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MIÉRT kiemelten fontos a fenntartható 

közbeszerzés?

 Állami szféra vásárlóereje igen jelentős: 

EU GDP 14%-a, 1,8 trillió Euró

 Jelentős piaci befolyás és hatás érhető el

 Helyi, regionális, nemzeti, nemzetközi 

fenntarthatósági célkitűzések 

előmozdíthatóak

 Éghajlatra, környezetre, társadalmunkra 

gyakorolt kedvező hatások érhetőek el

 Munkahelyteremtés

 Hosszú távú, stabil gazdasági 

növekedés

 Innováció ösztönzése, kkv-k támogatása



MIÉRT elhivatott a Hatóság e körben?

 államigazgatási szervként felelősek

vagyunk a közpénzek jövő

generációk szükségleteit is

figyelembe vevő, hatékony

elköltéséért

 hosszú távon gondolkodunk

 feladatunk felhívni a figyelmet a

legfontosabb nemzetközi trendekre,

jó gyakorlatokra

 segíteni szeretnénk a lehetőségek

kiaknázásban, a kapcsolódó uniós

források jogszerű felhasználásában



MI LENNE HA? Mérhető eredmények, 

megtakarítási lehetőségek!
 Ha valamennyi EU tagállam a koppenhágai

városi tanács valamint a Svéd Adminisztratív

Fejlesztési Ügynökség által az IT

beszerzésekre vonatkozóan elfogadott elveket

követné, az Unió energiafogyasztása 30

terawatt órával csökkenne, amely

nagyságrendileg négy nukleáris reaktor

kiváltásával egyenértékű.

 47,2 millió € megtakarítást eredményezne, ha

az Egyesült Királyságban valamennyi központi

kormányzati szerv közbeszerzéseiben az EU

által elfogadott GPP követelményeket

alkalmazná.

 15 millió tonnával csökkenne a CO2

kibocsátás évente – ezáltal a

villamosenergia fogyasztás a felére

csökkenne – ha az EU valamennyi tagállama

alkalmazná azokat a környezetvédelmi

előírásokat, amelyeket a finnországi Turku

város alkalmaz jelenleg.



HOL TARTUNK? Hazai helyzetkép

Adatgyűjtés alapja: nemzeti eljárásrendben közzétett eljárás eredményéről szóló 

tájékoztatókban az ajánlatkérők által feltüntetett adatok



Közbeszerzési Hatóság a fenntarthatóságért
 Képviseli Magyarországot az Unió

zöld közbeszerzési szakértői

munkacsoport ülésein

 Soft law – ÚJ Útmutató az

életciklusköltség-számításról

 Honlapján tájékoztatja az

érdeklődőket a fenntartható

közbeszerzéssel kapcsolatos

legfrissebb információkról

 Együttműködik számos szakmai

szervezettel

 Közbeszerzési Akadémia

 Közbeszerzési szakjogász képzés

 Napi közbeszerzés applikáció



A Közbeszerzési Hatóság útmutatója az 

életciklus-számítási módszertanokról 

Az útmutató célja bemutatni 

 az AK az értékelés során miként, 

mikor alkalmazhat 

életciklusköltség-számítást,

 az e körben releváns jogszabályi 

rendelkezéseket, uniós jogi 

hátteret,

 melyek az életciklusköltség

elemei,

 hogyan választhatóak ki a 

releváns költségelemek,

 a közbeszerzési eljárás egyes 

szakaszaiban mire kell különös 

figyelemmel lenni,

 milyen külföldi gyakorlati 

tapasztalatok ismertek.



Napi közbeszerzés mobil applikáció



KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET!


