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A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK PIACI 
JELENTŐSÉGE

• az állami szféra a legnagyobb vevő a piacon

• tagállami példák a fenntartható vásárlásra: Dánia, UK, 
Németország, Ausztria

• Eredmény: zöld gazdaság erősödése, fenntartható megoldások 
szélesebb körben történő elterjedése



Zöld közbeszerzések előnyei:

• Környezettudasság

• Energiahatékonyság

• Víztakarékosság

• Állami szféra példamutatása



Új irányok a jogalkotásban:

• Környezetvédelmi és szociális szempontok szélesebb körben 
történő alkalmazása

• Termelési, gyártási folyamat figyelembevételének lehetősége a 
közbeszerzési eljárásokban

• Innováció előtérbe kerülése: innovációs partnerség



A hazai helyzet:

• A Kbt. adta lehetőségek: 

• piaci konzultáció

• kizáró okok

• alkalmassági követelmények

• értékelési szempontrendszer

• szerződéses feltételek

• műszaki tartalom



A hazai helyzet:

• Problémák:
• Információhiány

• Előítéletek 

• Forráshiány

• Szakember hiány

Megoldás: zöld végrehajtási rendelet



Néhány szabályozási javaslat:

• közelség elvének szélesebb körben történő alkalmazása

• hazai KKV-ék részvételének elősegítése (pl. akár mint 
alvállalkozók)

• helyi pénzrendszerek szerepe

• egyes ágazatok vonatkozásában részletszabályok kidolgozása, így 
például fókuszban:
• építési beruházások  (másodnyersanyag hasznosítás)

• hulladékkezelés

• takarítási szolgáltatások

• egyes árubeszerzések



Egy kormányzati szintű jó példa: UK

• Vállalások:
• Üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése legalább 32%-al

• Kormányzati szinten a belföldi üzleti célú repülőutak számának csökkentése 
legalább 30%-al

• Hulladéklerakóba kerülő hulladék mennyisége kevesebb, mint 10%-ra
csökkenjen, újrafeldolgozási arány növelése

• Kormányzati papírhasználat csökkentése legalább 50%-al

• Vízfogyasztás csökkentése: az egyes minisztériumok belső célokat 
fogalmaznak meg, és beszámolnak az irodai vízhasználatról (m3/teljes 
munkaidő egyenérték)



• Kormányzati beszerzési szabványok

• Folyamatos monitoring

• GPP-ért felelős munkatárs

• Home office minél szélesebb körben

• Egy évnél hosszabb szerződések esetében az ajánlattevő köteles 
fenntarthatósági vállalásokat tenni, teljes ellátási lánc vizsgálata



Egy másik gyakorlati példa: Németország

• Buszvégállomás – fotokatalitikus anyagok vizsgálata

• Széles körű piaci konzultáció

• Nyílt eljárás

• Alternatív ajánlattétel lehetővé tétele

• Értékelési szempontrendszer körében minőségi előírások



Néhány hazai kezdeményezés:

• Magyar Közbeszerzési Intézet

• Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány
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