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I. Bevezetés 

A napjainkban egyre fontosabbá váló környezetvédelem, energiatakarékosság, fenntartható fejlődés 

vonatkozásában érdemes visszatekinteni az elmúlt két évszázad ipari, technikai fejlődésére. A „hosszúnak” 

nevezett 19. század nem csupán a nemzetállamok kialakulásának kora volt, hanem az ipari forradalmaké is, 

melyek hatására a technikai fejlődés egyre nagyobb méreteket öltött, és ez a folyamat napjainkban is tart, 

sőt szemmel láthatóan fel is gyorsult. A technikai fejlődés hatására az emberiség egyre gyorsuló ütemben 

és egyre nagyobb mértékben fogyasztja az általa megtermelt javakat. Napjaink társadalmának – legyen szó 

a világ bármely részéről - már szinte állandó jellemzője a "fogyasztás", amelynek kielégítése egyre 

nagyobb mértékű termelést is igényel egyúttal. A túlzott mértékű fogyasztás sok esetben a rendelkezésre 

álló természeti erőforrások teljes kiaknázásához és ezzel egyidejűleg a természetes környezet terheléséhez, 

sőt túlterheléséhez, azon keresztül pedig környezetszennyezéshez, a természet károsításához is vezethet. 

 

A Föld természeti erőforrásainak túlzott kiaknázására és az ehhez, valamint a termeléshez kapcsolódó 

környezetszennyezésnek a jövő generációinak létét fenyegető káros hatásaira már az 1970-es években 

felhívták a figyelmet kutatók és szakértők, melynek hatására bizonyos nemzetközi szervezetek égisze alatt 

különböző akció-programok indultak szerte a világban. Ennek következtében kidolgozták az első olyan 

nemzetközi egyezményeket és környezetvédelmi témájú jogszabályokat, amelyek elsődleges célja a 

környezet megóvása, másodlagos célja pedig a gyártók, vagyis a potenciális ajánlattevők tisztább, 

környezettudatosabb termelésre való "ösztönzése" volt. 

 

A különböző környezetvédelmi témájú konferenciák és egyezmények egyik közkedvelt mottója lett a 

„fenntartható fejlődés” megvalósítása.
1
 Ennek a lényege, hogy a társadalom különböző szükségleteit és 

igényeit anélkül kell kielégíteni, hogy megfosztanánk ugyanettől a lehetőségtől a következő generációkat.
2
  

 

Az 1980-as évekre kezdett egyértelművé válni a világ számára, hogy a környezetszennyezés nemcsak a 

gyártók hibája, a rendszer fenntarthatósága legalább annyira a fogyasztók felelőssége is, hiszen a gyártó 

többnyire olyan termékeket gyárt és forgalmaz, amelyek a fogyasztók igényeit elégítik ki, vagyis 

közgazdasági értelemben a kereslet határozza meg a kínálatot. Ezzel egyidejűleg a környezetbarát termékek 

megjelenésével a fogyasztó addigi passzív szerepe egyértelműen aktívvá vált. A "zöld" termék 

választásával a fogyasztó egyrészt erősíti az adott termék gyártóját, másrészt innovációra készteti az egyes 

versenytársakat. 

A fenntartható fejlődés gondolata az ENSZ égisze alatt 1992-ben megszervezett a Riói Konferenciát is 

áthatotta. A konferencia célja többek között a már említett fenntartható fejlődés megvalósítása, a fogyasztói 

szokások megváltoztatásának ösztönzése volt, ezen keresztül pedig annak tudatosítása, hogy a 

                                                        

1 A fenntartható fejlődés szempontjából mérföldkőnek tekinthető az ún. Brundtland-jelentés. Az ENSZ felkérésére 1984-ben 

alakult meg Környezet és Fejlődés Világbizottsága. Vezetője Gro Harlem Brundtland asszony volt, a Norvég Királyság 

akkori miniszterelnöke, aki 22 tagot választott a bizottságba. A bizottság több évi munka után, 1987 februárjában fogadta el 

a „Közös jövőnk” című jelentést, ami Brundtland-jelentés néven vált közismertté. Alapgondolata, hogy a Föld minden 

lakosának joga van emberhez méltó életkörülmények között élni. Ezt a jelenlegi technológiákkal és termelési eljárásokkal, 

illetve a fejlett országok pazarló fogyasztásával azonban nem lehet megvalósítani. 

2 World Commission on Environment and Development (WCED): Our common future. Oxford: Oxford University Press, 

1987 (Környezettudományi Központ) 
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környezetvédelem valamennyi ember, valamennyi gazdasági szereplő, illetve állami szerv feladata és 

egyúttal kötelezettsége illetve felelőssége is.
3
 

 

A nemzetközi folyamatok az Európai Közösséget is arra sarkallták, hogy az intézményrendszerén keresztül 

bekapcsolódjon a különböző nemzetközi programokba és egyúttal saját maga számára is kidolgozzon egy – 

valamennyi tagállam számára elfogadható – közös környezetvédelmi stratégiát. 

 

Az Európai Tanács 2007 tavaszán tartott ülésén az állam és kormányfők kiemelték, hogy a fenntartható és 

integrált európai éghajlat- és energiapolitika kialakítása elsődleges fontosságú célkitűzés, és elfogadták az 

energia- és éghajlat-változási javaslatcsomagot annak érdekében, hogy – az energia-megtakarításra és az 

éghajlatbarát energiaforrások használatára való ösztönzéssel – az Európai Uniót egy versenyképes és 

biztonságos energiagazdálkodás felé vezessék.
4
 Megállapították, hogy Európa három nagy kihívás elé néz e 

területen: az éghajlatváltozás kezelése, a versenyképes, fenntartható és biztonságos energiaellátás 

garantálása, és az európai gazdaság átalakítása a XXI. század fenntartható fejlődési modelljévé. 

 

Az Európai Tanács azon szilárd elhatározása, hogy Európát kis szén-dioxid-kibocsátású, és emellett nagy 

energiahatékonyságú gazdasággá alakítja át, azt jelenti, hogy az európai gazdaság folyamatos növekedését 

– ami alapvetően fontos a teljes foglalkoztatás és társadalmi integráció megvalósításához – függetleníteni 

kell az energiafogyasztástól, vagyis a jelenlegi folyamatokat nem lehet fenntartani. Ha semmi sem változik, 

akkor az előrejelzések szerint Európa energiafogyasztása 2012-ig akár 25 %-kal is nőhet, magával vonva az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős emelkedését. 

 

Az egyes ajánlatkérő szervezetek a beszerzéseik során sok éven keresztül nem, vagy nem tudatosan vették 

figyelembe az egyes termékek, szolgáltatások és építési beruházások környezeti értékét, azonban a globális 

gazdasági és politikai háttér megváltozott, mivel előtérbe került a már a fentiekben említett fenntartható 

fejlődés koncepciója, valamint a környezetvédelmi megfontolások valamennyi egyéb politikai téren való 

figyelembe vételének szükséglete.  

 

A fenntartható fejlődés, az Európai Unióról szóló szerződésbe való - 1997-ben történt - befoglalása óta az 

EU egyik legfőbb célja. 2000-ben Lisszabonban az EU vezetői megfogalmazták azon céljukat, hogy az 

EU-t “a világ legversenyképesebb, tudásalapú társadalmává tegyék, amely képes fenntartható gazdasági 

fejlődést elérni, úgy, hogy több és jobb munkahelyet és nagyobb társadalmi kohéziót teremt” 2010-re. A 

lisszaboni stratégiát ezt követően kiegészítették egy harmadik, környezetvédelmi pillérrel az EU 

Fenntartható Fejlődési Stratégiájának 2001-ben történő elfogadása után. Ez a stratégia fordulópontot 

jelentett a Közösség történetében. A cél egyértelműen az volt, hogy a környezetvédelemre fordított 

megfelelő figyelem tanúsítása során mozdítsák elő a gazdasági növekedést és a társadalmi kohéziót. Ennek 

megfelelően a környezetvédelmi célokat azok gazdasági és szociális hatásai szerint kell súlyozni annak 

érdekében, hogy lehetőség szerint “nyertes-nyertes” megoldások kerüljenek kidolgozásra a gazdaság, a 

foglalkoztatás és a környezetvédelem számára egyaránt.  

 

                                                        

3 A fenntartható fejlődés fogalmát a hazai környezetvédelmi törvény is meghatározza: „társadalmi-gazdasági viszonyok és 

tevékenységek rendszere, amely a természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti 

erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és 

a sokféleség megőrzését.” [A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény] 

4 A 2020-ig kitűzött célok a következők: az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20 %-os csökkentése az 1990-es szinthez 

képest; a megújuló energiaforrások részarányának 20%-ra növelése az Európai Unió teljes energiafogyasztásán belül; 

valamint 20 %-os megtakarítás az előzetesen tervezettekhez képest. [http://register.consilium.europa.eu] 

http://register.consilium.europa.eu/
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2002-ben a Tanács és az Európai Parlament elfogadta a 6. környezetvédelmi cselekvési programot,
5
 

amelyben meghatározták az EU-ra vonatkozó környezetvédelmi cselekvési irányokat a következő tíz évre 

vonatkozólag és megszabtak négy olyan prioritást, amelyek esetében úgy látták, hogy sürgős cselekvésre 

van szükség: 

 

 Klímaváltozás; 

 Természet és biodiverzitás; 

 Erőforrás-gazdálkodás; 

 Környezet és egészség; 

 

Általánosságban elmondható, hogy a fenntartható fejlődés a kormányzat valamennyi szintjén történő 

megvalósítása nem hozható létre a környezetvédelmi dimenziónak egyéb politikai területbe történő 

integrálása nélkül, amelyet a környezetvédelmi politikáknak a piaci alapú eszközök használata révén 

megvalósított megfelelő bevezetése révén, illetve a nyilvánosságnak a szükséges viselkedési változások 

ösztönzése céljából történő tájékoztatása által valósítanak meg.  

 

A „zöld” közbeszerzés külön kiemelt figyelmet kapott a Fenntartható Fejlődés kérdésében 2002 

decemberében Johannesburgban tartott Csúcstalálkozó Végrehajtási Tervében, amely ösztönzi a 

“megfelelő hatóságokat arra, hogy döntéshozatalkor vegyék figyelembe a fenntartható fejlődéssel 

kapcsolatos megfontolásokat” és “hogy támogassák az olyan közbeszerzési politikákat, amelyek segítik a 

környezetvédelmi szempontból megfelelő termékek és szolgáltatások létrejöttét és terjesztését”
6
 

 

Az Európai Bizottság 2001. július 4-i értelmező közleményében meghatározta a közösségi jog által kínált 

lehetőségeket a környezetvédelmi megfontolásoknak a közbeszerzési eljárásokba történő integrálása 

tekintetében. Az Európai Bíróság pedig tovább tisztázta és értelmezte ezeket a lehetőségeket.
7
 

A 2004. március 31-én elfogadott közbeszerzési irányelvek
8
 pedig teljes körűen rendezik és kiegészítik a 

már meglévő jogi környezetet. A rendelkezéseikben és a preambulum bekezdéseikben külön megemlítik a 

környezetvédelmi megfontolásoknak a technikai előírások kiválasztási és odaítélési feltételeibe és a 

szerződéses rendelkezésekbe való beépítésének a lehetőségét. 

Bár az irányelvek csak az olyan közbeszerzési szerződésekre vonatkoznak, amelyek becsült értéke 

meghalad egy bizonyos értékhatárt, a Bíróság döntése értelmében az Európai Unióról szóló szerződésben 

foglalt egyenlő elbánással és áttekinthetőséggel, továbbá az áruknak a tagállamok közötti szabad 

áramlásával a szabad letelepedéshez való jog gyakorlásával és szolgáltatások nyújtásának szabadságával 

kapcsolatos alapelvek ezen értékhatár alá eső szerződésekre is vonatkoznak. 

 

Elmondható tehát, hogy nemzetközi szinten az EU vezető szerepet játszott és játszik is a mai napig a 

kulcsfontosságú nemzetközi környezetvédelmi megállapodások és egyezmények előkészítésében, 

elfogadtatásában és bevezetésében. Így pl. a klímaváltozásról szóló 2002-es Kyotói Jegyzőkönyv 

                                                        

5 Az Európai Parlament és Tanács 2002. július 22-i 1600/2002/EK határozata, amely a Hatodik Közösségi Környezetvédelmi 

Cselekvési Program alapjait fekteti le HL L 242, 2002/9/10 

6 www.un.org 

7 A Bíróság 2002. szeptember 17-i döntése a C-513/99-as esettel kapcsolatban és a 2003. december 4-i döntése a C-448/01-

es esettel kapcsolatban 

8 Az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i, 2004/18-as irányelve az építési beruházásra, árubeszerzésre és 

szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződések odaítélési eljárásainak összehangolásáról (a továbbiakban a 2004/18-as 

irányelv) és az Európai Parlament és a Tanács 2004. március 31-i 2004/17-es irányelve a vízügyi, energiaipari, közlekedési 

és postai ágazatban működő ajánlatkérők beszerzési eljárásainak összehangolásáról (a továbbiakban a 2004/17-es irányelv 

http://www.un.org/
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ratifikálása által az EU elkötelezte magát az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának 8%-kal történő 

csökkentése mellett a 2008- 2012 közötti időszakban (az 1990-es szinthez képest). 

 

Az Európai unió mellett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) keretén belül is a 

tagállamok kidolgoztak egy tanácsi ajánlást “a közbeszerzés környezetvédelmi teljesítményének növelése 

érdekében”. 

 

Magyarország az első komolyabb lépéseket a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) 

megalkotásával tette meg, hiszen ez a jogszabály már a 2004-es Európai Uniós irányelvek rendelkezéseinek 

nagy részét implementálja a magyar joganyagba. A korábbi közbeszerzési törvény is tartalmazott ugyan 

egyértelműen környezetbarát közbeszerzési gyakorlatot preferáló rendelkezéseket, de a „zöld” 

közbeszerzés markánsan az új törvény elfogadásával emelkedett törvényerőre. 

II. A „zöld” közbeszerzés fogalma 

A jogilag releváns fogalmak esetében indokolt elsőként a jogszabályi meghatározásokból, elsődlegesen az 

ún. értelmező rendelkezésekből kiindulni. A „zöld” közbeszerzés fogalmának meghatározásakor két 

lehetséges jogszabály jöhetne számításba, nevezetesen a környezetvédelmi
9
 és a közbeszerzési törvény. A 

feltételes mód nem véletlen, ugyanis kifejezetten egyik törvény sem definiálja pontosan a „zöld” vagy 

környezettudatos közbeszerzés fogalmát. 

 

A fogalom meghatározásánál azonban mégis csak a Kbt. jelentheti a kiindulási pontot.
10

  

 

„E törvény szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott 

szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű 

beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés).” 

 

A Kbt. tehát meghatározza a közbeszerzés fogalmát, de ebből még nem derül ki, hogy egy közbeszerzési 

eljárás mitől „zöld”, mitől környezetbarát. Jogszabályi értelmezés hiányában kizárólag a gyakorlatra és a 

szakirodalmi értelmezésekre hagyatkozhatunk. Gyakorlatilag a „zöld” közbeszerzés fogalmának 

meghatározására több elképzelés is ismert, melyekből csak néhányat kívánunk az alábbiakban bemutatni. 

 

 A beszerzést végzők, vagyis az ajánlatkérők, a bonyolítók az egyes termékek, áruk, szolgáltatások és 

építési beruházások beszerzése során figyelembe vesznek bizonyos környezetvédelmi szempontokat. 

 

 Minden, a beszerzésekkel, illetve szerződéskötésekkel kapcsolatos döntés, az ár és a minőség mellett, 

környezetvédelmi kritériumok figyelembe vételével születik.
1
 

 

 A zöld közbeszerzési eljárás alapja az, hogy az alkalmazásakor az ajánlatkérők azoknak az áruknak, 

szolgáltatásoknak és építési beruházásoknak a beszerzését részesítik – a jogszabályok által 

meghatározott körben - előnyben, amelyek más, azonos rendeltetésű árukhoz, szolgáltatásokhoz és 

építési beruházáshoz képest kisebb mértékben terhelik a környezetet, vagyis környezettudatosabbak. 

 

 

                                                        

9 A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kt.) 

10 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
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Gyakorlatilag elmondhatjuk, hogy ahány szerző, annyi féle fogalom meghatározás létezik, azonban egy 

dolog biztos, mégpedig az, hogy valamennyi definíció alaptézise, hogy bizonyos környezetvédelmi 

szempontok figyelembe vétele nagymértékben befolyásolhatja az ajánlatkérő végleges döntését, illetve 

bizonyos feltételek fennállása esetén az egyes ajánlattevőket az ajánlatkérők – jogszabályok adta keretek 

között – előnyben részesítenek, figyelemmel azok – előzetesen értékelési szempontként meghatározott – 

környezetbarát tulajdonságaira. 

II.1. A „zöld” közbeszerzés alkalmazásának előnyei 

A környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása a beszerzési eljárások lebonyolítása során több 

szempontból is hasznos lehet mind az Önkormányzat, mind az ajánlattevők, mind pedig a lakosság 

szempontjából. Figyelemmel kell lenni azonban arra a tényre is, hogy a zöld beszerzés módszerének 

alkalmazásához kapcsolódó gazdasági, társadalmi és szociális előnyökkel az ajánlatkérők, az egyes 

önkormányzatok az esetek többségében csak hosszútávon számolhatnak. 

 

A környezetbarát termékek beszerzésével az önkormányzat közvetlen előnyökre tehet szert, a 

fogyasztóknak pedig közép- és hosszú távon alacsonyabb költségekkel kell számolniuk, még ha az 

indulóköltségek magasabbak is az átlagosnál. Ha összevetjük például a közbeszerzés tárgyainak 

életciklusát és a rájuk fordított költségeket és azok árát, akkor elmondhatjuk, hogy a zöld közbeszerzés 

gyakran megtakarításokhoz is vezethet.  

 

Példa: bizonyos „zöld” irodatechnikai eszközök beszerzése a kisebb áramfogyasztáson, a hosszabb 

élettartamon keresztül vezethet megtakarításokhoz, az életciklusuk végén pedig könnyebben 

újrahasznosíthatóak vagy újrahasználhatóak. 

 

A környezeti hatások értékelésére számtalan eszköz áll rendelkezésre. Ilyen például a termék  életciklus 

elemzés, amely feltétlenül ajánlott az éppen aktuális közbeszerzési eljárás megkezdésekor.
11

 

Megjegyzendő, hogy az életciklus elemzés alkalmazására többnyire árubeszerzés, ritkább esetben építési 

beruházás tárgyú vagy koncessziós eljárások során nyílik érdemben lehetőség. Az életciklus vagy a teljes 

életciklus elemzése bővebb értelemben az egyes anyagok, késztermékek vagy feldolgozási folyamatok 

felhasználási és alkalmazási területének összehasonlító vizsgálatát jelenti ökológiai, közgazdasági és 

társadalmi összefüggésben.
12

 

 

Az életciklus elemzés a termékekkel, szolgáltatásokkal vagy folyamatokkal kapcsolatos környezeti 

terhelések értékelésének módszertana. Alapelve, hogy a környezeti hatásokat nem csak egyetlen fázisban – 

például a termelés vagy a fogyasztás során –, hanem a ”bölcsőtől a sírig”, azaz a termékek összes 

életszakaszában figyelembe kell venni. Az életciklus-elemzés a termékek azonos célú összehasonlítására 

ökológiai és ökonómiai szempontokból, az életcikluson belül az egyes termékek javítására, a termelési 

eljárás méretének megválasztására alkalmazható. Az életciklus elemzés alkalmazása során is elmondható, 

hogy a közbeszerzési eljárás gondos előkészítése gyakran önmagában megalapozza a jó és tiszta versenyt, a 

minőségi beszerzést. 

 

További előny, hogy a zöld közbeszerzési eljárás értékeli a környezetbarát termékeket előállító 

vállalkozások munkáját, és ezzel a technológiák folyamatos fejlesztésére ösztönöz, elősegítve ezzel az 

                                                        

11 Product Lifecycle Analysis 
12 Természetesen más szempontok szerint is vizsgálhatja az ajánlatkérő az egyes termékeket. 



 
Gál és Társa Ügyvédi Iroda 

1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: 373-0140; Fax: 373-0141 E-mail: iroda@galnet.eu 

 

8 

Európai Unió gazdaságának motorjául szolgáló innovációt. Az ilyen eljárás nagyobb fokú és gyorsabb 

ütemű technológiai újításra sarkallhatja a vállalkozásokat, esetenként olyan áttörést eredményezve, amely 

az árak csökkenését és adott esetben az egyes termékek tömegpiaci megjelenését vonja maga után. 

 

Az innováción és a technológiai fejlesztésen túl megjegyzendő, hogy ha környezetbarát termékek, vagy 

szolgáltatások beszerzésére kerül sor, akkor azok kisebb mértékű környezetterhelése hozzájárulhat a már 

meglévő környezetvédelmi célok teljesítéséhez, a Környezetvédelmi Program, végrehajtásához, illetve jól 

illeszkedik a már folyamatban lévő, környezetvédelmi jelentőségű projektekhez.  

 

A környezetvédelmi szempontok beépítése a beszerzési folyamatokba jelentős piaci tényező is, mivel 

bizonyos felmérések alapján az OECD országokban a becslések szerint a közszféra termék és szolgáltatás 

"fogyasztása" a GDP 10-15%-t teszi ki, ami 1990-es évek végén kb. 2000-2500 milliárd USD-t jelentett.
13

 

A közbeszerzések értéke európai szinten is a GDP mintegy 16%-át 
14

 teszi ki. Magyarországon ez az érték 

10-11% között mozog. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján ennek az ún. közösségi fogyasztásnak 

az értéke hazánkban az ezredfordulón 1316,4 milliárd Ft volt.
15

 Ebből adódóan az önkormányzatok által 

megvalósított „zöld” közbeszerzés minden bizonnyal erősítheti a környezetbarát termékek és szolgáltatások 

iránti keresletet, ezzel csökkentheti azok piaci árát, továbbá pozitív jelzést és persze bátorítást adhat
16

 a 

környezetbarát termékek gyártói és a "zöld" szolgáltatók irányába, illetve ezzel együtt innovációra, 

fejlesztésre kényszerítheti a környezetvédelmi szempontokat figyelmen kívül hagyó vállalkozásokat. 

 

Nem elhanyagolható szempont a környezeti hatások közvetlen csökkentése sem, hiszen a zöld termékek 

beszerzésével és felhasználásával az önkormányzatok, illetve az egyéb ajánlatkérők közvetlenül 

csökkenthetik az esetlegesen fellépő környezeti hatásokat. 

A környezeti hatások csökkentésére jó példa lehet az ún. RELIEF program
17

 keretében elvégzett számítás, 

amely kimutatta, hogy amennyiben az Európai Unió önkormányzatai által vásárolt villamos energia 100%-

ban megújuló forrásokból származna, ez önmagában 3%-kal csökkentené az Unió tagállamainak összes 

szén-dioxid kibocsátását.
18

 

 

Hazánkban is egyre inkább előtérbe kerülnek a megújuló energiaforrások, így hosszú távon mindenképpen 

érdemes elgondolkodni azon, hogy sok más nyugat-európai példa alapján Monor Város Önkormányzata is 

                                                        

13 Zöld beszerzési kézikönyv önkormányzatok számára - Környezettudományi Központ Budapest 2003. március  

14 www.europa.eu/environment 

15 Magyar Statisztikai Évkönyv 2000. KSH, Budapest, 2001.  

16 Évente mintegy 1200 szervezet folytat le ajánlatkérőként közbeszerzési eljárást Az eljárások több, mint 30%-át 

önkormányzat illetve önkormányzati intézmény indítja. 

17 Az Európai Bizottság részt vett egy – RELIEF 1 elnevezésű– kutatási projekt finanszírozásában annak felmérésére, hogy 

milyen lehetséges környezeti előnyökkel járna az, ha a zöld közbeszerzést az EU-ban széles körben alkalmaznák. Ennek 

megállapításai a következők voltak: 

• Ha EU-szerte valamennyi hatóság zöld elvű elektromos szolgáltatást igényelne, az 60 millió tonnának megfelelő CO2 

megtakarítását eredményezné, ami megfelel az EU Kyotói Jegyzőkönyv szerinti üvegházhatás-csökkentési elkötelezettsége 

18%-ának. Körülbelül ugyanekkora megtakarítás lenne elérhető, ha a hatóságok nagy környezetvédelmi értékű épületek 

mellett döntenének. 

• Ha EU-szerte valamennyi hatóság több energia-hatékony számítógépet igényelne, és ezáltal az egész számítógéppiac ebbe 

az irányba mozdulna el, az 830 000 tonnányi CO2- megtakarítást tenne lehetővé. 

• Ha valamennyi európai közhatóság épületeiben hatékony WC-k és csapok működése mellett döntene, az a vízfogyasztást 

200 millió tonnával csökkentené (ami megegyezik az EU teljes háztartási vízfogyasztása 0,6%-ával). 

18 Zöld beszerzési kézikönyv önkormányzatok számára - Környezettudományi Központ Budapest 2003. március  

http://www.europa.eu/environment


 
Gál és Társa Ügyvédi Iroda 

1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: 373-0140; Fax: 373-0141 E-mail: iroda@galnet.eu 

 

9 

részt vegyen-e hasonló programokban, amelyek többek között hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a Hivatal vagy 

a közintézmények energia ellátása megújuló energiaforrásból valósuljon meg. (pl.: fűtés biztosítása 

napelem felhasználásával, geotermikus vagy szélenergia felhasználása). A jelenlegi gazdasági 

környezetben – figyelemmel a rendkívül magas indulási költségekre – többnyire csak hosszútávon 

képzelhető el hasonló kezdeményezés. 

 

A közbeszerzési eljárások során alkalmazandó zöld szempontok kommunikációs szempontból is előnyt 

jelenthetnek az egyes önkormányzatoknak, hiszen a zöld beszerzéseken keresztül mintegy példaként 

szolgálhatnak a lakosság, illetve a fogyasztók számára. Mindemellett természetesen etikai szempontból is 

indokolható a közpénzek környezetbarát termékekre való felhasználása.  

 

Az elmúlt évek tapasztalata egyre inkább az, hogy a helyi önkormányzatok a központi kormányzati 

szerveknél jóval rugalmasabban működő szervezetek, több lehetőségük, és sokszor több hajlandóságuk is 

van a kísérletezésre, az újításra. Európa számos országában a zöld beszerzési folyamatok elindítói, a 

program élenjárói a helyi önkormányzatok voltak. 

 

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a bevezetőben bemutatott Riói csúcs után elindított, a fenntartható 

fejlődés megvalósítását célzó folyamatoknak minden esetben egyik kulcsfogalma a közszféra 

beszerzéseinek környezetbaráttá tétele.
19

 Ez a cél szerepel az ENSZ Fenntartható Fejlődés Bizottságának 

programjában, és ezt tartalmazza az OECD tanácsának 1996. februári ajánlása is.
20

 Napjainkra a 

környezetbarát beszerzés megvalósításának célja bekerült a legtöbb európai ország környezetvédelmi 

programjába, köztük hazánk Nemzeti Környezetvédelmi Programjába is (NKP).
21

 Az NKP céljai között 

szerepel többek között az, hogy a közbeszerzések környezetkímélőbbé tételét jogszabály módosítással, 

illetve tájékoztató kézikönyvek közreadásával is elő kell segíteni. 

III. Jogszabályi háttér 

A „zöld” közbeszerzési gyakorlat bevezetésének alapvető feltétele, hogy az teljes mértékben megfeleljen a 

hatályos jogszabályoknak, megfelelően igazodjon az érvényes jogszabályi háttérhez és természetesen 

illeszkedjen az érintett település belső normarendszerébe, elképzeléseibe. Szabályozási háttér alatt értendők 

egyrészt a közbeszerzési jogszabályok, amelyek kifejezetten a közbeszerzési eljárások előkészítését, 

lefolytatását szabályozzák, másrészt a közbeszerzési eljárásokra közvetetten hatással lévő egyéb normák. 

(versenyjog, környezetvédelmi jog, csőd- és felszámolási eljárások joga, stb.) Természetesen ebben az 

esetben sem elhanyagolhatóak az egyéb társadalmi és erkölcsi normák, amelyek adott esetben –ha 

szükséges - tartalommal töltik meg az esetlegesen felmerülő joghézagokat. 

                                                        

19 Ezzel párhuzamosan az önkormányzatok szintjén is megjelent a kérdés komplex kezelése és az 1994-ben elfogadott 

Aalborg Charter ilyen irányú törekvéseit az ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) Európai 

Titkársága EcoProcura című programja keretében koordinálja. 

20 Recommendation on Improving the Environmental Performance of Government 

21 A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által 2002 októberében összeállított második, a 2003 és 2008 közötti 

időszakra vonatkozó Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezete foglalkozik a környezetbarát közbeszerzés 

problematikájával. A program megvalósítási területei között ugyanis akcióprogramként szerepel a Környezettudatosság 

Növelése Akcióprogram, amelynek átfogó célja a "a környezettudatos döntések és a fenntarthatóbb életmód ösztönzése". A 

további célkitűzések között szerepel a "környezetbarát termékek forgalmának növelése, a termékek környezeti jellemzésének, 

minősítésének (öko-címkézésének) fejlesztése". Továbbá elő kell segíteni a környezetbarát termékek és szolgáltatások előtérbe 

kerülését, a közbeszerzéseknél ezek előnyben részesítését. 
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III.1. Közbeszerzési jogszabályok 

Magyarországon a közbeszerzési eljárásokat elsődlegesen a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. 

(Kbt.) szabályozza, ezen kívül egyéb, alacsonyabb rendű jogszabályok tartalmazzák az egyes 

részletszabályokat. Külön rendelet tartalmazza például a közbeszerzési eljárások során az Európai Unió 

Hivatalos Lapjában (TED) és a Közbeszerzési Értesítőben (KÉ) megjelenítendő hirdetmények mintáját, 

külön rendelet szabályozza az építési beruházásokkal kapcsolatos eljárások lebonyolítását, és többek között 

külön rendelet határozza meg az elektronikus árlejtés feltételrendszerét. 

III.1.1. Történeti áttekintés 

Hazánkban az 1989-es fordulatot követően egészen 1995-ig kellet várni a megváltozott gazdasági 

környezetnek megfelelő közbeszerzési törvény megalkotására.
22

 A jogalkotó célja az államháztartás 

kiadásainak ésszerűsítése, a közpénzfelhasználás ellenőrizhetőségének a megteremtése, továbbá a 

közbeszerzések során a verseny tisztaságának biztosítása volt. Bár a jogszabály még nem tartalmazott 

kifejezetten a környezetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, de közvetett módon részben igazodott az 

akkori európai elvárásokhoz. 

 

A törvény kimondta, hogy az ajánlatkérő a foglalkoztatáspolitikai célkitűzések érvényesítése - beleértve a 

munkahelyteremtés ösztönzését -, az elmaradott térségek fejlesztése, a környezet védelme és a kis- és 

középvállalkozások részvételi esélye növelése érdekében az ajánlati felhívásban az e szempontok 

érvényesülését elősegítő feltételeket határozhat meg akkor is, ha azt e törvény nem teszi kötelezővé.
23

 

Vagyis a hivatkozott szabályozás lehetővé tette, hogy a törvény kifejezett rendelkezéseinek hiányában is 

meghatározhatott az ajánlatkérő olyan feltételeket az ajánlattételi felhívásban, amelyek a környezet 

védelmét hivatottak elősegíteni. 

 

Tehát a törvény lehetőséget teremtett arra, hogy az ajánlatkérők az ajánlati felhívás elkészítésekor, a 

közbeszerzési eljárás előkészítése során bizonyos környezetvédelmi szempontokat alkalmazzanak. A 

jogszabályváltozások következtében azonban egyre inkább abba az irányba mozdult el a későbbiek során a 

jogalkotó szándéka, hogy a környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele ne csak lehetőségként jelenjen 

meg, hanem azt az ajánlatkérők általános elvként, a közbeszerzési szabályrendszerbe illeszkedő kógens 

szabályként alkalmazzák az eljárás valamennyi szakaszában és az így megkötött szerződés teljesítése során 

is. 

 

A ’95-ös törvény egyik rendelkezése szerint az eljárás nyertese az lett, aki az ajánlatkérő részére az ajánlati 

felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján az előre meghatározott elbírálási 

szempontok szerint a legkedvezőbb ajánlatot tette. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy - 

visszalépése esetén, ha azt az ajánlati felhívásban előírta - az eljárás eredményének kihirdetésekor a 

következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített személlyel, szervezettel köthette meg a szerződést. 

Probléma akkor merülhetett fel az ajánlatkérő részéről, ha az értékelés eredményeként megállapította, hogy 

vannak egyforma minőségű, érvényes ajánlatok, ún. egyenértékű ajánlatok. A helyzet megoldására a 

jogalkotó környezetvédelmi szempontok beiktatását tartotta célszerűnek. Abban az esetben ugyanis, ha a 

nyertes ajánlatot nem lehetett megállapítani, akkor az egyenértékű ajánlatok esetén előnyben kellett 

részesíteni azt az ajánlatot, amely környezetbarát védjegyhasználattal rendelkező terméket tartalmazott, 

                                                        

22 A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 

23 A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 35. § (1) bekezdés 
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illetve ha ilyen nem volt, akkor azt az ajánlattevőt, amelynek a minőségbiztosítási rendszerét - bármely 

nemzeti rendszerben akkreditált - tanúsító tanúsította.
24

 A környezetbarát védjeggyel ellátott árura 

vonatkozó tényt a gazdasági kamarák által kiállított származási bizonyítvánnyal kellett igazolni. Ha az 

ajánlattételi határidő lejártáig ez a tény még nem volt igazolható, az ajánlattevőnek erről az ajánlatában 

kellett nyilatkoznia, és a tényt utólag kellett megfelelően igazolnia. 

 

2003-ban került sor a 1995-ös közbeszerzési törvényt hatályon kívül helyező új jogszabály megalkotására, 

és elfogadására. A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 2004. május 1-én lépett hatályba, 

éppen azon a napon, amikor hazánk az Európai Közösség teljes jogú tagjává vált. A hatályba lépés 

időpontja szimbolikusnak is tekinthető, hiszen az új jogszabály tartalmi szempontból szintén csatlakozott az 

Európai Közösség jogrendjéhez, annak rendelkezései – környezetvédelmi szempontból - már jóval 

részletesebbek és – a jogharmonizációs kötelezettségnek megfelelően - széles körben átvették a – a 

környezetvédelmi szempontokat szabályozó - közösségi irányelvek, rendeletek előírásait.
25

 

 

Az új törvény az ajánlattevők gazdasági, pénzügyi, műszaki és szakmai alkalmasságát, továbbá az igazolás 

módját már részletesebben szabályozta a korábbiakhoz képest, kifejtette azon alkalmassági szempontokat 

és igazolási módokat, amelyeket az ajánlatkérőként eljáró szervezetek az ajánlati felhívásban és a 

dokumentációban megjelölhettek. 

 

Valamennyi közbeszerzési tárgy esetén a műszaki alkalmasságot alátámasztó igazolási módok között 

szerepelt az elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvány, 

amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen meghatározott 

áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak, illetve elő lehetett írni a termelési képesség, a 

vizsgálati és kutatási eszközök, továbbá a minőségbiztosítási intézkedések bemutatását is.
26

  

 

Az ajánlatkérőnek lehetőséget adott a jogszabály arra, hogy az ajánlattevőkkel szemben alkalmassági 

követelményként írják elő bizonyos környezetgazdálkodási rendszer meglétét, környezetvédelmi 

intézkedések bemutatását. Ha tehát az ajánlatkérő az ajánlattevőknek bizonyos környezetvédelmi vezetési 

szabványoknak való megfelelőség tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítvány benyújtását 

írta elő, akkor a vonatkozó európai szabványsorozatnak megfelelő szervezet által tanúsított 

környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerre (EMAS) vagy a vonatkozó európai vagy nemzetközi 

környezetvédelmi vezetési szabványokra kellett hivatkoznia. Tekintettel az uniós csatlakozásra, az 

ajánlatkérő köteles elfogadni az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó 

egyenértékű tanúsítványt is, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb 

bizonyítékait is attól az ajánlattevőtől, aki nem juthat hozzá ilyen tanúsítványhoz, vagy akinek nem volt 

lehetősége arra, hogy ilyen tanúsítványt az adott határidőn belül beszerezze.
27

  

 

Elmondható, hogy ez a szabályozás a 2009. évi átfogó módosítás során érdemben nem változott, e 

kritériumok továbbra is alkalmazhatóak az ajánlati felhívás és a hozzá tartozó dokumentáció elkészítésekor. 

                                                        

24 A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény 59. § (1) bekezdés 

25 Az irányelveknek nincs ún. közvetlen hatálya, vagy közvetlen alkalmazhatósága, az csupán implementációs kötelezettséget 

fogalmaz meg a tagállammal szemben, amely kötelezettségének az irányelvben meghatározott határidőig eleget kell tennie. A 

tagállamnak tehát az irányelv rendelkezéseit át kell ültetnie – jogalkotással, vagy jogszabály módosítással – a saját 

jogrendszerébe. Ezzel szemben a rendeleteknek van közvetlen hatályuk, azok rendelkezései kötelezőek valamennyi tagállamra 

mindenfajta implementációs kötelezettség nélkül. 

26 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 67-68. §  

27 A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 68. § (4) bekezdés 



 
Gál és Társa Ügyvédi Iroda 

1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: 373-0140; Fax: 373-0141 E-mail: iroda@galnet.eu 

 

12 

III.2. Hatályos szabályozás 

A 2009. április 1-én hatályba lépett módosítás egyik nagy érdeme a környezet védelmének alapelvi szinten 

történő deklarációja. A törvény kimondja, hogy az ajánlatkérőnek beszerzése megvalósítása során 

törekednie kell a környezetvédelmi szempontok figyelembevételére.”
28

 

 

Tekintettel arra, hogy a 2009. április 1-i átfogó módosítás alapelvi szintre emelte a környezet védelmét, az 

ajánlatkérőknek a beszerzéseik során mind az előkészítés, mind a bonyolítás, mind pedig a szerződések 

teljesítése során törekedniük kell környezetvédelmi szempontok figyelembevételére. Jogi értelemben ezt a 

rendelkezést kizárólag a Kbt. hatálya alá tartozó beszerzések során kell figyelembe vennie az 

ajánlatkérőnek, azonban érdemes megfontolni az ilyen jellegű elgondolások beépítését egyéb, értékhatár 

alatti beszerzések lebonyolításába is. Például a Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárások során is 

elő lehet írni olyan alkalmassági feltételeket (ökocímke, környezetvédelmi irányítási rendszer, 

környezetvédelmi intézkedések bemutatása), melyek az alapelv gyakorlati megvalósítását eredményezik. 

 

A környezetvédelmi szempontokat több szinten, és az adott szinten belül is több féle módon lehet 

figyelembe venni, illetve ennek megfelelően alkalmazni. 

 

Monor Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal is évente többféle beszerzési eljárást folytat le, 

amely eljárások során, többféle módon tud alkalmazkodni a fentiekben meghatározott alapelvi 

rendelkezéshez. 

 

Kbt. hatálya alá nem 

tartozó beszerzés 

(ún. értékhatár alatti) 

Kbt. hatálya alá tartozó 

közbeszerzés 

Központosított 

közbeszerzés 

Helyben központosított 

közbeszerzés 

Alkalmassági feltétel 

előírása 

 Környezetvédelmi 

intézkedések bemutatása 

 Környezetvédelmi 

szabvány megléte 

Alkalmassági feltétel 

előírása 

 Környezetvédelmi 

intézkedések bemutatása 

 Környezetvédelmi 

szabvány megléte 

Megfelelő szállító 

kiválasztása  

ökocímke, egyéb 

környezetvédelmi 

védjegy előírása, 

meglétének 

ellenőrzése 

Alkalmassági feltétel 

előírása 

 Környezetvédelmi 

intézkedések bemutatása 

 Környezetvédelmi 

szabvány megléte 

Bírálati szempont 

meghatározása 

 Környezetvédelmi 

intézkedések 

bemutatásának 

értékelése (szakmai 

ajánlat) előre 

meghatározott 

szempontok alapján 

Bírálati szempont 

meghatározása 

 Környezetvédelmi 

intézkedések 

bemutatásának értékelése 

(szakmai ajánlat) előre 

meghatározott 

szempontok alapján 

Bírálati szempont 

meghatározása 

 Környezetvédelmi 

intézkedések 

bemutatásának értékelése 

(szakmai ajánlat) előre 

meghatározott 

szempontok alapján 

1. ábra 

 

A Kbt. alapján az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy a nyertes ajánlattevővel kötendő 

szerződés teljesítését sajátos – a jogszabályokkal összhangban álló – feltételekhez, így különösen szociális, 

                                                        

28 Kbt. 1. § (4) bekezdés (alapelvek) 
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illetőleg környezetvédelmi, minőségbiztosítási feltételekhez köti. Az ajánlatkérő e feltételekről részletesen a 

dokumentációban köteles rendelkezni.
29

 

 

A jelenlegi törvény a korábbi jogszabályhoz hasonlóan lehetőségként határozza meg azt, hogy az 

ajánlatkérő környezetvédelmi szempontokhoz kötheti a szerződés megkötését, vagyis, ha az ajánlattevő a 

dokumentációban, illetve az ajánlattételi felhívásban előre meghatározott feltételeket nem teljesíti, akkor 

annak jogkövetkezményei lehetnek. Az ajánlatkérőnek gyakorlatilag két választási lehetősége van, vagy 

már eleve nem köti meg az ajánlattevővel a szerződést, mivel az ajánlat – figyelemmel a Kbt. 88. § (1) 

bekezdés f) pontjára – érvénytelen, vagy a teljesítés során azonnali hatállyal felmondja a szerződést, esetleg 

eláll attól. Ez utóbbi esetben a szerződés tervezetben rögzíteni kell az elállás vagy az azonnali hatályú 

felmondás lehetőségét a fenti esetre vonatkoztatva. 

 

Ebben az esetben az ajánlatkérőnek figyelemmel kell arra lennie, hogy az adott – Kbt. 53. § (7) bekezdés 

szerinti – környezetvédelmi szempontot már nem írhatja elő a pályázatban bírálati szempontként. (nem 

részesítheti a feltételt elfogadó, illetve megajánló ajánlattevőt előnyben az értékelés során) 

 

Példa: Az Önkormányzat építési beruházás során előírja az ajánlattételi felhívásban, hogy a nyertes 

ajánlattevőnek az építési területen keletkezett hulladékot a jogszabályi előírásoknak megfelelően el kell 

szállítania. Ennek a feltételnek a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget, mintegy súlyos szerződésszegést követ 

el, vagyis az önkormányzat azonnali hatállyal felmondhatja a vállalkozási szerződést. 

 

A Kbt. további rendelkezése folytán építési beruházás és szolgáltatás megrendelése esetében az 

ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a 

környezetvédelemre, valamint köteles előírni, hogy tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés 

teljesítése során meg kell felelni.
30

 

 

A fentiekben meghatározott feltétel előírása esetén az ajánlatkérőnek meg kell adnia azon hatóságok és 

szervezetek elérhetőségét, ahol az ajánlattevő az egyes követelményekről, illetve kötelezettségekről 

tájékozódhat. Sajnálatos módon a jogalkotó csak a munkavállalók védelmét helyezte előtérbe, a 

környezetvédelemmel és az adózási kérdésekkel kapcsolatos tájékozódási kötelezettség csak lehetőség, 

amellyel vagy él az ajánlatkérő a környezetvédelem érdekében vagy nem, holott az építési beruházás 

tipikusan az a közbeszerzési eljárás, ahol nem csak az előkészítés és a bonyolítás során lehet „zöld” 

szempontokat érvényre juttatni, hanem a szerződés teljesítése során is. 

 

Az ajánlatkérő a műszaki leírás megadásával is biztosíthatja a környezetvédelmi szempontok érvényre 

juttatását. Ha az ajánlatkérő a műszaki leírás megadása során teljesítmény-, illetve funkcionális 

követelmények keretében környezetvédelmi jellemzőket állapít meg, hivatkozhat az európai vagy nemzeti 

(illetve nemzetközi) ökocímkékre vagy bármely más ökocímke által meghatározott részletes leírásokra, 

vagy szükség esetén azok egy részére. Ennek konjunktív feltétele, hogy ezek a leírások alkalmasak 

legyenek a közbeszerzés tárgya tekintetében megkövetelt jellemzők meghatározására, a címke 

követelményeit tudományos adatok támasszák alá, az ökocímke olyan eljárás keretében kerüljön 

elfogadásra, amelyben valamennyi érdekelt fél részt vehetett, és a leírások valamennyi érdekelt számára 

hozzáférhetőek legyenek. 

                                                        

29 Kbt. 53. § (7) bekezdés 

30 Kbt. 55. § (3) bekezdés 
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Egy építési beruházás esetében ajánlott már a tervező kiválasztása során előírni azt, hogy a terveket 

környezetvédelmi szempontok szerint kell elkészíteni. Ebben az esetben már biztosítva van a „zöld” 

szemlélet a közbeszerzési eljárás során, és az ajánlattevők számára is egyértelművé válik, hogy a 

kivitelezési munkálatok során környezetbarát technológiát, eszközöket használhatnak. 

 

Az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívásban jelezheti, hogy az ökocímkével ellátott termékek és 

szolgáltatások esetében vélelmezi a közbeszerzési műszaki leírásnak való megfelelést. Ebben az esetben el 

kell fogadnia valamennyi megfelelő bizonyítási eszközt, így különösen a gyártótól származó műszaki 

dokumentációt vagy valamely elismert szervezettől származó vizsgálati jelentést. Elismert szervezetnek 

minősül az olyan vizsgáló és kalibráló laboratórium, valamint tanúsító és ellenőrző szervezet, amely 

megfelel az alkalmazandó európai szabványoknak. Az ajánlatkérő köteles továbbá elfogadni a más 

tagállamokban székhellyel rendelkező elismert szervezet által kiadott tanúsítványokat is. 

 

Az ajánlatkérők az eljárások során különböző technikai normákat is meghatározhatnak. Ezek a teljes 

európai normáktól az európai műszaki engedélyeken és a nemzetközi normákon át a nemzeti normákig és 

műszaki előírásokig vezetnek. A normák hasznosak a közbeszerzési előírásokban, mivel világosak, nem 

diszkriminatívak és konszenzusos alapon hozzák azokat létre. Európai szinten ezeket az európai 

szabványügyi szervezetek – az Európai Szabványosítási Bizottság (CEN), az Európai Elektrotechnikai 

Szabványügyi Bizottság (CENELEC),
31

 továbbá az Európai Távközlési Szabványügyi Hivatal (ETSI)
32

 – 

határozza meg. Az európai szabványosítási folyamat a résztvevők széles körét fogja át, kiterjed a nemzeti 

hatóságokra, környezetvédelmi szervezetekre, fogyasztói szövetségekre és az iparra.  

 

Némely technikai norma olyan kikötéseket tartalmaz, amelyek magukban foglalják a termékek vagy 

szolgáltatások környezeti jellemzőit is. Ha ezeket az előírásokat alkalmazzák a közbeszerzésben, az 

ajánlattevőknek bizonyítékkal kell majd szolgálniuk vagy arra vonatkozólag, hogy meg tudnak felelni e 

szabványoknak, vagy ha nem követik ugyanezeket a módszereket, megfelelnek annak a 

teljesítményszintnek, amelyet a norma előír. Ha ezzel a bizonyítékkal nem tudnak szolgálni, az ajánlatot 

érvénytelenné kell nyilvánítani.  

 

Elmondható, hogy az európai szabványügyi szervezetek igyekeznek előmozdítani a környezetvédelmi 

megfontolások érvényesülését.
33

 Az Európai Bizottság maga is elkötelezett a technikai normák zöld 

szemléletűvé tétele mellett, többek között elfogadott egy közleményt a környezetvédelmi szempontoknak 

az európai szabványosításba történő integrációjával kapcsolatban.
34

 

A közbeszerzés folyamatában, illetve elsősorban annak előkészítése során lehetséges, hogy még egy 

piackutatás lefolytatása után sem biztos abban az ajánlatkérőként eljáró önkormányzat, hogy léteznek-e a 

beszerzendő termékeknek, szolgáltatásoknak vagy építési beruházásoknak zöld alternatívái, vagy 

bizonytalan azok ára vagy minősége tekintetében. Ebben az esetben érdemes lehet felkérni a potenciális 

ajánlattevőket zöld változatok benyújtására, vagyis ilyenkor az ajánlatkérőnek biztosítania kell az 

alternatív ajánlat benyújtásának a lehetőségét. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat létrehoz egy technikai 

minimumkövetelmény-csoportot a beszerzendő termékre vonatkozólag, aminek vonatkoznia kell mind a 

                                                        

31 www.cenelec.org 

32 www.etsi.org 

33 A CEN rendelkezik egy külön környezetvédelmi helpdeskkel, amely a technikai bizottságoknak nyújt segítséget és ad 

tanácsot. 

34 A 2004. február 25-én elfogadott közlemény (COM (2004) 130 jogerős); további információ: EUROPA - Environment - 

Standardisation 

http://www.cenelec.org/
http://www.etsi.org/
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termékkel kapcsolatos semleges ajánlatra, mind pedig annak „zöld” változatára. Az utóbbit az ajánlattevő 

egészít ki majd környezetvédelmi dimenzióval. Az ajánlatok beküldésekor az ajánlatkérő összehasonlíthatja 

azokat (mind a semleges, mind a „zöld” változatokat) ugyanazon elbírálási feltételrendszer alapján. Így 

gyakorlatilag rendelkezésre állnak a környezetvédelmet szolgáló változatok és összehasonlítási lehetőség 

van a környezetbarát és a szokásos megoldások között (ugyanazon, szabvány szerinti technikai 

követelmények alapján). Az ajánlattevőknek tehát lehetőségük van arra, hogy az eredeti tender vagy a 

változat alapján nyújtsanak be ajánlatokat, hacsak erről a szerződéskötő hatóság másképpen nem 

rendelkezik. 

 

Ahhoz, hogy lehetőség legyen egy közbeszerzési eljárásban alternatív változatok elfogadására, a 

következőket kell jeleznie a pályázati dokumentációban: 

 

 Az ajánlatkérő változatokat is elfogad; 

 Azokat a minimális környezetvédelmi feltételeket, amelyeknek a változatok eleget kell, hogy 

tegyenek (pl. a jobb környezetvédelmi teljesítmény); 

 Speciális követelmények ajánlati változatok benyújtásával kapcsolatban (mint pl. egy külön boríték 

előírása változat jelzéssel vagy annak feltüntetésével, hogy változatot csak a semleges ajánlattal 

együtt lehet benyújtani.); 

 

Az ajánlatkérőknek lehetőségük van arra is, hogy bizonyos környezetvédelmi kritériumokat alkalmassági 

feltételként határozzanak meg. Ebben az esetben az előírt feltételek hiánya az ajánlat érvénytelenségét 

vonja maga után. Az európai közbeszerzési irányelvek és a Kbt. részletesen felsorolják azon kiválasztási 

feltételeket, amelyeket az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás előírásai között szerepeltethet az ajánlattevők 

műszaki, szakmai alkalmasságának ellenőrzése céljából.  

 

Fontos kihangsúlyozni, hogy alkalmassági szempontként kizárólag csak olyan feltételeket lehet az 

ajánlattételi felhívásban meghatározni, amely feltételeket az ajánlatkérő nem értékeli bírálati szempontként, 

és amelyet nem határozott meg a Kbt. 53. § (7) bekezdés szerinti feltételként.
35

 

 

A kettős értékelés tilalmára a hirdetmény feladásakor a Közbeszerzések Tanácsának Szerkesztőbizottsága 

is minden esetben felhívja a figyelmet, ilyenkor a hirdetmény hiánypótlásának keretében lehet a problémát 

orvosolni. Ha nem kerül sor a kijavításra, akkor könnyen jogorvoslati eljárás lehet a tilalom megszegésének 

következménye. 

 

Az alábbi táblázat foglalja össze azokat az alkalmassági szempontokat, amelyeket igazoltatni lehet az egyes 

ajánlattevőkkel. 

 

Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 

alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható az 

alábbiak szerint.
 36

 Amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek erőforrást nyújtó szervezet 

bevonásával, ill. 10% alatti alvállalkozó – Kbt. 69. § (8) bekezdése szerinti – igénybevételével kíván 

megfelelni, úgy ezeknek a szervezeteknek is be kell nyújtaniuk a megfelelő igazolásokat. 

                                                        

35 Kbt. 57. § (4) bekezdés: „A (3) bekezdés a) pontja szerinti részszempontokat az ajánlatkérőnek az alábbi 

követelményeknek megfelelően kell meghatároznia: a) a részszempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés 

teljesítéséhez szükséges pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága;” 

 

36 Kbt. 67. § (1) – (4) bekezdés 
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 A műszaki-technikai felszereltségének, a minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, 

illetőleg vizsgálati és kutatási eszközeinek leírásával;  

 Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük 

ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a 

minőségellenőrzésért felelősek;  

 Elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítvánnyal, 

amely tanúsítja, hogy a leírásokra vagy szabványokra történő hivatkozással egyértelműen 

meghatározott áru megfelel bizonyos leírásoknak vagy szabványoknak;  

 A termelési képességéről, illetőleg vizsgálati és kutatási eszközeiről, minőségbiztosítási 

intézkedéseiről az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal, ha az áru összetett, 

vagy ha különleges célra szolgál.  

É
p

ít
és

i 
b

er
u

h
á

zá
s 

 A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírásával;  

 Az ajánlattevő, illetőleg vezető tisztségviselői végzettségének és képzettségének ismertetésével, és 

különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetésével, akik az építési 

beruházás teljesítéséért felelősek;  

 Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük 

ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a 

minőségellenőrzésért felelősek; 

 Indokolt esetben azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az 

ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud;   

S
zo

lg
á

lt
a

tá
s 

 Az ajánlattevő, illetőleg vezető tisztségviselői végzettségének és képzettségének ismertetésével, és 

különösen azon személyek végzettségének és képzettségének ismertetésével, akik a szolgáltatás 

teljesítéséért felelősek;  

 Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetőleg vezetőknek a megnevezésével, képzettségük 

ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, különösen azok bemutatásával, akik a 

minőségellenőrzésért felelősek;  

 A teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetőleg műszaki felszereltség leírásával;  

 A minőség biztosítása érdekében tett intézkedéseinek, illetőleg vizsgálati és kutatási eszközeinek 

leírásával;  

 A termelési képességéről, illetőleg vizsgálati és kutatási eszközeiről, minőségbiztosítási 

intézkedéseiről az ajánlatkérő vagy más szervezet által végzett vizsgálattal, ha a szolgáltatás 

összetett, vagy ha különleges célra szolgál;  

 Indokolt esetben azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az 

ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud; 

2. ábra 

Műszaki, szakmai alkalmasság körében az ajánlatkérő előírhatja olyan, már korábban teljesített szerződések 

(referencia) bemutatását, ahol az egyes környezetvédelmi szempontokat az ajánlattevő érvényre jutatta. 

 

Példa: Az Önkormányzat árubeszerzés esetében előírja olyan referencia munka igazolását, ahol az 

ajánlattevő már alkalmazott bizonyos környezetvédelmi kritériumokat. (pl.: ökocímkével ellátott termék 

szállítása). 

 

Példa: ha egy önkormányzat biztosítani kívánja, hogy egy középület környezetvédelmi teljesítmény 

szempontjából szigorú normák szerint épüljön, érdemes a pályázó építészeket felkérni, hogy 

szolgáltassanak bizonyítékot azzal kapcsolatban, hogy terveztek már korábban kiváló környezetvédelmi 

minőségű épületeket. Ennek megfelelően, ha egy önkormányzati hatáskörbe tartozó létesítményt 

környezetvédelmi szempontból kényes területen kell felépíteni, a szerződéskötő hatóságnak bizonyítékot 
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lehet kérnie arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő rendelkezik ilyen feltételek mellett történő 

projektvezetés terén szerzett tapasztalattal. 

 

Példa: Az azbesztszigetelés Európa-szerte még mindig számos épületben megtalálható. Amikor ezeken az 

épületeken karbantartási munkálatokat végeznek, fontos, hogy az azbeszt eltávolítását képesített 

vállalkozók végezzék. A hozzáértés igazolására egyes tagállamok engedélyezési rendszereket működtetnek 

az ilyen feladatok végzésére specializálódott ajánlattevők kiválasztására. Annak feltüntetése a kiválasztási 

feltételek között, hogy az ajánlattevők rendelkezzenek megfelelő, az erre hivatott hatóság által kiadott 

engedély által tanúsított tapasztalattal az ilyen feladatok elvégzésére vonatkozóan, vagy egy ezzel 

egyenértékű, a technikai alkalmasságra vonatkozó igazolással, fontos annak érdekében, hogy minimumra 

csökkenthető legyen az ilyen munka elvégzésével kapcsolatos egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi 

kockázat. 

 

Példa: Ha az ajánlatkérő előírja a környezetgazdálkodási rendszer meglétét, mint alkalmassági feltételt, 

akkor egy esetleges környezetvédelmi jellegű bírálati szempont (pl. környezetvédelmi szempontú projektterv 

megléte és annak minősége) során a környezetirányítási rendszer meglétét már nem értékelheti. Ez a kettős 

értékelés tilalma. 

 

Az ajánlatkérők környezetvédelmi sajátosságokat a bírálati szempontok meghatározásánál is 

alkalmazhatnak, például értékelhetik – elsősorban építési beruházásoknál – a benyújtandó ajánlat azon 

szakmai részét, amely a környezetvédelmi szempontok érvényre juttatását mutatják be a szerződés 

teljesítése során. 

III.2.2. Az építési beruházások speciális szabályai 

Az építési beruházás tárgyú közbeszerzések esetében az ajánlatkérőknek a Kbt. rendelkezésein túl 

figyelemmel kell lenniük az építési beruházások közbeszerzési eljárás során készítendő dokumentációjának 

tartalmáról szóló 215/2010 (VII.9.) Kormányrendelet előírásaira is.  

 

Ennek a jogszabálynak természetesen van praktikus és jogi oldala egyaránt. Praktikus szempontból 

rendkívül hasznos, hogy a jogalkotó támogatni kívánja a közbeszerzések „kizöldítését”, azonban ennek a 

módja jogi szempontból bizonyos aggályokat vethet fel. Alapvető kérdésként merül fel, hogy vajon a 

nevezett rendelet a „lex specialis derogat legi generali” jogelv alapján a törvényhez képest részletesebb, ha 

úgy tetszik, akkor speciális szabályokat állapít-e meg, vagy éppen a törvény rendelkezéseivel ellentétes 

módon határoz meg jogokat és kötelezettségeket. Egyértelmű törvényi rendelkezés és mondhatni 

„kijegecesedett” alkotmánybírósági, bírósági és Közbeszerzési Döntőbizottsági jogalkalmazói gyakorlat 

hiányában ez a kérdés nem válaszolható meg jelenleg egyértelműen. A jelen tanulmánynak nem is célja, 

hogy ezt a kérdést tisztázza, nyilvánvaló, hogy az ajánlatkérőknek mindig a hatályos jogszabályok szerint 

kell eljárniuk, függetlenül attól, hogy az valóban alkalmas-e arra, hogy a hozzárendelt célokat elérje vagy 

sem. 

 

A Kormányrendelet úgy rendelkezik, hogy építési beruházás esetén az ajánlatkérőnek a dokumentációt, 

illetve versenypárbeszéd esetén az ismertetőt a rendelet 1. sz. melléklete szerinti tartalommal kell 

elkészítenie. 
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A Kormányrendelet kimondja, hogy a dokumentációban az ajánlatkérőnek ismertetnie kell az építési 

tevékenységet befolyásoló, átlagostól eltérő körülményeket és környezeti tényezőket (pl. környezet-, 

természet- és örökségvédelmi követelmények). 

 

A Kbt. rögzíti, hogy a bírálati részszempontoknak mennyiségi vagy más módon értékelhető tényezőkön kell 

alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, illetőleg a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk 

(az ellenszolgáltatáson kívül például: 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).
37

  

 

Egyértelmű, hogy a bírálati szempontnak valamilyen értékelhető – elsősorban objektív - tényezőn kell 

alapulnia. Ha az ajánlatkérő környezetvédelmi aspektusokat kíván bírálati szempontként értékelni, akkor 

nagyon pontosan meg kell határoznia a dokumentációban az értékelés feltételeit, annak keretét, mivel egy 

szubjektív értékelési módszerrel könnyen belefuthat jogorvoslati eljárásba, amit éppen a vesztes ajánlattevő 

kezdeményez. Rendkívül nehéz azonban olyan értékelhető szempontot kitalálni, ami objektíve értékelhető 

tényezőn alapul és a környezetvédelemmel van összhangban. 

 

Példa: A Concordia Bus esete 

1997-ben a finnországi 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 odaítélési feltételek egyike értelmében a társaságok pluszpontokra tehettek szert, 

ha bizonyos kibocsájtási és zajszinteket betartottak. Ezen pluszpontok alapján a szerződést a HKL-nek 

ítélték, ami a városi közlekedési társaság. A Concoria Bus, a versenytárs, aki nem kapta meg a szerződést, 

megtámadta ezt a döntést azzal érvelve, hogy a kibocsájtási és zajszinteket nem lehetett bírálati 

szempontként alkalmazni, mert azok nem eredményeztek gazdasági előnyt a szerződéskötő hatóság 

számára.
38

 

 

A fenti bírósági döntésből, valamint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irányelvekből következik, hogy 

valamennyi bírálati szempontnak négy feltételnek kell megfelelnie. 

 

 A bírálati szempontoknak kapcsolódniuk kell a szerződés tárgyához; 

 A bírálati szempontoknak, speciálisnak és objektíven számszerűsíthetőeknek kell lenniük; 

 A bírálati szempontoknak korábban meghirdetetteknek kell lenniük; 

 A bírálati szempontok a Közösségi és hazai jogszabályok tiszteletben tartásával kell, hogy 

kialakításra kerüljenek. 

 

A Bíróság döntései tehát azt támasztják alá, hogy a bírálati szempontok sohasem ruházhatnak korlátlan 

szabadságot a szerződéskötő hatóságokra. Szükséges e választási szabadság korlátozása speciális, mérhető, 

termékfüggő kritériumok megállapítása, vagy amint azt a Bíróság megfogalmazta „adekvátan speciális és 

objektív módon számszerűsíthető” kritériumok révén. 

 

Példa: A Wienstrom-esetben a Bíróság úgy találta, hogy annak érdekében, hogy az ajánlattevőknek egyenlő 

esélyeket biztosítsanak pályázati feltételeik megfogalmazásakor, a szerződéskötő hatóságnak a bírálati 

szempontokat olyan módon kell megfogalmaznia, hogy „valamennyi megfelelően jól tájékozott, gondos 

                                                        

37 Kbt. 57. § (4) bekezdés c) pont 

38 C-513/99 számú döntés 
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ajánlattevő azokat ugyanolyan módon értelmezze”. A bírálati szempontok szükséges érthetősége és 

mérhetősége másik eleme a Bíróság megfogalmazásában az volt, hogy a szerződéskötő hatóság csak olyan 

feltételeket szabhat, amelyek révén az ajánlattevők által biztosított információk ellenőrizhetőek. 

 

 

Példa: Értékelni lehet például, hogy rendelkezik-e az ajánlattevő minőségirányítási rendszer 

alkalmazásához köthető tanúsítvánnyal vagy éppen be tud-e mutatni környezetvédelmi intézkedéseket, 

amelyeket a szerződés teljesítése során alkalmazni tud. Ha rendelkezik tanúsítvánnyal, vagy be tud mutatni 

érdemi intézkedéseket, akkor 1 pontot kap, ha nem, akkor 0 pontot. Ha rendelkezik tanúsítvánnyal, akkor 2 

pont, ha csak intézkedéseket tud bemutatni, akkor 1 pont, ha egyiket sem tudja felmutatni, akkor 0 pont. 

Ha például az építési területről az ajánlattevő elszállítja az elbontott elemeket, akkor 1 pontot kap, ha újra 

hasznosít bizonyos elemeket, akkor 2 pontot kap. 

Előre meg lehet határozni, hogy a beépítendő anyagok hány %-nak kell környezetbarátnak lenniük (lehet 

szabványra hivatkozni), ha az ajánlattevő ennél magasabb arányt vállal, akkor arányosan nagyobb 

pontszámot kap. 

 

Abban az esetben, ha magát az intézkedés tartalmát, minőségét kívánja az ajánlatkérő pontozni, akkor 

szükségtelenül is bele kerülnek szubjektív elemek az értékelésbe, ami jogorvoslati eljáráshoz, és ezzel 

együtt az eljárás elhúzódásához, legrosszabb esetben pedig pénzbírsághoz is vezethet. 

 

Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne a szakmai tartalmat értékelni, de ebben az esetben érdemes szakértőket 

bevonni a Bíráló Bizottság munkájába, akik aláírásukkal hitelesítik azt a döntést, ami alapján sorba 

rendezik az egyes ajánlatokat és ezzel meghatározzák az adható pontszámok mértékét. 

III.3. „Közvetett” jogszabályok 

A környezetvédelmi szempontú közbeszerzési gyakorlat kialakítása szempontjából nem szabad 

elfeledkezni arról, hogy a kifejezetten közbeszerzési tárgyú jogszabályok mellett számos egyéb, a „zöld” 

közbeszerzésre hatással lévő más rendelkezésre is tekintettel kell lenni. 

A jogforrási hierarchia csúcsán álló Alkotmány az alapjogok között nevesíti az egészséges környezethez 

való jogot, és annak biztosítását állami feladatként határozza meg.  

Természetesen a kifejezetten állami feladatok mellett a jogszabályok az önkormányzatokra is telepítenek 

környezetvédelmi tárgyú kötelezettségeket, feladatokat. Az önkormányzatok konkrét, 

környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait azonban nem az Alkotmányból, hanem az önkormányzati 

törvény (Ötv.) 
39

 rendelkezéseiből vezethetjük le, azzal, hogy a feladatok egy részét – értelemszerűen a 

legfontosabb alapfeladatokat - kötelezően ellátandónak minősíti, egy másik részének ellátást pedig az 

önkormányzatok döntéseire és lehetőségeire bízza. 

 

 

Kötelező feladatok: 

 Egészséges ivóvízellátás biztosítása; 

 Óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás és nevelés biztosítása; 

 Egészségügyi és a szociális alapellátás; 

 Közvilágítás biztosítása; 

 Helyi közutak és a köztemető fenntartása; 

                                                        

39 A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 
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 Nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesülésének előmozdítása; 

 

A szabadon választható feladatok között szerepel számos, a környezetvédelemmel kapcsolatos 

tevékenység, amelyeket az egyes önkormányzatok a saját döntésüktől függően felvállalhatnak. 

 

Szabadon választható, környezetvédelmet érintő feladatok: 

 Az épített és természeti környezet védelme; 

 Vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás; 

 Köztisztaság és a településtisztaság biztosítása;  

 Az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése; 

 

Az Ötv. ugyan nem mondja ki expressis verbis, hogy az egyes önkormányzatoknak környezetvédelmi 

szempontokat kellene a közbeszerzési eljárásaik lebonyolítása során érvényre juttatniuk, de a Kbt. erre 

vonatkozóan kellő jogalapot teremt valamennyi ajánlatkérő számára.  

 

Az Ötv. által meghatározott generális feladatok mellett a környezetvédelmi törvény (Kt.) határozza meg a 

települési önkormányzatok – környezetvédelmet érintő - konkrét tevékenységeit, melyek az alábbiak 

szerint alakulnak: 

 

A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében: 

 biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt 

hatósági feladatokat; 

 önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki a 48/E. §-ban foglaltak szerint, amelyet 

képviselőtestülete (közgyűlése) hagy jóvá; 

 a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg 

határozatot hoz;
40

 

 együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más önkormányzatokkal, 

társadalmi szervezetekkel; 

 elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább 

évente egyszer tájékoztatja a lakosságot; 

 a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti 

állapot javítását. 

 

A Kt. tehát törvényi szinten előírja az önkormányzatok számára, hogy biztosítsák a környezet védelmét 

szolgáló jogszabályok végrehajtását, vagyis ha a Kbt. jelen kézikönyvben ismertetett szabályaira azt 

mondjuk, hogy a környezet védelmét hivatottak szolgálni, akkor az önkormányzatoknak törvényi 

kötelezettségük, hogy a Kbt. vonatkozó rendelkezésinek a végrehajtását biztosítsák, azaz teremtsék meg az 

alkalmazásuk keretfeltételeit. Ez azt jelenti, hogy a belső szabályzatokban adott esetben érvényre lehetne 

juttatni legalább azokat a követelményeket, amelyek a „zöld” közbeszerzés első szintjéhez tartoznak, a 

második szinthez tartozó szempontok érvényre juttatása pedig értelemszerűen a közbeszerzés tárgyától 

függően alkalmazható. 

 

                                                        

40 A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a fővárosi közgyűlés 

önkormányzati rendeletben - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon és mértékben - illetékességi 

területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben korlátozó környezetvédelmi előírásokat 

határozhat meg. [Kt.48. § (1) bekezdés] 
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A Kt. rendelkezik arról is, hogy valamennyi önkormányzatnak el kell fogadnia egy Környezetvédelmi 

Programot, ami közép- és hosszú távon meghatározza azokat a legfontosabb környezetvédelmi 

prioritásokat. A Környezetvédelmi Program tartalma inkább a „zöld” közbeszerzés harmadik szintjéhez 

kapcsolódik, amikor a beszerzés végterméke jelenti a környezetvédelmi szempont érvényre juttatását, 

vagyis, amikor Monor Város Önkormányzata arra törekszik, hogy minimálisra csökkentse a gépjárművek 

számát a belvárosban, akkor tulajdonképpen a harmadik szint megvalósítását tűzi ki célul. 

III.4. Közösségi jogalkotás 

Az Európai Közösség jogrendszere kettős, egyrészt léteznek az elsődleges (primer) jogforrások, mint az 

alapító szerződések és ezek módosításai, illetve az ezekhez kapcsolódó kiegészítő szerződések. (EGK, 

Euratom, ESZAK Szerződés, az EK egységes Tanácsot és Bizottságot létrehozó szerződés, a költségvetési 

szerződés, a csatlakozási szerződések és a csatlakozási okmányok, az Egységes Európai Okmány, az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás, a Maastrichti Európai Unió létrehozásáról szóló 

Szerződés, Amszterdami Szerződés). 

 

Másrészt beszélhetünk a másodlagos (szekunder) jogforrásokról, amelyek az Európai Unió szervei által 

kiadott rendeletek, irányelvek, ajánlások, határozatok, állásfoglalások, melyek az Európai Bíróság 

döntéseivel, a bennük leírt jogelvekkel alkotják együttesen a másodlagos jogot. 

 

A környezetvédelemmel generálisan foglalkozó alapító szerződés 6. cikke előírja, hogy a környezetvédelmi 

követelményeket be kell illeszteni a közösségi politikák és tevékenységek meghatározásába és 

végrehajtásába.
41

 Ennek az általános felhatalmazásnak, illetve megfogalmazásnak a másodlagos 

jogforrások, a bírósági gyakorlat és a tagállamok nemzeti jogalkotásai adják a konkrét tartalmát. 

 

A másodlagos jogforrásokkal kapcsolatban ki kell emelni a rendeletek és az irányelvek közötti alapvető 

különbséget. Ez azért is fontos, mert a közbeszerzési kérdéseket az EU irányelvi szinten szabályozza, ami 

azt jelenti, hogy a keretek megadásán túl a részletes szabályok kidolgozását a tagállamokra bízza. 

 

A rendelet egy olyan jogszabály, amely minden tagországban kötelező és közvetlenül alkalmazandó, 

anélkül, hogy azt a nemzeti jogba a tagállamoknak külön át kellene ültetniük, vagyis nincs implementációs 

kötelezettség. Ezzel szemben az irányelv a Tanács vagy Bizottság által kibocsátott olyan jogi aktus, amely 

az elérendő célok tekintetében kötelezi a tagállamokat, azonban a cél eléréséhez szükséges eljárások 

megválasztását, a nemzeti jogrendszerbe illesztés módját a tagállamok hatáskörébe utalja. 

 

Az 1990-es években az EU megalkotta a közbeszerzési témájú közösségi irányelveket. 

 A szolgáltatás megrendelés szabályainak összehangolásáról szóló 92/50/EGK tanácsi irányelv, 
42

 

 Az árubeszerzés szabályainak összehangolásáról szóló 93/36/EGK tanácsi irányelv
43

 

 Az építési beruházás beszerzése szabályainak összehangolásáról szóló 93/37/EGK tanácsi 

irányelv
44

  

 

                                                        

41 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/91/EK irányelve 

42 HL L 209., 1992.7.24., 1. o. A legutóbb a 2001/78/EK bizottsági irányelvvel (HL L 285., 2001.10.29., 1. o.) módosított 

irányelv. 

43 HL L 199., 1993.8.9., 1. o. A legutóbb a 2001/78/EK bizottsági irányelvvel módosított irányelv. 

44 HL L 199., 1993.8.9., 54. o. A legutóbb a 2001/78/EK bizottsági irányelvvel módosított irányelv. 
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A 2000-es évek elején az Európai Unión belül elindultak az egységes szabályozás kialakítására irányuló 

törekvések, és ezen elhatározás eredményeként született meg a 2004/18 EK irányelv, amely már 

egységesen szabályozza az egyes közbeszerzési tárgyakra vonatkozó rendelkezéseket. 

 

Az irányelv alapján azoknak az ajánlatkérő szervezeteknek, amelyek környezetvédelmi követelményeket 

kívánnak meghatározni egy adott szerződés megkötéséhez kapcsolódó közbeszerzési dokumentáció 

műszaki leírásában, környezetvédelmi jellemzőket állapíthatnak meg, mint például valamely gyártási 

módszer és/vagy a termékcsoportok vagy szolgáltatások konkrét környezeti hatásai. Alkalmazhatnak 

továbbá megfelelő, az ökocímkékben meghatározott leírásokat, feltéve, hogy a címke követelményeit 

tudományos adatok alapján, olyan eljárás során dolgozzák ki és fogadják el, amelyben az érdekeltek, azaz a 

kormányzati szervek, fogyasztók, gyártók, forgalmazók és környezetvédelmi szervezetek is részt vehetnek, 

továbbá feltéve, hogy a címke hozzáférhető és minden érdekelt félnek a rendelkezésére áll. Amennyiben 

lehetséges, az ajánlatkérő szervezeteknek olyan műszaki leírást kell megalkotniuk, amely figyelembe veszi 

a fogyatékkal élők számára való hozzáférhetőség szempontjait és a valamennyi felhasználó számára 

alkalmas kialakítást. A műszaki leírást továbbá egyértelműen kell megfogalmazni úgy, hogy minden 

ajánlattevő tudja, mit tartalmaznak az ajánlatkérő szerv által megállapított követelmények. 

 

Az irányelv egyértelmű iránymutatásként fogalmazza meg a tagállamokkal szemben, hogy abban az 

esetben, amikor az építési beruházás és/vagy szolgáltatás jellege indokolttá teszi környezetvédelmi vezetési 

intézkedések vagy környezetgazdálkodási rendszerek alkalmazását a szerződés teljesítése során, akkor 

ilyen intézkedések vagy rendszerek alkalmazása előírható. A környezetgazdálkodási rendszerek, 

függetlenül attól, hogy nyilvántartásba vették-e azokat olyan közösségi jogi eszközök alapján, mint például 

a 761/2001/EK rendelet (EMAS),
45

 azt igazolhatják, hogy a gazdasági szereplőnek, vagyis az egyes 

ajánlattevőknek megvan a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki alkalmassága.  

 

 

Amennyiben az ajánlatkérő szervezetek környezetvédelmi jellemzőket állapítanak meg teljesítmény, illetve 

funkcionális követelmények tekintetében, használhatják az európai vagy nemzeti (illetve nemzetközi) 

ökocímkék vagy bármely más ökocímke által meghatározott részletes leírásokat, vagy szükség esetén azok 

egy részét, feltéve, hogy ezek a leírások megfelelőek a szerződés tárgyát képező árubeszerzés vagy 

szolgáltatás jellemzőinek meghatározására, és a címke követelményeit tudományos adatok alapján 

állapítják meg, illetve az ökocímkét olyan eljárás keretében fogadták el, amelyben valamennyi érdekelt fél - 

így kormányzati szerv, fogyasztó, gyártó, forgalmazó és környezetvédelmi szervezet - részt vehetett, és a 

leírások valamennyi érdekelt fél számára hozzáférhetők. 

 

Az ajánlatkérő szerv az ajánlattételhez szükséges dokumentációban megnevezheti - vagy valamely tagállam 

által kötelezhető arra, hogy megnevezze - azt a szervet vagy szerveket, amelytől, illetve amelyektől a 

részvételre jelentkező vagy az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat az építési beruházás kivitelezése, 

illetve a szolgáltatás teljesítése szerinti tagállamban, régióban vagy településen hatályos, adózással, 

környezetvédelemmel, munkavédelmi rendelkezésekkel és munkafeltételekkel kapcsolatos 

kötelezettségekről, amelyeket az építési területen végzendő építési munkákra,  illetve a szerződés teljesítése 

során nyújtott szolgáltatásokra alkalmazni kell. 

A fentiekben említett tájékoztatást adó ajánlatkérő szerv felhívja az ajánlattevőket vagy a közbeszerzési 

eljárásban részvételre jelentkezőket arra, hogy nyilatkozzanak arról, hogy ajánlatuk elkészítésénél 

                                                        

45 Az Európai Parlament és a Tanács 2001. március 19-i 761/2001/EK rendelete a szervezeteknek a közösségi 

környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről (HL L 114., 

2001.4.24., 1. o.). 
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figyelembe vették az építési beruházás kivitelezése, illetve a szolgáltatásnyújtás helyén hatályos 

munkavédelmi rendelkezésekkel és munkafeltételekkel kapcsolatos kötelezettségeket. 

 

Elmondható, hogy a fentiekben meghatározott irányelvi rendelkezéseket a magyar közbeszerzési törvény 

megfelelően beemelte a magyar jogba, és ezzel a magyar jogszabály – különösen a 2009-es átfogó 

módosítást követően – szinte teljes mértékben megfelel – a környezetvédelmi szempontok érvényre 

juttatását illetően - a közösségi elvárásoknak. 

IV. „Zöld” közbeszerzés a gyakorlatban 

A mindenkor hatályos jogszabályi háttér ismerte fontos és elengedhetetlen követelmény minden ajánlatkérő 

számára ahhoz, hogy a környezetbarát közbeszerzési gyakorlatot meg tudja honosítani a saját szervezetén 

belül, ám nem szabad elfeledkezni a „zöld” közbeszerzés praktikus oldaláról sem. A jelen fejezet célja, 

hogy Monor Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal számára olyan megoldási javaslatokat 

kínáljon, amelyeket a gyakorlatban is kellő magabiztossággal tud alkalmazni. 

 

A „zöld” közbeszerzésnek alapvetően három szintje különíthető el, amely szintek minden egyes beszerzési 

forma (lásd 1. ábra) alkalmazásakor nyomon követhetőek.  

IV.1. A „zöld” közbeszerzés első szintje 

Az első szint, a „zöld” közbeszerzés bevezetésének leg alapvetőbb formája, az a módszer, amikor az 

ajánlatkérők, illetve a közbeszerzési eljárás bonyolításban részt vevő személyek, szervezetek a beszerzési 

eljárás folyamatában, az eljárás előkészítésétől egészen a szerződés megkötéséig figyelembe vesznek 

bizonyos környezetvédelmi szempontokat. Ezt a szintet bizonyos jogszabályi rendelkezések is támogatják, 

de alapvetően a bevezetése az ajánlatkérőre van bízva. 

 

A szemlélet már a közbeszerzési hirdetmények feladásának módját is jellemzi, hiszen 2010. január 1. óta 

minden hirdetményt elektronikusan kell feladni, vagyis megküldeni a Közbeszerzések Tanácsának. Elvileg 

2010. január 1. után megkezdett közösségi eljárásokban az eljárást csak elektronikusan lehetett volna 

lefolytatni, azonban a technikai háttér hiánya miatt a módosító rendelkezést az országgyűlés hatályon kívül 

is helyezte. 

 

Évente nagyjából 20-25 ezer hirdetmény kerül feladásra a közbeszerzési értesítőben, átlagosan 10-12 

oldalas terjedelemben. Az elektronikus hirdetmény feladással mintegy 300 ezer oldalt spórolhatnak meg az 

ajánlatkérő szervezetek, arról nem is beszélve, hogy előzetes számítások alapján nagyjából 12.000 oldal 

megspórolásával 1 fa élete megmenthető. Becslések alapján tehát ezzel az intézkedéssel a közbeszerzéssel 

foglalkozó szervezetek 25 fa életét kímélik meg éves szinten. 

 

A Kbt. 2010. szeptember 15-től hatályba lépett 70/A. §-a lehetővé teszi az elektronikus ajánlattételt is.  

 

Látható, hogy a szabályozás abba az irányba hat, hogy a közbeszerzési eljárások szereplői minél több 

eljárási cselekményt elektronikus formában hajtsanak végre.  

 

A Kbt. egy további rendelkezése alapján az ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve 

az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt 
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alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, 

adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen 

jogosult.
46

 

 

Az ajánlatkérőnek tehát bizonyos esetekben nem kell feltétlenül több oldalas dokumentumokat bekérni az 

ajánlattevőktől, hanem elegendő közhiteles nyilvántartásokból kikeresni a szükséges adatokat. Sajnos 

jelenleg szinte egy olyan nyilvántartás sincs, ami ingyenesen elérhető lenne bárki számára és még 

közhiteles is lenne. Ennek a gyakorlata nyilván közép- és hosszú távon ki fog alakulni. A Kbt. 20. § (9) 

bekezdése értelmében az elektronikus, hatósági, illetőleg közhiteles nyilvántartások köréről és Internetes 

elérhetőségéről a Közbeszerzések Tanácsa útmutatót ad ki. 

 

Példa: Az ajánlattevő köztartozás mentességét az APEH internetes honlapján is lehet ellenőrizni, azonban 

a nyilvántartás nem közhiteles, ugyanígy az OMMF nyilvántartása is elérhető a világhálón, de az sem 

tekinthető közhitelesnek, mint ahogy az ingyenesen elérhető cégkivonatok sem azok. 

 

Ezek tehát azok az alapvető – első szintet jellemző – követelmények, amelyeket az ajánlatkérők az eljárás 

során teljesíteni tudnak, sőt adott esetben kötelesek is teljesíteni. Ezen kívül számos más példa is alapul 

szolgálhat az első szint bevezetésére. 

 

Példa: Az ajánlatkérő a dokumentációt, az egyes jegyzőkönyveket, felhívásokat, tájékoztatásokat e-mailen 

küldi meg az ajánlattevőknek, vagy CD/DVD formátumban, így nem kell kinyomtatni.  

 

Az ajánlatkérő az eljárás során köteles minden egyes cselekményt dokumentálni, ezek esetében szabályozni 

lehetne azt a Hivatalon belül, hogy a keletkező jegyzőkönyveket, és egyéb dokumentumokat félfamentes 

vagy újrahasznosított papíron nyomtassák ki. Közvetetten ugyan, de szintén ide kapcsolódik, hogy egyéb 

dokumentumokat is lehetne elektronikusan továbbítani a hivatalon belül. 

 

A fenti javaslatok gyakorlatba történő ültetéséhez mindenképpen szükséges, hogy néhány belső 

szabályzatot a Hivatalon belül módosítsanak, azonban ezt a választások évében nem tartjuk 

elképzelhetőnek, de mindenképpen fontos lenne, hogy legalább középtávon, 5-10 éven belül 

megvalósíthatók lennének a Hivatalon belül. Az elektronikus eljárási cselekmények és a félfamentes vagy 

újrahasznosított papír alkalmazása azonban rövidtávon is bevezethető lenne. 

IV.2. A „zöld” közbeszerzés második szintje 

A második szint már közvetlenül a közbeszerzési eljárások előkészítéséhez kapcsolódik, azt jelenti, hogy az 

ajánlatkérők a szerződéses feltételek, az alkalmassági feltételek és/vagy a bírálati szempontok kialakítása 

során figyelembe vesznek bizonyos környezetvédelmi követelményeket. 

 

Példa: Az önkormányzat árubeszerzés esetén alkalmassági feltételként jelöli meg azt, hogy az 

ajánlattevőnek rendelkeznie kell környezetirányítási tanúsítvánnyal és ezen túlmenően egyéb feltételként 

előírja, hogy a szállítandó eszközök legyenek ökocímkével ellátva, ami az alacsony energiafogyasztásukra 

utal. 

 

                                                        

46 Kbt. 63/A. § (1) bekezdés 
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Példa: Az ajánlatkérő önkormányzat építési beruházás esetén előírja azt, (persze szakértő bevonásával) 

hogy a beépítendő anyagok legalább 30%-a környezetbarát anyag legyen. Az, hogy mitől környezetbarát, 

szabványra utalással is meghatározható, a lényeg, hogy pontosan meghatározzák a műszaki leírásban. A 

30% feletti megajánlás pedig bírálati szempontként versenyeztethető. 

 

A „zöld” közbeszerzés második szintjének megvalósítása szintén megvalósítható rövidtávon a Hivatalon 

belül, azonban mindenképpen ajánlott előtte egy széleskörű piackutatást végezni, elkerülendő azt, hogy a 

szigorú feltételek előírása miatt ne nyújtsanak be ajánlatot, vagy azok adott esetben érvénytelenek 

legyenek. 

 

A második szint alkalmazásának előnye, hogy a szigorú feltételek fokozatos beépítése a Hivatal és az 

Önkormányzat közbeszerzéseibe egyfajta versenyhelyzetet teremt a helyi és regionális vállalkozások 

számára, azokat innovációra készteti. 

 

Alkalmassági feltételként határozható meg bizonyos környezetirányítási rendszernek való megfelelés (pl.: 

ISO 14 001 vagy egyéb szabványok, esetleg a környezetvédelem érdekében – a szerződés teljesítése során 

alkalmazható intézkedések leírása) 

 

Mindenképpen javasolt – főleg építési beruházások esetében – szakmai ajánlatot kérni az ajánlattevőktől, 

amelyben bemutatják a kivitelezés folyamatát és nem utolsó sorban a beépítendő anyagok környezetbarát 

tulajdonságait, a kivitelezés során alkalmazható környezetvédelmi intézkedéseket. Erősítheti a 

közbeszerzési eljárás „zöld” jellegét, ha ezek a feltételek a megkötött szerződésben is szerepelnek akként, 

hogy azok be nem tartása a szerződés azonnali hatályú felmondásához vezet. esetleg az ilyen feltétel 

elfogadása olyan objektíve értékelhető bírálati szempontként határozható meg, amelynek elfogadása az 

érintett ajánlattevőt előnyben részesíti a többihez képest. 

 

Az alkalmassági feltételek között előírhatja az ajánlatkérő olyan referencia munkák bemutatását, amelyek 

teljesítése során kifejezett előírás volt valamely környezetvédelmi szempont érvényre juttatása. 

IV.3. A „zöld” közbeszerzés harmadik szintje 

A harmadik szint jelenti azt, hogy maga a közbeszerzés olyan termék, szolgáltatás vagy beruházás 

beszerzésére irányul, – természetesen az első és a második szint alkalmazásával egyidejűleg – amely 

önmagában már környezetbarát. 

 

Példa: Bioenergia, víz- vagy szélenergia beszerzése, olyan fűtésrendszer kialakítása a Hivatalon belül, 

amely geotermikus energia felhasználásával oldja meg a fűtést. 

P+R parkoló létesítése annak érdekében, hogy a település belvárosában csökkentsék a káros anyagok 

kibocsátását. Ezzel egyidejűleg a tömegközlekedés fejlesztése is fontos tényező lehet. 

 

A harmadik szint megvalósítása elsődlegesen hosszútávon képzelhető el, jelenleg a gazdasági környezet 

nem teszi lehetővé azt, hogy a szűkös forrásokat mind az önkormányzat, mind pedig a hivatal a harmadik 

szint megvalósítására fordítsa. Fontos, hogy a Hivatal kialakítson egy intenzív pályázatfigyelő rendszert, 

amelyen keresztül lehetőség nyílhat olyan támogatás elnyerésére, amely biztosítja a szükséges adott esetben 

a forrást a harmadik szint megvalósításához.  
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IV.4. A „zöld” közbeszerzés gyakorlati bevezetése 

Elméletileg valamennyi ajánlatkérő, így az önkormányzatok számára egyszerű lenne meghozni azt az 

elsősorban politikai döntést, hogy „zöld” előállítási szemléletű termékeket vásároljanak, környezetbarát 

szolgáltatásokat vegyenek igénybe, és többnyire olyan építési beruházásokat rendeljenek meg, amelyek 

esetében érvényesíteni lehet bizonyos környezetvédelmi szempontokat. Azért elméletileg, mert 

gyakorlatilag több szempontot is figyelembe kell venni. (megfelelő mértékű fedezet, a beruházás 

kihasználtsága, a beszerzés értéke, az ellenszolgáltatás mértéke) Figyelembe kell vennie az 

önkormányzatnak azt, hogy a „zöld” termék mindig drágább, mint a nem vagy kevésbé „zöld”, a 

környezetbarát beruházás bekerülési költsége magasabb, a beruházás csak és kizárólag hosszútávon térül 

meg. 

 

Fontos megjegyezni, hogy a „zöld” szemléletű beszerzési politika általában semmilyen strukturális 

változást nem igényel a szerződéskötő önkormányzat részéről, sokkal inkább az alábbiakra kell a hangsúlyt 

fektetni: 

 

 Stratégiai tervezés; 

 A beszerzést végző személyzet folyamatos képzése; 

 A környezetvédelmi információhoz való hozzáférés biztosítása; (hivatalon belül és a leendő 

ajánlattevők felé) 

 

A stratégiai tervezést érdemes összekapcsolni a közbeszerzések tervezésével, hiszen itt olyan prioritások 

fogalmazhatóak meg, amelyek a „zöld” közbeszerzés megvalósításának irányába hatnak. 

 

A beszerzéseket lebonyolító személyzetnek meg kell kapnia továbbá azt a jogi, pénzügyi és 

környezetvédelmi tudást, amelyre szükségük van ahhoz, hogy meghatározhassák, milyen mértékben és 

hogyan illeszthetők be leginkább a környezetvédelmi szempontok az egyes közbeszerzési eljárásokba, 

továbbá azt, hogy vajon megfelelő-e azok szintje ahhoz, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezetért az 

összességében legjobb értéket kapják, illetve, hogy azok megfelelnek-e a szerződéskötő hatóság 

környezetvédelmi prioritásainak. 

 

Példa: A barcelonai önkormányzat kb. 12 000 alkalmazottal rendelkezik. A hatóság készített egy jó 

környezetvédelmi gyakorlati útmutatót, amely tartalmazza a zöld beszerzésekkel és egyéb környezetvédelmi 

kérdésekkel kapcsolatos legfontosabb információkat. 

 

A zöld szemléletű beszerzési politika kialakítása során rendkívül fontos, hogy a jelenlegi és jövőbeni 

szállítók, szolgáltatók, ajánlattevők számára nyilvánvaló legyen, hogy az önkormányzat a beszerzései során 

a környezetvédelmi szempontokat előtérbe kívánja helyezni. Ezért fontos az egyes régiókon belüli 

önkormányzatok együttműködése és a nyilvánosság megfelelő tájékoztatása, amelynek a legkézenfekvőbb 

eszköze a közbeszerzési terv, amelyet a Kbt. alapján az önkormányzat honlapján is közzé kell tenni. 

Érdemes megfontolni tehát annak a lehetőségét, hogy a közbeszerzési tervben már megjelenjenek a „zöld” 

jellegű beszerzésre utaló jelzők. 

 

Példa: Az ausztriai Voralberg tartomány 96 kis helyi önkormányzatból áll, amelyek viszonylag gyéren 

lakott területen találhatóak. A legtöbb városi önkormányzat nemhogy környezetvédelmi szakemberrel nem 

rendelkezik, de teljes munkaidős beszerzővel sem. Ahhoz, hogy ebben a környezetben sikeres legyen a zöld 

beszerzés, szükség volt együttműködés kialakítására, továbbá a beszerzőknek a kritériumok felállításával 
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kapcsolatos legtöbb technikai feladat alóli felmentésére. Ennek érdekében Voralberg ökoirányelveket 

dolgozott ki az építési szolgáltatások és irodai termékek és anyagok beszerzésével kapcsolatban, amelyek az 

interneten elérhetőek. 

 

A zöld közbeszerzés bevezetése során mindenképpen ajánlott Monor Város Önkormányzata és a 

Polgármesteri Hivatal számára, hogy a módszert fokozatosan vezesse be, lépésről-lépésre, vagyis a 

szolgáltatások és termékek olyan kis skálájával kezdjenek, amelyek esetében a környezeti hatás világos, 

ahol a zöld alternatívák könnyen hozzáférhetőek és nem költségesebbek (pl. újrahasznosított papír, energia-

hatékony irodai berendezés). Egy másik megoldás lehet az, ha annak biztosításával kezdi az ajánlatkérő, 

hogy a szerződési feltételrendszer alapvetően nincs negatív hatással a környezetre (pl. az újrahasznosított 

elemek használatának kizárásával). 

 

Példa: A franciaországi Dunkerque városa „lépésről-lépésre” jellegű megközelítést alkalmazott a zöld 

szemléletű közbeszerzés irányában tett erőfeszítéseivel 1999-ben. Egy termékkel kezdve és a 

felhasználókkal való szoros együttműködés és tesztelés révén történő bizalomépítés útján megteremtették a 

megfelelő légkört arra, hogy rendszeresebb zöld beszerzés és más termékekkel kapcsolatos zöld szemléletű 

alternatívák irányában lehessen elmozdulni. Lille városa irodát létesített beszerzőinek arra történő képzése 

céljából, hogy olyan alternatív termékeket keressenek, amelyek csökkentik a környezetre gyakorolt hatást. 

Hat termékkel kezdik: papír, festék, nyomtatófesték, tisztítószerek, utcai világítási termékek és fa. Ezt 

követően megpróbálnak eljárást meghatározni egyéb termékek bevezetésére. 

 

Monor Város Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal számára mindenképpen ajánlott a „zöld” 

közbeszerzés fokozatos bevezetése, figyelemmel arra, hogy az első és a második szint elhatározástól 

függően akár rövidtávon is bevezethető. 

IV.5. A közbeszerzési eljárás előkészítése 

Ahhoz, hogy a környezetvédelmi szemléletű beszerzés megfelelően működhessék, alapvető fontosságú 

megvizsgálni magát a közbeszerzési folyamatot. A zöld szemléletű közbeszerzési politika, ha azt nem 

körültekintően valósítják meg, nagyon könnyen megbukhat apró gyakorlati jelentőségű kérdéseken. (pl. 

nem tudja az önkormányzat előre meghatározni azt, hogy mikor alkalmazza, kivel kapcsolatban, és milyen 

feltételekkel). 

 

A közbeszerzés lényegét tekintve kereslet és kínálat összeillesztése, hasonlóan bármely magánszektorbeli 

beszerzési eljáráshoz, az egyetlen, de ugyanakkor lényeges különbség viszont az, hogy a szerződéskötő 

hatóságok különös körültekintést kell, hogy gyakoroljanak a szerződések odaítélésekor. Ennek oka, hogy az 

ajánlatkérő szervezetek nagy része állami vagy önkormányzati szerv, amelyeket az adófizetők pénzén 

tartanak fenn. A beszerzési eljárásnak tehát az értékarányosan a legkedvezőbb ellenszolgáltatást tartalmazó 

ajánlat kiválasztására kell irányulnia úgy, hogy eközben tekintettel kell lenni a korrekt eljárás, egyenlő 

elbánás követelményére, a verseny tisztaságára és az esélyegyenlőség biztosítására.  

 

Minden közbeszerzési eljárás előkészítő szakasza alapvető fontosságú. Bármely e szakaszban elkövetett 

hiba negatív hatást gyakorolhat minden egyes szakaszra és végső soron a végeredményre is, mivel az egyes 

szakaszok egymásra épülnek. Ezért egy közbeszerzési eljárás megindítása előtt elegendő időt kell szentelni 

a szerződés tárgyának, valamint a végső cél elérésére használandó eszközök meghatározására. Az 

előkészítő szakasz jelentőségét hangsúlyozó további tényező, hogy a beszerzési eljárás kezdeti szakaszai 

szinte a legjobb lehetőségeket kínálják a környezeti megfontolások figyelembe vételéhez.  
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Mindenekelőtt az önkormányzat a szerződés tárgyának meghatározása előtt fel kell, hogy mérje a valós 

szükségleteit. A hatékonyság érdekében funkcionális módon kell bemutatnia szükségleteit azért, hogy ne 

zárjon ki semmilyen, a piacon rendelkezésre álló lehetőséget. Amennyiben megfelelőképpen elemezte a 

szükségletét, lehet, hogy rájön, hogy egyáltalán nincs is szüksége szerződéskötésre. 

 

Példa: A zöld beszerzés nem mindig jelenti zöldebb szemléletű termékek vásárlását. Egyszerűen csak 

jelentheti az is, hogy kevesebbet vásárolunk. A finnországi Poriban létesítettek egy belső újrafelhasználási 

szolgálatot egy webalapú hirdetőtábla felhasználásával. Azon alkalmazottak, akik már nem használnak egy 

bizonyos irodai berendezést, felajánlhatják azt más olyan osztályoknak vagy alkalmazottaknak, akiknek 

erre szükségük van 

 

A közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszának kulcs fontosságú momentuma a szerződés tárgyának 

meghatározása. Egy közbeszerzési eljárás keretében kötendő szerződés tárgya az a termék, szolgáltatás 

vagy építési beruházás, amire a beszerzés irányul. A meghatározás e folyamata általában a termék, 

szolgáltatás vagy építési beruházás alapvető leírására irányul, de az lehet teljesítményalapú meghatározás 

is. 

 

Környezetvédelmi megfontolásokból a teljesítményalapú meghatározás javasolt, hiszen ebben az esetben a 

szerződéskötő hatóságnak nem kell precízen kikötnie valamennyi jellemzőt, amellyel a terméknek, 

szolgáltatásnak, illetve építési beruházásnak rendelkeznie kell, csak az elérendő hatását kell ismertetnie az 

ajánlattevőkkel. 

 

A szerződés tárgyának meghatározásakor ajánlott egy ún. „zöld cím” kiválasztása a szerződés számára. Ez 

megkönnyíti az ajánlattevők számára annak gyors azonosítását, hogy mi az, amire szükség van és 

továbbítja azt az üzenetet, hogy a termék vagy szolgáltatás környezetbarát előállítása, illetve teljesítése 

fontos részét képezi a szerződésnek. A célirányos címek használata nemcsak a potenciális szállítók, hanem 

a helyi közösség és a más szerződéskötő önkormányzatok számára is küld üzeneteket. 

 

Példa: A brüsszeli Környezetgazdálkodási Intézet (IBGE-BIM) a következő címmel látta el takarítási 

szolgáltatásokra meghirdetett ajánlattételi felhívását: ”Környezetbarát takarítási szolgáltatásra irányuló 

szerződés”.  

 

A közbeszerzési eljárás előkészítésének egy további fontos mozzanata a piackutatás. Nagyon nehéz 

koncepciót kialakítani egy termékre, szolgáltatásra vagy építési beruházásra vonatkozóan anélkül, hogy 

tudnánk, mi is áll valójában rendelkezésre a piacon. A zöld alternatívák sajnos nem mindig nyilvánvalóak 

és jól reklámozottak. A sikeres felmérés érdekében ezt az elemzést nyílt, objektív módon kell lebonyolítani 

arra összpontosítva, hogy milyen általános megoldások állnak rendelkezésre a piacon. Az elemzésből ki 

kell derülniük a környezetbarát alternatíváknak, amennyiben vannak ilyenek, továbbá a rendelkezésre álló 

lehetőségek általános árszínvonalának, hiszen még az összességében legelőnyösebb bírálati szempont 

alkalmazása esetén is prioritást élvez általában az ajánlati ár. 

 

Példa: Egy közösség, amely kerítések és köztéri bútor beszerzését tervezi, kereshet olyan, a piacon 

rendelkezésre álló anyagokat, mint pl. környezetvédelmi szempontból fenntartható módon vezetett 

erdőgazdaságokból származó fa vagy újrahasznosított nyersanyagból készült műanyagok. 



 
Gál és Társa Ügyvédi Iroda 

1055 Budapest, Falk Miksa u. 4. Telefon: 373-0140; Fax: 373-0141 E-mail: iroda@galnet.eu 

 

29 

V. Környezetgazdálkodási rendszerek, ökocímkék 

V.1. Környezetgazdálkodási rendszerek 

Az ajánlatkérő szervezetek környezetbarát közbeszerzési gyakorlata egyértelműen innovációra készteti a 

környezetében lévő potenciális ajánlattevőket. Ennek hatására a vállalkozások nagy valószínűséggel 

növelni kívánják környezetgazdálkodási teljesítményük általános szintjét, ami alapján a vállalkozások 

dönthetnek arról, hogy bevezetnek bizonyos környezetgazdálkodási rendszereket.  

Alapvetően két fő környezetgazdálkodási rendszer van használatban az Európai Unióban. 

 

 EMAS [közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (Eco-Management and Audit 

Scheme)] 

 Európai/Nemzetközi Környezetgazdálkodási Rendszerek Szabványa (EN/ISO 14001). 

 

Az EMAS rendszer az olyan szervezetek számára nyitott, amelyek az EU-ban, illetve az Európai Gazdasági 

Térségben szervezeti egységgel rendelkeznek, míg az ISO rendszer a világ valamennyi szervezete számára 

nyitott. Mintegy 13 500 ISO 14001 által minősített és kb. 4 000 EMAS által bejegyzett szervezeti egység és 

szervezet van szerte Európában. 

 

A környezetgazdálkodási rendszerek szervezetfüggő eszközök, amelyek célja, hogy az elkötelezett 

szervezet általános környezetgazdálkodási teljesítményét növelje. Lehetővé teszik, hogy a szervezetek 

világos képet kapjanak környezetvédelmi hatásukkal kapcsolatban, segítik őket abban, hogy ezek közül a 

lényeges hatásokra koncentráljanak, illetve abban, hogy jól kezeljék azokat a környezetvédelmi 

teljesítményük folyamatos fejlesztésével. Fontos fejlesztési terület lehet a természeti erőforrások (pl. víz és 

energia) felhasználása, az alkalmazottak képzése és tájékoztatása, a környezetbarát termelési eljárások 

alkalmazása, az egyes irodai kellékek zöld szemléletű beszerzése, zöld szemlélet szerint gyártott termékek 

előállítása. 

 

A 2004/17/EK és a 2004/18/EK közbeszerzési irányelvek és a Kbt. lehetővé teszik az ajánlatkérők számára, 

hogy „indokolt esetben” felkérjék az ajánlattevőket, hogy igazolják a szerződés által előírt technikai 

alkalmasságukat az építési beruházásra, illetve szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződésekkel 

összefüggő meghatározott környezetvédelmi vezetési intézkedések megtételére. „Indokolt eset” alatt az 

olyan szerződések értendőek, amelyek teljesítése veszélyeztetheti a környezetet ezért teljesítésük során 

környezetvédelmi intézkedések meghozatala tanácsos. Természetesen ezek az intézkedések közvetlenül 

kapcsolódnak a szerződés teljesítéséhez. 

 

Példa: Az ilyen speciális környezetvédelmi vezetési intézkedések példája egy híd védett területen történő 

építésére vonatkozó szerződés, amely ebből következően speciális, az adott területen a híd építése idején a 

fauna és flora védelmére vonatkozó speciális vezetési intézkedések meghozatalát teszi szükségessé. 

 

Nem megengedhető olyan kiválasztási feltételeknek való megfelelést előírni, amelyek a teljesítendő 

szerződéssel nem állnak összefüggésben. Ebből következően a vezetési intézkedéseket nem kell alkalmazni 

a szerződésre történő ajánlattételkor és nem szükséges azok a szerződés lejártát követő további érvényben 

tartása, mert az a szerződés szempontjából nem releváns. 

 

A közbeszerzési jogszabályok kimondottan elismerik, hogy az EMAS tanúsítványok (amennyiben 

relevánsak) alkalmasak a cégeknek e környezetvédelmi vezetési intézkedések teljesítésére való technikai 
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alkalmasságának bizonyítására. Természetesen az ajánlatkérőknek el kell ismerniük ennek megfelelő 

tanúsítványokat is, amelyeket olyan szervek állítanak ki, amelyek megfelelnek a közösségi jognak vagy a 

releváns, a tanúsítással kapcsolatos európai, illetve nemzetközi környezetgazdálkodási normáknak. El kell, 

hogy fogadjanak minden egyéb, e technikai alkalmasságra vonatkozó bizonyítékot is. Ez azt jelenti, hogy a 

szerződéskötő hatóságok nem írhatják elő a cégeknek, hogy rendelkezzenek EMAS tanúsítással, illetve azt, 

hogy teljes mértékben megfeleljenek az EMAS követelményeinek. 

 

Végül megjegyzendő, hogy az EMAS regisztráció alkalmazása nem korlátozódik az ajánlattevőknek a 

környezetvédelmi vezetési intézkedések teljesítésére vonatkozó technikai alkalmasságának bizonyítására. 

Amennyiben a szerződéskötő hatóság más környezetvédelmi kiválasztási feltételeket szab meg (pl. 

technikai berendezésekkel vagy a személyzet képzésével kapcsolatos feltételeket) az EMAS regisztráció is 

egy tanúsítási módként szolgálhat, amennyiben releváns információt tartalmaz a speciális követelmények 

vonatkozásában. 

V.2. Ökocímkék 

Az ökocímkék széles skáláját azért alakították ki, hogy szabványosított módon közöljenek információt egy 

termék vagy szolgáltatás környezetvédelmi jellemzőiről abból a célból, hogy segítséget nyújtsanak a 

vevőknek, fogyasztóknak vagy más vállalkozásoknak zöldebb szemléletű termékek vagy szolgáltatások 

kiválasztásában. 

Az ökocímke kritériumai nem egyetlen paraméteren alapulnak, hanem olyan tanulmányokon, amelyek 

helytálló, tudományosan megalapozott információk alapján elemzik egy terméknek vagy szolgáltatásnak, 

annak életciklusa során a környezetre gyakorolt hatását. Ez hasznos információval szolgál a termékkel járó 

költséggel kapcsolatban a nyersanyag kitermelésétől kezdve a gyártás előkészítési szakaszon keresztül a 

termelésen és forgalmazáson át a végső leselejtezéssel bezárólag. 

 

Az ökocímkékről származó információt különféle módokon használhatja fel az önkormányzat: 

 Segítséget nyújtanak a beszerzendő termék vagy szolgáltatás jellemzőinek megszabásához 

szükséges műszaki leírások elkészítésében; 

 A különböző környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésekor a címkét 

tekintheti a műszaki előírásoknak való megfelelés biztosítékaként; 

 Használhatja a legjobban bevált gyakorlat meghatározására, amelyhez mérheti az ajánlatokat az 

elbírálási szakaszban (ld. az alábbi példát); 

 

Az ajánlatkérő azonban nem írhatja elő, hogy az ajánlattevők egy bizonyos ökocímke rendszerben legyenek 

regisztrálva! 

 

Példa: A villanyizzókkal kapcsolatos ökocímke feltételek azt írják elő, hogy azok átlagos élettartama 10 000 

óra legyen. Ennek egy villanyizzókkal kapcsolatos tenderben történő megjelentetése esetén a 10 000 óra 

lehet a minimális élettartamra vonatkozó műszaki előírás, az elbírálási kritériumokban bónuszpontot lehet 

adni minden ezer óráért, ami ezt a 10 000 órát meghaladja. 

 

A 2004/17/EK és 2004/18/EK számú közbeszerzési irányelvek és a Kbt. kifejezetten engedélyezik az 

ökocímkék alapjául szolgáló előírások alkalmazását teljesítményalapú vagy funkcionális környezetvédelmi 

követelmények meghatározásakor feltéve, ha az előírások megfelelőek arra, hogy a szerződésben szereplő 

termékek vagy szolgáltatások jellemzőit meghatározzák, a címke követelményei tudományos 

információkon alapulnak, az ökocímkék valamennyi szereplő – kormányszervek, fogyasztók, gyártók, 
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terjesztők és környezetvédelmi szervezetek – részvételével kerülnek kialakításra, valamint ha azok 

valamennyi érdekelt fél számára hozzáférhetőek. 

V.2.1. Ökocímkék kategóriái 

Az ökocímkék a legáltalánosabb címkék, ezeket használják leggyakrabban a „zöld” közbeszerzés során. 

Egy bizonyos számú megfelelési kritériumon alapulnak, amelyek a szóban forgó címke szempontjából 

szabványt teremtenek. Különféle kritérium együttesek vannak meghatározva minden egyes termékre vagy 

szolgáltatási csoportra vonatkozóan, amelyre a rendszer érvényes. E kritériumok határozzák meg azt a 

környezeti teljesítményt, amelynek a terméket jellemeznie kell és meg is határozhatók olyan kritériumok, 

amelyek biztosítják, hogy a termék megfelelő a használatra. 

 

Példa: Néhány érdekes európai és nemzeti ökocímke 

A legismertebb többkritériumú feltételrendszerek az európai címke (a Virág-The Flower), a skandináv 

címke (az Északi Hattyú-The Nordic Swan) és a nemzeti címkék (mint pl. a német Kék Angyal-Blue Angel). 

Valamennyi címke önkéntes alapon szerezhető meg, és az életcikluson alapul, a termék harmadik fél általi 

tanúsítását jelenti (tehát nem a gyártó maga ad tanúsítványt). Megfelelnek az áttekinthetőség magas szintű 

követelményeinek és a feltételek kialakításával kapcsolatos tudományos szigornak és nem diszkriminatívak. 

 

Az egy tárgykörhöz kapcsolódó címkék azok, amelyek egy bizonyos környezetvédelmi kérdéshez 

kapcsolódnak, mint pl. az energiafelhasználás vagy kibocsájtási szint. Két különböző típusuk van: 

Az első típus egy vagy több, egy meghatározott kérdéshez, mint pl. az energiahatékonysághoz kapcsolódó 

megfelelési kritériumokon alapul. Ha egy termék megfelel a kritériumoknak, használhatja a címkét. Az 

ilyen címke példája az EU biocímke vagy az irodai berendezések „Energy Star” címkéje. 

 

Példa: 1993-ban az Egyesült Államok Szövetségi Kormánya döntést hozott arról, hogy kizárólag az 

„Energy Star”-nak megfelelő információtechnikai berendezéseket szerez be. A Szövetségi Kormány a világ 

legnagyobb számítógép vásárlója és a becslések szerint e döntés jelentős szerepet játszott abban, hogy a 

piacon lévő információtechnikai berendezések jelentős része ezt követően elmozdult az “Energy Star” 

címkének való megfelelés irányában. A szövetségi államapparátus az “Energy Star”-nak való megfelelés 

felé való irányulásának környezeti hatását 1995 óta 200 milliárd kWh villamosáram-megtakarításra 

becsülik, ami 22 millió tonna CO2-nak felel meg. 

 

A címkék második típusa termékek, illetve szolgáltatások osztályozásán alapul a szóban forgó környezeti 

kérdéssel összefüggő teljesítményük szerint. A második típus példája az EU energiacímke, amely a 

háztartási cikkeket osztályozza azok energiahatékonysága szempontjából:  az A* a leghatékonyabb és G a 

legkevésbé hatékony eszköz jelzésére szolgál. 

 

Az egy tárgykörhöz kapcsolódó címkék nagyon hasznosak lehetnek, ha lépésenkénti megközelítést 

alkalmaz a beszerzés zöld szemléletűvé tételében, mert fokozatos előrelépésre teremtenek lehetőséget. Az 

energiahatékonysági normák alkalmazása kiváló első lépés lenne egy szélesebb spektrumú zöld szemléletű 

beszerzési program felé. A különböző fokozatok lehetővé teszik azt, hogy eldöntse, mennyit kíván haladni. 

 

A fő, állami kibocsájtású címkék mellett van számos, nem állami szervezet, ipari csoport vagy szereplők 

együttese által kibocsájtott magáncímke is. Ilyenek pl. az erdészeti hitelesítési rendszerek, mint pl. az FSC 

(Forest Stewardship Council – Felelős Erdőgazdálkodás Tanácsa) vagy a PEFC (Pan European Forest 
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Certification - Pán-Európai Erdőtanúsítás), a biocímkék, mint pl. az IFOAM rendszer (Biogazdálkodók 

Szövetsége), illetve az olyan, többkritériumú rendszerek, mint a svéd “Bra miljöval”címke. 

Azok hozzáférhetőségétől és azok alkalmazási módjától függően e címkerendszerek vagy megfelelnek, 

vagy nem a fent kifejtett, megfelelő, közbeszerzéssel kapcsolatos környezetvédelmi címkékkel kapcsolatos 

irányelveknek és az egyes tagállami jogszabályoknak. 

 

Példa: Az ajánlatkérőként eljáró önkormányzat: 

 Válasszon olyan termékeket, amelyek a lehető legkevésbé károsítják a környezetet mind előállításuk, 

mind felhasználásuk során. A teljes folyamatot figyelembe kell venni az előállítástól kezdve a 

felhasználáson keresztül a végső leselejtezésig. 

 Válasszon olyan termékeket, amelyek nem károsak a vásárlók illetve a felhasználók számára 

(figyelembe véve az alkalmazottak munkakörülményeit). 

 Válasszon biológiailag lebomló vagy újrafelhasználható termékeket.  

 Válasszon olyan termékeket, amelyek nem használnak feleslegesen energiát, illetve természeti 

erőforrásokat sem előállításuk, sem használatuk során. 

VI. Szervezeti és személyi háttér 

VI.1. Szervezeti háttér 

A közbeszerzések szempontjából alapvető kérdésnek tekinthető, hogy az adott, ajánlatkérőként eljáró 

önkormányzatnál milyen szervezeti keretek állnak rendelkezésre az ilyen irányú tevékenységek 

megvalósítására. 

 

Hagyományosan kétféle modellt különíthetünk el egymástól, a „centralizált” és a „decentralizált” 

szervezeti felépítést. Centralizáció esetén egy adott szervezeti egység (pl.: közbeszerzési osztály vagy 

csoport), vagy egy adott szervezeti egységbe ágyazottan működő személy vagy csoport a felelős az 

önkormányzat valamennyi beszerzésének az előkészítéséért. A decentralizáltan működő szervezetben az 

egyes, beszerzéssel érintett szervezeti egységek végzik a saját beszerzéseiket, a saját szükségleteik alapján. 

  

Magyarországon és számos más európai országban gyakorlatilag egy vegyes rendszer jellemzi az 

önkormányzatokat, helyhatóságokat. A polgármesteri hivatalokban általában létezik egy centrális 

szerepkörű szervezeti egység, amely általánosságban végzi a hivatal beszerzéseit, emellett azonban az 

egyes szervezeti egységeknek, az őket érintő speciálisnak beszerzések során bizonyos beszerzési jogköreik, 

hatásköreik vannak, amit általában az érintett település közbeszerzési szabályzata határoz meg (Bíráló 

Bizottsági tagság, döntés előkészítésben való részvétel). Az általános tapasztalat szerint a zöld 

közbeszerzés kialakítása során azonban nem feltétlenül szükséges a már meglévő beszerzési struktúrák 

átalakítása, a hivatal átszervezése, elegendő csupán a jelen tanulmányban már tárgyalt feltételeket kell a 

stratégiai tervezés és a személyzet képzésén keresztül megvalósítani. 

 

A centralizált rendszer előnye, hogy egyszerűbb a szervezet működése, hatékonyabb az operatív munka, 

kevesebb alkalmazott folyamatos képzése szükséges, illetve a beszerzett nagyobb mennyiség miatt adott 

esetben kedvezőbb ár érhető el, és ezzel egyidejűleg az életciklus elemzés is egyszerűbb. Továbbá említést 

érdemel az a praktikus szempont is, hogy sokkal jobban össze lehet egyeztetni a beszerzéseket abból a 

szempontból, hogy nem kell ugyanazt a terméket vagy termék típust több alkalommal leszállítani, az egyes 

szervezeti egységek beszerzési igényei szerint. 
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A decentralizált rendszer előnye mindezekkel szemben az, hogy az ajánlatkérő pontosabban ismeri a 

kielégítendő igényeket, könnyebben alkalmazkodik a feltételekhez. Ebben az esetben jóval nehezebb a 

koordinálás, és sokkal bonyolultabb a nyilvántartás, nehézkesebb az operatív munka. 

 

Mindkét rendszernek tehát vannak előnyei, azonban értelemszerűen egy kisebb település beszerzéseit 

könnyebb és szerencsésebb is centralizáltan bonyolítani, míg egy nagyobb szervezettel rendelkező település 

esetében megfontolható a decentralizált modell kialakítása, illetve bevezetése. 

Általában azonban elmondható, hogy a zöld közbeszerzés kialakítása sokkal egyszerűbben megoldható egy 

centrális rendszerben, hiszen egy kézben összpontosul a közbeszerzési eljárások előkészítése, ami a 

környezetvédelmi szempontok érvényre juttatása szempontjából rendkívül fontos, továbbá kisebb létszámú 

személyzetet érintenek a folyamatos képzések. 

 

Az általános tapasztalat szerint a zöld szemléletű közbeszerzés kialakítása és bevezetése során nem 

feltétlenül szükséges a már meglévő beszerzési szervezeti struktúrák átalakítása. A zöld közbeszerzés 

kialakításához és megvalósításához elengedhetetlenül szükséges megvizsgálni az adott ajánlatkérő, 

önkormányzat valamennyi beszerzési tevékenységét. A felmérésnek tényszerűen kell megvizsgálnia az 

ilyen irányú tevékenységeket, illetve értékelnie, elemeznie kell az adott helyzetet. Ez alapvető feltétele a 

gyakorlati megvalósításhoz szükséges célok és a célokhoz rendelt feladatok meghatározásának és 

végrehajtásának. Az önkormányzat közbeszerzési tervét és a közép és hosszú távú stratégiai programokat 

kell összhangba hozni. Természetesen ennek a folyamatnak költségvetési vonzatai is vannak, hiszen a zöld 

közbeszerzés kialakítása során magasabb induló költségekkel kell számolni, a megtérülés kizárólag 

hosszútávon érzékelhető.  

  

Első lépésben meg kell vizsgálni, hogy van-e a közbeszerzéseket szabályozó helyi rendelet, egyéb 

jogszabály, vagy szabályzat. Ha ilyen szabályzattal rendelkezik az ajánlatkérő, akkor fel kell mérni, hogy 

az érintett közbeszerzési szabályzat tartalmaz-e a környezetvédelem szempontjából fontos elemeket, illetve 

a kialakult beszerzési gyakorlat megfelel-e a nemzeti és a helyi szintű jogszabályok és szabályzatok 

rendelkezéseinek. 

Meg kell vizsgálni, hogy az ajánlatkérő részéről mely szervezeti egységek, illetve személyek működnek 

közre a beszerzések megvalósítása során, és ők milyen döntési jogosítványokkal rendelkeznek. Ez alapján 

megállapítható, hogy beilleszthetőek-e a környezetvédelmi szempontok a már meglévő beszerzési 

struktúrákba. Vizsgálható az is, hogy a beszerzési modell centralizált vagy decentralizált, az hatékonyan 

működik-e, ha nem miért nem, és ezért hol szükséges változtatni. 

 

 

Nemzetközi és hazai tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a zöld közbeszerzés megvalósításának egyik 

legfőbb akadálya a megfelelő információ hiánya, amely gyakorlatilag három szinten jelentkezik. 

 

 Önkormányzat, és hivatal, mint szervezet; 

 Önkormányzati, hivatali munkatársak; 

 Döntéshozók; 

 

Egyrészt tehát fellelhető az információhiány az ajánlatkérő önkormányzatokon, hivatalokon belül, mert a 

legtöbb esetben a szervezet nem megfelelően strukturált és a megfelelő információáramlás már az egyes 

szervezeti egységek között sem működik. A második szintet a közbeszerzéssel foglalkozó szakemberek, 

közbeszerzési referensek, hivatalos közbeszerzési tanácsadók jelentik, akik szintén nehezen juthatnak olyan 

információhoz, amely egyértelművé teszi számukra, hogy mely termékek, és szolgáltatások minősülnek 

környezetbarátnak, és a beszerzések folyamatában mely termékek és szolgáltatások vannak összhangban az 
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önkormányzat elképzeléseivel, adott esetben a környezetvédelmi programjával. A folyamat végén, pedig 

ott vannak a döntéshozók, akik adott esetben szintén nincsenek tisztában a valós piaci helyzettel, nem 

rendelkeznek kellő ismeretekkel arról, hogy mi tekinthető környezetbarátnak, és annak valójában milyen – 

elsősorban hosszú távú – előnyei vannak. 

 

A fenti problémák orvoslására biztosítani kell a folyamatos információáramlást, információgyűjtést és a 

már meglévő információk rendszerezését, nyilvántartását. Az önkormányzatnak össze kell gyűjteni azokat a 

szempontokat, elvárásokat, amelyeket érvényesíteni akar a közbeszerzések megvalósítása során.  

 

Ezt követően nyilvántartásba kell vennie a megkötött szerződéseket, a beszállítókat, az általuk szállított 

termékeket és a biztosított szolgáltatásokat, majd össze kell vetni az elvárásokkal, meg kell vizsgálni, hogy 

a már beszerzett termékek és szolgáltatások megfelelnek azoknak a környezetvédelmi szempontoknak, 

amelyeket az ajánlatkérő érvényesíteni kíván a beszerzései során. Az összegyűjtött információkat 

rendszerezni kell, és a megszerzett tapasztalatokat a soron következő beszerzések során hasznosítani lehet.  

A fenti folyamatok figyelembe vételével valósulhat meg a lépésről-lépésre modell. 

 

Természetesen a központi szintű pozitív hozzáállás mellett (NKP), a konkrét feladatokat és világos célokat 

megfogalmazó helyi politikai támogatásra is szükség van egy környezetbarát közbeszerzési politika 

megvalósításához, meghonosításához. A képviselő-testület, illetve a közgyűlés részéről szükség van egy 

környezetbarát beszerzési politika elfogadására. Ez a politika a zöld közbeszerzés kialakítása melletti elvi 

állásfoglaláson kívül, a – fentiekben megfogalmazott - helyzetértékelésen alapuló, pontosan meghatározott 

célokat és feladatokat is tartalmazó program kell, hogy legyen, illetve megfelelő döntési jogköröket és 

hatáskört kell telepíteni az illetékesekhez a szükséges intézkedések végrehajtásához. Ez alapján kerülhet sor 

a vonatkozó önkormányzati rendeletek módosítására, az elkerülhetetlen adminisztratív változások 

megvalósításra, illetve a környezetbarát beszerzés tényleges megvalósítására. A konkrét környezetbarát 

beszerzési politika elfogadása mellett szükséges még a zöld beszerzési program integrálása az 

önkormányzat egyéb környezetvédelmi programjaiba. Fontos megjegyezni, hogy ez nem egyfajta 

beolvasztást jelentene, hanem tulajdonképpen párhuzamos megvalósítást. 

VI.2. Személyi feltételek 

A zöld közbeszerzés személyi feltételeinek biztosítását természetesen nagymértékben befolyásolja, hogy 

milyen szervezeti keretben kerül sor a bevezetésre. Első lépésben ajánlott megtartani a már kialakult 

szervezeti kereteket és azon belül kell megkeresni azokat a pontokat, ahol biztosítani kell a hozzáértő 

szakemberek bevonását. Meg kell határozni, hogy melyik szervezeti egység feladata legyen a zöld 

közbeszerzés koordinálása. Ez lehet a környezetvédelemért vagy az egyes beszerzésekért felelős osztály 

vagy csoport, illetve adott esetben egy külön erre a célra létrehozott új részleg is.  

 

Miután egyértelművé vált, hogy kik lesznek a zöld beszerzés megvalósítását célzó folyamat irányítói, 

gondoskodni kell az adott szakemberek alapos felkészítéséről. Ez egy speciális képzést jelent, ahol a 

környezetbarát beszerzés elméleti és gyakorlati oldalát egyaránt elsajátíthatják a résztvevők. 

 

Az általános tapasztalatok szerint meglehetősen nehéz kialakítani a jó kapcsolatot a környezetvédelmi 

feladatokat, és a beszerzéseket végző szervezeti egységek, illetve munkatársak között. Ez pedig 

elengedhetetlen feltétele a hatékony megvalósításnak, ezért kiemelt feladatként kell kezelni az 

együttműködés biztosítását, amelynek legjobb eszközei az állandó kommunikáció, a folyamatos, kölcsönös 

tájékoztatás és tájékozódás, továbbá a rendszeres megbeszélések. Fontos, hogy a munkatársak számára 
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egyértelművé váljon a közös cél fontossága. Hangsúlyosan kell kezelni továbbá az önkormányzat 

közvetlenül és közvetve érintett munkatársainak motiválását is. Lehetőség szerint be kell vonni őket a 

folyamatba, meg kell hallgatni az ötleteiket és meghatározott időközönként érdemes kikérni véleményüket 

a megvalósításról, például egy kérdőíves felmérés segítségével. 

VII. Nemzetközi kitekintés 

VII.1. Hazai és külföldi példák
47

 

VII.1.1. Külföldi példák 

Munderfing 

A felső-ausztriai Munderfing nevű településen 2003-ban és 2004-ben sor került egy 80 m2-es irodaépület 

megépítésére, amelynél az energiaellátás 100%-ban megújuló energiaforrások használatával történő 

biztosítása volt a cél. 

 

Az új irodaépület tervezésekor és megvalósítása során az alábbi kritériumoknak kellett teljesülniük: 

 Az energiaellátás 100%-ban megújuló energiaforrások használatával történjen; 

 Környezetbarát építőanyagokat használjanak a kivitelezés során; 

 Alacsony energiafelhasználást igényeljen; 

 Az épület fa-szerkezetű legyen, hangsúlyt fektetve a helyi, illetve a régióban rendelkezésre álló 

építőanyagok használatára; 

Az alacsony energiafogyasztásúra tervezett irodaépület a következő U-értékekkel rendelkező 

alkotóelemekből lett összeállítva: 

 Az épületet határoló falak: 28 cm szigetelés, U-érték = 0.147 W/m²K 

 Tető: 30 cm szigetelés, U-érték = 0.147 W/m²K 

 Ablakok: háromszoros üvegréteg, U-érték = 0.7 W/m²K 

 Légzárás: nl50 = 0.3 1/óra 

 

Csak környezetbarát építőanyagok kerültek felhasználásra, azaz az épület farönkökből készült cellulóz-

alapú anyaggal szigetelve. Az épület energiaellátását 100%-ban megújuló energiaforrások biztosítják: 

 3,1 kWp PV (fényelektromos/napelemes) üzem 

 Az energiafogyasztás többi részét szélenergia fedezi 

 22 m² napelem fedezi a meleg víz fogyasztását és az adott évszakban szükséges fűtés 

energiaigényét 

 15 kW pellet-tüzelésű fűtőkazán 

 

A fenti tevékenységek eredményeként az alacsony energiafelhasználású és egészen alacsony költséggel 

megépült iroda energiaigényét teljes egészében megújuló energiaforrások fedezik. 

 

Gelsenkirchen 

Gelsenkirchen a Ruhr-vidék szívében fekvő városként fontos része Németország Észak- Rajna-Vesztfália 

tartományának. A város életét hosszú ideig a szénbányászati ágazat határozta meg, azonban az utóbbi 

években Gelsenkirchen a napenergia hasznosítására irányuló projektek megvalósítására összpontosít. 
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A 2006-2007. évi elektromos energiaellátásra Európa-szerte pályázatokat írtak ki. A szükséges 

árammennyiség meghatározására számításba vették az összes középület, közterület-világtás forgalmi 

fényjelző berendezések és parkolójegy automaták áramfogyasztását. A közbeszerzési pályázati anyagokban 

a “TÜV EE 01” tanúsítvány szerepelt pályázati elfogadási kritériumként a „zöld energia” tekintetében. Az 

ár és az áramellátás biztonsága további fontos szempont volt. A város két különböző ajánlatot kért. Az 

egyik pályázatban a beszállító standard áram-választékát kellett ismertetni. A másik ajánlatban 15%-os 

arányban kellett szerepeltetni a fent említett “TÜV EE 01” tanúsítvány kritériumainak megfelelő „zöld 

energiát”. A pályázati ajánlatok összevetése alapján a város vezetése a „zöld energiát” 15%-os arányban 

magában foglaló ajánlatot fogadta el, mert ez volt a leginkább költség-hatékony változat. A beszerzés 

eredményeként a település évente 3300 tonna CO2 kibocsátását takarítja meg ún. „zöld energia” 

használatával. 

 

Münster 

A németországi Münster városában az irodai berendezések és a villamos energia beszerzését egyesítették 

zöld közbeszerzés keretében. Az irodai berendezésekkel kapcsolatban a közbeszerzési szervezetnek az 

egész beszerzési folyamat során figyelemmel kellett lennie az „Energy Star”, „Blue Angel” és TCO 

tanúsítvánnyal rendelkező berendezések vásárlásának kritériumára, a közbeszerzési eljárás kezdetétől, a 

piackutatástól egészen az ajánlatok értékeléséig. A villamos energiát illetően 2001 óta Münster évente 

500.000 kWh megújuló energiaforrások felhasználásával előállított elektromos áramot vásárol. Ez a város 

közigazgatási szervezete teljes áramfogyasztásának 1%-át teszi ki. A „zöld áram” teljesíti a “Grüne-

Strom-Label" („zöld áram tanúsítvány”) kritériumait. 

 

A folyamat eredményeként Münster közigazgatásában az összes katódsugaras monitort lapos képernyős 

monitorokkal cserélték le az utóbbi négy év során, s ezzel évente 110.000 kWh áramfelhasználást 

takarítanak meg. Ez a közigazgatásban használt irodai berendezések teljes áramfogyasztásának 10%-a és 

évente  mintegy 14 000 EUR (13 cent/kWh) megtakarítását teszi lehetővé. Ezzel Münster városa a CO2 

kibocsátását évente 380 tonnával csökkenti. 

 

Ferrara 

2005-ben kísérleti projektet indított az olaszországi Ferrara város önkormányzata gépjárművek beszerzése 

terén. 21 hibrid meghajtású (benzin és elektromos meghajtás keveréke) gépkocsit vásárolt, beleértve a 

rendőrség részére vett 4 járművet is. A bírálati szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat volt, így 

az ár mellett versenyeztettek olyan teljesítmény jellemzőket, mint az emisszió, üzemanyag fogyasztás, 

áramigény, szervizigény. Meghatározták a minimális „fogyasztási” szinteket, azokat pontozták, és amely 

ajánlat alacsonyabb értékeket kínált az előre meghatározotthoz képest, attól pontokat vontak le. 

 

A beszerzett gépkocsik fontosabb, minimálisan megkövetelt jellemzői az alábbiak voltak: 

 emisszió: Euro IV motor 

 minimálisan előírt kombinált motorteljesítmény: 50 kW 

 minimálisan előírt elektromos motorteljesítmény: 30 kW 

 

Varese Ligure 

A kis falu, Varese Ligure Olaszországban arra törekedett – kihasználva a természeti adottságait, hogy az 

energia ellátása a településnek megújuló energiaforrásból valósuljon meg. A megújuló energiaforrások 

használatának előmozdítása: A hangsúlyt a szélenergiára helyezték (2 áramfejlesztő szélerőmű lett 

felszerelve 2 millió kWh/év kapacitással és 2 további áramfejlesztő üzembe helyezésére került sor 

hamarosan), a napenergián (két napelemes berendezés felszerelésére került sor és már be van ütemezve egy 
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harmadik egység üzembe helyezése is a szennyvízkezelő üzem áramellátására), valamint a biomassza 

felhasználására irányuló technológiák bevezetésén. 

 

A helyi önkormányzat az elektromos energiát tekintve mára már teljesen önellátó, hála a két, 4 millió 

kWh/év kapacitású szélerőműi áramfejlesztőnek és a két napelemes áramfejlesztőnek, melyek 23.000 

kWh/év kapacitása 98% -ban kielégíti az önkormányzati épületek energia igényét. 

 

Az alábbi táblázat szemlélteti a fentiekben bemutatott projekt finanszírozhatóságát: 

 

Forrás Összeg (EUR) 

Városi fő központ felújítása - EU, országos és 

regionális pénzalapok 
4 600 000 

Városi 2. fő központ városi felújítása – országos, 

regionális és helyi pénzalapok 
600 000 

ISO 14001/EMAS regisztráció - helyi pénzalapok 51 000 

Szélerőmű-park - EU és regionális pénzalapok 

(30%) + magánbefektetés (60%) 
1 800 000 

Napelemes eszközök létesítése – regionális és helyi 

pénzalapok 
155 000 

Hulladékgazdálkodás (városi szeméttelep feltöltés 

és szelektív hulladékgyűjtés) – helyi, Hegyi 

Közösségi és tartományi pénzalapok 

320 000 

Hidro rendszer - regionális és helyi pénzalapok 1 000 000 

VII.1.2. Hazai példák 

Kőrös Volán 

Az autóbusz közlekedési vállalat célja az energia megtakarítás volt. A társaság kb. 46 m2-nyi napelemet 

vásárolt a melegvíz-rendszer számára, s ezzel kívánta csökkenteni a társaság földgáz fogyasztását. 

A mintegy 11.000 EUR költséggel beruházott napelemek már működnek, de az eddig eltelt idő rövid 

konkrét eredmények kiszámításához. 

 

Nagypáli Önkormányzata 

A település nagyra törő terveket készített a megújuló energiaforrások felhasználása és öko-épületek 

megépítése tárgyában. A település az INTERREG IIIA program keretében innovációs és fejlesztési 

központot épített  

 

Polgár Város Önkormányzata 

A település egy helyi általános iskola szánmára szerzett be elektronikai berendezéseket, 18 db számítógépet 

és monitort a diákok, 2 db számítógépet és monitort a tanárok részére. A monitoroknak ki kellett 

elégíteniük a TCO’99 szabványelőírásokat. 

A település ezen szabvány alkalmazásával is előtérbe kívánta helyezni a környezetvédelmi szempontokat. 
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VIII. Befejezés 

A fenti példákból is jól látható, hogy a „zöld” szemléletű közbeszerzés, a környezetbarát beszerzési politika 

elsősorban Nyugat-Európában hódít, hazánkban még nagyon kezdetleges próbálkozásokkal találkozunk, de 

kétségtelen, hogy a környezetvédelmi szempontok egyre inkább előtérbe kerülnek, részint a folyamatosan 

harmonizáló jogszabályok, részint pedig az egyre nyilvánvalóbbá váló praktikus szempontok miatt. 

 

A fentiekben bemutatott gyakorlati példák azonban igazolják, hogy van létjogosultsága hazánkban is a zöld 

szemléletű közbeszerzési politikának, nyilván ehhez szükség van egyrészt egy komoly elhatározásra az 

önkormányzatok részéről és persze forrásokra, mivel jól láthatóan az induló költségek magasabbak az 

„átlagos” beszerzésekhez képest, az eredmények az esetek többségében hosszútávon jelentkeznek. 

 

Az elhatározáson és a megfelelő döntés meghozatalán kívül szükség van továbbá képzésekre, információ 

cserére és a települések közötti együttműködésre annak érdekében, hogy a környezetvédelmi szemlélet ne 

csak hangzatos kommunikációs fogás legyen, hanem kézzelfogható eredmények is szülessenek. 
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