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A közbeszerzési szakpolitika céljai
Priorities of Hungarian PP policy

Stratégiai tervek/Strategy documents:
• 1027/2021. (II. 5.) Korm. határozat a közbeszerzések hatékonyságának

javítása érdekében szükséges intézkedésekről/ Gov. Resolution on measures
to improve the efficiency of public procurement

• Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv/RRP

Jogpolitikai célok/Policy objectives:
• Verseny növelése/Improving competition (CSR)
• Az EU források hatékony és szabályos felhasználását biztosító

folyamatok/Mechanisms guaranteeing effectiveness and legality
in implementing EU funds

• Közbeszerzési adatok jobb felhasználása/Improved use of PP
data

• GPP elősegítése, Magyarország zöld közbeszerzési
stratégiájának kidolgozása/Promotion of GPP, development of a
green public procurement strategy



A közbeszerzés társadalmi céljainak erősödése/ the strengthening of 
public procurement as a policy instrument

• Más szemlélet/A change of approach:

• Több figyelem a beszerzési eredményre/More focus on
procurement results

• A közbeszerzések teljes „életciklusának” figyelembe
vétele/Taking into account the whole „life cycle” of the
procurement process



A közbeszerzés társadalmi céljainak erősödése/ the strengthening of 
public procurement as a policy instrument

 2014-es irányelvek/2014 Directives

 Európai Zöld Megállapodás/ European Green Deal

 Új körforgásos gazdaságra vonatkozó cselekvési terv/A new
Circular Economy Action Plan

 Tagállamiból uniós jogpolitikai célok és konkrét jogi
kötelezettségek/Policy goals and legal obligations change from
member state to EU level

 Önkéntes alkalmazástól a kötelezés felé/From recommended
to mandatory



Az uniós jogfejlődés iránya
Trends in EU law development

 2019/1161/EU irányelv, a Tiszta Jármű Irányelv felülvizsgálata/Directive
2019/1161/EU, Revision of the Clean Vehicles Directive

 Az elemekről és a hulladékelemekről, a 2006/66/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezet/ Proposal for a regulation of the European Parliament and of the
Council concerning batteries and waste batteries, repealing Directive
2006/66/EC and amending Regulation (EU) No 2019/1020

 2021. július - Új energiahatékonysági irányelv tervezete/ Proposal for a new
directive on energy efficiency

 2022. március – Rendelet a fenntartható termékek környezettudatos
tervezéséről/Ecodesign Regulation

– Építési termékekről szóló rendelet/Construction Products Regulation

→ Széttagolt szabályozás/fragmented rules ← Tanácsi Következtetések/Council
Conclusions



A zöld közbeszerzés Magyarországon
GPP in Hungary

• Kbt: irányelvi keretek, nincs az uniós szabályokon túli zöld
kötelezés/regulatory framework based on the Directives, no obligations

– A legalacsonyabb ár értékelési szempont csak korlátozottan
alkalmazható/Use of the lowest price criterion is restricted

• Útmutatók/ Guidelines

• Népszerűsítő programok/Promotion of GPP

• Támogatási programok ösztönzik a zöld közbeszerzést pl. zöld busz
program/Funds encourage GPP, e.g. „Green bus programme”

• Önkormányzati zöld beszerzési szabályzatok, akciótervek,
stratégiák/Strategic documents of local authorities

• Gyakorlati alkalmazás alacsony szintje/Low uptake of GPP

• Nincs stratégia vagy akcióterv, ágazati kritériumok/No strategy, action plan
or sectoral criteria



A zöld közbeszerzés Magyarországon
GPP in Hungary
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A nemzeti eljárásrendben lefolytatott zöld, környezetvédelmi szempontot 
tartalmazó közbeszerzés részek aránya darabszám és érték 

tekintetében/share of GPP in below-threshold procurements in terms of 
number and value

darabszám tekintetében/number of lots érték tekintetében/value



A zöld közbeszerzés Magyarországon
GPP in Hungary
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Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi
vezetési rendszereknek való megfelelés/Environmental

management schemes as selection criteria

Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi
intézkedések/Environmental measures as selection criteria

Műszaki leírásrészeként/Technical specifications

Értékelési szempontként/Award criteria

Szerződéses feltételként/Contract performance clauses

Környezetvédelmi szempontot tartalmazó eljárásokon belül az egyes szempontok 
alkalmazásának gyakorisága az odaítélt részek (szerződések) arányában/Share of 

different requirements within green procurements

2019 2020 2021



A zöld közbeszerzés Magyarországon
GPP in Hungary
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Szolgáltatás megrendelés/Services

Árubeszerzés/Supply

Építési beruházás/Works

Zöld közbeszerzések részeinek és értékének aránya az egyes beszerzési 
tárgyakon belül a 2021. évben (nemzeti eljárásrend)/Share of  green 

procurements in terms of number and value within different purchasing 
categories in 2021 (below threshold)

"Zöld" részek rész értékének aránya/Value of green lots "Zöld" részek aránya/Number of green lots



A zöld közbeszerzés Magyarországon
GPP in Hungary
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A zöld közbeszerzések számának megoszlása (%) az ajánlatkérők típusa szerint 2020-
ban/Share of different types of contracting authorities within GPP in 2020

Regionális,helyi szintű/Regional, local

Támogatott szervezet/Subsidized organisation

Egyéb szervezet/Other

Közszolgáltató/Utilities

Közjogi szervezet/Bodies governed by public
law

Központi szintű/Central



A zöld közbeszerzés Magyarországon
GPP in Hungary

• Az életciklusköltség-számítás kihívásai a magyar ajánlatkérők
számára/Challenges encountered by Hungarian contracting authorities in
using LCC (Forrás/Source: OECD: Stocktaking report on current practices of LCC use in

Hungary)

57%

85%

35%
28%

57%

57%

Lack of reliable LCC methodology and
tools

Lack of competent staff

Fear of audit risks

Lack of relevant financial parameters
and standard cost rates

Lack of relevant LCC cost breakdowns
structure

Lack of data for relevant LCC
calculations



A zöld közbeszerzés Magyarországon
GPP in Hungary

• OECD ajánlások az életciklusköltség-számítás bevezetéséhez/OECD
Recommendations on enhancing LCC use (Stocktaking report)

– Szakpolitikai támogatás/political leadership
• Stratégia elfogadásának felgyorsítása/Accelerating the development and adoption of the

strategy

• Közigazgatási felelősök egyértelmű meghatározása (eszközök fejlesztése, fenntartása,
népszerűsítése, képzések és gyakorlati segítség)/assigning a clear ownership for relevant
functions related to the development and promotion of GPP and LCC (LCC tools development,
maintenance and promotion, training and support for procurement practitioners).

• Jogalkotó, jogalkalmazó és ellenőrző szervek együttműködése/inter-institutional co-operation
mechanism

• Kötelezés bevezetése csak a gyakorlat felkészültsége esetén/ obligations only in the case of
sufficient maturity of the practice

– Stratégiailag célzott megközelítés az LCC bevezetésében/Target
strategically the efforts in the adoption of LCC

– Monitoring mechanizmus, bizonyítékok és adatgyűjtés/Ensuring the
collection of evidence and data on LCC use



A tervezett zöld stratégia szerepe
Role of the planned GPP strategy

• Megerősíti az állami szerepvállalást a zöld közbeszerzések elterjesztése
érdekében/strengthening state activity to foster GPP

• Kijelöli az intézkedések fő irányait/Setting the lines of actions:

– ösztönzés/kötelezés; incentive/obligation

• Kötelezés fokozatos megközelítése; gradual approach in
obligation

– ágazati/általános; sectoral/general

• Közigazgatáson belüli feladatmegosztás, összehangolás/Distribution of
tasks in the administration and coordination

• Fókuszterületek/Priority areas

• Konkrét intézkedési tervet tartalmaz/setting out an Action plan

• Célszám és monitoring/Target and monitoring



Tervezett intézkedések
Planned measures

• Jogalkotási javaslat előkészítése/Proposal for new legislation

• Támogató eszközrendszer kiépülése/Supporting framework
– Gyakorlatba közvetlenül átvehető zöld megoldások

kidolgozása/Development of ready-to-use solutions

– Kompetencia centrum/Competence centre

• LCC segédletek/LCC tools and supporting materials

• Ökocímkék és környezetvédelmi vezetési rendszerek
alkalmazását segítő eszközök/Supporting materials on ecolabels
and environmental management schemes

• Képzések ajánlatkérőknek és ajánlattevőknek/Trainings for CAs
and economic operators
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