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TÉMAFELVEZETÉS 

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 fenntartható 

közbeszerzéssel a közszféra példát mutathat, és jelentős eredményeket érhet el a környezeti, 

gazdasági és társadalmi célok megvalósításában. Ugyanez vonatkozik a versenyszférában 

tevékenykedő szervezetekre is. Ez utóbbi csoport a gazdaság nagyobb szegmensét öleli fel, mint a 

közbeszerzés és ez a vásárlóerő volumenében is megjelenik. 

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. 

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 elveit minden gazdasági szereplő sikeresen és hatásosan alkalmazhatja (ez 

kutatási eredményeim egyik pontja is), ezért nem szeretném a beszerzéseket például közbeszerzésre 

korlátozni.  

A továbbiakban disszertációmból csak azokat az információkat ismertetem, melyek a zöld beszerzés 

témájának általános megismeréséhez szükségesek és hipotéziseimhez, eredményeimhez 

kapcsolódnak. 

Zöld beszerzés célrendszere, előnyei 

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 átadása és tovagyűrűzése 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 zöld termékek versenyképessége a minőségen és innovatív 

megoldásokon alapul, ezért azok a termékek és szolgáltatások, melyek megfelelnek a 

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 6. fejezetben 

részletesen kifejtett beszerzési technikákkal eredményesen alkalmazható a zöld beszerzés gazdasági 

racionalizálás céljából is. Azáltal, hogy a zöld beszerzést alkalmazó szervezetek környezetvédelmi 
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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,  

2013) A zöld beszerzés nem csak a beszerző szervezet 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. 

Zöld beszerzés – mint szakpolitikai eszköz - eredmények az Európai Unióban és Magyarországon 

A következőkben bemutatom 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 legfrissebb adatokat tartalmazó felmérés (CEPS, 2012) az Unió összes tagállamában vizsgálta a zöld 

közbeszerzések elterjedtségét. A következő ábra (1. 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.  
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1. 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. 

Fontosnak tartottam megvizsgálni azt is, hogy vajon mely országok teljesítették a nemzeti Cselekvési 

Tervekre vonatkozó uniós javaslatot, mely szerint 2006-ra minden tagállamnak Zöld Közbeszerzés 

Cselekvési Tervet kell készítenie 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.  
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2. ábra: Zöld közbeszerzés nemzeti Cselekvési Tervek az Európai Unióban (2011) 

Forrás: Adelphi, 2011 

Magyarországon, ahogy a fentiekből is látszik még nem készült Cselekvési Terv és jelentős 

lemaradásunk van az EU többi tagállamához képest. Értekezésem 4. fejezete részletesen ismerteti a 

magyar zöld beszerzés „történelmet”. A hazai zöld közbeszerzés elterjedtségét mutató adatokat az 

alábbi táblázat tartalmazza. A 2012-től fellelhető adatok és a 2014-es legfrissebb statisztika fejlődést 

mutat, de a volumenből látszik, a zöld- és összes közbeszerzések aránya. 
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Zöld eljárások 465 10,1 42,3 21,5 971 9,9 96,2 19,5 1164 9,5 143,2 22 250 339

Szociális 

szempontú 

eljárások

115 2,5 13,7 7 144 1,5 31,5 6,4 162 1,3 35,8 5 141 261

A zöld és szociális szempontokat tartalmazó eljárások adatai (nemzeti eljárásrenden belül)

Eljárások 

jellege

2012. év 2013.év 2014. év Fejlődés 2012-2014

 

1. táblázat: Zöld és szociális szempontú közbeszerzések összehasonlító adatai 2012-2013 

Forrás: KH, 2012,2013,2014 alapján saját szerkesztés 
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A zöld beszerzés technikája, és ökocímkézéssel való kapcsolata 

A zöld szempontok beszerzésekbe történő integrálása az alábbiak szerint valósulhat meg. 

Disszertációm 6. fejezetében ismertetem részletesen a zöld beszerzés technikáit, módszertanát, 

eszközeit. Eredményeim szempontjából fontosnak tartom bemutatni a zöld beszerzés és az 

ökocímkézés kapcsolatát. 

 

3. ábra: A zöld követelmények beépítésének lehetőségei 

Forrás: saját összeállítás a GPP Toolkit alapján 

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 ökocímkéknek 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. 

Az új, Uniós szabályozás (2014/24/EU és a 2014/25/EU) lehetőséget nyújt a beszerzőknek arra, hogy 

egy címkére vagy ökocímkére hivatkozzanak, amikor a termék környezeti tulajdonságait specifikálják a 

közbeszerzési eljárásban. 

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) 

 

Az ökocímkéket az alábbi három kategóriába lehet sorolni a termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos 

környezeti információik és a zöld beszerzésben való alkalmazhatóságuk alapján. 

szerződés tárgyának megjelölésekor

bírálati szempontok között

műszaki leírásban

szerződési feltételekben

Ajánlattevőkre 

vonatkozó elvárások
alkalmassági feltételek

Termékre, 

szolgáltatásra 

vonatkozó 

követelmények
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2. 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. 

Szakirodalmi forrásokra támaszkodva megvizsgáltam a zöld beszerzés hátráltató tényezőit (5. fejezet), 

a nemzetközi szinten rendelkezésre álló kritérium- és eszközrendszereket. 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. Meglepő volt számomra, hogy ennyi 

információ és támogatás áll a beszerzők rendelkezésére és mégsem történik átütő változás, legalábbis 

Uniós szinten (3. fejezet).  

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. Az eszközrendszereket használhatóságuk szempontjából elemeztem, 

mivel a zöld beszerzés sikeres bevezetésének kulcsa, hogy az ajánlatkérő szervezetnek ne jelentsen 

többlet ráfordítást, a megbízott beszerzők értelmezni tudják a koncepciót és beépíteni mindennapi 

munkamenetükbe.  

Kutatásaim összefoglalójaként elkészítettem két modellt, mely a zöld beszerzés sikertényezőit 

vizsgálja. 

Az 4. ábrán azt foglaltam össze, hogy milyen tényezők szükségesek ahhoz, hogy a zöld beszerzés 

szervezeti szinten, környezetmenedzsment eszközként sikeres legyen.  

Tulajdonságok
Önbevalláson alapuló 

környezeti jelölések

EPDk - 

Environmental 

Product 

Declarations

Egyéb 

környezeti 

jelölések

I-es típus I-es típus szerű II-es típus III-as típus

Életciklus elemzésen alapul x - - x -

Termék/szolgáltatás több tulajdonságára 

vontkozik
x - ? x ?

Termék/szolgáltatás egyetlen 

tulajdonságára vonatkozik
- x ? - ?

Önkéntes rendszer x x
Szervezet saját maga adja ki, 

készíti el
x ?

Harmadik független fél tanúsítja x x Ajánlott x -

Zöld beszerzésben való alkalmazhatóság J J L J L

Példák -

Ökocímkék
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4. ábra: A zöld beszerzés sikertényezői rendszerszinten 

Forrás: saját összeállítás 

Az alábbi ábrán pedig az látszik, 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). 

 

5. ábra: A zöld beszerzés környezeti szintű sikertényezői 

Forrás: saját összeállítás 
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CÉLKITŰZÉSEK 

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.  

Olyan támogatási, képzési rendszert szerettem volna kidolgozni, mellyel a zöld beszerzést 

megvalósítani vágyó magyar szervezetek (köz- és versenyszféra egyaránt) sikeresen tudják alkalmazni 

a koncepciót. 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 jelentőségét az adja, hogy tudomásom szerint nem készült még hasonló környezeti 

szempontokra fókuszáló, gyakorlatorientált munka zöld beszerzés témában Magyarországon. 

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK  

Munkám során a cél eléréséhez az elméleti és gyakorlati módszerek eszköztárából válogattam. 

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 vizsgáltam, majd 

a 6-9. fejezetben áttértem a zöld beszerzésre szervezeti szintű, környezetmenedzsment eszközként 

történő alkalmazására. Az 5. fejezet, melyben a zöld beszerzés hátráltató tényezőit elemeztem 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 
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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.  

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 foglalkoztam, 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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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). 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.  

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. Munkám jelentőségét az adja, hogy a Zöld beszerzés eszközrendszer 

egyedülálló, mivel tudomásom szerint Magyarországon még nincsen ehhez hasonló. 

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. 

HIPOTÉZIS 1 

A zöld beszerzés bevezetését, működtetését támogató eszközrendszer rendelkezésre állása segíti a 

gyakorlati megvalósítást, de csak bizonyos használatra való alkalmassági követelmények teljesülése 

esetén.  

Kapcsolódó publikációk: 1, 2 

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 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. A Zöld beszerzés 

eszközrendszer evolúcióját és tartalmi elemeit a 6.ábra tartalmazza.  
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6. ábra: Zöld beszerzés bevezetését támogató eszközrendszerem evolúciója 

Forrás: saját összeállítás 

 

A munkám egyik legfontosabb eredménye, hogy 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. 

Képzés Kritériumok Kalkulátor Értékelési módszerek

3.a

Közszféra 

szervezetei

Okostelefonok, taxi és futár 

szolgáltatások, papír 

termékek és nyomdai 

szolgáltatások, notebookok, 

PCk, közvilágítás, 

létesítménygazdálkodás, 

tisztítószerek és takarítási 

szolgáltatások, szaniter 

papírok, beltéri világítás

Beszerzés típusa 

szerinti, nem pedig 

a szervezet típusa 

szerinti 

csoportosításban: 

közbeszerzés

Zöld közbeszerzés 

menedzsmentje, jogi 

keretek, környezeti 

kirtériumok 

részletes 

ismertetése 

Szöveges javaslatok, 

melyek az ajánlattételi 

felhívás minden részébe 

integrálhatóak ( alap és 

összetett követelmények) 

/ pl.: újrahasznosított 

papír

Életciklus-

költség számítás 

bemutatására

Ökocímkék, vagy azok 

követelményei / pl.: EU 

Ecolabel vagy azzal 

egyenértékű bizonyíték

3.b

Köz- és 

versenyszféra 

szervezetei

Okostelefonok, taxi és futár 

szolgáltatások, papír 

termékek és nyomdai 

szolgáltatások, notebookok, 

PCk, közvilágítás, 

létesítménygazdálkodás, 

tisztítószerek és takarítási 

szolgáltatások, szaniter 

papírok, beltéri világítás

Beszerzés típusa 

szerinti, nem pedig 

a szervezet típusa 

szerinti 

csoportosításban: 

értékhatár alatti/ 

versenyszféra 

beszerzései

Zöld beszerzés 

menedzsmentje, 

ökocímkézés

Szöveges javaslatok, 

melyek az ajánlattételi 

felhívás minden részébe 

integrálhatóak ( alap és 

összetett 

követelmények+alkalmaz

ható ökocímkék)/ pl.: 

Kék Angyal minősített 

papír

Életciklus-

költség számítás 

bemutatására

Ökocímkék, vagy ha az 

adott termékcsoportra 

nem elérhető, akkor 

pontos kiértékelési 

módszertan leírás

3.c

Köz- és 

versenyszféra 

szervezetei

Bármi, amire létezik 

ökocímke követelmény, de 

jellemzően papír áru, 

tisztítószerek és személyi 

higiéniai termékek 

Beszerzés típusa 

szerinti, nem pedig 

a szervezet típusa 

szerinti 

csoportosításban: 

ad-hoc beszerzések

Ökocímkék, pontos 

jelentésük, 

környezeti 

követelményeik, 

fenntartható 

fogyasztás 

Lista az ökocímkékről és 

termékcsoportjaikról, az 

esetleges különbségek 

bemutatásával ( ISO 1-es 

és 1-es típus szerű 

címkék) 

Életciklus-

költség számítás 

bemutatására

Ökocímkék

2

Köz- és 

versenyszféra 

szervezetei

Okostelefonok, taxi és futár 

szolgáltatások, papír 

termékek és nyomdai 

szolgáltatások, notebookok 

"Fix" részek a 

teljesítménylapok 

és a kalkulátorok, 

"flexi" részek a 

szervezet igényei 

szerint alakíthatóak 

Alap zöld beszerzés 

menedzsment, 

ökocímkézés és 

részletes 

követelmény 

bemutatás 

Szöveges javaslatok, 

melyek az ajánlattételi 

felhívás minden részébe 

integrálhatóak ( alap és 

összetett követelmények)

Életciklus-

költség számítás 

bemutatására

Pontos kiértékelési 

módszertan

1

Köz- és 

versenyszféra 

szervezetei

Elektromos sütő, hűtő és 

fagyasztó berendezések, 

mosó- és mosogatógépek, 

szárítógépek, IT 

berendezések, beltéri 

világítás

Kezdeti változat
Alap zöld beszerzés 

menedzsment 

Táblázatos formájú 

teljesítménylapok, 

műszaki adatokkal az 

ökocímkék és ökodizájn 

direktívák alapján 

Részletes 

kalkulátor 

minden termék-

csoportra

Az ökocímke kritériumok 

miatt csak részben volt 

jelen

Verzió Célcsoport Termékcsoport Leírás

Az eszközrendszer részei
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HIPOTÉZIS 2 

Az ökocímkék alkalmazása megkönnyíti az ajánlatkérők munkáját zöld beszerzés esetén. 

Kapcsolódó publikáció: 4 

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). 

„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).  
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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.  

Kapcsolódó publikációk: 2, 3 

Elfogadható. 

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 a disszertációban 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). 

Kapcsolódó publikációk: 5, 6 

Részben elfogadható. 
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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.) 

 

AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA  

A zöld szempontok hazai beszerzési eljárásokba történő integráció még hagy kívánnivalót maga után. 

A zöld beszerzés szervezeti szintű bevezetésének támogatására hoztam létre a Zöld beszerzés 

eszközrendszert. Kidolgozásán és a folyamatos fejlesztésén azért dolgoztam, hogy ezzel az eszközzel a 

zöld beszerzések minél nagyobb arányú elterjedését segítsem Magyarországon. 

A kipróbált és gyakorlatban bizonyított eszközrendszerrel sikeresen bevezethető a zöld beszerzés. Az 

eszközrendszer további használata és alkalmazása nagy lehetőség lehet a hazai szervezetek számára. 

A zöld beszerzés szakpolitikai szintű alkalmazásához kapcsolódóan eredményeim közül a 9. fejezetet 

tartom megfontolásra érdemesnek, mely a zöld beszerzés sikertényezőit és optimális környezeti 

feltételeit összefoglaló modelleket tartalmazza. 

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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