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Bevezetés 

 

Az ipari forradalom kezdete óta az emberiség egyre gyorsuló ütemben és egyre nagyobb mértékben 
fogyasztja bolygónk javait. Napjaink társadalmának már állandó jelzője a "fogyasztás", amelynek 
kielégítése természetesen egyre nagyobb mértékű termelést is jelent. A Föld természeti 
erőforrásainak túlzott kiaknázására és az ehhez, valamint a termeléshez kapcsolódó 
környezetszennyezésnek a jövő generációk létét fenyegető káros hatásaira először az 1970-es 
években hívták fel a tudósok a figyelmet. Megszülettek az első egyezmények és környezetvédelmi jogi 
szabályozók, amelyek próbálták a gyártókat tisztább termelésre "ösztönözni". 

A Brundtland-jelentés kapcsán elérendő alapcéllá vált "fenntartható fejlődés" értelmében jelen 
társadalmunk szükségleteit és igényeit anélkül kell kielégítenünk, hogy megfosztanánk ugyanettől a 
lehetőségtől a következő generációkat.1

 A 80-as évekre tehát kezdett egyértelművé válni, hogy a 
környezetszennyezés nemcsak a gyártók hibája, a rendszer fenntarthatósága legalább annyira a 
fogyasztók felelőssége is, hiszen a gyártó olyan termékeket gyárt, amelyek a fogyasztók igényeit 
elégítik ki. A környezetbarát termékek megjelenésével a fogyasztó addigi passzív szerepe aktívvá vált. 
A "zöld" termék választásával a vásárló egyrészt erősíti az adott termék gyártóját, másrészt 
innovációra kényszeríti a versenyben alulmaradt, kevésbé környezettudatos termelőt. 

Az ENSZ által a Riói Konferenciával 1992-ben elindított, a fenntartható fejlődés megvalósítására 
irányuló folyamatnak éppen ezért a kezdetektől fogva egyik kulcsfontosságú célja a fogyasztói 
szokások megváltoztatása, annak tudatosítása, hogy környezetünkért mindannyian felelősek vagyunk. 

A vásárlói szokások megváltoztatása első lépésben a környezettudatos beszerzés elterjedését 
jelentheti. Az ilyen, környezetbarát beszerzés megvalósításában a közszféra, azaz az állami szervek és 
az önkormányzatok vállalhatnak úttörő szerepet. (Ennek okait a könyv 2. fejezete részletesen 
tárgyalja.) E kiadvány célja pontosan az, hogy felhívja az önkormányzatok figyelmét ezen szerepükre 
(kötelességükre) és segítséget nyújtson a zöld beszerzés megvalósításához. Ennek érdekében a 3. és 
4. fejezetben a gyakorlati megvalósításhoz szükséges ismereteket foglaltuk össze, majd az 5. 
fejezetben az egyes termékcsoportok beszerzésének "zöldítéséhez" szükséges konkrét útmutatásokat 
adtunk meg. A könyv végén található irodalomjegyzék és az interneten elérhető honlapgyűjtemény 
további segítséget kíván nyújtani a sikeres munkához.  

 

A környezetbarát beszerzés megvalósításának folyamata 

A megvalósítás jogszabályi háttere 

 

A zöld beszerzés megvalósításának alapvető feltétele, hogy a környezetvédelemre és a 
közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok a környezetbarát beszerzéshez pozitívan viszonyuljanak. A 
magyarországi helyzet ebből a szempontból kedvezőnek nevezhető. 

Az önkormányzatok, mint közintézmények beszerzéseiket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően 
kötelesek lebonyolítani. Hazánkban jelenleg a közbeszerzési törvény és a versenyjog határozzák meg 
e feltételeket. 

Az 1995-ben elfogadott és még ugyanazon év november 1-jén hatályba lépett közbeszerzési törvény 
(1995. évi XL. tv.) elsődleges célja a költségvetési források hatékony és átlátható felhasználásának 
valamint a beszerzési folyamat során az egyenlő versenyfeltételek biztosításának előmozdítása. 

A törvény alapelve szerint az adott termék vagy szolgáltatás beszerzése közbeszerzési eljárás alá 
tartozik abban az esetben, ha az éves beszerzés becsült összesített értéke meghaladja az aktuális év 
költségvetési törvényében előírt határértéket. Tájékoztatásul közöljük a 2003-ban aktuális 
határértékeket: 

· árubeszerzés esetén: 20 millió forint, 

· építési beruházás esetén: 40 millió forint, 

· szolgáltatás megrendelése esetén: 10 millió forint, 

· a 240 millió forint értékhatárt meghaladó építési beruházások esetén a Kbt. 42. §-a szerint, 
annak érdekében, hogy a közbeszerzési eljárás további szakaszában már csak a közbeszerzés 
teljesítésére pénzügyi, gazdasági és mûszaki szempontból alkalmas ajánlattevők vegyenek részt, 
kötelező az ún. előminősítési eljárás lefolytatása. (Az ajánlatkérő ilyen eljárás lefolytatására a 
határérték alatt is jogosult.) 

A közbeszerzési eljárás általános elv szerint nyílt, speciális esetekben azonban lehetőség van 
meghívásos és tárgyalásos eljárásra is. 

A törvény többféle lehetőséget is biztosít a környezetközpontú beszerzés alkalmazására. Az egyik 

                                                           
1
 World Commission on Environment and Development (WCED): Our common future. Oxford: Oxford University Press, 

1987 p. 43. 
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lehetséges mód az ajánlati felhívásokban a műszaki és minőségi feltételek környezetvédelmi jellegű 
kikötésekkel való kiegészítése. (Ennek diszkriminatív alkalmazása azonban a versenyjog és 
közbeszerzési törvény értelmében tilos!) 

A környezeti szempontok érvényesítésére a másik lehetőség a döntéshozatal folyamán adódik. A 
kiíró, az ajánlati felhívásban előre közölteknek megfelelően, kiválaszthatja a legalacsonyabb költségû 
vagy az összességében legelőnyösebb ajánlatot. Utóbbi esetben az elbírálás részszempontjai között 
ugyanis olyan feltételeket is meg lehet jelölni, mint a város foglalkoztatási politikájához leginkább 
illeszkedő megoldás, a kis- és középvállalkozók előnyben részesítése vagy az ajánlatnak a fejletlen 
régiók fejlesztéséhez 

illetve a Nemzeti Környezetvédelmi Program2
 végrehajtásához való hozzájárulásának mértéke. Igaz 

mindezeket konkrét számszerűsíthető módon kell megadni! Emellett az összességében legelőnyösebb 
ajánlat kiválasztása során, abban az esetben, ha minden szempont szerint meggyeznek az egyes 
ajánlatok, előnyben kell (!) részesíteni elsősorban a környezetbarát védjegyhasználattal rendelkező 
terméket, másodsorban pedig az akkreditált minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező ajánlattevőt. 

Mindezeken kívül szükséges még megemlítenünk a Közbeszerzési Törvény további két elemét, amely 
közvetlenül érintheti az önkormányzatokat beszerzéseit: 

Az egyik ezek közül az úgynevezett központosított közbeszerzési eljárás. A közbeszerési törvénynek 
(96. §) megfelelően ugyanis a költségvetési szerveknek lehetőségük van a Miniszterelnökség 
Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatósága által koordinált központi beszerzéshez csatlakozni. Ezek köre 
elsősorban az irodai és irodatechnikai eszközökre, számítástechnikai termékekre, felszerelésekre 
terjed ki. 

Másrészt a Közbeszerzési törvény 96. §-a (2) bekezdése feljogosítja a helyi önkormányzatokat 
egyrészt arra, hogy helyi rendeletben szabályozzák az önkormányzati költségvetési szervek 
közbeszerzési eljárási rendjét, másrészt arra, hogy a költségvetési törvénybe foglalt értékhatároknál 
alacsonyabb szinten határozzák meg a közbeszerzési eljárási kötelezettséget. (Gyakorlatilag a 
126/1996. kormányhatározat analógiájára rendelkezhetnek a helyi önkormányzatok.) 

 

Környezetbarát beszerzés a gyakorlatban 

A megvalósítási terület meghatározása és a lehetséges kiindulási pontok 

 

A helyi önkormányzatokhoz kapcsolódó beszerzések igen sokrétűek és alapvetően három csoportba 
sorolhatók. 

1. A polgármesteri hivatal működéséhez kapcsolódó beszerzések. 

2. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények beszerzései. 

3. A részben vagy egészében önkormányzati tulajdonú vállalatok beszerzései. 

Az első ponthoz tartozó beszerzések feltételeit természetesen az önkormányzat határozza meg. Az 
intézmények (oktatási, szociális, egészségügyi, sport stb.) esetében a polgármesteri hivataloknak 
általában már csak közvetett befolyása van, ami a vállalatok esetében általában még kisebb 
mértékben érvényesül. Ez a közvetett befolyás annyit jelent, hogy a döntést magát az intézmény vagy 
a vállalat vezetősége hozza meg, de mivel ahhoz bizonyos esetekben (értékhatár, adott termék stb.) 
az önkormányzat beleegyezése is kell, ez utóbbi elvileg beleszólhat a beszerzésekbe. Az 
önkormányzat tehát ajánlásokat tehet intézményei felé, sőt javaslatokat fogalmazhat meg azok 
beszerzéseire vonatkozóan. 

Általános érvényű ajánlásként megfogalmazhatjuk, hogy a környezetbarát beszerzést első lépésben 
csak az első kategória, azaz a polgármesteri hivatal vásárlásaira kiterjedően érdemes megvalósítani. 
Egyrészt ez önmagában is nagy feladat, másrészt a későbbiek során a meglévő tapasztalatok 
felhasználásával vihető tovább a folyamat az intézmények irányába. 

Bizonyos mintaprojektek keretében természetesen az intézmények bevonása is lehetséges, sőt 
örvendetes. Erre igen alkalmasak az oktatási intézmények. Egyrészt azért, mert tapasztalataink szerint 
ezek legtöbbjében már felismerték a környezeti nevelés fontosságát és így szívesen együttműködnek 
ilyen típusú programokban, másrészt pontosan azért mert a megvalósuló, kellőképpen népszerűsített 
környezetbarát beszerzés növel(het)i az oktatási intézmény tanulóinak környezeti tudatosságát. 

                                                           
2
 A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által 2002 októberében összeállított második, a 2003 és 2008 közötti 

időszakra vonatkozó Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezete hangsúlyosan foglalkozik a környezetbarát beszerzés 
kérdéskörével. (www.ktm.hu) A program megvalósítási területei között ugyanis tematikus akcióprogramként szerepel a 
Környezettudatosság Növelése Akcióprogram, amelynek átfogó célja a szerzők megfogalmazásában "a környezettudatos 
döntések és a fenntarthatóbb életmód ösztönzése". A specifikus célkitűzések között szerepel a "környezetbarát termékek 
forgalmának növelése, a termékek környezeti jellemzésének, minősítésének (öko-címkézésének) fejlesztése". Továbbá:  
"A környezettudatos intézményműködtetést (munkahely, iskola, közművelődés, közhivatal, stb.) bátorítani, és a gyakorlati 
megvalósítást támogatni kell, mert a példamutató vezetés és működtetés erős szemléletformáló tényező. Elő kell segíteni 
a környezetbarát termékek és szolgáltatások előtérbe kerülését, a közbeszerzéseknél ezek előnyben részesítését." 
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További előnyt jelenthet az intézmények és az önkormányzat hasonló termékre vonatkozó 
beszerzéseinél az együttes fellépés, a nagyobb mennyiség, aminek árcsökkentő hatása is lehet. 

Mint azt fentebb már említettük, a környezetbarát beszerzés megvalósítására nincs egy konkrét, 
mindenkinek ajánlható minta. A folyamatban élen járó önkormányzatok általában a helyi 
feltételeknek megfelelően alakították ki saját rendszerüket. ez azt jelenti, hogy a kiindulási pontokat 
minden esetben az adott önkormányzatra szabva kell megkeresni és a gyakorlati megvalósítást 
ezekhez illetsztve kell elkezdeni. Ilyen kiindulási pontok lehetnek pl. a következők: 

 

· Szakember: a folyamat elindítása során lehet építeni az önkormányzatnál vagy annak 
intézményeinél alkalmazott szakember(ek)re, aki(k)nek már van bizonyos tapasztalata a termékek és 
szolgáltatások környezeti hatásairól, azok csökkentésének módjairól, ideális esetben konkrét 
környezetbarát beszerzésekről is. 

· Szándék, akarat: remek kiindulópontot jelenthet az önkormányzat olyan egysége, intézménye 
(vagy akár annak egy-két dolgozója), ahol már történtek bizonyos próbálkozások a beszerzések 
környezetbaráttá tételére, bizonyos termékeket vagy szolgáltatásokat esetleg már részben vagy 
egészében környezetbarát szempontok szerint folytatnak. 

· Pályázati lehetőség: remek lehetőséget kínálnak a környezetbarát beszerzés terén egyre 
nagyobb számban megjelenő (jelenleg főként EU) pályázatok, amelyek gyakorlatilag kockázat nélkül 
adják meg a lehetőséget a téma megismerésére, hiszen amellett, hogy biztosítják a pénzügyi 
forrásokat, általában nem járnak hosszú távú zöld beszerzési kötelezettségvállalással. 

· Termék vagy szolgáltatás: szintén jó kiindulópontnak tekinthető az a termék vagy szolgáltatás, 
ami bizonyos szempontok szerint vagy teljes egészében környezetbarátnak tekinthető és az 
önkormányzatnál vagy akár csak egy intézményénél beszerzésre kerül. Általában már megtalálhatók 
az önkormányzatok beszerzéseiben ily módon pl.: 

- újrahasznosított papírból készült borítékok, irodai segédanyagok; 

- újrahasznosított fénymásolópapír; 

- energiatakarékos izzók; 

- energiatakarékos háztartási- és irodagépek; 

- környezetbarát festékek, faanyagok; 

- biológiailag lebomló tisztítószerek; 

- környezetbarát növényvédő- vagy rovarírtószerek; 

- környezetbarát játszóterek. 

 

Az ezen kiindulási pontokhoz kapcsolódó kezdeti lépések, mintaprojektek segítenek megismertetni a 
program lényegét az érintettekkel, a megszerzett tapasztalatok fényében pedig fokozatosan 
terjeszthető ki a környezetbarát szemlélet a beszerzések egyéb területeire is. 

 

A környezetvédelmi szempontok érvényesítésének gyakorlati megvalósítása 

 

A gyakorlati megvalósítás során alapvetően el kell különítenünk a közbeszerzési határérték feletti és 
alatti beszerzéseket. Ezek részletes elemzése előtt azonban álljon itt néhány mindkét esetre 
vonatkozó általános alapelv, amelyeket érdemes az önkormányzat környezetbarát beszerzési 
politikájában lefektetni, ahhoz hogy ezek feltétlenül támogassák a zöld beszerzés megvalósulását: 

· Amennyiben létezik az adott termék vagy szolgáltatás környezetbarát termék minősítéssel 
rendelkező alternatívája (akár a magyar, akár valamelyik hiteles külföldi rendszer), azt a 
beszerzésekben feltétlenül előnyben kell részesíteni. 

· Általános elvárás, hogy a termékek minél nagyobb arányban tartalmazzanak újrahasznosított 
anyagokat és konstrukciójukból adódóan minél könnyebben újrahasznosíthatóak legyenek. 

· Általános alapelv az egészségre és a környezetre ártalmas veszélyes anyagok kerülése. 

· Az elektromos áramot használó gépek, eszközök és berendezések beszerzésénél általános 
alapelv a minimális energiafogyasztás. 

· Építési beruházásoknál és felújításoknál általános alapelv a víz- és energiatakarékos 
megoldások előnyben részesítése. 

· Közbeszerzési eljárások során általános alapelvként kell érvényesüljön, hogy a legalacsonyabb 
összegű ellenszolgáltatás elve helyett általánosan az összességében legelőnyösebb ajánlat elve szerint 
follyanak a tendereztetések. 
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A közbeszerzési törvény hatálya alá eső beszerzések 

 

Közbeszerzési eljárás esetén a gyakorlati megvalósítás lépései egyszerűbben, de sajnos 
korlátozottabb mértékben érvényesíthetők. Ennek oka, hogy a nagyobb összegek és a hivatalosabb 
eljárás miatt élesebben kerül felszínre az esetleges diszkrimináció kérdése, amit a törvény tilt! Éppen 
ezért a törvény előírásaihoz ragaszkodni kell, de szerencsére a 3.1.1 fejezetben már ismertett 
lehetőségek kihasználása elegendő teret nyit a zöld szempontok érvényesítéséhez. Ez a következő 
módon valósulhat meg: 

 

· Először is fontos, hogy az alapelveknek megfelelően az összességében legelőnyösebb ajánlat 
elve szerint kerüljön meghirdetésre az ajánlati felhívás. 

· Ebben az esetben a résszempontok közé beemelhetők a környezeti szempontok, amelynek 
alapja lehet: 

a. kedvező esetben az adott termék vagy szolgáltatás kategóriájában létezik 
környezetbarát minősítéssel rendelkező termék vagy szolgáltatás, ekkor ennek 
kritériumai átemelhetők szempontnak; 

b. kedvezőtlen esetben ezeket a kritériumokat előzetes tudományos munkával kell 
összeállítani. Ezek lehetnek egyszerű illetve összetett kritériumrendszerek. Első 
esetben a termék környezeti hatásai közül a legfontosabbakra összpontosítunk 
(pl. energiafogyasztás, nehézfémek kizárása, újrahasznosított papír). Második 
esetben úgynevezett Környezeti Feltételek Jegyzékét állítunk össze, amely 
részletesen fgolalkozik a termék környezeti hatásaival és olyan pontrendszeren 
alapul, amely integrálható az ajánlat kiértékelésének pontrendszerébe. (Ehhez 
alapul szolgálhatnak nemzetközi példák illetve a magyar Környezetbarát Termék 
védjegy meglévő kritériumai is.) 

Közbeszerzési határérték alatti beszerzések esetén a zöld beszerzés elvei elméletben könnyebben 
érvényesíthetők, azt jogi szempontból "csak" az önkormányzat helyi rendeletei, belső eljárási rendjei 
szabályozzák. Ilyenkor azonban nagyobb a beszerzést végző személyre háruló felelősség, hiszen az ő 
döntésén múlik a vásárolt termék milyensége. 

A lehetőségek megegyeznek a közbeszerzési eljárásnál vázoltakkal, azaz: 

· Amennyiben létezik az igénynek megfelelő környezetbarát termék minősítéssel rendelkező 
áru vagy szolgáltatás, a választás egyértelműen erre kell essen. 

· Amennyiben ilyen termék nem található a piacon ismét két változat adódik: 

a. a legfontosabb 1-3 szempont mérlegelése; 

b. Környezeti Feltételek Jegyzéke szerinti értékelés. 

 


