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mint a környezetvédelemért felelős miniszter által kijelölt 
szervezet végzi – többek között

• a Környezetbarát Termék védjegy új minősítési 
feltételrendszereinek a kidolgozását, illetve a 
meglevők felülvizsgálatát;

• a beérkező Környezetbarát Termék védjegy, illetve az 
uniós ökocímkére benyújtott pályázatok elbírálását; 

• a Környezetbarát Termék védjegyet, illetve Európai 
Ökocímkét elnyert termékek és szolgáltatások 
folyamatos megfelelésének ellenőrzését;

• a két minősítő rendszer és a minősítést elnyert 
termékek népszerűsítését

A Herman Ottó Intézet 
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Az előadás főbb témái:

- A közbeszerzési jogszabályoknak a címkék 
használatára vonatkozó előírásai 

- A címkék felhasználása a műszaki 
leírásban, az értékelési feltételek, illetve a 
szerződés teljesítésére vonatkozó 
feltételek megfogalmazásában 

- A Közbeszerzési törvényben 
megfogalmazott követelményeknek 
megfelelő ökocímkék és a hozzájuk 
tartozó termékcsoportok

- Az EU zöld közbeszerzési kritériumai
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A környezetvédelmi szempontok 
érvényesítésének akadályai

A megjelölhető akadályok a 

következők voltak:

1. Az a nézet, hogy a környezetbarát 

termékek drágábbak 

2. A környezetvédelmi ismeretek, 

illetve a környezetvédelmi 

követelmények kialakításával 

kapcsolatos ismeretek hiánya

3. A vezetők támogatásának, 

stratégiai szemléletének hiánya 

(beleértve a pénz- és időhiányt)

4. Gyakorlati útmutatók és 

információk hiánya (pl. kézikönyvek, 

internetes eszközök)

5. A beszerzők oktatásának hiánya

*Az adott tényezőt akadálynak tekintő 

válaszok a megkérdezettek %-ában

Forrás: Virage, Környezettudományi 

Központ, Global to Local, Macroscopio, 

SYKE, Green Public Procurement in 

Europe, Virage Milieu & Management bv

2006
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Hogyan segítik az ökocímkék a 
környezetvédelmi szempontok 

érvényesítését?

• Segítik a környezetvédelmi szempontok 
pontos, precíz megfogalmazását

• Garantálják, hogy az ajánlattevőkkel 
szemben támasztott követelmények 
szakmailag megalapozottak, műszakilag 
és gazdaságilag teljesíthetők.
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Pontosítás a műszaki és gazdasági 
teljesíthetőséghez

• A műszaki és gazdasági teljesíthetőség 
nem minden ökocímke esetében azonos 
mértékű

• Érdemes utánanézni a címkehasználók 
számának, ami címkénként változó –
összefügg a feltételek szigorúságával és a 
műszaki gazdasági teljesíthetőséggel

• A könnyebb műszaki és gazdasági 
teljesíthetőség érdekében lehetőség van a 
feltételek összessége helyett egy-két 
kiválasztott feltételt alkalmazni.
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Jogszabályok és az ökocímkék

• Címkék és tanúsítás megkövetelése, 
Kbt. 59. §

• 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
46. §

• A szerepük a szabványokéhoz 
hasonló
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Az ökocímke használatának feltételei

• Hivatkozni lehet az ökocímkék
feltételrendszerére vagy azok egy részére

• A címkék alkalmazására is vonatkoznak a 
közbeszerzési alapelvek:

A címke követelményei
• csak olyan jellemzőt 

érintenek, amely a 
szerződés tárgyához 
kapcsolódik

• objektív módon 
ellenőrizhető és 
megkülönböztetéstől 
mentes szempontokon 
alapulnak

A címke 
• követelményeit nyílt és 

átlátható eljárás keretében 
fogadják el, amelyben 
valamennyi érdekelt fél részt 
vehet

• a címke megszerzése 
valamennyi érdekelt fél 
számára lehetséges

• a követelményeket független 
harmadik fél határozza meg 
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Az ökocímke mint az igazolás 
eszköze

• Az ajánlatkérő a megfelelés igazolásaként 
minden olyan címkét köteles elfogadni, 
amely bizonyítja, hogy az építési beruházás, 
áru vagy szolgáltatás egyenértékű címkézési 
követelményeknek felel meg. 

• Az ajánlattevő által megjelölt címke 
követelményeinek való megfelelés más 
módon (egyenértékű tanúsítványokkal, 
laboratóriumi tesztekkel, a gyártó műszaki 
dokumentációjával) is igazolható 



10
10

Az ökocímke alkalmazhatósága 
a pályázati felhívásban

A környezetvédelmi szempontok 
érvényesítésének lehetőségei az 
ajánlattételi felhívásban
• A beszerzés tárgyának 

meghatározásánál
• A műszaki követelmények 

megfogalmazásánál
• Az alkalmassági szempontok 

között 
• Az értékelési szempontok 

meghatározásánál
• A szerződésnek a teljesítést 

szabályozó előírásai között

Az ökocímke felhasz-
nálásának lehetősége

X

X

X
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Példák a címke használatára a műszaki 
követelmények megfogalmazásában 1.

• Az Európai ökocímke grafikus papírokra vonatkozó 
követelményeinek (2019/70/EU határozat) megfelelő 
papír 
A követelményrendszer 8 követelménycsoportot tartalmaz:
– 1. vízbe és levegőbe történő kibocsátás; 
– 2. energiafelhasználás; 
– 3. rostanyagok: erőforrások megőrzése, fenntartható 

erdőgazdálkodás; 
– 4. korlátozott veszélyes anyagok és keverékek; 
– 5. hulladékgazdálkodás; 
– 6. használatra való alkalmasság; 
– 7. a csomagoláson feltüntetett információk; 
– 8. az uniós ökocímkén feltüntetett információk
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Példák a címke használatára a műszaki 
követelmények megfogalmazásában 2.

(Az ökocímke követelményeknél 
kevésbé szigorú környezetvédelmi 
előírások)

• 100%-ban újrahasznosított 
papírrostból készített irodai papír, 
vagy

• Fenntartható módon kitermelt primer 
rostokból készült papír

• Elemi klór mentes papír
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Példák a címke használatára az 
értékelési szempontok között

Ugyanazt a követelményt a műszaki leírásban 
és az értékelési szempontok között nem lehet 
megjelölni, de az értékelésnél többletpontot 
lehet adni a műszaki leírásban megjelölt 
környezetvédelmi jellemző túlteljesítéséért. Pl.

• Nem elemi klórmentes (ECF), hanem teljesen 
klórmentes (TCF) papírért

• A fenntartható módon kitermelt primer 
rostokból készült papírtermékek aránya 
meghaladja a műszaki leírásban előírt 
legalább 60%-ot
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Példa a címke használatára a szerződés 
teljesítésére vonatkozó feltételek között

• A szokásos szerződéses előírás árubeszerzés 
esetén, hogy a szállítás csúcsforgalmi időn 
kívül történjék, vagy hogy a szállító vegye 
vissza a csomagolóanyagot – nem 
kapcsolódik az ökocímkéhez.

• A nyomdai szolgáltatás vagy takarítási 
szolgáltatás esetén előírható az ökocímke
megszerzése, ami egyrészt biztosítja a 
szolgáltatás környezetbarát jellegének 
ellenőrzését, másrészt megkönnyíti a 
szolgáltatás környezetbarát mivoltának 
reklámozását, és ezen keresztül 
szemléletformáló hatása is van.
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Milyen termékcsoportokban 
érdemes?

Amelyekben 

• széles az környezetbarát és ökocímkés
minősítéssel rendelkező termékek 
kínálata

• az ökocímkés és a hagyományos 
termékek ára között nincs lényeges 
különbség
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Milyen termékcsoportokban 
érdemes? (2)

• Papíráruk (fénymásolópapír, 
borítékok, egészségügyi papírok)

• Nyomdai kiadványok

• Tisztítószerek

• Takarítási szolgáltatások

• Textiltermékek
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Ökocímkék és termékcsoportok 1.

Példák a közbeszerzési jogszabályoknak 
megfelelő ökocímkékre:

A feltételrendszerek követelményei és 
további információk: www.okocimke.hu

Alapítás éve: 1992

Feltételrendszerek száma: 30, 
minősített termékek száma kb. 

50 000

Európai ökocímke
Környezetbarát 

Termék Védjegy

Alapítás éve: 1993
Feltételrendszerek száma: 22, 

minősített termékek száma 
kb. 300

http://www.okocimke.hu/
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Ökocímkék és termékcsoportok 2.

„Kék angyal”

Német ökocímke

Alapítás éve: 1978

Feltételrendszerek 
száma: 106

12 000 minősített 
termék

„Északi Hattyú”

Skandináv 

ökocímke

Osztrák ökocímke

Alapítás éve: 1989

Feltételrendszerek 
száma: 63

Közel 40 000 
minősített termék

Alapítás éve: 1990

Feltételrendszerek 
száma: 45

Kb. 4500 
minősített termék
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Ökocímke és az EU zöld beszerzési 
kritériumai

• Zöld beszerzési kritériumok – hasonlítanak az ökocímke
kritériumokhoz

• Hasonló megfontolások alapján, hasonló eljárással dolgozzák ki és 
fogadják el őket

Zöld beszerzés Ökocímke

Célcsoport Beszerzők Fogyasztók

Termékcsoportok Állami szervek, 
önkormányzatok által

vásárolt termékek

Lakosság által 
vásárolt termékek

Ajánlati felhíváshoz 
igazítva

Igen Nem

Kritériumok Kevésbé szigorúak Szigorúbbak

Alternatívák Igen Nem
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Elérhetőségek:
http://www.okocimke.hu/ökocímke

info@okocimke.hu
Telefon:  +36 1 362-8139

Köszönöm a figyelmet!


