerzés
kritérium
Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium
13
ökocímke

Nordic Ecolabel (Swan)

x

x

x

EU Ecolabel (Flower)

x

x

x

European Commission GPP
criteria

x

x

x

Das Österreichische
Umweltzeichen
Blauer Engel
NF Environnement
United Nations - Sustainable
procurement guidelines

x

x
x

Milieukeur
Buying sustainable timber: A
guide for public purchasers in
Europe

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

EU 28

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Német

x

x

x

x

x

Német

x

x

x

x

Francia

x

Angol

x

Angol

x

Holland, angol,
német, francia

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Angol, dán, finn,
svéd
EU 28

x

x

x

x

x

x

x
x

Holland
Angol

x
x
x

MSR - Miljöstyrningsrådet
(SEMCo)

x

x

x

x

x

Environmental Choice Australia
Hessen: Vorreiter für eine
nachhaltige und faire
Beschaffung - Leitfäden

Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium

x

x

x

x

Fenntartható/zöld
14
beszerzés
kritérium

Guide de l'achat public écoresponsable: Le bois, matériau de
construction
Fenntartható/zöld Purchasing guide for energy
17
beszerzés
using products - Danish Energy
kritérium
Saving Trust

x

x

x

x

x

16

x

x

x

x

Slovenian Minimum GPP criteria

Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium

x

x

x

x

12

15

x

Járművek,
Épületek,
Irodai
Kertészeti
Egészségügyi
Energia Takarítás
Világítás Infrastruktúra
Bútorok
közlekedés
beruházások termékek szolgáltatás
berendezések

x

Lewisham Guide to Green
Procurement
Guide des Achats Durables/Gids
voor duurzame Aankopen

x

Nyelv

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Angol

x

x

Német

x

Svéd

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Szlovén

x

Francia

x

Dán, angol
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Ssz Kritérium típusa

Cím

Termékcsoportok

Célcsoport
Nemzetközi Nemzeti Helyi Rendezvények Faanyagok Élelmiszer Textil IT berendezések

18

Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium

Guia interactiva de publicacions
ambientalment correctes

Buying fair trade - European
model on fair trade public
procurement
Fenntartható/zöld Compra Pública Responsable de
20
beszerzés
Productos Forestales. (Papel y
kritérium
Madera).
19

Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium

Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium
22
ökocímke
Fenntartható/zöld
23
beszerzés
kritérium
21

24
25

26
27
28

ökocímke
Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium
Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium
ökocímke
Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium

29

ökocímke

30

Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium

Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium
Fenntartható/zöld
32
beszerzés
kritérium
31

33

Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium

Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium
Fenntartható/zöld
35
beszerzés
kritérium
34

x

x

ITK-Beschaffung

x

Angol

x

x
x

x

x

x

x

x

x

Eco Achizitii

x

Znak ekologiczny EKO

x

Nachhaltige Beschaffung Austria

x

x

Svéd

x
x

x

x

Angol, német,
francia, olasz

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Norvég

x

Román

x
x

x

x

Lengyel
x

x

Miljöstyrningsråde Upphandlingskriterier

x

Guide de l’achat public durable:
Achat de vêtements

x

GUIDE SUR LES ACHATS PUBLICS
ISSUS DU COMMERCE
EQUITABLE

x

Hymonet

x

Critérios ecológicos

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Spanyol

x

Svéd

x

x

x

Francia

x

x

x

x

Német
Angol, német,
francia, holland,
norvég, portugál,
spanyol, svéd

x

Criterios de contratación
ambientales para varios
productos y servicios en el País
Vasco

Német

Német

x
x

Spanyol

x

x

Miljøkriterier

Katalán

x

x

x
x

MSC - Marine Stewardship
Council

x

x

Bra Miljöval

natureplus

Járművek,
Épületek,
Irodai
Kertészeti
Egészségügyi
Energia Takarítás
Világítás Infrastruktúra
Bútorok
közlekedés
beruházások termékek szolgáltatás
berendezések

x

Umweltverband Vorarlberg

Nyelv

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Francia

x

Finn

x

Portugál
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Ssz Kritérium típusa

Cím

Termékcsoportok

Célcsoport
Nemzetközi Nemzeti Helyi Rendezvények Faanyagok Élelmiszer Textil IT berendezések

Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium
Fenntartható/zöld
37
beszerzés
kritérium
38
ökocímke
36

39
40

41
42
43

44

45

46
47

ökocímke
Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium
Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium
ökocímke
Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium
Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium
Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium
Fenntartható/zöld
beszerzés
kritérium
ökocímke

15/32

Miljoevejledninger

x

Öko-Kauf Wien
Energy Star
FSC

x

x

x

x

x

x

Report on criteria for sustainable
investments

x

Ekologicky šetrný výrobek

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Dán

x

Német
EU 28

Žalieji pirkimai

x

Maltese national GPP Guidelines
Duurzaam Inkopen - Criteria

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

EU 28

x

Angol

x
x

Ukrán
x

x

x

x

x

Cseh
Angol, német,
francia, spanyol

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Litván

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Angol

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Holland

x

x

x

x

x

x

20

24

31

21

20

31

31

32

x

13

x

x
x

Környezetbarát termék védjegy

Járművek,
Épületek,
Irodai
Kertészeti
Egészségügyi
Energia Takarítás
Világítás Infrastruktúra
Bútorok
közlekedés
beruházások termékek szolgáltatás
berendezések

x

x

UK Government Buying
Standards

Toolbox Nachhaltige
Auftragsvergaben.

x

x

Nyelv

28

6

5

12

x

16

14

12

Magyar

4

29
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1.5 Vizsgált eszközrendszerek mintái IT berendezésekre

GPP Toolkit

UNEP Guide

Procura+ Sustainable
Procurement
Campaign

BuySmart+

http://ec.europ
a.eu/environm
ent/gpp/index_
en.htm

http://www.unep.org/resourceefficiency
/Home/Society/SustainableUN/Reducing
theUNsImpact/Procurement/Guidelines/
tabid/101228/Default.aspx

http://www.procura
plus.org/en/aboutprocura/procuramanual/

http://www.bu
y-smart.info/

http://ec.europ
a.eu/environm
ent/gpp/pdf/cri
teria/office_it_
equipment.pdf

http://www.unep.org/resourceefficiency
/Portals/24147/scp/sun/facility/reduce/
procurement/PDFs/UNSP_Product%20S
heet_IT%20equipment_Computers%20a
nd%20Monitors_all%20regions.pdf

http://www.procura
plus.org/fileadmin/fil
es/Manuals/English_
manual/Procura__M
anual_Chapter6e__IT_Equipment.pdf

http://ec.europ
a.eu/environm
ent/gpp/pdf/cri
teria/office_it_
equipment.pdf
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1.6 Zöld beszerzés eszközrendszer 1. változatának teljesítménylapja hordozható számítógépekre

1.

Termék adatai

1.1

Termék leírás

1.2

Energia felhasználás normál állapotban:

1.3

Energia felhasználás alvó módban:

1.4

Energia felhasználás kikapcsolt módban:

2.

Energiahatékonyság

2.1

A számítógép belső tápegység használata esetén

W
W
W
Alap
köv.

85 % minimális hatékonyság 50 % névleges teljesítménynél
82 % minimális hatékonyság 20% és 100 % névleges
teljesítménynél
≥ 0,9 Teljesítménytényező 100 % névleges teljesítménynél
2.2

Átlagos energiafelhasználás
A termékek az alábbi kategóriák egyikébe tartoznak és az adott
kategórián belül mindenben teljesítik az Energy Star Program
Requirements for Computers Version 5.0 kritériumrendszer által
támasztott követelményeket.
A kategória:
B kategória:
C kategória:

TEC ≤ 40 kWh
TEC ≤ 53 kWh
TEC ≤ 88,5 kWh

2.3

Képernyő alvó üzemmódba kapcsolása 15 perces inaktivitás után

2.4

Számítógép alvó üzemmódjának aktiválása 30 perces inaktivitás
után
WOL (helyi hálózati ébresztés) engedélyezésének vagy
letiltásának lehetősége (Ethernet-csatlakozással rendelkező
notebook esetében
Az alábbi kritériumok egyikét teljesíti:

2.5

2.6

WOL funkciónak alvó üzemmódból aktiválódik hálózati tápellátás
melletti működéskor
vagy
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vezérlési lehetőség van a WOL funkció aktiválására a kliens
operációs rendszer felületén és a hálózaton keresztül egyaránt
2.7

Ethernet csatlakozással ellátott készülékek esetében alvó
üzemmód távoli (hálózaton keresztüli) és időzített (pl. valós
idejű óra) megszakításának lehetősége

2.8

Energiafogyasztás
Kikapcsolt módban <0,5 W
Készenléti módban reaktiválási funkció <0,5 W
kijelző funkció <1 W
Energiaellátás kezelési funkció
Kikapcsolt és/vagy készenléti üzemmód

3.

Egyéb környezetvédelmi kritériumok

3.1

A termék nem tartalmazhatja az alábbi összetevőket az előírtnál
nagyobb százalékban:
Ólom (0,1 %)
Higany (0,1 %)
Kadmium (0,01 %)
Hat vegyértékű króm (0,1 %)
Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1 %)
Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) (0,1 %)

3.2

A termék könnyen szétszerelhető valamint egyes alkotórészei
könnyen szelektálhatóak az újrafeldolgozás/újrahasználat
valamint a szelektív hulladékgyűjtés szempontjait figyelembe
vévei

3.3

A termékben lévő akkumlátorok összetételének meg kell
felelniük a következőknek:
-

Higany (Hg)
< 0,0005%
Kadmium (Cd) < 0,002%
Ólom (Pb)
< 0,004%

4.

Minőség

4.1

Élettartam
Garancia
1 év
Alkatrészek rendelkezésre állása
Legalább 3 évre
Teljesítette a minimum feltételeket?

Energy Star 5. verziója alapján, 1275/2008/EK, 2011/65/EU, 2012/19/EU, 2006/66/EU
TCO Certified Notebooks 4.0
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1.7 Zöld beszerzés eszközrendszer 3.a és 3.b verzióiban használt követelményrendszer minta IT
berendezésekre

Zöld beszerzés kritériumok
Hordozható számítógépekre
Előadó: Diófási Orsolya
okleveles műszaki menedzser
környezetmenedzsment szaktanácsadó
SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft
H-1054 Garibaldi utca 1
Tel: 06303-439-385
o.diofasi@survive.hu
www.survive.hu
www.zoldbeszerzes.info

A kritériumrendszerek a SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft szellemi termékét képezik, ezért ezek
továbbadása, más részére használatba adása, vagy más részére hozzáférés biztosítása tilos.
Jogosulatlan részére történő használatba adással, vagy más részére a teljesítménylapok használatával
nyújtott szolgáltatással okozott kárért a jogosulatlan felhasználó felelős.
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Bevezető
Termék: hordozható számítógépek
Notebook számítógép: „Kifejezetten hordozhatóság céljából, hosszabb idejű, hálózati áramforráshoz való
közvetlen kapcsolódással vagy ilyen kapcsolódás nélküli működtetésre tervezett számítógép. A notebook
számítógépeknek integrált számítógépes kijelzővel kell rendelkezniük, és alkalmasnak kell lenniük arra,
hogy integrált akkumulátorról vagy egyéb hordozható áramforrásról működjenek. A legtöbb notebook
rendelkezik továbbá külső tápegységgel, beépített billentyűzettel és pozicionálóeszközzel. A notebook
számítógépeket jellemzően az asztali számítógépekéhez hasonló funkciók ellátására tervezik, beleértve az
asztali számítógépekben használt szoftverek funkcióihoz hasonló funkciókat ellátó szoftverek
üzemeltetését. Ezen előírások alkalmazásában a dokkoló állomások tartozéknak tekintendők, és ezért
azokra az alábbi 3. szakaszban szereplő, a notebook számítógépekkel kapcsolatos teljesítményszintek nem
vonatkoznak. A tablet PC-k, amelyek más beviteli eszközök mellett vagy azok helyett érintés érzékeny
kijelzőt használnak, ezen előírások alkalmazásában notebook számítógépnek minősülnek.” (2009/489/EK)

Alapvető környezeti hatások

Zöld beszerzés kritériumai

• Energiafelhasználás és az ebből
eredő CO2-kibocsátás

•Energiahatékony modellek vásárlása

• Levegő-, talaj- és vízszennyezés,
ózonkeletkezés
(szmog),
bioakkumuláció
(élelmiszerlánc
problémák) és a vízi szervezetekre a
veszélyes alkotóelemek
•A munkavállalók egészségére a zaj
miatt gyakorolt kedvezőtlen hatások,
ami az ilyen zajokra érzékenyek
személyeknél stresszt vált ki
•A
számítástechnikai
termékek
gyártásával kapcsolatos energia- és
végesnyersanyag-felhasználás,
valamint káros kibocsátás
• Hulladék anyagok keletkezése,
ideértve a csomagolóanyagokat és az
ártalmatlanítást.

•Korlátozott mennyiségű veszélyes
alkotóelem-tartalmú
termékek
vásárlása
• Korlátozott
vásárlása

zajszintű

termékek

• Az újra feldolgozhatóságot lehetővé
tevő kialakítás, hosszabbélettartam és
a visszavételi lehetőségek támogatása
• A felhasznált csomagolás újra
feldolgozhatóságának biztosítása
•
Több
újrafeldolgozott
csomagolóanyag használata
•
A
végtermékek
biztonságos
ártalmatlanítása
(újrafeldolgozás,
újrafelhasználás)

A hordozható számítógépekre kétféle követelményrendszert mutatunk be:
•

Az alapkövetelmények az alapvető környezeti hatásokkal foglalkoznak, és úgy kerültek
kialakításra, hogy a lehető legkisebb ellenőrzési többletráfordítással vagy
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•

költségnövekedéssel alkalmazhatók legyenek.
Az összetett követelményeket azok alkalmazhatják, akik a piacon elérhető termékek közül a
környezeti szempontból legjobbakat kívánják megvásárolni. Alkalmazásuk ellenőrzési
többletráfordítással és kismértékű költségnövekedéssel járhat az azonos funkciókkal
rendelkező egyéb termékekhez képest.

A zöld beszerzési kritériumok bemutatása során a beszerzés különböző szakaszait alkalmazzuk és
bemutatjuk, hogy az egyes szakaszokban hogyan vehetők figyelembe a leghatékonyabban a
környezetvédelmi kritériumok:
• Tárgy: az ajánlattételi felhívás címe, vagyis a beszerzendő termék, vagy szolgáltatás rövid
ismertetése.
• Műszaki előírások: annak a követelménynek az egyértelmű, pontos és teljes ismertetése, amelynek
a terméknek vagy a szolgáltatásnak meg kell felelnie. A műszaki minimumkövetelmények azok,
amelyeket minden ajánlattevőnek teljesítenie kell.
• Kiválasztási szempontok: az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságán, illetve
képességén alapulnak. A megfelelő szállító azonosításához nyújtanak segítséget, például a kellően
képzett személyzet vagy a vonatkozó környezetmenedzsment eszközök alkalmazása érdekében.
• Odaítélési szempontok: azok a szempontok, amelyek alapján az ajánlatkérő összehasonlítja az
ajánlatokat és kiválasztja a nyertest. Az odaítélési szempontok esetében adhatók a
teljesítményarányos többletpontok. Az ajánlatkérőknek a hirdetményben és a pályázati
dokumentációban kell feltüntetniük azt, hogy az egyes odaítélési szempontok teljesítése hány
többletpontot eredményez. A környezeti odaítélési szempontoknak összességükben legalább a teljes
pontszám 10–15%-át kell képviselniük. Amennyiben az odaítélési szempontot „a műszaki leírásban
meghatározott minimumkövetelmény túlteljesítése” formájában került megadásra, a pontokat a
javított teljesítménnyel arányosan kell odaítélni.
• A szerződéses feltételek: meghatározzák azokat a feltételeket, amelyeket a szerződés végrehajtása
során teljesíteni kell, például az áruk szállításának vagy a szolgáltatások nyújtásának módját, ideértve
a szállítandó termékekkel kapcsolatos információkat és utasításokat is.

Érvényesség
Az itt megadott követelmények az Európai Bizottság Környezetvédelmi Főigazgatósága (European
Commission's Environment Directorate-General (DG) /GPP Europe) által kiadott ajánlások és ISO
14024 szerinti I-es típusú ökocímkéken alapulnak és érvényességük egy évre szól, ezt követően a
követelmények felülvizsgálata szükséges a technológiai fejlődések okán.
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Hordozható számítógépek „zöld” követelményei

TÁRGY: Egész élettartamuk során alacsony környezeti hatású hordozható számítógépek vásárlása
MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ
Alapkövetelmények
1.Energiafogyasztás
Valamennyi termék energiafogyasztásának meg kell felelnie legalább a legutolsó ENERGY STAR
szabványoknak. (Energy Star Program Requirements for Computers Version 5.0)
Ez notebookok esetében az alábbi átlagos energiafelhasználást jelenti :
A kategória:

TEC ≤ 40 kWh

B kategória:

TEC ≤ 53 kWh

C kategória:

TEC ≤ 88,5 kWh

Ellenőrzés: Az I. típusú ökocímkével ellátott, a felsorolt követelményeket teljesítő termékeket
megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő igazolási módok is elfogadhatóak, így a követelmények
teljesítését tanúsító gyártói dokumentáció vagy az elismert szervezettől (például az ISO 17025
szabványnak megfelelő vizsgálati jelentés kiadására jogosult szervezettől) származó vizsgálati
jelentés.
2. Ökodesign
A hordozható számítógépek kialakításának lehetővé kell tennie a memóriaegységhez való könnyű
hozzáférést és annak cseréjét vagy bővítését.
Ellenőrzés: Az I. típusú ökocímkével ellátott, a felsorolt követelményeket teljesítő termékeket
megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő igazolási módok is elfogadhatóak.
3. Higany tartalom
A termék nem tartalmazhatja az alábbi összetevőket az előírtnál nagyobb százalékban a 2011/65/EU
rendelet szerint:
Ólom (0,1 %)
Higany (0,1 %)
Kadmium (0,01 %)
Hat vegyértékű króm (0,1 %)
Polibrómozott bifenilek (PBB) (0,1 %)
Polibrómozott difenil-éterek (PBDE) (0,1 %)
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Ellenőrzés: Az európai ökocímkével ellátott minden termék megfelelőnek minősül. A fenti
követelményeknek megfelelő, más I. típusú ökocímkét is el lehet fogadni. Más megfelelő igazolási
módok is elfogadhatóak.
4. Zajszint
A számítógépek hangteljesítménye nem haladhatja meg az alábbi értékeket
Hordozható számítógépek esetében:
3,2 B(A) alapjárati üzemmódban (ami 32 dB(A)-nek felel meg).
3,6 B(A) a merevlemez-meghajtó elérésekor (ami 36 dB(A)-nek felel meg).
Ellenőrzés: Az I. típusú ökocímkével ellátott, a felsorolt követelményeket teljesítő termékeket
megfelelőnek kell tekinteni. Más igazolási módok is elfogadhatók.
5. Használati útmutató
Biztosítani kell a számítástechnikai eszközök környezetvédelmi szempontú kezelésével kapcsolatos
felhasználói utasításokat és/vagy informatikai támogatási képzéseket.
Ellenőrzés: A használati utasítás egy másolatát csatolni kell az ajánlathoz. Ezeket a felhasználói
utasításokat előzetesen fel kell vinni a számítógépre, hogy a felhasználó elolvashassa azokat,
valamint elérhetővé kell tenni a gyártó honlapján. Az utasítások kitérhetnek többek között az
energiatakarékossági funkciók használatára. Másik megoldásként egyszerű (a berendezés jellegének
megfelelő, interaktív) képzés vagy információs eszköztár biztosítható.
6. Csomagolás
Amennyiben a késztermék kartondobozba kerül, annak legalább 50%-ban újrafeldolgozott
anyagokból kell készülnie. Ha a készterméket műanyag zacskóba vagy fóliába csomagolják, az
készüljön legalább 50%-ban újrafeldolgozott anyagból, és – az EN 13432 komposztálhatósági
szabványban megállapított fogalom meghatározásokat alapul véve – legyen biológiailag lebomló vagy
komposztálható.
Ellenőrzés: Az I. típusú ökocímkével ellátott, a felsorolt követelményeket teljesítő termékeket
megfelelőnek kell tekinteni. További lehetőségként mellékelhető a termékcsomagolásra vonatkozó
követelménynek való megfelelésről szóló nyilatkozat. Ez a követelmény csak a 94/62/EK irányelv
szerinti elsődleges csomagolásra alkalmazandó.
7. Élettartam
Az ajánlattevőnek a tartalék alkatrészek elérhetőségét a gyártás beszüntetését követő legalább
három évre kell garantálnia.
Ellenőrzés: Az I. típusú ökocímkével ellátott, a felsorolt követelményeket teljesítő termékeket
megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő igazolási módok is elfogadhatóak.

Összetettkövetelmények
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Az összetett eljárásban a minimumkövetelmények kiegészülhetnek az alábbiakkal.
8. Veszélyes anyagok
A 25 g-nál nehezebb műanyag alkatrészek nem tartalmaznak az 1272/2008/EK rendelet szerinti,
alábbi R-mondatokkal jellemzett égésgátló anyagokat:
 R45 (rákot okozhat, karcinogén hatású lehet)
 R46 (örökölhető genetikai károsodást okozhat, mutagén hatású lehet)
 R60 (a fogamzó képességet vagy a nemzőképességet [fertilitást] károsíthatja)
 R61 (a születendő gyermekre ártalmas lehet)
Ellenőrzés: Az I. típusú ökocímkével ellátott, a felsorolt követelményeket teljesítő termékeket
megfelelőnek kell tekinteni. Más megfelelő igazolási módok is elfogadhatóak.

BÍRÁLATI SZEMPONTOK
Pontozásos rendszerben többlet pont jár a következőkért:
1.Szétszerelhetőség, újrafeldolgozhatóság
Többletpontok járnak a szétszerelés egyszerűségéért és a műanyag alkatrészek egyszerű
újrafeldolgozhatóságáért:


Az összeszerelési pontok megtalálása egyszerű, azok általánosan rendelkezésre álló
szerszámokkal hozzáférhetőek, és a lehető legszabványosabbak.
 A 25 g-nál nehezebb műanyag alkatrészek az ISO 11469:2000, DIN 6120 vagy azzal
egyenértékű szabványnak megfelelően az anyagot azonosító jelzéssel rendelkeznek.
 A műanyag alkatrészek egyetlen polimerből vagy kompatibilis polimerekből állnak, kivéve a
burkolatot, amely legfeljebb két különböző típusú, egymástól elválasztható polimerből állhat.
Ellenőrzés: Az ajánlattal együtt olyan dokumentációt kell benyújtani, amely részletesen ismerteti a
számítógép szétszerelésének módját. A dokumentumnak tartalmaznia kell a számítógép
perspektivikus bontott részábrázolását a főbb alkatrészek megnevezésével és az alkatrészek
esetleges veszélyesanyag-tartalmának feltüntetésével. A dokumentum írásban, vagy audiovizuális
formátumban készíthető el. A veszélyes anyagokról anyagjegyzékben kell tájékoztatást adni,
amelyben szerepel az egyes anyagok típusa, mennyisége és a felhasználás helye.
2. Újrafeldolgozott anyagtartalom és újrafeldolgozhatóság
Többletpontok járnak akkor, ha a vezérlőegység, a monitor és a billentyűzet külső műanyag borítása
tömegének legalább 10%-ában tartalmaz fogyasztói felhasználás után újrafeldolgozott anyagot.
Ellenőrzés: A fogyasztói felhasználás után újrafeldolgozott anyagtartalom százalékos arányát
feltüntető gyártói nyilatkozat.

SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK
Visszavétel, ártalmatlanítás
A 2012/19/EU, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv értelmében
az új készülékek vásárlása esetében a visszavételt és a szakszerű ártalmatlanítást térítésmentesen

167

biztosítani kell.

Ökocímkék
ISO I-es típus
EU Ecolabel: hordozható számítógépek
Blue Angel, Nordic Swan: személyi számítógépek

I-es típushoz hasonló ökocímkék
TCO: 1992 óta, fenntartható IT gyártásért, Svédországból- 2012 óta a társadalmi fenntarthatóság és
egészségvédelem szempontjai is belekerültek a követelményekbe az energiahatékonyság, ergonómia
és a veszélyes anyagok mellett.
Termékcsoportok: PC, notebook, tablet, monitor, projektor

Energy Star
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UNEP Guide

Procura+ Sustainable Procurement Campaign

BuySmart+

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm

http://www.unep.org/resourceefficiency/Home/S
ociety/SustainableUN/ReducingtheUNsImpact/Pr
ocurement/Guidelines/tabid/101228/Default.aspx

http://www.procuraplus.org/en/aboutprocura/procura-manual/

http://www.buy-smart.info/

Elérhetőség

Bolgár, horvát, angol, cseh, francia, német,
Angol, katalán, horvát, francia, német, görög,
görög, magyar, olasz, litván, román, szlovén,
orosz
svéd
Ajánlatkérők a köz- és versenyszférából
Ajánlatkérők a köz- és versenyszférából
egyaránt
egyaránt
Nem modul rendszerű
Nem modul rendszerű

Általános útmutató és követelmények elérhetők az Unió
összes nyelvén, kiegészítő anyagok csak angolul.

Angol

Közbeszerzési ajánlatkérők, EU-ban közbeszerzésben
érintettek
Igen

ENSZ szervezeteinek beszerzői, az ENSZ
tagállamainak beszerzői
Igen

1. modul: politikai támogatás és stratégia alkotás
2. modul: jogi keretek a közbeszerzésben (jogszabály
ismertetés)
3. modul: gyakorlati információk ajánlatkérőknek (
követelményrendszerek)

1. modul: Fenntartható beszerzés és az ENSZ
célkitűzései
2. modul: A fenntartható beszerzés stratégiai
megközelítései
3. modul: Fenntarthatóság a beszerzési folyamat
minden szakaszában

1.Zöld szempontok a beszerzésben
2.Fenntartható beszerzés gazdasági hatásai
3.Bevezetés lépésről, lépésre
4.Követelmények

1. Általános bevezető a zöld beszerzésről, jogi
keretekről, életciklus költség számításról
2. Követelmények termékcsoportonként

Tanulmány szerkezetű és prezentációs szerkezetű is
elérhető, kapcsolódó témákhoz információs lapok ( pl
életciklus költség, menedzsment rendszerek, ökocímkék)

Tanulmány szerkezetű

Tanulmány szerkezetű

Prezentációs szerkezetű, utalás az EU GPP
Toolkit általános útmutatójára

Külön-külön termékcsoportonként, háttértanulmánnyal
együtt

Külön-külön termékcsoportonként,
háttértanulmánnyal együtt

Az útmutatóval egyben, háttér
információkkal

Külön-külön termékcsoportonként,
prezentációs formában, utalás az EU GPP
Toolkit-re

Nincs

Nincs

Van, excel alapú

Nincs

Nincs, tartalmi javaslat

Van

Van

Van, erőteljes (menedzsment módszerek,
indikátor javaslatok)

Van

Nincs

Közbeszerzés (de külön a követelmények alkalmazhatóak
nem közbeszerzésben is)

Beszerzés

Beszerzés

Beszerzés

Zöld szempontok

Fenntartható beszerzés: szociális és zöld
szempontok

Fenntartható beszerzés: szociális és zöld
szempontok

Zöld szempontok (energiahatékonysági
fókusz)

Képzés módszertan

Távoktatás (útmutatók, letölthető dokumentumok)

Távoktatás (útmutató, letölthető dokumentumok)

Távoktatás (letölthető útmutatót és
követelményeket tartalmazó dokumentum)

E-learning és hagyományos távoktatási
módszertan

Tudásszint ellenőrzés, számonkérés

Nincs

Nincs

Nincs

Van, online elérhető.

Termékcsoportok

Meleg víz üzemű fűtőberendezések, szennyvíztisztító
üzemek, falpanelek, közlekedés, wck, textilek, utcai
világítás, közlekedési jelzőlámpák, szerelvények (csapok,
zuhanyfejek),IT berendezések, beltéri világítás, kertészeti
szolgáltatások, bútor, áram, élelmiszer, egészségügyi
berendezések, papír termékek, hő- és villamos energia
termelő egységek, takarítás

IT berendezés, járművek, takarítás, bútorok, irodai
eszközök (papír, toner stb), élelmiszer és
konyhafelszerelés, elemek és generátorok,
szállítmányozás

Buszok, takarítás és
Járművek, háztartási berendezések, világítás,
létesítménygazdálkodáshoz használt
IT berendezések, áram, épületektermékek és szolgáltatások, áram, élelmiszer,
épületelemek
IT berendezések, épületek (felújítás, építés)

Nyelv
Célcsoport
Modulrendszerű

Modulok

Tematika

Általános útmutató

Felépítés

Kritériumrendszer

Nincs
Életciklus költség kalkulátor
Fenntartható/zöld
beszerzési politika minta
Nincs, tartalmi javaslat
dokumentum
Rendszer szemléletű megközelítés

Beszerzés típus

Közbeszerzés / beszerzés
Fenntartható/zöld
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Termékcsoport kiválasztás módszertana

Követelmények forrása

Kritériumok szintje

UNEP Guide

2008 óra a Bizottság több, mint 20 termékcsoportra
dolgozott ki egységes EU-szintű követelményrendszereket.
A termékcsoportok kiválasztása az alábbi szempontokon
alapszik: termékcsoport környezeti hatásának mértéke,
közbeszerzések volumene adott termékcsoportban,
Nem található erre vonatkozó információ.
beszállítókra való hatás gyakorlás, példamutatás a
versenyszféra és a háztartások felé, politikai érdeklődés,
már létező kritériumok, gazdasági hatások, termékek
rendelkezésre állása.
A követelményeket ISO I-es és I-es szerű ökocímkék
alapján és érintett felektől gyűjtött információk alapján,
társadalmi egyeztetés útján dolgozzák ki tudományos
alapon.
Két követelmény szint létezik a GPP Toolkit-en belül:
1. Alapkövetelmények, melyeket bármely ajánlatkérő
alkalmazhat és a legfontosabb környezeti hatások
csökkentését célozza. Az alapkövetelmények alkalmazása
minimális munkaidő ráfordítással és költségnövekedéssel
megoldható.
2. Összetett követelmények: azon ajánlatkérők számára
jelent megoldást, akik a piacon fellelhető
legkörnyezetbarátabb terméket szeretnék beszerezni.
Ebben az esetben számolni lehet a megnövekedett
munkaidő ráfordítással és a beruházási költségek ( nem
életciklus költség!) növekedésével.
Egyik követelmény típus sem fedi le a termékek teljes
életciklusát, (ellentétben az EU Ecolabel kritériumokkal)
inkább a legjelentősebb környezeti hatásokra fókuszál.

ISO 1-es típusú és 1-es típus szerű ökocímkék

A követelményeket földrajzi szempontok és piaci
fejlettségi szint szerint két részre osztották:
1. régióra vonatkozó követelmények azokban az
országokban alkalmazhatóak, ahol nagyobb a
fenntartható termékek rendelkezésre állása.
2. régióra vonatkozó követelmények azokban az
országokban alkalmazhatóak, ahol a piaci
viszonyok még nem feltétlenül biztosítják a
fenntartható termékek rendelkezésre állását.
Alap és összetett követelmények ebben a
rendszerben is működnek.

Procura+ Sustainable Procurement Campaign

BuySmart+

A termékcsoportokat a RELIEF tanulmányban
felsorolt legnagyobb környezeti hatással
rendelkező termékcsoportok közül
választották ki.

Energiát fogyasztó berendezések zöld
szempontú beszerzése a cél - direkt energia
megtakarítás érhető el- gazdaságilag
motiváló ( low hanging fruit a beszerzésben).

ISO 1-es típusú és 1-es típus szerű ökocímkék
EU GPP Toolkit
és más EU szabályozások

Nincsenek benne megkülönböztetett szintek. EU GPP Toolkit
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Követelményrendszer felépítése

Nincs, tartalmi javaslat

Környezeti hatások
Beszerzés tárgya
Műszaki specifikáció (követelmény+ ellenőrzés)
Bírálati szempontok (követelmény+ ellenőrzés)
Alkalmassági feltételek (követelmény+ ellenőrzés)
Szerződéses feltételek (követelmény+ ellenőrzés)

UNEP Guide
Nincs
Bevezető, hatály
Fenntarthatósági szempontok beépítse a
beszerzési eljárásba
Fenntarthatósági kritériumok és ellenőrzési
módszereik ( itt is beszerzés tárgya, műszaki
specifikáció, bírálati szempontok, alkalmassági
feltételek, szerződéses feltételek szerepelnekkicsit más terminológiával)
További információ források
Értékelés, javaslat a bírálati szempontok
pontozására, súlyozására
Ellenőrzőlista

Procura+ Sustainable Procurement Campaign

BuySmart+

Nincs, tartalmi javaslat

Van

Környezeti hatások
Környezeti kritériumok (beszerzés tárgya,
műszaki specifikáció, bírálati szempontok,
alkalmassági feltételek, szerződéses
feltételek)
Ellenőrzési módszerek, további javaslatok a
felhasználásra
Releváns ökocímkék és források

Background
Labels
Tipps for procurement
Tipps for usage

Leírás

Részletes leírások, ellenőzési szempontok, sok
hivatkozással a vonatkozó EU szabályozásra.

Részletes leírás magáról a beszerzési folyamatról
is, a követelmények érthetőek, egyszerűek,
Részletes, jól alkalmazható leírás, hasznos,
használhatóak- a többi javaslat, információ forrás fontos információk az ökocímkékről.
kevésbé hasznos, csökkenti az átláthatóságot.

Általános, rövid javaslatokat fogalmaz meg a
termékcsoportohoz kapcsolódóan - további
kutatás, informálódás szükséges.

Ajánlattételi felhívásba
integrálható ( egy az egyben)

Igen

Igen

Igen

Nem

Evolúció, fejlesztés

Folyamatos termékcsoport bővítés és
követelményrendszer felülvizsgálat

2011-ben készült.

2004 óta a 3. kiadás készült el.

Előző hasonló témájú projektek: Green
Labels Purchase, BuySmart, BuySmart+, ProcA

UNEP

A működtető szervezet (ICLEI) támogatott
projektek állandó résztvevője, e mellett az
Unió GPP weboldalát és információs
szolgálatát is ellátja. A Procura+ -hoz
csatlakozó szervezetektől éves díjat is
szednek.

Intelligent Energy Europe

Finanszírozás

EU
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