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Zöld közbeszerzés és életciklusköltség-számítás: 
szakpolitika és jó gyakorlatok 

  
 
 

Az Európai Unió közbeszerzési jogi keretének 2014-es változásai nagyobb hangsúlyt helyeztek a 
fenntartható közbeszerzésekre, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat értékelésének 
módszerei tekintetében az áron túli szempontok figyelembe vételére ösztönöznek.  

Az OECD-országok jelentős többsége erőfeszítéseket tesz a fenntarthatóság előmozdítására a 
közbeszerzés stratégiai eszközként való felhasználásával. A közbeszerzési szakemberek azonban 
a kedvező politikai és szabályozási környezet ellenére még mindig nehéznek találják a kevésbé 
ismert gyakorlatok, például az életciklus-költségszámítás (LCC) alkalmazását. Az LCC egy olyan 
módszer, amely túlmutat egy áru vagy szolgáltatás induló beszerzési árán, és értékeli az összes 
többi jelentős költségáramlást az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás teljes 
élettartama alatt, például a telepítés, üzemeltetés és karbantartás költségeit, valamint az 
élettartam végi (ártalmatlanítási) költségeket. Az átfogó LCC-elemzés figyelembe veszi a (külső) 
környezeti hatások mérséklésének/csökkentésének költségeit is. 

Magyarországon a zöld (környezetvédelmi) szempontok alkalmazása a közbeszerzési 
eljárásokban megfelel más országok általános tendenciáinak, vagyis még mindig meglehetősen 
korlátozott. Ez különösen igaz az LCC-módszerekre, amelyeket nagyon ritkán alkalmaznak.  

A konferencia célja a zöld közbeszerzési kritériumok és az LCC használatának tudatosítása, jó 
példák bemutatása arra vonatkozóan, hogy az LCC hogyan járul hozzá a stratégiai 
közbeszerzéshez, valamint az Európai Unióban lévő más, az LCC-eszközök használatában 
gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező tagállamok nemzeti gyakorlatainak bemutatása. A 
konferencia ismerteti azokat a lépéseket is, amelyeket Magyarország az Európai Bizottsággal és 
az OECD-vel együttműködve tesz az LCC használatának előmozdítása érdekében. 

 

A konferencia formája: online (ZOOM platform) 

Időpont: 2022. március 10. 9:00 – 16:30 (ebédszünet: 12:00 – 13:30) 

Résztvevők, célcsoport: magyar ajánlatkérők / közbeszerzési szakemberek 

 

 



  

2 
 

 

PART I. RÉSZ - Az LCC közbeszerzésben való felhasználására vonatkozó szakpolitikai keret és 
annak hatása a gyakorlati alkalmazásra 

9:00 – 9:20 Nyitó beszédek  

• Daniele Dotto, igazgatóhelyettes, B 
Igazgatóság - A Tagállami Reformok 
Támogatása és a B2 - Kormányzási és 
Közigazgatási Egység vezetője, Reform 
Főigazgatóság, Európai Bizottság  

• Ágostházy Szabolcs, európai uniós 
fejlesztésekért felelős államtitkár, 
Miniszterelnökség 

• Kovács László, elnök, Közbeszerzési Hatóság 

• Bertók János, igazgatóhelyettes, 
Közigazgatási Igazgatóság, OECD 

9:20 – 9:50 

A "Zöld közbeszerzés 
előmozdítása Magyarországon, 
különös tekintettel az életciklus-
költségszámításra" című projekt 
bemutatása: 

- Célok és tevékenységek 

- Az értékelő jelentés 
(tervezetének) összefoglalása 

• Costanza Caputi, szakpolitikai elemző, 
Infrastruktúra és Közbeszerzési Főosztály, 
OECD 

• Laura Kuoraite, szakpolitikai elemző, 
Infrastruktúra és Közbeszerzési Főosztály, 
OECD 

9:50 – 10:20 

- A zöld közbeszerzés jelenlegi 
helyzete és a magyarországi 
támogatásának szakpolitikai 
keretei 

- A fejlesztés alatt álló zöld 
közbeszerzési stratégia 

• Várhomoki-Molnár Márta, főosztályvezető, 
Közbeszerzési Szabályozási Főosztály, 
Miniszterelnökség, Magyarország 

10:20 – 10:30 Szünet 

10:30 – 10:50 A zöld közbeszerzés és az LCC 
uniós szintű szakpolitikai keretei  

• Enrico Degiorgis, szakpolitikai tisztviselő, B1 - 
Fenntartható Termelés, Termékek és 
Fogyasztás, Környezetvédelmi 
Főigazgatóság, Európai Bizottság 

10:50 - 11:15 
Szakpolitikai, szabályozási keret 
és gyakorlati alkalmazás 
Szlovéniában 

• Sašo Matas, főigazgató, Közbeszerzési 
Igazgatóság, Közigazgatási Minisztérium, 
Szlovénia 

11:15 – 11:40 
A magyar jogi keretrendszer 
átültetése a gyakorlatba - példa 
az LCC magyarországi 
alkalmazására 

• Korossy Emese, osztályvezető, Fővárosi 
Vízművek Zrt., Beszerzési Osztály, 
Magyarország 

11:40 – 12:00 
Nem hagyományos megközelítés 
a beszerzések környezeti 
hatásainak figyelembevételéhez: 
CO2 teljesítmény létra 

• Maud Vastbinder, programvezető, 
Alapítvány az Éghajlatbarát Közbeszerzésért 
és Vállalkozásokért (SKAO), Hollandia 
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12:00 – 13:30 Ebédszünet 

PART II – LCC átültetése a gyakorlatba 

13:30 – 14:00 
Az Európai Bizottság 
támogatásával kifejlesztett uniós 
szintű LCC eszközök  

• Aure ADELL, fenntarthatósági közbeszerzési 
szakértő, ECPAR  

14:00 - 15:00 Jó gyakorlatok más EU-/OECD-
országokból - I. rész 

• Jeroen van Alphen, projektvezető, 
Fenntartható Közbeszerzési Kritériumok és 
Fenntartható Közbeszerzési Eszköz, 
Infrastrukturális és Vízgazdálkodási 
Minisztérium, Hollandia 

• Marie Louise Rementorp, Környezetvédelmi 
Ügynökség, Dánia 

15:00 – 15:10 Szünet 

15:10 – 16:00 Jó gyakorlatok más EU-/OECD-
országokból - II. rész 

• Sven Schirmer, vállalati beszerzési 
koordinátor, ÖBB (Osztrák Szövetségi 
Vasutak), Ausztria   

• Els Verwimp, társadalmilag felelős 
közbeszerzési szakértő, Környezetvédelmi 
Főosztály, Flandria Kormánya, Belgium 

16:00 – 16:20 

Panel beszélgetés:  

• Az LCC szélesebb körű 
elterjedésének fő 
akadályai 

• Az LCC szélesebb körű 
elterjedését elősegítő 
feltételek  

• Sven Schirmer, vállalati beszerzési 
koordinátor, ÖBB (Osztrák Szövetségi 
Vasutak), Ausztria   
 

• Els Verwimp, társadalmilag felelős 
közbeszerzési szakértő, Környezetvédelmi 
Főosztály, Flandria Kormánya, Belgium 

16:20 – 16:30 Záró gondolatok  

• Várhomoki-Molnár Márta, főosztályvezető, 
Közbeszerzési Szabályozási Főosztály, 
Miniszterelnökség, Magyarország 

• Edwin Lau, főosztályvezető, Infrastrukturális 
és Közbeszerzési Osztály, OECD 

 
A konferencia házigazdája és moderátora Bozzay Erika, az OECD Infrastrukturális és Közbeszerzési Főosztályának vezető 
szakpolitikai tanácsadója. 
 
A konferencia a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzésének részeként kerül 
megrendezésre. A konferencián való részvétel 5 tanulmányi pont értékű. 
 
A továbbképzési tanulmányi pontok nyilvántartásba vételének feltétele a konferencia teljes időtartama alatti online jelenlét, 
amelynek teljesültét folyamatosan ellenőrizni fogjuk. Ennek keretében három alkalommal teszünk fel olyan kérdést, amelyre 
történő válaszadással Önök jelenlétüket igazolni tudják. 


