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Zöld közbeszerzés 

• Mi ez? 

• Miért érdemes? 

• Néhány jó példa 

• Jogi háttér 
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Zöld közbeszerzés 

a beszerzési folyamat minden szakaszában 
figyelembe veszi a környezetvédelem szempontjait,  

az életciklusuk során a környezetre lehető legkisebb 
hatást gyakorló megoldásokat részesíti előnyben 

 

Fenntartható beszerzés 

Saját hasznon  

+társadalmi hasznosság 

+környezetvédelem 

teljes életciklus-elemzésen alapulva 
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• Befolyásolja a piacot: ösztönzi a zöld termékek 
felvásárlását 

• Hatékonyan használja az energiát 

• Csökkenti a CO2- és egyéb károsanyag-
kibocsátást 

• Visszaszorítja a káros anyagok termelését 

• Megőrzi a természeti erőforrásokat 

• Pénzt takarít meg (hosszú távon) 
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Életciklus: egy termék használatának, szolgáltatás 
nyújtásának vagy egy építési beruházás fennállásának 
összes egymást követő, illetve egymással kapcsolatban 
álló szakasza - ideértve az elvégzendő kutatást és 
fejlesztést, a gyártást, a kereskedelmet és annak 
feltételeit, a szállítást, a felhasználást és a karbantartást 
is – a nyersanyag beszerzéstől, illetve az erőforrások 
megteremtésétől az eltávolításig, ártalmatlanításig, az 
adott területek eredeti állapotának helyreállításáig, 
illetve a szolgáltatás vagy  használat végéig. 

(Közbeszerzési törvény) 
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Életciklus-költség 

áru, szolgáltatás vagy építési beruházás életciklusa 
során felmerült költségek egészét vagy egy részét kell 
figyelembe venni: 

• Beszerzéshez kapcsolódó költségek 

• Használat költségei 

• Karbantartási költségek 

• Az életciklus végéhez kapcsolódó költségek, pl. 
elszállítási és újrahasznosítási költségek 

 

 

ÉLETCIKLUS-KÖLTSÉG 
7 



CÍMKÉK A ZÖLD KÖZBESZERZÉSBEN 
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A jogszabályok megengedik a címkék használatát, 
de korlátokkal 

Megengedett: szigorúbb környezeti kritériumok, 
indokolt mértékben 

Megengedett: Önkéntes alapú címkék 
kritériumrendszerének használata 

Nem megengedett: Konkrét címkével ellátott 
termékhez való ragaszkodás az ajánlatkérő részéről  

Nem a címkéhez, hanem az előírt követelmények 
teljesüléséhez kell ragaszkodni 

 



Fontos fogalmak, rövidítések 

GPP: Green Public Procurement : Zöld közbeszerzés 

LCC: Life Cycle Cost: Életciklus-költség 

LCA: Life Cycle Assessment vagy Life Cycle Analysis : 
életciklus értékelés, elemzés 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 
egy önkéntes, független minősítő rendszer, amely 
fenntarthatósági szempontokat vesz figyelembe az 
épületek értékelése során. A U.S. Green Building Council 
által kiadott minősítés vizsgálja az épület belső 
környezetének minőségét, a környezeti szempontból 
előnyös elhelyezkedését, vízfelhasználásának 
hatékonyságát, a beépített innovatív technológiát- és 
anyagokat, illetve az energiahatékonyságát és káros anyag 
kibocsátását is. 
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EU-s rendeletek, irányelvek 

 

2014/24/EK és 2014/25/EK irányelvek a 
közbeszerzésről 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről + 
végrehajtási rendeletek 

321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 

322/2015.(X. 30.) Korm. Rendelet 
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Budapest, XVIII. Kerület  

Kastélydombi Ált. Isk. 

• Energetikai felmérés 

• Hőszigetelés 

• Nyílászárócsere 

• Napkollektor 

• Fűtéskorszerűsítés 

• 1138 GJ megtakarítás (hőenergia) 

• 64,1 t CO2-megtakarítás/év 

 

• „E”     „A” energiaosztály 
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Németország, Bonn, Történeti Múzeum Központ  

• Irodai berendezések bérlése, szervizelése 

• 5 éves szerz. 

• 81 lézernyomtató, 10 többfunkciós irodai gép 

• Követelmény: Blaue Angel környezetvédelmi címke (vagy 

azzal egyenértékű)  

• Legyen rajtuk automatikus energiamegtakarítási funkció 

• Újrahasznosított papírral is működjenek.  

• Évi 6,2 MWh elektromos áram és 4,5 tonna CO2 megtakarítás 

a legjobb ajánlattal 

JÓ PÉLDÁK 
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MÉG TÖBB JÓ PÉLDA 

http://gpp-proca.eu/hu/ 
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EU-s rendeletek, irányelvek 

 

2014/24/EK és 2014/25/EK irányelvek a 
közbeszerzésről 

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről + 
végrehajtási rendeletek 

321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 

322/2015.(X. 30.) Korm. Rendelet 
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