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A tréning sorozatról… 

Az Európai Bizottság szervezésében és támogatásával megvalósuló Zöld közbeszerzés tréning 

sorozat célja, hogy a zöld közbeszerzés elterjedését segítse az egyes tagállamokban a beszerzés 

folyamatában résztvevők ismereteinek, kompetenciáinak fejlesztésével. 

 

2019. tavaszától összesen 14 tréning sorozat indul Európa szerte, Magyaroroszágon kívül 

Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában, Horvátországban, Észtországban, Lettországban, 

Litvániában és Máltán is megrendezésre kerül hasonló képzés. 

 

 

Zöld közbeszerzés tréning sorozat célja 

A tréning a zöld közbeszerzés sikeres alkalmazásához szükséges szemléletet, menedzsment- és 

beszerzéstechnikai ismereteket gyakorlatorientált módszerekkel adja át a résztvevőknek, a 

hatékony zöld közbeszerzések lefolytatásához nyújt termékcsoportspecifikus felkészítést 

(közbeszerzési értékhatár alatt és felett egyaránt). A tréning során bemutatásra kerül az Európai 

Bizottság megbízásából kidolgozott új GPP Training Toolkit is. 

A képzés moduláris rendszerű, az egyes modulok egymásra épülnek. A tréning elvégzését 

követően a résztvevők önállóan képesek lesznek a fenntarthatósági szempontok tenderekbe 

való implementálására, a zöld közbeszerzés stratégiai céljainak kitűzésére, annak 

monitorozására. 
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Részletek 

A képzés időtartama: 4 alkalom, 12 hónapos időszakra lebontva 

Képzési idő: összesen 20 kontakt óra + egyéni felkészülés 10 óra 

Résztvevők száma: minimum 15, maximum 20 fő 

Célcsoport: közbeszerzők, fenntarthatóságért/környezetvédelemért felelős kollégák 

Megengedett hiányzás: maximum 10% 

Oktatók: Dr Tátrai Tünde és Dr Diófási-Kovács Orsolya 

 

Tematika 

1. alkalom 

• fenntartható fejlődés elve, dimenziói, indikátorai 

• fenntartható fogyasztás elmélete 

• zöld közbeszerzés definíciói, különböző megközelítései (fenntartható/körkörös 

közbeszerzés) 

• zöld közbeszerzés története, Európai elterjedtsége 

• a zöld közbeszerzés jogi vonatkozásai 

• precedens értékű esetek, mintatenderek elemzése 

2. alkalom 

• a zöld beszerzés gazdasági és menedzsment vonatkozásai, stratégiai megközelítései 

• beszerzés lépései, környezetbarát kritériumok beépíthetősége (ökocímkézés, 

menedzsment rendszerek, GPP Criteria set) 

• gyakorlati megvalósítás keretei 

3. alkalom 

• környezetbarát követelmények stratégiai szintű meghatározása 

• környezetbarát követelmények meghatározása termékcsoportonként  

• beérkező ajánlatok kiértékelési-, és teljesítés ellenőrzési módszerei 

• szervezeten belüli zöld beszerzési eredmények értékelési módszerei, továbbfejlesztési 

lehetőségek 

4. alkalom 

• termékcsoport specifikus követelmények ismertetése (min 4 kiválasztott 

termékcsoportra) 

• minta tenderek elemzése 

• zöld tenderdokumentációk készítése a résztvevők inputjai alapján 
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Időpontok 

1. alkalom: 2019. október 22. 9:00-15:00 

2. alkalom: 2019. január 8. 9:00-15:00 

3. alkalom: 2020. március 11. 9:00-15:00 

4. alkalom: 2020. május 20. 9:00-15:00 

 

Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem, 1093 Budapest, Fővám tér 8. 

 

Jelentkezés 

A Zöld közbeszerzés tréning sorozaton való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! 

Jelentkezni 2019. október 10-ig lehet az alábbi regisztrációs felület kitöltésével: Regisztráció 

 

Kapcsolat 

Amennyiben kérdése van a Zöld Közbeszerzés Tréning sorozattal kapcsolatban nagyon szívesen 

állunk rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken: 

 

Dr Diófási-Kovács Orsolya 
orsolya.diofasi@gmail.com 
+36303439385 
 

 

 

https://forms.gle/Tt122EcwK7KDd48B7
mailto:orsolya.diofasi@gmail.com

