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A Közbeszerzési Hatóság kiemelt feladatának tekinti, hogy ösztönözze a zöld, 

szociális és innovatív szempontok közbeszerzési eljárásokban történő elterjesztését. 

 

A fenntarthatósági célok széleskörű képviselete érdekében a Közbeszerzési Hatóság 

2021 áprilisában elindította a Fenntartható Magyarországért Programot, melynek 

keretében többek között Fenntarthatósági munkacsoport megalakítását 

kezdeményezte. A munkacsoportban a Hatóság, a legnagyobb hazai ajánlatkérők, 

valamint a Hatósággal együttműködő szervezetek képviselői azon dolgoznak, hogy 

a tevékenységeik körében minél inkább érvényre juttassák a környezetvédelem, az 

azzal szorosan összefüggő klímavédelem, a társadalmi felelősségvállalás és az 

innováció jegyében rendelkezésre álló megoldásokat. A munkacsoport előzőeken túl 

a célját a közbeszerzési piac szereplőinek szemléletformálása, a szakmai párbeszéd 

erősítése, a jogalkalmazók támogatása, illetve hazai és nemzetközi jó gyakorlatok 

megismertetése révén fejti ki. 

 

Jelen összefoglaló a Fenntarthatósági munkacsoport 2021. június 7-én megtartott 

alakuló ülésén jelen lévő szervezetek fenntarthatósági tevékenységét mutatja be.  
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Állami Számvevőszék 

Az ÁSZ a Magyarország Alaptörvényében foglalt céloknak, valamint az INTOSAI 

stratégiai céljának megfelelve – az Országgyűlés legfőbb pénzügyi és gazdasági 

ellenőrző szerveként – ellenőrzéseivel és tanácsadó tevékenységével hozzájárul a 

fenntartható fejlődési célok eléréséhez is. Gazdálkodó szervezetként maga is 

preferálja azt a szemléletváltást, amely – a közbeszerzési eljárásoknál a zöld és 

innovatív elvek/szempontok előtérbe helyezésével – a környezet védelmét 

támogatja. 

A közbeszerzési rendszert számos ÁSZ ellenőrzés érintette az elmúlt években:  

 2014-ben értékelte például a korábbi és megújult közbeszerzési rendszer 

működését; 

 a költségvetési szervek, például kórházak, szociális- és gyermekvédelmi 

intézmények, illetve a jelentős beruházások, például Liget projekt, vagy Pannon 

Park ellenőrzése során is minden esetben kitért az ÁSZ a közbeszerzési 

szabályok betartásának ellenőrzésére. 

Az ÁSZ ellenőrzései mellett elemzéseivel is hozzá kíván járulni a jól irányított állam 

működéséhez és fenntartásához. Az elmúlt időszakban az ÁSZ szakértői több olyan 

elemzést is készítettek, amelyek a közbeszerzések területére koncentráltak, 

vizsgálták azt a kérdést, hogy miként járulhatnak hozzá a zöld közbeszerzések a 

klímaváltozás elleni küzdelemhez, illetve elemezték a piaci verseny és a 

közbeszerzések összefüggéseit a világjárvány előtti időszakban és a pandémia idején 

is. 

A közbeszerzést érintő ÁSZ elemzések az ÁSZ honlapján megtalálhatók: 

 A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás fenntarthatósági, versenyképességi 

összefüggései (2019. június); 

 Zöld beszerzések (2020. október); 

 A piaci versenyt érintő közbeszerzési gyakorlat (2021. április); 

 A piaci verseny szempontjai a COVID-19 világjárvány időszakában a 

védekezési eszközök tekintetében (2021. május). 

Az ÁSZ elemzői 2020 októberében úgy értékelték, hogy Magyarországon adottak a 

feltételei a zöld közbeszerzések elterjedésének. A közszféra, így az állam és az 

önkormányzatok beszerzéseinek jelentősége óriási, az Európai Unió GDP-jének 17 

százalékát teszik ki, ami mintegy 2600 milliárd eurót jelent. Ezek az úgynevezett zöld 

közbeszerzések támogatják a környezeti hatások csökkentését, egyben pedig pozitív 

externális hatást is jelentenek. Emellett erősíthetik a lakosság környezettudatosságát, 

https://www.asz.hu/hu/publikaciok/osszes-elemzes
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illetve támogathatják a versenyképességet és a gazdasági növekedést, valamint 

költségcsökkentést eredményezhetnek. Ez már csak azért is kiemelt jelentőségű, 

mert Magyarország alaptörvényi szinten kötelezte el magát az éghajlatváltozással és 

a környezet védelmével kapcsolatos célok megvalósítása mellett, és ezt a célt 

szolgálja a 2. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, valamint az Éghajlatváltozási 

Cselekvési Terv is.  

A zöld beszerzésekről szóló elemzésben az elemzők felhívták a figyelmet arra, hogy 

mivel az állam és önkormányzatok a teljes beszerzési piacon a leginkább 

meghatározó fogyasztók, vásárlóerejük miatt a zöld szempontok beszerzéseikben 

történő érvényesítésén keresztül hozzájárulhatnak a fenntarthatósághoz. A 

közbeszerzési törvény lehetőséget biztosít arra, hogy az ajánlatkérő az ajánlatok 

elbírálásakor több szempontot is figyelembe vegyen, azaz a szociális, társadalmi és 

környezetvédelmi szempontból is legelőnyösebb ajánlatot válassza, egyben, 

felhatalmazza a Kormányt, hogy rendeletben állapítsa meg a közbeszerzési eljárás 

valamennyi szakaszára kiterjedő környezetvédelmi, fenntarthatósági és 

energiahatékonysági követelmények tekintetében előírható részletes szabályokat. 

Az azonosított, zöld beszerzést gátló tényezők alapján elmondható, hogy azok nem 

a pénzügyi források, hanem a tudásbázis hiányára vezethetők vissza. 

A stratégiai célok elérését elősegítheti a zöld közbeszerzéshez kapcsolódó 

részletszabályok kidolgozása és a zöld beszerzésekre vonatkozó cselekvési terv 

kialakítása. Emellett kiemelten fontos, hogy az Országgyűlés által kitűzött célokhoz 

konkrét, számszerűsíthető, mérhető feladatok kapcsolódjanak, továbbá ezek 

nyomon követése, mérése is megvalósuljon. 2021 februárjában a kormányzat célul 

tűzte ki Magyarország zöld közbeszerzési stratégiájának kidolgozását a 

közbeszerzések hatékonyságának javítása keretében. 

Az ÁSZ elemzői vizsgálták a piaci verseny és a közbeszerzés kapcsolatát. A piaci 

verseny a közbeszerzések hajtóereje. Elemzőink rávilágítottak, hogy a 

közbeszerzések járványhelyzet alatti magyarországi szabályozása az alapvető 

folyamatok megtartása mellett nagyfokú rugalmasságot teremtett és az Európai 

Bizottság ajánlásával is összhangban történt. A szabályozási egyszerűsítés, 

mentesítés támogatta a piacon fellelhető védekező eszközök esetén a gyors reagálást, 

ezáltal a gyors beszerzés hozzájárult a hiány állapotok mielőbbi csökkentéséhez. A 

döntéshozatal folyamatába épített új kontrollok a járvány helyzetben is 

hozzájárultak az integritás erősítéséhez és a korrupciós kockázatok csökkentéséhez. 

Az ÁSZ elemzői hangsúlyozták, hogy a vírushelyzet miatt kialakult váratlan 

helyzetek, problémák, új szabályok növelték a közbeszerzési területen jelentkező 

kockázatokat. Felerősödött a szabályok betartásának fontossága. A vírushelyzet 
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rámutatott, hogy az ajánlatkérő, beszerző szervezetek jól kialakított belső 

kontrollrendszere és az integritási kockázati kitettséggel arányosan kiépített 

integritási kontrollok rendszere, valamint a kockázatok értékelésen alapuló érdemi 

ellenőrzése hozzájárulhat a szabályszerűségi és korrupciós kockázatok 

felismeréséhez.  

Az elemzések alapján összegzésként megállapítható, hogy a kialakított jogszabályi 

keretek megteremtették a piaci verseny védelméhez, tisztaságához, a szabályos 

közbeszerzések lefolytatásához szükséges feltételeket, a fenntarthatóság és a 

klímaválság kezelése érdekében egyre inkább előtérbe kerül a zöld szempontok 

érvényesítése. Ugyanakkor az elemzések rámutattak, hogy a COVID-19 járvány a 

közbeszerzések piacát is átalakította, átírta az erőviszonyokat, mivel a 

hiánygazdaság jegyeit mutató piacokon megnőtt a gyors reagálás fontossága, 

szükségessé vált a szabályozás egyszerűsítése, a koronavírus elleni védekezéssel 

összefüggően könnyített beszerzések lehetővé tétele. A belső kontrollrendszert 

támogatja a világos szervezeti struktúra, átlátható folyamatok, egyértelmű 

felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok megléte, (e mellett a kapcsolódó 

szabályzatok: pl.: közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv, valamint 

megbízható nyilvántartások megléte, a kockázatok azonosítása és kezelése és az 

információáramlás biztosítása). 

Az ÁSZ közbeszerzéseket érintő ellenőrzéseivel, az évenként végzett integritás 

felméréseivel hozzájárulhat a fenntartható, szabályos és etikus közbeszerzések 

térnyeréséhez, a tisztességes piaci versenyt érintő kockázatok csökkentéséhez.  

BMSK Zrt. 

Tapasztalataink szerint a fenntarthatósági szempontok közbeszerzésekben történő 

alkalmazásával kapcsolatos problémák egyrészt az információk hiányából, másrészt 

az újdonságok alkalmazásában rejlő kockázatokból adódnak. 

Fenntarthatósági szempontok alkalmazása az értékelésben 

A közbeszerzési eljárások ajánlatkérőinek folyamatos igénye az, hogy valós, az 

ajánlattevők között érdemi különbséget tevő minőségi értékelési részszempontokat 

alkalmazzanak. A mostani gyakorlat sok esetben azt eredményezi, hogy az 

alkalmazott minőségi értékelési részszempontra azonos megajánlások érkeznek (pl. 

szakemberek többlettapasztalata), így ezek az értékelésben nem játszanak szerepet. 
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Javasoljuk, hogy a fenntarthatósági szempontrendszer alkalmazását minőségi 

értékelési részszempontként, amely érdemi különbséget tud tenni az ajánlatok 

között. Ebben szükséges olyan módszertani kidolgozása és útmutató közreadása, 

amik elősegítik ezeknek a szempontoknak az alkalmazását. 

A fakultatív kizáró okok 

A Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontja ma is lehetőséget teremt azon gazdasági szereplők 

közbeszerzési eljárásból való kizárására, amelyek a jogszabályok vagy kötelezően 

alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt 

környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket súlyosan megszegték. 

Ennek feltétele, hogy ezt ajánlatkérő megfelelően tudja bizonyítani. Ennek a kizáró 

oknak az alkalmazása nem terjedt el széleskörűen. 

A Kbt. 63. § (1) bekezdés a) pontja szerinti kizáró ok alkalmazásának elősegítéséhez 

elengedhetetlen, hogy ajánlatkérők megfelelő mennyiségű információval 

rendelkezzenek a számos különböző vonatkozó tárgyú bírságról, adott esetben 

bírósági ítélet tényéről. Ehhez kapcsolódóan javasoljuk továbbá egy olyan 

elektronikus közhiteles adatbázis / gyűjtőnyilvántartás létrehozását, amelyben a 

különböző szervek által megállapított törvénysértések és szankcióik kereshetőek. 

Meglévő útmutatók és módszertani segédletek használata 

Mind az Európai Bizottság által elkészített Zöld közbeszerzési képzési eszköztárban 

szereplő, a körkörös gazdaságra vonatkozó dokumentum, mind pedig a 

Közbeszerzési Hatóság életciklus- költség számítására vonatkozó módszertani 

útmutató elméletben lehetővé teszi, hogy ajánlatkérők olyan komplex módszertant 

alkalmazzanak, amelyek az eddigi gyakorlathoz képest sokkal több ponton 

alkalmasak egy beszerzés értékelésére.  

Annak érdekében, hogy ezek a komplex vizsgálatok a gyakorlatban is szélesebb 

körben alkalmazhatók legyenek, nagy szükség van az egyes beszerzési 

tárgycsoportokra – adott esetben szakmai szervezetek bevonásával – kidolgozott 

útmutatókra. Az útmutatók mellett hiánypótló volna olyan, a beszerzési 

tárgycsoportok szerinti szakmai képzések szervezése, amelyek a módszertanok 

alkalmazásához nyújtanak gyakorlati segítséget a beszerzés tárgya szerinti 

szakértelmet biztosító szakemberek számára.  

A technológiai fejlesztések népszerűsítése 

A Közbeszerzési Hatóság Nívó díjának nyertesei számtalan esetben olyan projektek 

voltak, amelyeknek középpontjában a közbeszerzés tárgya szerinti innovatív 
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megoldás állt. Ez is alátámasztja azt, hogy a közbeszerzésekben megjelenő innováció 

számos esetben a közbeszerzés tárgya felől érkezik. 

Javasoljuk, hogy egy-egy szakterület kiemelkedő szakmai vásárain (az építőiparban 

ilyen a Construma) jelenjenek meg pl. előadás formájában akár az előző pontban is 

jelzett módszertanok, akár az innovációk alkalmazhatósága. 

Címkék és tanúsítványok tartalmának ismertetése 

Az Európai Unió Bírósága és a hazai jogorvoslati gyakorlat is több alkalommal 

rámutatott arra, hogy a címkék és a tanúsítványok alkalmazása elsősorban a 

tartalmuk szerinti megfelelés alapján alkalmazható a közbeszerzési eljárásokban. 

Ezek alkalmazásához tehát ajánlatkérőnek teljeskörű információkkal kell 

rendelkeznie a tanúsítványok és címkék tartalmára vonatkozóan valamennyi 

beszerzési tárgya esetében. Ehhez azonban elsősorban az ajánlatkérőnek arról kell 

információval rendelkeznie, hogy mely beszerzési tárgyak esetében milyen hazai, 

illetve nemzetközi címkék és tanúsítványok érhetők el. Csak ezek ismeretében 

lehetséges a konkrét tartalmuk vizsgálata. 

Javasoljuk olyan tájékoztató felület létrehozását, ahol a beszerzési tárgycsoportok 

alapján legalább a releváns címkék és tanúsítványok elérhetőek. Az alkalmazás 

segítésének legszélesebb köre természetesen az volna, ha a címkék és tanúsítványok 

legfontosabb követelményei is elérhetőek lennének egy helyen. 

Esettanulmányok nyilvánosságra hozatalának ösztönzése 

Az új közbeszerzési gyakorlatok elterjesztésének legnagyobb akadálya a 

szerződésmódosítások, illetve az esetleges jogsértések megelőzése. Amennyiben ez 

nem jár sikerrel, az értelmezhető egyfajta kudarcként, amelynek legalább a 

kötelezőnél nagyobb nyilvánosság biztosítása ritkán célja az ajánlatkérőknek. 

Amennyiben a fenntartható közbeszerzések megvalósításához szükséges eszközök 

alkalmazását egyfajta tudományos kísérlethez hasonlítjuk, akkor belátható, hogy az 

elmélet cáfolását jelentő kudarcok éppúgy előrébb viszik a kísérleteket. Vagyis 

érdekeltté kell tenni az ajánlatkérőket abban, hogy a kudarcaikat is a szélesebb körű 

nyilvánosság elé tárják. 

Ennek egyik eszköze lehetne egy olyan megoldás, amelyben abban az esetben, ha a 

szankció alkalmazása azért válik szükségessé, mert a jogsértést valamilyen új 

gyakorlattal történő „kísérlet” okozza, akkor az ajánlatkérő mentesülhet a szankciók 

alól, ha vállalja például egy esettanulmány keretében az alkalmazott módszer és a 

felmerülő probléma nyilvános publikálását, ezzel is segítve az ajánlatkérők szélesebb 

körét. 
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A támogatások tartalmában való megjelenítés 

A BMSK Zrt. tulajdonosi joggyakorlásában álló BMSK Sport Közhasznú Nonprofit 

Kft. által menedzselt KEHOP 5.2.2. épületenergetikai projektben a támogatások 

feltételeként előírt környezetvédelmi szempontok alkalmazása – amelyek a 

közbeszerzési eljárás során elsősorban a műszaki leírásban jelennek meg – 

hatékonyan működik és megvalósul. Tehát ez a technikai megoldás jól 

alkalmazható. Ugyanakkor számos esetben van arra tapasztalat, hogy a 7 éves 

támogatási ciklus nagyon hosszú idő és problémát okozhatnak a ciklus elején 

meghatározott feltételek az idő múlásával, különösen azokban az esetekben, ahol a 

támogatott tevékenységek piacán az innovatív megoldások gyorsabban változnak.  

A fentiek miatt mindenképpen javasoljuk olyan mechanizmusok beépítését a 

támogatási rendszerbe, amely a technológiai innovációkat is figyelembe tudja, illetve 

engedi venni. 

Gazdasági Versenyhivatal 

Hogyan lehet figyelembe venni a fenntarthatóságot a versenyjogban? Lehetséges 

figyelembe venni hatékonysági előnyként, illetve az olyan joghatóságokban, 

amelyek alkalmaznak általános közérdek klauzulákat, a fenntarthatóság ezekbe 

adott esetben beleérthető. Akárhogy is kerül figyelembevételre, számszerűsítése 

számos kihívást tartogat1. A létező esetjogi gyakorlat alapján a fenntarthatósági 

kérdés legreálisabban a versenykorlátozó magatartások körében jelentkezik, de 

nem elképzelhetetlen szerepének a fokozódása az erőfölénnyel való visszaélések 

és fúziókontroll területén sem.  

 A GVH az ECN Horizontal & Abuse munkacsoporton belül működő „ECN Project 

Group on Sustainability” almunkacsoport tevékenységében aktívan részt vesz és 

észrevételeivel, javaslataival segíti az információ- és tapasztalatcserét a tagállami 

versenyhatóságok között. Számos kérdés merül fel azzal kapcsolatban, hogy (i) 

milyen „fenntarthatósági előnyök” fogadhatóak el az EUMSz. 101 cikk (3) bekezdése 

alatt és (ii) hogyan lehet a fenntarthatósági előnyöket számszerűsíteni és kalkulálni. 

A holland és a görög versenyhatóság élen járnak a témában azzal, hogy 2021 

januárjában egy közös tanulmányt készítettek Technical Report on Sustainability 

                                                 
1 
https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/gvh/kiadvanyok/versenytukor/lapszamok/versenytukor_
2019_02&inline=true, letöltés dátuma: 2021.06.01. 

https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/gvh/kiadvanyok/versenytukor/lapszamok/versenytukor_2019_02&inline=true
https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/gvh/kiadvanyok/versenytukor/lapszamok/versenytukor_2019_02&inline=true
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and Competition2 címmel. A jelentés elsősorban a környezeti közgazdaságtanból 

származó fogalmakra és eszközökre támaszkodik, azzal a céllal, hogy megválaszolja 

azokat a kérdéseket, hogy a kvantitatív értékelés milyen formáit lehetne alkalmazni 

a szélesebb társadalmi előnyök, valamint a jövő generációinak nyújtott előnyök 

figyelembevétele érdekében a versenyjogi értékelések során. 

A holland esetjogból a „Chicken of Tomorrow-ügy” 3  érdemel kiemelést a 

számszerűsítés nehézségeinek illusztrálására, amikor is 2015-ben élelmiszer-

üzletláncok, baromfitenyésztők, csirkehús-feldolgozók megállapodtak az állatok 

jólétének javításában és a törvényi minimum felett határozták meg az állatjóléti 

előírásaikat.  Ennek a megállapodásnak az volt a célja, hogy 2020-ra az 

üzletláncokban kizárólag olyan friss csirkehúst áruljanak, amely ezen 

kezdeményezés szerint nevelt állatoktól származik. Ezt a fenntarthatósági 

kezdeményezést is megtiltotta a holland versenyhatsóság (ACM) azon az alapon, 

hogy a megállapodás a fogyasztók költségén javította volna az állatok helyzetét, 

amivel a fogyasztók választási lehetősége csökkent volna magasabb árak mellett. Az 

ACM „fizetési hajlandóság” („willingness to pay” – WTP) elemzést alkalmazott, 

és arra a következtetésre jutott, hogy a teljes megnövekedett fizetési hajlandóság 

nem tudja ellensúlyozni a csirkehús kalkulált árnövekedését az élelmiszer-

üzletláncokban.    

Az   ACM a  csirkehússal   kapcsolatos   megállapodás szükségessége és arányossága 

vizsgálatának körében megállapította, hogy a megállapodást megelőzően is 

lehetőség volt számos – pl. fenntartható módon nevelt vagy valamely sztenderdnek 

megfelelő, címkével ellátott – termék forgalmazására, és kitért rá, hogy az ún. „Better 

life” címkével ellátott termékek esetén a fogyasztók az elérhető fogyasztói árnál 

magasabb árat is hajlandók fizetni. Az ACM szerint az üzletláncok megállapodás 

nélküli, önálló kereskedelmi stratégiája alapján is dönthetnek különféle előállítású 

hústermékek értékesítéséről és a fogyasztói tudatosság növeléséről, mely a 

termékválasztékra nézve versenyhelyzetet hozna létre és kevésbé lenne aránytalan 

korlátozás. Összességében ezért az ACM a kiadott – a megfelelés érdekében a 

megállapodáson eszközlendő módosításokat tartalmazó – ajánlása alapján úgy látta, 

hogy a „Chicken of Tomorrow” megállapodás alkalmas volt a baromfi hústermékek 

piacán a verseny korlátozására, továbbá mivel a megállapodás nem eredményezett 

tényleges hasznot és előnyt a fogyasztók vonatkozásában, az egyedi mentesüléshez 

                                                 
2  https://www.epant.gr/en/enimerosi/publications/sustainability/item/1284-technical-report-on-
sustainability-and-competition.html, letöltés dátuma: 2021.06.01. 
3  https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/13789_analysis-chicken-of-
tomorrow-acm-2015-01-26.pdf.pdf, letöltés dátuma: 2021.06.01. 

https://www.epant.gr/en/enimerosi/publications/sustainability/item/1284-technical-report-on-sustainability-and-competition.html
https://www.epant.gr/en/enimerosi/publications/sustainability/item/1284-technical-report-on-sustainability-and-competition.html
https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/13789_analysis-chicken-of-tomorrow-acm-2015-01-26.pdf.pdf
https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/13789_analysis-chicken-of-tomorrow-acm-2015-01-26.pdf.pdf
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biztosított feltételeket sem volt képes teljesíteni. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy 

a WTP elemzés mellett más típusú megközelítések is elképzelhetők. 

A magyar gyakorlatból kiemelhető ügyekkel kapcsolatban fontos elmondani, hogy 

ezek inkább a környezetvédelmi vonatkozású ügyek kategóriájába sorolhatók, 

mivel a fenntarthatóság - kifejezetten a környezetvédelem - nem az ügyek központi 

elemeként, tehát a kárelmélet alapjaként, vagy fő kimentési indokként, hanem 

alapvetően „egyéb”, figyelembe veendő szempontként jelent meg, és abból volt 

származtatható, hogy az ügyek környezetvédelmi termékeket/szolgáltatásokat 

érintettek. A VJ/43/2015. sz. Energizer és társai ügy4  jó példa arra, amikor egy 

versenykorlátozó magatartás kimentéseként a felek fenntarthatósági érvekre 

hivatkoznak a mentesülés, illetve az enyhébb elbírálás jegyében. A GVH ezen 

eljárása elemgyártók ellen indult meg, akik 2005-ben megállapodtak arról, hogy az 

akkoriban bevezetett hulladékkezelési díjat mindannyian egységesen, külön 

költségelemként hárítják át a vevőikre. Az áthárítás teljes egészében, egymással 

egyeztetve zajlott, így a gyártók kizárták a versenyt egymás között e költségelem 

vonatkozásában. A bírság alapját is ez a hulladékkezelési díj képezte, mivel az 

eljárásban nem került az megállapításra, hogy a gyártók az elemek eladási árait 

rögzítették volna. Az eljárás végén több mint harmincmillió forint bírságot szabott 

ki a GVH.   

A kiszabható bírságot jelentősen csökkentettük a gyártók együttműködésének 

köszönhetően, ami megerősíti, hogy érdemes velünk együttműködni jogsértések 

feltárásában. A felek a megállapodásuk kapcsán a fenntarthatóság környezetvédelmi 

elemére hivatkoztak, mégpedig úgy, hogy tevékenységük környezetvédelmi célok 

megvalósítására irányul, kizárólagos jelleggel. Azonban ezen kijelentésüket nem 

artikulálták részletesebben, továbbá ennek számszerűsítését, egyéb módon történő 

konkretizálását elmulasztották.  

Tekintettel arra, hogy a felek érvelése sem volt olyan konkrét és érdemi, amely a 

GVH-t a kérdés érdemi értékelésére késztette volna, így a döntéshozatali grémium, 

a Versenytanács annyit foglalt a döntésébe, hogy a bírságkiszabás során figyelembe 

vette a felek ezirányú hivatkozását.  Amint azt a példa is érzékelteti, lévén, hogy 

törvényi hivatkozás is lehetővé teszi az eljárás alá vontaknak a fenntarthatósági 

elemekkel való érvelését a mentesülés reményében, természetesen mi a GVH 

részéről nyitottak vagyunk rá. Ugyanakkor, szeretnék rámutatni, hogy az eddigi 

tapasztalatunk azt mutatja, hogy amennyiben a fenntarthatóság alapú védekezés 

                                                 
4 
https://gvh.hu/pfile/file?path=/dontesek/versenyhivatali_dontesek/versenyhivatali_dontesek/d
ontesek_2015/Vj043_2015_m&inline=true, letöltés dátuma: 2021.06.01. 

https://gvh.hu/pfile/file?path=/dontesek/versenyhivatali_dontesek/versenyhivatali_dontesek/dontesek_2015/Vj043_2015_m&inline=true
https://gvh.hu/pfile/file?path=/dontesek/versenyhivatali_dontesek/versenyhivatali_dontesek/dontesek_2015/Vj043_2015_m&inline=true


 

  

10 

felmerült a felek részéről, az meglehetősen elnagyoltan történt, érdemi indokolás és 

alátámasztás nélkül. Ebből következően, ezek érdemi értékelésére sem kerülhetett 

sor.  

Az ilyen típusú, elnagyolt védekezési stratégiák még a fenntarthatóság címszava 

alatt sem vezethetnek mentesüléshez, illetve aláhúznánk, hogy amíg a felek 

érvelése nem kellőképpen konkrét és alátámasztott, addig azt az érzetet keltik, 

hogy a jogsértő magatartást zöld célokkal kívánják „tisztára mosni” a kartell 

résztvevői, vagyis a greenwashing kategóriához kapcsolhatóak. Az eset tanulsága, 

hogy bár a fenntarthatóság a GVH szempontjából egy kiemelten fontos téma, 

azonban nem minősül varázsszónak egyik eljárásban sem, különösen, ha a 

gazdasági szempontból rendkívül romboló hatású versenykorlátozó 

magatartások vizsgálatáról van szó. 

Áttérve a GVH fenntarthatósággal összefüggő fogyasztóvédelmi tevékenységére, 

a környezetbarát jellegre utaló állítások egyre szélesebb körben terjedő 

alkalmazására is tekintettel 2020 év végén a Hivatal közzétette az ún. zöld 

marketinget érintő tájékoztatóját5 iránymutatásul a vállalkozások számára, hogyan 

kerülhető el a megalapozatlan és a fogyasztókat megtévesztő ún. „környezeti”, 

vagy „zöld állítások” használata. A társadalom környezetvédelemmel kapcsolatos 

figyelme, fenntarthatóság iránti elkötelezettsége miatt egyre több vállalkozás építi 

be a termékfejlesztésébe és kommunikációjába a környezetvédelmi szempontokat. A 

GVH észlelte, hogy hazánkban is egyre népszerűbbek a túlságosan tágan 

megfogalmazott, emiatt megtévesztő környezetbarát- és fenntartható jellegre utaló 

reklámállítások. A GVH ajánlás jellegű iránymutatásában jelzi, hogy mire kell 

figyelni, hogy elkerüljék a „greenwashing” jelenségét, vagyis az olyan marketing- 

vagy PR-stratégiát, amely az adott vállalkozást környezetbarátnak, a 

környezetvédelemért felelősséget vállalónak tünteti fel, miközben a tényleges 

működésében nem mutathatók ki érdemi lépések e célok elérése érdekében. Így 

Európában negyedikként foglalta össze a magyar versenyhatóság a megfelelés 

kereteit.  

A környezeti állítások/zöld állítások olyan kereskedelmi gyakorlatra utalnak, 

amelyek azt sugallják vagy másként azt a benyomást keltik egy kereskedelmi 

kommunikációban, marketing- vagy reklámanyagban, hogy az adott 

termék/szolgáltatás vagy a vállalkozás tevékenysége, működése kedvező hatással 

van a környezetre vagy pedig a környezetre kevésbé ártalmas, mint a konkurens 

                                                 
5 
https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/szakmai_felhasznaloknak/tajekoztatok/szakmai_felhaszna
lok_tajekoztatok_zold-iranymutatas_201217&inline=true, letöltés dátuma: 2021.06.01. 

https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/szakmai_felhasznaloknak/tajekoztatok/szakmai_felhasznalok_tajekoztatok_zold-iranymutatas_201217&inline=true
https://www.gvh.hu/pfile/file?path=/szakmai_felhasznaloknak/tajekoztatok/szakmai_felhasznalok_tajekoztatok_zold-iranymutatas_201217&inline=true
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áruk és szolgáltatások, vagy a versenytársak tevékenysége, működése. A GVH 

álláspontja szerint a „zöld”, „környezetkímélő”, „természetbarát”, „növényi 

eredetű”, „környezetbarát” vagy „fenntartható”, stb. jelzők használata túl 

általánosan megfogalmazottnak minősülhet, hiszen azok magyarázat nélküli 

alkalmazása a fogyasztókban azt a benyomást kelthetik, hogy jót tesznek a 

bolygónak, ha az érintett jelzőkkel reklámozott terméket/szolgáltatást 

megvásárolják. Eközben (i) egyrészt nem derül ki, hogy a kedvező hatás pontosan 

miben áll, az adott vállalkozásnak valamennyi, vagy csak a reklámozott terméke 

megvásárlásával érhető-e el, (ii) másrészt, hogy az adott terméknek/szolgáltatásnak 

mely aspektusára vonatkozik: vagyis pontosan meg kell jelölni, hogy pl. a gyártással, 

szállítással, csomagolással, víz- és energiafogyasztással, CO2 kibocsátással, stb. 

összefüggően merülhetnek-e fel az ilyen pozitív tulajdonságok. Alapvető elvárás, 

hogy a hirdetésben alkalmazott állítás legyen valós és pontos, vagyis semmilyen 

módon ne túlozzon. Így különösen az „akár 85% mértékű vízmegtakarítás” ígérete 

megtévesztő, azaz jogsértő, amennyiben a valósan elérhető megtakarítás ennél jóval 

csekélyebb. Aggályos lehet az is, ha már nem naprakész a korábban még valós állítás, 

vagy nem a legfrissebb kutatásokra, adatokra, mérési módszertanokra támaszkodik 

és így tulajdonképpen pontatlan. A reklámállítás valóságtartalma ténykérdés, amit 

a vállalkozásoknak objektív bizonyítékokkal (különösen független szakmai 

kutatással, teszteredménnyel, vizsgálattal) is alá kell tudniuk támasztani mind a 

fogyasztók, mind a versenyhatóság irányába. A bizonyítékoknak már akkor 

rendelkezésre kell állniuk, amikor az állítást először közzéteszik, és ha léteznek, de 

egymásnak ellentmondanak a mérvadó tudományos vizsgálati eredmények, úgy az 

adott állítás használatának mellőzését javasolja a GVH. Fokozott óvatosságra inti a 

Hivatal a tanúsító címkék, bizalmi jegyek, logók, szimbólumok alkalmazóit is, hiszen 

azok használata általában valamely kritériumrendszernek való megfelelés mellett 

lehetséges, ahol ellenőrizhetők és ellenőrzöttek a kritériumok: javasolt, hogy a 

reklámüzenet ne terjeszkedjen túl azon, amit a tanúsító címke igazol. A GVH szerint 

a tájékoztatóban foglalt javaslatok figyelembevétele segíthet elkerülni azt, hogy az 

alkalmazott/alkalmazni tervezett állítás használatával a vállalkozás megtévessze a 

fogyasztókat.  

A GVH kiemelt figyelmet fordít a megelőzésre és a versenykultúra fejlesztésére, 

ennek érdekében számos hatósággal és szervezettel működik együtt, illetve 

kiterjedt oktatási tevékenységet, valamint széleskörű társadalmi kampányokat is 

folytat.  
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Kék Bolygó Közalapítvány 

A Kék Bolygó Alapítványt Áder János köztársasági elnök alapította 2016-ban. Az 

Alapítvány célja a magyar társadalom környezeti és fenntarthatósági problémákkal 

szembeni érzékenységének növelése, a helyi közösségek bevonása ezek 

megoldására, valamint a klímavédelemmel kapcsolatos elkötelezettség kialakítása. 

Ennek érdekében az Alapítvány kiemelten támogatja a környezetvédelemmel és 

klímaváltozással kapcsolatos ismeretek többszintű oktatásának kialakítását és 

fejlesztését. A szervezet szem előtt tartja a társadalom környezettudatosságának 

fejlesztését, a társadalom és a környezet közötti új viszonyrendszer kialakítását, a 

klímaváltozás hatásaival szemben való fellépést, az alkalmazkodás helyi és országos 

közösségi programjait. 

Az Alapítvány támogatója ezért minden olyan kezdeményezésnek, amely választ 

keres és ad a környezeti, klímavédelmi és fenntarthatósági kihívásokra. 

Pályázatokkal, tőkével, praktikus tanácsokkal, együttműködési ajánlatokkal 

támogatja a környezetvédelem és fenntarthatóság iránt elkötelezett 

magánszemélyeket és szervezeteket. 

Szemléletformálás 

Az Alapítvány az óvodától az egyetemig kínál programokat és lehetőségeket a 

fiataloknak: ennek jegyében ösztöndíjprogramokat, táborokat, 

műhelybeszélgetéseket, természetfilm-fesztiválokat és iskolai témaheteket támogat 

és szervez.  

Vállalkozásfejlesztés 

Az Alapítvány pályázatokkal, tőkével támogatja a fenntartható fejlődést szem előtt 

tartó ötleteket. A szervezet inkubációs programjai és nemrég létrehozott kockázati 

tőkealapja szakmai segítséget és finanszírozást biztosít az innovatív környezet– és 

klímavédelmi megoldásokat alkalmazó mikró-, kis- és középvállalkozások számára 

piaci lehetőségük erősítéséhez. 

Think Tank 

Az Alapítvány könyvkiadással és kutatásokkal is foglalkozik, valamint szerepet 

vállal a fenntarthatósághoz kapcsolódó szakpolitikák alakításában. 
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Közbeszerzési Hatóság  

A Közbeszerzési Hatóság évek óta kiemelt feladatának tekinti a fenntarthatósági 

szempontok közbeszerzési eljárásokban történő elterjesztését, melynek elősegítése 

érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri a fenntarthatóság és a közbeszerzések 

kapcsolatát, valamint a nemzetközi trendek és a hazai szabályok alakulását. 

Zöld közbeszerzésnek azon közbeszerzések tekinthetőek, ahol az ajánlatkérők olyan 

árukat, szolgáltatásokat és építési beruházásokat szereznek be, amelyek életciklusuk 

teljes időtartama alatt kevésbé ártalmasak a környezetre, mint az egyéb módon 

beszerzett, azonos fő funkciót betöltő áruk, szolgáltatások és építési beruházások. 

Zöld közbeszerzési eljárások lefolytatásával az ajánlatkérők befolyásolni tudják a 

piacot a környezetbarát technológiák elterjedését és a környezetbarát termékek 

előállítását ösztönözve. 

Fentiekre figyelemmel  a Hatóság  keretében működő Tanács  2017-ben  útmutatót 

fogadott el az életciklusköltség-számítási módszertanokról azzal a céllal, hogy az 

ajánlatkérők segítséget kapjanak abban, közbeszerzési eljárásaikban az értékelés 

során miként alkalmazhatnak életciklusköltség-számítást, melyek az e körben 

releváns jogszabályi rendelkezések, az életciklusköltség-számítási módszer 

meghatározása során milyen szempontokra kell figyelemmel lenniük, milyen 

gyakorlati megfontolásokra célszerű ügyelniük az életciklusköltség-számítással 

összefüggésben a közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszában, illetve milyen 

külföldi gyakorlati tapasztalatokból meríthetnek. 

A Hatóság elsősorban a zöld közbeszerzésekkel kapcsolatos információk 

terjesztésével igyekszik felhívni a jogalkalmazók figyelmét e téma jelentőségére, így 

a honlapján és a Napi Közbeszerzés mobilapplikációban is folyamatosan közzéteszi 

az újonnan megjelenő zöld közbeszerzéssel, zöld beszerzésekkel kapcsolatos 

tanulmányokat, publikációkat, valamint az Európai Bizottság Környezetvédelmi 

Főigazgatóságának szerkesztésében havi rendszerességgel megjelenő internetes 

hírlevelet is (GPP News Alert). 

Szociális (azaz társadalmilag felelős) közbeszerzésról akkor beszélhetünk, ha az 

ajánlatkérők figyelembe veszik a következő szociális szempontok legalább egyikét: 

munkalehetőség, tisztességes munka, szociális és munkajog tiszteletben tartása, 

társadalmi elfogadás (ideértve a fogyatékkal élők elfogadását is), esélyegyenlőség, 

hozzáférhetőség és minden felhasználó számára alkalmas kialakítás. Emellett az 

ajánlatkérők olyan fenntarthatósági kritériumokat is mérlegelnek, mint az etikus 

kereskedelem, szélesebb körű önkéntes társadalmi felelősségvállalás (CSR), betartva 
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az Európai Unió Működéséről szóló Szerződésben (EUMSZ) és a közbeszerzési 

irányelvekben foglalt elveket.  

A szociális beszerzések a Hatóság 2021 áprilisában online platformon tartott 

fenntarthatósági konferenciáján is kiemelt szerepet kaptak.  

Figyelemmel arra, hogy a kutatás-fejlesztés és az innováció lényeges szerepet 

töltenek be – a társadalmi, gazdasági jólét megtartása mellett – a környezeti 

fenntarthatóság biztosítása terén is, az innovációs közbeszerzések gyakorlatának 

megismertetése is kiemelten fontos a Hatóság számára.  

A Hatóság az innovatív beszerzések támogatása érdekében a jogalkalmazók 

munkáját elősegítendő útmutatót bocsátott ki az Innovációs és Technológiai 

Minisztérium és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala szakmai közreműködésével. 

Az útmutató elsődleges célja bemutatni a kutatás-fejlesztés és innováció tárgyú - 

vagyis innovatív termék, szolgáltatás vagy építési beruházás kifejlesztésére, 

beszerzésére irányuló - közbeszerzések kapcsán az innovációs partnerség 

intézményét és szabályait. 

A fenntartható közbeszerzésekkel kapcsolatos információk könnyebb 

hozzáférhetősége érdekében 2018-ban a Hatóság egy fenntarthatósági microsite-ot is 

létrehozott, melynek segítségével tematikusan érhetők el a környezetvédelmi, 

szociális és innovatív közbeszerzésekre vonatkozóan megjelent tudnivalók a 

https://fenntarthato.kozbeszerzes.hu/ címen. 

A Közbeszerzési Hatóság a fenntartható közbeszerzéssel összefüggő oktatási, 

jogalkalmazást elősegítő tevékenységéhez kapcsolódóan fontosnak tartja a 

közbeszerzésben résztvevők és a közbeszerzés iránt érdeklődők naprakész 

tájékoztatását. Erre figyelemmel a Hatóság szervezésében vagy közreműködésével 

megvalósuló szakmai konferenciák a fenntarthatósági szempontok 

közbeszerzésekben való gyakorlati alkalmazásának aktuális kérdéseire is 

fókuszálnak. A Hatóság oktatási tevékenysége, a Közbeszerzési Akadémia keretében 

minden évben úgy állítja össze éves oktatási tervét, hogy abban a fenntarthatósági 

szempontok elterjesztése megfelelő hangsúllyal szerepeljen.   

A fenntarthatósági tárgyú szakmai rendezvények célja egyrészt a tudásmegosztás és 

tapasztalatcsere, másrészt a hazai - és esetenként a külföldi - közbeszerzési 

szakemberek továbbképzése, ezáltal a fenntartható közbeszerzési jogalkalmazás 

támogatása és a fenntartható jó közbeszerzési gyakorlatok népszerűsítése. Az elmúlt 

években hagyományosan évente legalább egy, a fenntartható közbeszerzésekkel 

foglalkozó konferenciára került sor, amelyen az érdeklődők a téma legújabb hazai és 

nemzetközi aktualitásait ismerhették meg. 

https://fenntarthato.kozbeszerzes.hu/
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2020-ban fennállásának 25 éves évfordulója alkalmából a Közbeszerzési Hatóság 

nemzetközi konferenciát rendezett, amelynek egyik fő témája a fenntarthatóság volt.  

A koronavírus okozta járványhelyzetre tekintettel az érdeklődők online vettek részt 

a rendezvényen, amelyen számos külföldi szakember mellett hazai előadók is 

ismertették a zöld, szociális és innovatív közbeszerzések előmozdításának 

lehetőségeit, a nemzetközi és hazai közbeszerzési aktualitásokat, valamint a már 

elérhető jó gyakorlati példákat. Hatóság konferenciáinak előadásai az alábbi oldalon 

érhetőek el: https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/konferenciak. 

A fenntarthatóságot szolgáló közbeszerzési megoldások ösztönzése érdekében a 

Hatóság 2018-ban megalapította a Közbeszerzési Nívódíjat és a Közbeszerzési 

Kiválósági Díjat abból a célból, hogy a szakmai figyelem középpontjába 

kerülhessenek a fenntarthatósági szempontokra hangsúlyt fektető, színvonalas 

közbeszerzési pályaművek és eljárások. 

A Közbeszerzési Nívódíj elsődleges célja, hogy a közbeszerzési eljárások résztvevőit 

magas szakmai színvonalú, a közpénzekkel, közvagyonnal való átlátható, szabályos, 

célszerű, eredményes és hatékony eljárás lefolytatására, illetve abban való 

részvételre ösztönözze, ezért a díjra pályázni csak olyan eredményesen lefolytatott 

közbeszerzési eljárással lehet, amelynek során fenntarthatósági szempont került 

eredményesen érvényesítésre.  A díjazott oklevelet és emlékplakettet kap. 

A Közbeszerzési Kiválósági Díj a kiemelkedő színvonalú közbeszerzési szakmai 

teljesítmény és munkásság elismeréseként nyerhető el két kategóriában, így arra 

pályázni a közbeszerzéshez szorosan kapcsolódó témakörben készült tanulmánnyal, 

évfolyamdolgozattal, szakdolgozattal lehet. A Hatóság a Díj megalapítása óta 

minden évben biztosítja a fenntartható közbeszerzésekre vonatkozó pályázatok 

benyújtását.  A Közbeszerzési Hatóság az éves költségvetése terhére pénzjutalomban 

részesíti a díjazottakat, valamint a díj odaítélését igazoló oklevelet állít ki. 

A fentieken túl a fenntarthatósági szempontok közbeszerzésekben való 

érvényesülésének további elterjesztésért 2021-ben a Hatóság elindította a 

Fenntartható Magyarországért Programot, melynek célja a közbeszerzési piac 

szereplőinek szemléletformálása, a szakmai párbeszéd erősítése, a jogalkalmazók 

támogatása, illetve a hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismertetése. 

Megvalósításának első lépéseként kerül sor a Fenntarthatósági Munkacsoport 

megalakítására és a Zöld Kódex előkészítésére. A Fenntarthatósági Munkacsoport 

munkájában részt vesz valamennyi nagy hazai ajánlatkérő, valamint a Hatósággal 

fenntarthatósági témában együttműködő szervezet delegáltja. A Munkacsoport 

létrehozásának célja, hogy a már rendelkezésre álló, de szélesebb körben nem ismert 

jó gyakorlatokat, valamint a fenntartható szempontok közbeszerzési eljárásokban 

https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/konferenciak
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történő alkalmazásával kapcsolatosan felmerült gyakorlati problémákat 

becsatornázza, és előbbiek alapján olyan gyakorlati tudásbázist hozzon létre, amely 

valódi segítséget jelenthet a jogalkalmazók számára.  

A hazai jogszabályi környezet 2012-től teszi lehetővé a zöld és szociális 

szempontokat tartalmazó eljárások adatainak gyűjtését. Statisztikai adatgyűjtésre 

jelenleg kizárólag a nemzeti eljárásrendbe tartozó közbeszerzési eljárások 

vonatkozásában van lehetőség. A Hatóság saját szerkesztésű és ingyenesen elérhető 

közbeszerzési szaklapjában, a Közbeszerzési Értesítő Pluszban rendszeresen tesz 

közzé a fenntarthatósági szempontok érvényesülését részletesen bemutató 

statisztikákat.   

A Közbeszerzési Hatóság törekszik arra, hogy saját szervezetén belül is minél több 

zöld kezdeményezés valósuljon meg, így például fontosnak tartja, hogy felhívja a 

figyelmet a hulladékcsökkentés jelentőségére, és ösztönözze dolgozóit arra, hogy az 

élhetőbb, tisztább környezet és a környezetkímélőbb életmód érdekében tudatosan 

figyeljenek mindennapi fogyasztási szokásaikra. Ennek jegyében külön gyűjtik a 

veszélyes hulladéknak számító használt elemeket a kollégák, valamint az Európai 

Hulladékcsökkentési Héthez csatlakozva egy héten át „zöld tippeket” kaptak a 

munkatársak e-mailben.  

Ezen túl a szervezet a korábban bevezetett szelektív hulladékgyűjtés mellett újabb 

lépést tett a zöldebb irodai környezet felé, és higiéniai vízszűrővel ellátott hálózati 

vízadagolókat szereltetett be az épület minden szintjére. Így a dolgozók íróasztaláról 

eltűntek a PET-palackok – melyek lebomlási ideje rendkívül hosszú, 

újrahasznosításuk pedig korlátozott és költséges –, és helyüket átvették a kulacsok, 

kancsók, melyekbe jó minőségű tisztított víz kerül. 

Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége 

A Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége (KÖSZ) Alapszabályában a 

feladatok között szerepel a tagok szakmai ismereteinek és tapasztalatainak bővítése. 

Megítélésünk szerint a „zöld” szempontok fontos és kiemelten hasznos szerepet 

tudnának betölteni a közbeszerzési eljárásokban, de sajnos nagyon alacsony szinten 

kerülnek alkalmazásra. Ezért fontosnak tartjuk, hogy tagjaink és a rendezvényeinken 

részt vevő szakemberek megismerkedjenek ezekkel a szempontokkal, és segítséget 

kapjanak ezek gyakorlati alkalmazásához. 

Közbe-Szerda rendezvénysorozatunkon többször foglalkoztunk a zöld 

közbeszerzéssel és az életciklus költségekkel. Bemutattuk a GPP szempontokat, 
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európai uniós bírósági ítéleteket ismertettünk, és gyakorlati példákon keresztül 

mutattuk be, hogyan lehet az életciklus értékelési szempontot megfelelően 

alkalmazni Az életciklus költségek értékelésének megismertetése végett 

együttműködünk a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetséggel is. A zöld 

közbeszerzéssel kapcsolatos témák további feldolgozása az idei évben is a terveink 

között szerepel. 

 Tagjaink számos zöld és szociális szemponttal kapcsolatos kérdést tesznek fel, 

melyet közvetítünk a jogalkotó felé. A hazai közbeszerzés-kutatásokban aktív 

szerepet vállalunk, melyek jellemzően zöld, szociális, innovatív elemeket ötvöznek. 

Tagjaink az Európai Bizottság SRPP kutatásában interjúkat adtak, segítették a best 

practicek kialakítását. Jelenleg a GRPP kutatásban nyújtottunk közvetlen segítséget 

a kutatóknak.  Részt vállalunk a Horizont2020 európai kutatási program gender és 

közbeszerzés kutatásában is. 

Létrehoztunk egy Zöld munkacsoportot. Célja, hogy a magyar közbeszerzési kultúra 

környezetvédelmi szempontú fejlesztése, a ténylegesen érvényesülő, működő hazai 

és nemzetközi példákon és a vonatkozó uniós bírósági ítélkezési gyakorlaton 

keresztül a jó gyakorlat kialakításához való hozzájárulása, szükség esetén 

jogszabály, illetve jogalkalmazást elősegítő dokumentumok összeállításában való 

hatékony közreműködés. Tagjai számos helyen publikáltak, és tartottak előadást 

ebben a témában, konferenciákon, továbbképzéseken.  A Munkacsoport munkájáról 

és eredményeiről bővebben az alábbi linkeken található információ.   

https://www.kozbeszerzok.hu/zold-kozbeszerzesi-munkacsoport/ 

https://www.kozbeszerzok.hu/munkacsoport-eredmenyek-4/ 

A KÖSZ 2019 decemberében csatlakozott a Környezetvédelmi Szolgáltatók 

és Gyártók Szövetségéhez  (KSZGYSZ). A megállapodás célja a felek szakmai 

együttműködésének erősítése, kiterjesztése, a szakterületüket érintő témák 

(környezetügyi, jogi) kapcsolódási pontjainak feltárása, ezek mentén pedig az 

érintettek széleskörű, koordinált és hiteles tájékoztatása – szemléletformálás, 

ismeretterjesztés – a jogalkotás és a jogértelmezés elősegítése érdekében. 

A Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Nívódíj Bírálóbizottságába rendszeresen 

meghívást kap a KÖSZ, ahol a zöld szempontokat érvényesítő közbeszerzési 

eljárások pályázatainak bírálatában veszünk részt.  

https://www.kozbeszerzok.hu/zold-kozbeszerzesi-munkacsoport/
https://www.kozbeszerzok.hu/munkacsoport-eredmenyek-4/
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MÁV Zrt. 

Az emberiség egyik legnagyobb kihívása, hogy milyen módon érjen el jólétet úgy, 

hogy közben alacsony maradjon az ökológiai lábnyom, azaz a környezeti terhelés. 

Ezen alapelv mentén az ENSZ 2015-ben elfogadta a fenntartható fejlődés 2030-ig 

megvalósítandó programját és ehhez kapcsolódóan 17 fenntartható fejlődési célt 

határozott meg (pl. az éhezés megszüntetése, a tiszta víz és alapvető köztisztaság, 

vagy fellépés az éghajlatváltozás ellen, ellenállóképes infrastruktúra kiépítése) a 

világ fejlődési pályájának fenntartható irányba állítása érdekében. 

A MÁV-csoport lépései (pl. versenyképes vasút, gördülőállomány beszerzési 

program, zöld busz beszerzések, elektronikus jegyrendszer, digitalizáció stb.) a 

fenntarthatóbb jövőbeli működésről szólnak, azonban ezidáig nem volt olyan 

dokumentum, amely keretbe foglalná a fenntarthatósági célkitűzéseinket és el tudná 

helyezni jövőbeli eredményeinket egy nagyobb, általános célrendszerben. 

A MÁV-csoport fő célja a klímasemlegesség elérése 2050-ig, ennek érdekében 

kidolgozta a vállaltcsoport fenntarthatósági céljait, amelyhez az alábbi öt fő 

célkitűzést határozta meg (a MÁV Zrt. Igazgatósága a MÁV-VOLÁN-csoport 

fenntarthatósági stratégiai célkitűzései dokumentumot a 75/2021. (05. 18.) számú 

határozatával fogadta el): 
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A MÁV-csoport fenntarthatósági stratégiai célkitűzései között szerepel a 

közlekedésből származó CO2-kibocsátás további csökkentése a villamosított 

vasútvonalak hosszának, az elektromos vasúti és közúti járművek darabszámának 

növelésével, valamint az áruszállítás vasútra terelésével. Kiemelt cél továbbá és a 
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fejlődés egyik alappillére a járműpark korszerűsítése. A megrendelt 40 darab KISS 

emeletes motorvonatból kilenc már forgalomba állt, a 90 darabos szériából övenöt 

saját gyártású IC+ kocsi járja az országot és folyamatban van az első osztályú, 

bisztrókocsival felszerelt IC+ szerelvény gyártása is.  

Megérkeztek Szentesre az első tram-train járművek, amelyek év végétől 

közlekedhetnek majd Hódmezővásárhely és Szeged között. Folyamatban van 115 

darab mozdony és 50 darab hibrid motorvonat beszerzése is. A nemzeti 

buszstratégia része, hogy 2022-től kizárólag elektromos autóbuszok helyezhetők 

forgalomba a 25 ezer főnél népesebb településeken.  

A Zöld busz program keretében elektromos autóbuszokat tesztel a VOLÁNBUSZ 

Zrt. és állít forgalomba nyolc városban és a Mátrai Erőmű térségében. Végső cél a 

korszerű autóbuszpark létrehozása, a buszos közlekedés károsanyag kibocsátásának 

és üzemeltetési költségeinek redukálása a fenntartható környezetvédelem 

érdekében.  

A fenntarthatósági célkitűzéseknek fontos eleme a zöld digitalizáció. Magyarország 

optimális, zöld közlekedésének megteremtésében fontos lépés volt a vasúti és a 

közúti autóbuszos közlekedés egyesítése, amely lehetővé teszi a vidéki közlekedés 

összehangolását, a felesleges párhuzamosságok és a kihasználatlan járatok 

megszűnését, ezáltal az energiafelhasználás csökkentését. A zöld digitalizáció 

kiemelt projektje a vasúti és közúti közös elektronikus jegyértékesítő rendszer 

kifejlesztése, amely megkönnyíti a jegyvásárlást. Egyre több busz- és vonatbérlet, 

jegy is elérhető a felhasználóbarát ELVIRA-ban és a MÁV Applikációban egyaránt.  

Az informatikai rendszerek fejlesztésének meghatározó szerepe van a hatékony 

utastájékoztatásban és kiszolgálásban, a vasúti és közúti menetrend optimális 

tervezésében, és mindazon folyamatokban, amelyek racionalizálásával a környezeti 

erőforrások kímélhetők. Cél az integrált állomási és fedélzeti utastájékoztatás 

megteremtése, az integrált diszpécserközpont kialakítása, valamint az egységes 

menetrendi és díjszabási alapadat-kezelő rendszer megvalósítása. Már zajlik a vasúti 

és közúti közös jegyértékesítő rendszer kifejlesztése, valamint a központi 

forgalomirányítási rendszerek kiterjesztése új vonalszakaszokra. A megújuló 

technika alkalmazásával megbízhatóbb és pontosabb információk jutnak el a vasutat 

és autóbuszos közlekedést használókhoz.  

A MÁV-csoport fenntarthatósági célkitűzései között kiemelt jelentőséggel bír a 

hulladékok környezeti terhelésének csökkentése, a fenntartható és körforgásos 

gazdaság kialakítása a kommunális hulladékok szelektív gyűjtésének 

megvalósításával, a felesleges hulladék keletkezésének megelőzésével, az 

újrahasználat és újrahasznosítás arányának növelésével, valamint az innovatív 
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hulladékgyűjtési-, kezelési és csökkentési technológiák bevezetésével. A 

vállalatcsoport közel 500 telephelyén képződő, több mint 160 féle hulladékból a 

tavalyi év során országosan több mint 21.000 tonna hulladék keletkezett, amely 

nagyságrendileg egy Eger méretű város éves kommunális hulladéktermelésével 

azonos. Ezt a mennyiséget csak az erre alkalmas hulladékgyűjtési rendszer 

működtetésével lehet megfelelően kezelni, így minden hulladékot szelektíven gyűjt 

és tárol a vállalatcsoport az erre a célra létesített gyűjtőhelyeken mindaddig, amíg 

kezelésre át nem adja.  

A vasúti pályák felújításából származó fémhulladékok újrahasznosításra átadott 

mennyisége 2019-ben meghaladta a 24.000 tonnát, ebből a fémanyagból akár két 

darab Eiffel-tornyot is fel lehetne építeni. A zöldebb, papírmentes munkahelyek 

feltételeinek megteremtésével érhető el, hogy a digitalizáció segítségével minél 

kevesebb papírt használjon fel a vállalatcsoport mindennapi működése során.  

A MÁV-csoport a hatékony energiagazdálkodás megvalósítása érdekében fontos 

szempontnak tartja a vállalatcsoportot kiszolgáló energiaellátás biztosítását, a 

részleges energiaellátás továbbfejlesztését, mellyel lehetővé válik, hogy a csoport 

közvetlenül és optimális módon tudjon villamos energiához jutni.  

A vállalatcsoport arra törekszik, hogy működése során növelje a zöldenergiából 

származó elektromos áram felhasználási arányát, ennek érdekében fenntartható 

épületenergetikai fejlesztéseket tervez napelemes rendszerek telepítésével, az 

épületek hőszigetelésének korszerűsítésével, a világítási valamint hűtő-fűtő 

rendszereinek modernizálásával. 

A fenntarthatósági célkitűzések egyik fontos eleme a környezetbarát, fenntartható 

vállalati működés. A fenntartható vállalati működéshez elengedhetetlen az 

optimális üzemméret kialakítása, a technológiák és folyamatok üzemeltetéséhez 

igazított, racionalizált ingatlan- és eszközállomány biztosítása. Ennek megvalósítása 

folyamatosan jelentkező hosszútávú feladat, melynek eléréséhez egy olyan 

csoportszintű ingatlan és vagyongazdálkodási stratégia megalkotása szükséges, ami 

nem nélkülözheti az ingatlan- és eszközállomány pontos felmérését, azok ésszerű 

hasznosítási és fenntartható üzemeltetési kérdéseinek rendezését. 

Magyarország Kormánya kiemelten kezeli a környezetvédelmi célok 

közbeszerzésekben történő figyelembevételét, így a csoport fő célkitűzései között 

szerepel a zöld közbeszerzési rendszer bevezetése is, melynek csoportszintű 

alkalmazásával a (köz)beszerzési eljárások során lehetőség nyílik a 

környezetvédelmi célok mellett a fenntarthatósági célkitűzések figyelembevételére 

is. 
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A vállalatcsoport a fenntarthatósági stratégiai célkitűzéseinek megvalósításával 

közvetlen lépéseket tesz az éghajlatra gyakorolt hatás minimalizálása érdekében, 

innovációk révén pedig lehetősége nyílik olyan szolgáltatásokat és üzleti modelleket 

kialakítani, amelyek elősegítik, hogy az ország gazdasága átálljon a nettó nulla 

kibocsátásra.  

Célkitűzéseink támogatják az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak megvalósítását, 

növelik a MÁV-csoport társadalmi és gazdasági szerepvállalását, miközben 

minimumra csökkentik a környezetre gyakorolt terhelést. 

Magyar Fejlesztési Bank 

MFB és Fenntarthatóság 

A Magyar Fejlesztési Bank küldetése a klasszikus fejlesztési intézményi funkció 

betöltése, vagyis a finanszírozási hiányosságok kezelése és a hosszú távú és 

fenntartható gazdasági fejlődés támogatása az állam folyamatos pénzügyi 

beavatkozása nélkül, hosszútávon fenntartható üzleti modellben. 

Általánosságban elmondható, hogy Európában a fejlesztési intézmények 

kulcsszerepet töltenek be a fenntarthatósági ügyek finanszírozásában: jelentős 

aktivitást mutatnak a környezetvédelem, megújuló energetikai fejlesztések és 

társadalmilag hasznos ügyek pénzügyi forráshoz juttatásában. 

Az MFB Zrt. a fejlesztési intézményi szerepen túl tudatosan foglalkozik a Bank 

fenntarthatósági aktivitásával. Ennek keretében: 

 2020-ban pilot jelleggel egy leányvállalatnál, majd 2021 elején átfogó felmérés 

készült a Bankcsoport vállalatainak fenntarthatósági hatásairól.  

 Létrejött több szakterület részvételével a Bank fenntarthatósági (ESG) 

munkacsoportja melynek feladata a fenntarthatósági témák támogatása. 

 A Bank készülő 2022-2030-as stratégiában szerepet kap a fenntarthatóság. 

MFB Csoport Fenntarthatósági hatások 2020 

A felmérés célja az MFB Csoport fenntarthatósági hatásainak összegyűjtése volt, 

annak érdekében, hogy képet adjunk a Bank 2020-as nem pénzügyi teljesítményéről. 

A fenntarthatóság a napjainkban gyakran használt ESG-nél tágabb fogalom: a 

jogszabályi megfelelőségen túl figyelembe veszi a gazdasági hatásokat is (a 

környezeti és társadalmi hatások mellett), így a fejlesztési banki működésről 
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teljesebb képet ad. A felmérésben 8 vállalat vett részt, akik 299 db releváns hatást 

riportáltak.   

A hatások között fontos megkülönböztetni a külső vagy finanszírozási hatásokat (pl. 

megújuló energetikai projekt finanszírozása), illetve belső működési hatásokat (pl. a 

bank épületének földgázfogyasztása). Egy bank esetében jellemzően a finanszírozási 

hatások a jelentősebbek, ugyanakkor a saját működésnek is vannak olyan 

aspektusai, melyek hatással lehetnek a finanszírozási aktivitásra (pl. felelős 

munkáltatói teljesítmény, munkavállalók elégedettsége), tehát ezeket is fontos 

figyelni. 

A Csoport külső vagy finanszírozási hatásai közül jelentősek az 

energiahatékonyságra, az oktatásra, illetve a KKV és induló vállalkozások 

forráshoz juttatására gyakorolt hatások. Az összegyűjtött hatások közül az 

alábbiakat érdemes kiemelni: 

 28,8 Mrd Ft finanszírozás több, mint 9.300 lakossági és KKV ügyfélnek 

energiahatékonysági beruházásokhoz, melyek becsült éves szén-dioxid 

megtakarítása 47.000 tonna (~25.000 személyautó éves kibocsátása) 

 33 Mrd Ft finanszírozás a Diákhitel Központon keresztül, mely összesen 48.000 

diák képzését segített elő. 

 1.316 Mrd Ft finanszírozás 1663 induló vállalkozás és 27.414 KKV számára 

A belső vagy működési hatások közül a kibocsátások & körforgásos gazdaságot 

(újrahasznosítás, veszélyes anyagok kezelése), felelős munkáltatói szerepet és a 

digitalizációt érdemes megemlítenünk. A kategórián belül az alábbi hatásokat és 

tevékenységeket érdemes kiemelni: 

 168 t szén-dioxid megtakarítás (~90 személyautó éves kibocsátása) 

 2,1 millió papírlap (~18 focipálya mérete) megtakarítása digitalizációnak és 

automatizálásnak köszönhetően 

 6,6t szelektív és 31,5t veszélyes hulladék kezelése 

 családos juttatások, egészségügyi és oktatási juttatások nyomonkövetése, 

fejlesztése 

 nők, mint kiemelt munkavállalói csoport helyzetének figyelése (bérek közötti 

egyenlőtlenségek, nők vezetők közötti aránya, előléptetések száma és aránya)  

A fenti hatásokon túl 6 db jó egyedi vállalati gyakorlat is beazonosításra került a 

fenntarthatóság területén, melyek csoporton belüli kiterjesztését megfontolásra 

érdemesnek tartjuk. A 2020-as jó gyakorlatok az alábbiak voltak: 
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1. Garantiqa papírmentes folyamatai: Az eKérelem, eSzerződés és eSzámla 

szolgáltatások bevezetésével 3.574.268 lappal, 17.9 t mértékű csökkentett papír 

kibocsátás valósult meg, melyből 2020-ban 1.100.959 lap, 5,5 t realizálódott. 

2. MKK vízadagoló gép: 2020-ban 950.000 Ft megtakarítás és 31.500 PET palack 

hulladék kiváltása hálózati szűrővel ellátott vízadagoló gépek üzembe 

helyezésével. 

3. MKK Gyümölcsnap: Munkatársak részére heti egy alkalommal biztosított 

gyümölcs.  

4. MFB Ingatlan gázkazán csere: 2020-ban az MFB Ingatlan tulajdonában lévő 

irodaház gázkazán cseréje, mellyel az előző év azonos időszakához képest 30%-

kal csökkent a felhasznált gáz mennyisége.  

5. MFB Zrt. napelemrendszer: 12 419 kWh/év teljesítményű napelemrendszer 

telepítése az MFB Zrt. csopaki vállalati üdülőjére. 

6. MFB Zrt. IT selejtezés – adományozás: Számítástechnikai eszközök 

(számítógép, laptop, monitor) selejtezése és adományozása rászorulóknak. 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. célja és feladata, hogy útfenntartó tevékenységével 

zavartalan közlekedést biztosítson minden forgalomban résztvevő számára. A 

szervezet által végzett tevékenység kiterjed az országos közúthálózat és az 

autópályák üzemeltetési, fenntartási és karbantartási munkáira is. Az országos 

közutak hossza 32 204 km, a gyorsforgalmi úthálózat (autópályák, autóutak) hossza 

1 586 km, az autópálya csomóponti ágakkal együtt 2 076 km. Az országos 

kerékpárút-törzshálózat, illetve a főutakkal párhuzamos lakott területen kívüli 

kerékpárutak megfelelő szintű üzemeltetése és karbantartása, 1000 km-en. 

A közbeszerzési eljárásaink során – a lehetőségeinkhez mérten – törekszünk a 

fenntarthatósági, így különösen zöld és szociális szempontok alkalmazását minél 

szélesebb körben alkalmazhatóvá tenni. A fenntarthatóság és a klímaválság kezelése 

érdekében egyre inkább előtérbe helyezzük a zöld szempontok érvényesítését. 

Társaságunk a 2017-2020 évekhez kapcsolódóan hazai és uniós forrásból 

finanszírozott, helyi- és országos közúthálózaton történő fejlesztési és felújítási 

munkákra keretmegállapodásokat kötött 6 részben.  

Ezen keretmegállapodás alapján lefolytatásra kerülő verseny újranyitási eljárások 

során Társaságunk érvényre juttatta: 

 egyrészt zöld szempont körében környezet terhelési hatás figyelembe vételét 

(CO kibocsátás),  
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 másrészt szociális szempontokat is (hátrányos helyzetű munkavállalók 

foglalkoztatása).  

A fenti értékelési szempontok részletesebb bemutatása: 

Ezen versenyújranyitási eljárásokban alkalmazott fenntartható értékelési 

részszempontok: környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása 

érdekében)(összesített CO érték)), illetve a hátrányos helyzetű munkavállalók 

alkalmazása. 

Ajánlatkérő fontosnak tartja, hogy Ajánlattevők a kivitelezés időtartama alatt – 

lehetőségeikhez mérten - a környezet károsodását csökkentő intézkedéseket 

tegyenek. A közbeszerzési eljárás tárgya közútépítés, a kivitelezés során legnagyobb 

környezetszennyező hatása a szállító járművek igénybevételének van, a szállító 

járművek igénybevételére pedig a kivitelezési feladatok ellátása során döntően az 

építőanyag (aszfalt) építési helyszínre történő szállítása során kerül sor. Erre 

tekintettel Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során értékként tekint minden olyan 

megoldásra, mely a kivitelezési tevékenység szállítási feladatokat érintő életciklusa 

során a szállító járművek károsanyag-kibocsátásának csökkentését eredményezi. Az 

ajánlatok objektív összehasonlíthatósága érdekében Ajánlatkérő a beépítendő aszfalt 

beszállításával kapcsolatos környezetterhelési értéket vizsgálta. Ajánlattevőknek az 

ajánlatuk elkészítésekor olyan módon kellett megtervezniük a kapacitásaikat, illetve 

a munkafolyamatokat, hogy az minél kevesebb CO kibocsátással járjon, és az így 

kalkulált összesített CO kibocsátási érték minél kevesebb legyen. 

A hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása értékelési szempont 

vonatkozásában ajánlatkérő azt vizsgálta, hogy ajánlattevő vállalja-e, és ha igen, 

akkor hány fő hátrányos helyzetű munkavállaló alkalmazását a szerződés teljesítés 

időtartamának legalább fele során. Ajánlatkérő hátrányos helyzetű munkavállaló 

alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi 

IV. törvény szerinti fogalmat érti. A hátrányos helyzetű munkavállalókat a szerződés 

teljesítésének időtartamának legalább felében kötelező alkalmaznia ajánlattevőnek. 

Társaságunk az Országos közúthálózat felújítási munkái 2020-2024 tárgyban 

keretmegállapodást kötött, melyből az előzőhöz hasonlóan versenyújranyitási 

eljárásokat folytatunk le. Ezen versenyújranyitási eljárásokban szintén alkalmazásra 

juttatjuk a korábban már említett zöld szempontot. 

2016. óta összesen 21 db gépészeti tárgyú - jellemzően árubeszerzés - közbeszerzési 

eljárás során jelent meg zöld szempont az értékelés körében, de egyes szolgáltatás 

megrendelések körében is törekszik társaságunk zöld szempontokat figyelembe 
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venni. Éves számuk az alábbi: 2016. évben 4 db, 2017. évben 4 db, 2018. évben 6 db, 

2019. évben 2 db, 2020. évben 5 db. 

A gépészeti eljárásokban alkalmazott fenntartható értékelési szempontok 

jellemzően: összesített üzemanyagfogyasztás (l/100 km), összesített 

szennyezőanyag-kibocsátás (g/km), zajkibocsátás (max 120 dBA), 

tehergépjárművek összesített szén-dioxid kibocsátása (g/kWh), 

tehergépjárművek összesített nitrogén-oxid kibocsátása (g/kWh), 

tehergépjárművek összesített THC kibocsátása (g/kWh), tehergépjárművek 

összesített részecske kibocsátása (g/kWh). 

Az üzemanyag fogyasztására és káros anyag kibocsátására [szennyező anyag 

tartalom] vonatkozó mérési adatok ellenőrizhetősége okán a közlekedési hatóság 

által kiállított Általános Forgalomba Helyezési Engedély vagy az EK jóváhagyás 

[2007/46/EC direktíva és annak mindenkori módosítása szerint] szükséges, 

melyben a gépjárművek műszaki paramétereinek ismertetésében fel kell tüntetni a 

gépjárművek konkrét azonosítóját (variáns verzió, motorszám, vagy egyéb az 

azonosítást egyértelműen lehetővé tevő adatot). Az azonosításhoz az ezen adatokat 

tartalmazó oldalon a konkrét járműre vonatkozó adatsorokat, jól látható módon meg 

kell jelölnie ajánlattevőnek. 

A munka- és tűzvédelmi eljárásaink közül a 2019-ben lefolytatott Irodabútor 

beszerzése tárgyú nyílt eljárásban fenntartott közbeszerzési eljárás lefolytatására is 

sor került Az eljárás eredményeként olyan védett munkahelynek minősülő 

gazdasági szereplővel került a szerződés megkötésre, amelynek 30%ot elérő vagy 

meghaladó mértékben megváltozott munkaképességű vagy hátrányos helyzetű 

munkavállalókat foglalkoztat és ezt a tényt közbeszerzési eljárásban természetesen 

igazolni is tudta (a megfelelő nyilvántartásban szereplés tényét). A szerződések 

megkötésére 2 részben 160 000 000,- Ft keretösszeg erejéig került sor. 

Ezen eljárás kapcsán is fontos lehetőség adódhat arra, hogy más ajánlatkérők is 

megvizsgálják a fenntartott szerződésekre vonatkozó gyakorlati lehetőségeket. 

Ebben a körben partnerek tudunk lenni a tapasztalatok átadására. 

Szerződésben rögzített feladatainak ellátása mellett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 

számára fontos a társadalmi szerepvállalás is, a közlekedők, a felnövekvő generációk 

környezettudatos magatartásra való nevelése, a közlekedési morál, a 

közlekedésbiztonság javítása.  

Jelentős múltra tekinthet vissza immár minden évben a Föld Napjához kapcsolódóan 

megrendezett szemétgyűjtési akciónk, amely több tízezer embert mozgat meg 

országszerte. 
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Napjainkban egyre fontosabbá válik az egészséges és a környezettudatos életmód, 

az energiával való takarékoskodás, illetve a szennyezőanyagok kibocsátásának 

csökkentése. Ezzel párhuzamosan Magyarországon egyre jelentősebb szerepet kap 

a kerékpáros közlekedés, folyamatosan nő a kerékpárhasználók száma. 

Kiemelt feladatként kezeljük az országos kerékpárút-törzshálózat, illetve a főutakkal 

párhuzamos lakott területen kívüli kerékpárutak megfelelő szintű üzemeltetését és 

karbantartását, amelyet a 355/2017 (XI. 29.) kormányrendelet értelmében 

társaságunk lát el. A kerékpárutak adatainak nyilvántartására, valamint térkép 

alapú megjelenítésére a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (rövidítve: KENYI 

rendszer) szolgál. 

Magyar Nemzeti Bank 

Az MNB Zöld Programja 

A program 2019 februárjában indult el azzal a céllal, hogy a hazai pénzügyi rendszer 

és a fenntarthatóság környezeti aspektusa között szoros kapcsolat alakuljon ki, 

támogatva ezzel Magyarország klímastratégiáját is az éghajlatváltozás elleni 

küzdelemben. 

A program Közép-Kelet Európában máig egyedülálló. A Zöld Program (2019) három 

pillére: 
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A pénzügyi szektorra vonatkozó programpontok  

 Klíma stresszteszt készítés a klímaváltozás kockázatainak felmérésére, 

elemzésére  

 Kérdőívek segítségével a klímakockázati tudatosság felmérése a kereskedelmi 

bankok körében  

 Zöld pénzügyi Jelentés (2021 március) – átfogó elemzés a hazai klímakockázati 

környezetről  

 Tőkekövetelmény-kedvezmény programok  

 lakossági: min. „B” energetikai tanúsítvánnyal rendelkező házvásárlás, 

építés esetén tőkekövetelmény kedvezmény a bankoknak, min. 0,3 % 

kamatkedvezmény az ügyfélnek  

 vállalati: bankok zöld kötvényvásárlásra és megújuló energiatermelés 

hitelezésre (később bővítés pl.: energiahatékonysági beruházások, 

fenntartható agrárium)  

 (önkormányzati: EU, Infrastruktúra Támogató Faktor)  

 Zöld Ajánlás (2021 április): az éghajlatváltozással kapcsolatos és környezeti 

kockázatokról, és a környezeti fenntarthatósági szempontok érvényesítéséről. 

Célja az átláthatóság és kiszámíthatóság növelése, a vonatkozó jogszabályok 

egységes alkalmazásának elősegítése, továbbá a bankszektor tudatosságának és 

felkészültségének javítása e kockázatok kapcsán.  

 A befektetési, a tőke- és a részvénypiac zöld fejleményeinek és fenntartható 

fejlesztési lehetőségeinek folyamatos monitorozása  

Társadalmi és Nemzetközi kapcsolatok  

 Együttműködés a hazai és a nemzetközi partnerekkel pl.: BCSDH, WWF, NGFS 

 Oktatás a zöld pénzügyekkel kapcsolatban több hazai egyetemen: BCE, NJE, 

SZTE, 

 A fiatalok pénzügyi ismeretiben a zöld szemléletmód erősítése 

érdekében Zöld pénzügyi ismeretekkel rendelkező szakemberek 

szükségessége a munka-erőpiacon 

 Továbbképzés a munkaerőpiacon dolgozók részére pl.: hamarosan 

induló BIB által meghirdetett ESG tanácsadó tanfolyam  

 Tudástár a zöld pénzügyek téma iránt érdeklődőknek a zold.penzugyek.hu 

weboldalon  

 Családi Zöld Pénzügyek.hu a lakosság zöld pénzügyek és környezeti 

ismeretek erősítése érdekében  

 Kidolgozás alatt álló Zöld termékkereső  
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Az MNB működésének további zöldítése  

 Két lábon áll: Ökológiai lábnyom csökkentés és Semlegesítési projektek 

 Offset projektek végrehajtása a WWF Magyarországgal szorosan 

együttműködve  

 2019. Nemzetközi Zöld pénzügyek Konferencia kibocsátás semlegesítés 

Pápateszéren: komplex élőhely rekonstrukció  

 2021-től az MNB működésének karbonsemlegesítése: nagyszabású 

erdőtelepítéssel fogja semlegesíteni Geszt község közelében  

 Szén-dioxid kibocsátás csökkentési célszámok  

 következő két évben 30%-os csökkentés 

 2025-től 80%-os csökkentés 

 tovább nem csökkenthető kibocsátás kompenzálására: élőhely helyreállítási 

beruházások 

 Hazai hitelintézetek számára példamutatás és ösztönzés a zöld operatív 

működéshez is 

Magyar Posta Zrt. 

A Magyar Postánál alapérték a fenntarthatóság és a munkavállalók, illetve a 

szélesebb társadalom iránti felelősségvállalás. Társadalmi felelősségünk a 

közszolgáltatás nyújtásából, az országos hálózatból, az állami tulajdonosi háttérből, 

illetve az ország második legnagyobb foglalkoztatói státuszából egyaránt adódik. A 

környezet iránti felelősség a szállításból, a logisztikai feladatok ellátásából és a 

telephelyeink üzemeltetéséből fakad. A Magyar Posta Zrt 2020-ra vállalt 

fenntarthatósági céljait nagyrészt teljesítette. Így csökkentette széndioxid 

kibocsátását 2013-hoz képest 5 százalékkal, valamit villamosenergia és 

távhőfelhasználását az előző évhez képest 1 százalékkal. Új középtávú társasági 

klímapolitikai célkitűzés, hogy 2030-ra 18,1%-kal mérsékeljük bruttó szén-dioxid-

kibocsátásunkat a 2017-es bázisévhez képest, 2021-ben átalakítsuk a szelektív 

hulladékgyűjtési rendszerünket és bővíteni fogjuk az elektromos meghajtású 

járművek számát. A Társaság a szolgáltatásaiban törekszik a digitális megoldások 

bevezetésére, akár a közvetlen ügyfélkapcsolatokat, akár a belső folyamatokat 

illetően. A fenntarthatóság a vállalati beszerzéseknél több szinten is megjelenik. 

Szabályozási (általános) szinten 

A Magyar Posta Zrt. hatályos Beszerzési Szabályzata az alábbi rendelkezéseket 

tartalmazza:  
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Környezettudatosság: A Társaság a beszerzései során a költségtakarékossági és 

műszaki tartalom elsődlegessége mellett törekszik a környezetbarát 

termékek/szolgáltatások beszerzésére az energiahatékonysági mutatók és változók 

figyelembevételével, így a jelentős és/vagy napi 6 óra üzemidőt meghaladó 

energiafelhasználású/energiaigényű beszerzés esetén nem lehet kizárólagos 

értékelési szempont az ár, az energia-hatékonysági paramétereknek is hangsúlyt kell 

adni. Cél a beszerzésre kerülő eszközök fajlagos energiafelhasználásának 

csökkentése (kWh/év, GJ/év), valamint a tüzeléstechnikai eszközök esetében a 

kedvezőbb hatásfok elérése. Előnyben kell részesíteni a kedvezőbb energiaosztály 

besorolást, amennyiben értelmezhető az adott eszközre. 

A lefolytatott (köz)beszerzési eljárások (közvetlen) szintjén 

1. Műszaki leírásban 

2. Értékelési szempontrendszerben 

3. Alkalmassági követelményrendszerben 

4. Szerződéses feltételek között 

Műszaki leírásban: 

 Takarítási szolgáltatások igénybevétele: A nyertes ajánlattevőként szerződő 

félnek a szerződés teljesítése során környezetkímélő takarítási, tisztítási 

technológiát kell alkalmaznia.  

 Tehergépjárművek beszerzése esetén modern motorkategóriák használata. (pl. 

EURO5 kategória) 

 Elektromos üzemű kézbesítő eszközök beszerzése és alkalmazása (kerékpárok, 

segédmotorkerékpárok). 

 Irodaszer beszerzésen belül fénymásoló papírok: rendelkezzenek EU 

Ökocímkével. 

Értékelési szempontrendszerben: 

 Nagyteljesítményű/kisteljesítményű multifunkciós eszközök beszerzése és 

üzemeltetése (2017-2018): az eszközök várható energia fogyasztása különböző 

üzemmódokban (alvó, nyomtatásra kész, nyomtatási) – életciklusköltség 

számítással. 

Alkalmassági követelményrendszerben: 

 Alvállalkozói szerződések esetében az ajánlattevőnek rendelkeznie kell 

meghatározott környezetvédelmi besorolású (EURO4, EURO5) gépjárművel 
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Szerződéses feltételek között: 

 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Magyar Posta Zrt. ISO 50001:2011 szabvány 

szerinti energiairányítási rendszer működtet. Vállalkozó vállalja, hogy a 

szerződés tárgyát képező tevékenység ellátása során az energiahatékonysági és 

energiatudatossági szempontokat minden esetben figyelembe veszi. 

MVM Csoport 

Az MVM Csoport, mint a hazai energetikai szektor legjelentősebb, állami kézben 

lévő vállalata, kiemelten fontosnak tartja a környezetvédelem, a fenntarthatóság és a 

klímavédelem ügyét, ezért működése, fejlesztései és beruházásai során mindig arra 

törekszik, hogy ezek a szempontok a lehető legnagyobb mértékben teljesüljenek. 

Hazai és regionális szerepének további erősítéséhez a fenntartható gazdálkodás 

környezeti elemeit szem előtt tartva az innovációban, az energiahatékonyságban és 

a megújuló energiával kapcsolatos technológiákban vállal vezető szerepet. A 

fenntartható gazdálkodáshoz pénzügyi oldalról a villamos energia és a földgáz 

lehető legkedvezőbb áron való biztosításával, míg társadalmi nézőpontból a 

tehetségek és a kiemelkedő teljesítmények támogatásával, valamint társadalmi 

felelősségvállalási tevékenységének folytatásával járul hozzá. Mindezeknek 

megfelelően az MVM Csoport stratégiai célkitűzéseinek alapjául szolgál az ENSZ 

által 2015-ben elfogadott Fenntartható Fejlődési Keretrendszer is, amely 

tartalmazza a korunk fő problémáinak kezelésére vonatkozó 17 célkitűzést, 

amelyekből 11 esetében az MVM Csoport részt vállal tevékenysége során. 

Villamos energia termelése 

Mint Magyarország legnagyobb villamosenergia-termelő vállalatcsoportja, az 

MVM Csoport kiemelten fontos szerepet játszik a hazai klímavédelmi célok energia 

szektorra vonatkozó vállalásainak teljesítésében. A hazai termelési volumen több 

mint felét kitevő Paksi Atomerőmű 4 blokkja több mint három évtizede jellemzően 

90% feletti rendelkezésre állás mellett karbon-semleges módon termel villamos 

energiát, amely a hazai ellátásbiztonság gerincét adja. A hazai klímavédelmi célok 

teljesítése szempontjából a nukleáris termelési kapacitás kiemelt jelentőségű, aminek 

fenntartása feltétlenül indokolt a jövőben is. 

Az MVM Csoport számára a legfontosabb feladat a hazai villamosenergia-ellátás 

biztonságának szavatolása a teljes energia értékláncban. Ehhez a feladathoz jelenleg 

szükség van fosszilis energiaforrásokon alapuló termelési kapacitásokra is, amely 
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kapacitások jelentős üvegház hatású gázkibocsátással (ÜHG) járnak. A 

cégcsoportban található fosszilis energián alapuló termelési rendszerek átalakítására 

az MVM Csoport megalkotott egy dekarbonizációs útitervet, amely végrehajtása 

jelentősen csökkenteni fogja az MVM Csoport ÜHG kibocsátásának mértékét. 

A dekarbonizációs útiterv leglényegesebb eleme a lignit tüzelésen alapuló 

energiatermelés átalakítása az MVM Mátra Energia Zrt. által üzemeltetett Mátrai 

Erőműben. A vállalatcsoport középtávú tervei alapján 2025 után a lignit tüzelés 

megszűnik, a helyét alacsonyabb ÜHG intenzitású és megújuló energiaforrásokra 

alapuló termelési eszközök veszik át. A tervek között szerepel az ellátás biztonság 

fenntartása okán egy jelentősebb földgáz alapú kapcsoltan villamos és hőenergiát 

termelő CCGT erőmű egység, hulladékból előállított RDF tüzelőanyagot hasznosító 

kiserőmű, illetve a felhagyott bányaterületeken és zagytereken elhelyezett jelentős 

méretű naperőművek telepítése is. 

Az MVM Csoport elkötelezett híve a megújuló energiaforrásokból származó 

energia termelésnek, hazánkban az elsők között alakította ki a megújulós erőműveit. 

Jelenleg a legnagyobb megújuló alapú termelési kapacitással az MVM Csoport 

rendelkezik. A vállalatcsoport középtávú célja, hogy 2025-re elérje a 800 MW 

beépített megújuló alapú termelési kapacitás értéket. 

 Jelenleg az MVM Zöld Generáció Kft. kezeli és üzemelteti a megújuló 

energiaforrásból származó termelő egységeket, amelyek jellemzően nap és 

szélenergia hasznosítással állítanak elő villamos energiát. Szintén a cégcsoporthoz 

tartozik több vízierőmű, amelyek Romániában termelnek villamos energiát. A 

folyamatos megújuló energia portfólió bővítés saját beruházásokkal és hazai, 

valamint külföldi kapacitások akvizíciójával valósul meg.  

E-mobilitás 

Az MVM Csoport a városok élhetőbbé tétele érdekében a legnagyobb hazai e-

mobilitás szolgáltató, több mint 600 darab elektromos autó töltőpont 

üzemeltetésével és a teljes ellátási infrastruktúra folyamatos fejlesztésével, mert 

hiszünk benne, hogy az e-mobilitás a jövő közlekedési eszköze, amely jelentősen 

hozzájárul a városok légszennyezőanyag koncentrációjának csökkentéséhez. 

Innováció 

Az MVM Csoport számos innovatív és fenntartható technológia bevezetését 

tervezi, amelyekhez pilot projekteket alakított ki, a jövőbeli zökkenőmentes 

gyakorlati alkalmazáshoz. Ilyen az MFGT Zrt. gáztároló társaságunk által vezetett, 

hidrogén felhasználásra alapozó Aquamarin projekt, és a tercier termelési területen 
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működő MVM Balance Zrt. akkumulátoros energiatároláshoz kapcsolódó Hórusz 

projektje is. 

Klímavédelmi projektek 

Az MVM Csoport már korábban is részt vett kifejezetten klímavédelmi szempontok 

alapján kialakított programokban, mint az alföldi fásítási program és a jövőben is 

tervezi, hogy részt vesz ilyen típusú hazai kezdeményezésekben, főként, ha meg lesz 

a lehetősége annak, hogy az ezeknek a projekteknek a során igazolt ÜHG 

megtakarítást el is számolhatja a cégcsoport (ún. Offsetting projektek).  

Fenntarthatósági jelentések 

Az MVM Csoport a 2000-es évektől kezdve minden évben számot ad gazdasági, 

környezeti társadalmi teljesítményéről fenntarthatósági teljesítményt bemutató 

jelentésben (https://mvm.hu/Media/MediaTartalmak/Jelentesek). A jelentés 

elkészítése kiemelten fontos az MVM Csoport szempontjából, többek között segít a 

társaságcsoport fenntarthatósági teljesítményének nyomon követésében, valamint a 

külső és belső érdekelt feleinek hiteles tájékoztatásában. A jelentés a Globális 

Jelentéstételi Kezdeményezés (GRI = Global Reporting Initiative) szabvány alapján 

készült el, figyelemmel az energiaiparra, valamint az olaj- és gáziparra vonatkozó 

szektorspecifikus útmutatókra is. A jövőben ez a jelentés lesz a vállalatcsoport ESG 

minősítésének alapja is, amelyre egy ESG stratégia kialakítása van folyamatban a 

cégcsoportban. 

Környezettudatossági képzések, programok 

Az MVM Csoport tagvállalatainál kiemelten fontosnak tartjuk a kollégáink 

környezettudatosságának fejlesztését, amely ismereteket mind a munkájuk, mind 

pedig a magánéletük során hasznosíthatnak az élhetőbb környezet kialakítása 

érdekében. Ehhez számos tagvállalatnál környezet központú irányítási rendszert 

alakítottunk ki és üzemeltetünk, környezetvédelmi oktatásokat és programokat 

tartunk (pl. szelektív hulladékgyűjtési rendszerek kialakítása, PET palack mentes 

irodák program, lakossági veszélyes hulladék gyűjtési program, TeSzedd részvétel, 

tematikus kampányok és program napok, stb.). Ezeken kívül a cégcsoport számos 

természetvédelmi programban is közreműködik, mint pl. a MAVIR madárvédelmi 

LIFE projektje.  
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Megyei Jogú Városok Szövetsége 

A Megyei Jogú Városok Szövetsége is elkötelezett abban, hogy beszerzési és 

közbeszerzési eljárásai során minél szélesebb körben alkalmazzon fentartható, zöld 

szempontokat.  

A fenntarthatósági szempontok érvényesítése az önkormányzat ajánlatkérő 

szervezetek esetében nem gyakori, ennek okát abban látjuk, hogy ezen 

követelmények előírásával az előkészítési szakaszban, elsősorban a közbeszerzés 

tárgya szerinti szakértelemmel rendelkező szakértőnek kellene behatóbban 

foglalkozni, azonban tapasztalataink szerint az alap előkészítési feladatok ellátása is 

problémába ütközik. 

 Az ajánlatkérői félelem az uniós audit kockázatoktól szintén nem ösztönzi a 

beszerzőket arra, hogy a teljesítési és/vagy fenntartási időszakban elérhető 

előnyöket értékelje vagy alkalmassági körben szabályozza és azt finanszírozza uniós 

forrás terhére. Ezen előírások ugyanis legtöbb esetben kevesebb ajánlattevői 

számhoz, így kimondatlanul is versenykorlátozáshoz és az ajánlati ár emelkedéséhez 

vezetnek, mely mindkét esetkör az uniós ellenőrzések favorit témája. Így a legtöbb 

ajánlatkérő a feladat meghatározás szintjén szabályozza a fentarthatósági 

követelményeket.  

A nagyvárosok önkormányzatai eljárásaik során is ezt alkalmazták már sokadjára, 

nagyobb beruházásaink során most már bevett gyakorlat, hogy a tervpályázati 

eljárás feladat meghatározásánál és értékelési szempontjainál érvényesítünk olyan 

zöld szempontokat, melyek aztán a tervezésnél és a kivitelezésnél és azok 

közbeszerzési eljárásainak értékelési szempontjainál is visszaköszönnek. Vélhetően 

ennek köszönheti például Debrecen városa azt a megtiszteltetést is, hogy több 

alkalommal is sikeresen vettek részt a Közbeszerzési Hatóság Nívó díjas pályázatán.  

A kivitelezési eljárások során az anyagok újrahasznosításának előírása több esetben 

alkalmazott volt a nagyvárosok esetén. A tört beton hasznosítása megoldható a 

beruházásoknál, azonban az inert anyag hulladékkörből való kivezetése még mindig 

költséges folyamat. Nemcsak az anyagfelhasználásban, de a folyamatok közben is 

fontos a környezetünk védelmének figyelembevétele, ezért mind a kiporzás, mind a 

nagy zajjal járó tevékenységek szabályozása is fontos a közbeszerzési eljárások 

kapcsán, melyekre a városaink nagy része figyelmet fordít a dokumentációkban. 

Az eszközbeszerzéseknél előnyben részesítjük az „újra” alapanyagból készült 

termékeket, melyek már a piacon nem jelentenek árfelhajtó hatással. 

A fenntarthatósági szempontok jogszerű és uniós audit kockázatoktól mentesebb 

érvényesíthetőségének megoldását abban látjuk, hogy jogszabályi szinten 
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szabályozott keretek alapján lehessen vagy legyen kötelező ezen szempontokat 

érvényesíteni a gépjárművek beszerzésénél alkalmazott minta alapján.  

Miniszterelnökség 

A Miniszterelnökség felelős a Kormány közbeszerzési politikájának alakításáért, a 

jogszabályok előkészítéséért, az EU támogatásokból megvalósított közbeszerzési 

eljárások szabályossági ellenőrzésének folytatásáért, valamint a közbeszerzési piac 

monitoringjáért, illetve támogatást és iránymutatást nyújt az ajánlatkérőknek. A 

Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársága az e feladatai ellátása 

során törekszik elősegíteni, hogy a zöld szempontok közbeszerzési eljárásokban 

történő alkalmazása általános gyakorlattá váljon. 

A közbeszerzésekben a zöld szempontok alkalmazása elősegítésének főbb eszközei 

a következők: 

Megfelelő jogszabályi háttér biztosítása 

Az Európai Unió kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az egyes szakpolitikákban 

megvalósuljon a fenntarthatósági szempontok érvényesítése, melynek egyik 

stratégiai eszközeként kezeli a közbeszerzést. Megfigyelhető az az uniós tendencia, 

mely egyre több területen tenné kötelezővé a zöld szempontok alkalmazását a 

közbeszerzésekben. A Miniszterelnökség szabályozási feladatai körében - mintegy 

keretként szolgálva – biztosítja, hogy a jogszabályok, Kbt. és annak végrehajtási 

rendeletei megfelelően tartalmazzák a fenntarthatósági szempontok előírását 

lehetővé tevő szabályokat, azonban véleményezési jogkörével élve, valamint 

közreműködőként is figyelmet fordít arra, hogy más tárcákhoz tartozó területeken 

az uniós tendencia által megkövetelt irány érvényesüljön. 

Intézkedések 

A közbeszerzési eljárások ellenőrzése, a zöld szempontok alkalmazását elősegítő 

közlemények, útmutatók iránymutatások kibocsátása 

A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya az uniós forrásokból 

megvalósuló közbeszerzési eljárások esetén lát el főszabályként folyamatba épített 

ellenőrzést, melynek során vizsgálja a hazai jogszabályokban foglalt, 

fenntarthatósági szempontok érvényesítésére vonatkozó előírásoknak történő 

megfelelést az uniós audit tapasztalatokra is figyelemmel. A Miniszterelnökség az 
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uniós audit tapasztalatok alapján közleményt is kibocsátott a stratégiai odaítélési 

kritériumok alkalmazásával kapcsolatban:  

https://www.palyazat.gov.hu/kozbeszerzesi_felhiv%C3%A1s_dokumentaciomint

ak# 

A Miniszterelnökség az EU forrásból megvalósuló projektekhez kapcsolódó 

közbeszerzések során a környezetvédelmi és szociális odaítélési szempontok 

megfelelő alkalmazásáról is útmutatót bocsátott ki, mely az alábbi linken érhető el: 

https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-762c 

A zöld szempontok alkalmazását elősegítő, gyakorlatban használható eszközök 

rendelkezésre bocsátása 

A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkársága 

a zöld közbeszerzések elterjedésének támogatása céljából pályázatot nyújtott be az 

Európai Bizottság által meghirdetett Technikai Támogatási Eszköz (TSI) 

igénybevétele érdekében, melyet a Bizottság pozitívan bírált el. A projekt keretén 

belül megvalósulhat a zöld közbeszerzések szempontjából jelentős eszköz, az egyes 

beszerzési tárgyakra alkalmazható életciklus-költség számítási modell adaptációja és 

a hazai közbeszerzési szakmával való megismertetése, illetve ezen eszköz gyakorlati 

alkalmazását segítő módszertanok, segédletek, sablonok kidolgozása a Bizottság 

által biztosítandó szakértők segítségével. A projekt az OECD és a Miniszterelnökség 

szakmai együttműködésével valósul meg. 

Zöld stratégia kidolgozása 

A közbeszerzések hatékonyságának javítása érdekében szükséges intézkedésekről 

szóló 1027/2021. (II. 5.) Korm. határozat kimondja, hogy a közbeszerzésekért felelős 

miniszter (Miniszterelnökség) a környezetvédelmi célok közbeszerzésekben történő 

figyelembevételének elősegítésére kidolgozza Magyarország zöld közbeszerzési 

stratégiáját. A stratégia előkészítés alatt áll. Az előkészítés során a Miniszterelnökség 

széleskörű szakmai egyeztetést fog lefolytatni, melynek eredményeképpen 

körvonalazza azokat a területeket is, ahol esetlegesen a jövőben kötelezően 

alkalmazandó zöld szempontok előírására kerülhet sor. A Korm. határozat az alábbi 

linken érhető el: https://njt.hu/jogszabaly/2021-1027-30-22.0 

Monitoring tevékenység 

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Kbt. 195. § (8) bekezdése alapján 

a közbeszerzésekért felelős miniszter az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a 

továbbiakban: EKR) működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása körében 

statisztikai adatokat gyűjt a közbeszerzési eljárásokról. E tevékenység keretében a 

https://www.palyazat.gov.hu/kozbeszerzesi_felhiv%C3%A1s_dokumentaciomintak
https://www.palyazat.gov.hu/kozbeszerzesi_felhiv%C3%A1s_dokumentaciomintak
https://www.palyazat.gov.hu/tmutat-762c
https://njt.hu/jogszabaly/2021-1027-30-22.0
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közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos adatoknak az elektronikus közbeszerzés 

részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 8. §-ában 

meghatározott körét az EKR-ben való rögzítési kötelezettség előírásával gyűjti, 

azokat rendszerezi és – az EKR üzleti intelligencia (Business Intelligence – BI) modulja 

segítségével - statisztikai kimutatásokká alakítja.  

E tevékenységünk körében Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi 

tervében vállaltuk egy olyan, a közbeszerzési piac átfogó monitoringját biztosító 

mechanizmus létrehozását is, amely alkalmas a közbeszerzésekben a verseny 

szintjének folyamatos nyomon követése és egyéb mutatók mellett azon szerződések 

arányának meghatározására, amelyek odaítélése során a szerződés teljes életciklusát 

vagy életciklusköltség-számítást is figyelembe vettek. A monitoring mechanizmus 

kialakítását és a szükséges informatikai fejlesztések elvégzését 2022. október 31-ig 

szükséges megvalósítani. 

Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 

Vagyonkezelő Zrt. 

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenysége és 

gyakorlata szemléletesen alapfeladatainak ellátása során, valamint a társaság 

mindennapi működése, vállalati folyamatainak kialakítása oldaláról ragadható meg. 

Az NHKV Zrt. a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 

szerinti koordináló szervként gondoskodik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

zavartalan működéséről. Ezen állami közfeladata ellátása körében többek 

között  gondoskodik az elkülönítetten gyűjtött és a vegyes hulladék kezelése során 

keletkezett hasznosítható hulladék hasznosításának megszervezéséről. A 

haszonanyagok szállítását és energetikai hasznosítását korábban egymástól 

elkülönített közbeszerzési eljárások lefolytatásával valósította meg Társaságunk, 

amellyel a hatékony és felelős gazdálkodás elvének megtartását és a verseny minél 

szélesebb körben történő előmozdítását kívánta biztosítani.  

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az új, haszonanyagok hasznosítására kiírni 

tervezett közbeszerzési eljárásokban a Ht. 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti 

közelség elvének nyomatékosabb érvényesítése érdekében a hasznosítást és a 

közszolgáltatóktól való elszállítást egységes szolgáltatásként kezeli, ezzel 

ösztönözve a piaci szereplőket közvetlenül infrastrukturális hátterük kiépítésére, 

közvetetten a hazai hulladékgazdálkodási ágazat továbbfejlesztésére.  
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Ugyanakkor az olyan tárgyú közbeszerzéseink körében ami tárgyánál fogva 

önmagában nem hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozik, ott az NHKV Zrt. 

a környezetkímélő megoldásokat is előnyben részesíti: a gépjárműbérlet és 

flottaüzemeltetés tárgyban lefolytatott eljárásban előírta, hogy a 

szolgáltatásmegrendelés következtében kötelezően a flotta részét kell képeznie egy-

egy elektromos személygépkocsinak és kistehergépkocsinak. Ennek megfelelően az 

eredményes közbeszerzési eljárásunk alapján a gépjárműflottánk részét képezi 

jelenleg két elektromos meghajtású gépjármű, így a flotta szintű károsanyag 

kibocsájtásunkat csökkenteni tudjuk. 

Az NHKV Zrt. mindennapi működése és vállalati folyamatainak kialakítása során 

egyaránt törekszik a környezettudatos szemléletmód adaptálására. A folyosókra 

kihelyezett szelektív hulladékgyűjtő dobozok lehetővé teszik a munkavállalók 

számára, hogy elkülönítve tárolják a papír-, műanyag és fémhulladékot, valamint a 

használt elemeket. A társaság beszerzéseivel összefüggő ügyintézés papírigényének 

csökkentését olyan vállalati folyamatok bevezetésével mozdítja elő, amelyeket az 

előkészítéstől kezdve a jóváhagyáson át a szerződéskötésig szinte teljes egészében 

elektronikus úton kell lebonyolítani. 

NIF Zrt. 

A NIF Zrt. fenntarthatósági szempontok érvényesítésére irányuló tevékenységét 

alapvetően két aspektusból lehet vizsgálni. Egyrészt a társaság alapszabálya szerinti 

céljának megvalósítása, az közúti és vasúti közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

során érvényesített követelmények tekintetében, másrészt a társaság működése 

során alkalmazott megoldások tekintetében.  

A NIF Zrt. tevékenysége során figyelembe vett fenntarthatósági szempontok  

Ebben a körben az általunk megvalósított projektek műszaki tartalmának, illetve a 

szerződő felekkel szemben meghatározott követelményrendszereknek a 

meghatározása nyújt lehetőséget a fenntarthatósági követelmények érvényesítésére. 

Környezetvédelem és növénytelepítés tervezése 

A NIF Zrt. valamennyi beruházása esetén a tervezés korai időszakában 

környezetvédelmi terv(ek) készül(nek), melyet hatósági eljárás követ és 

környezetvédelmi határozattal zárul. Ezen vizsgálatok során többek között kiemelt 

figyelmet kap a beruházás tájba illesztése, a távlati forgalomra méretezett zajvédelmi 

létesítmények és a beruházás esetleges káros természeti hatásait csökkentő 
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építmények (ökológiai és vadátjárók). A tervezési folyamat része a CO2 kibocsátás 

csökkentésére vonatkozó vizsgálat, valamint a szélsőséges időjárási viszonyok 

okozta kockázatok értékelése is.  

A létesítmények nyomvonalának megterveztetésénél fokozott figyelmet fordítunk 

az érzékeny területek lehetőség szerinti elkerülésére, a természeti területekre és 

értékekre, valamint a Natura 2000 területekre, a tájra, az épített környezetre és a 

kulturális örökség elemeire gyakorolt hatásait a tervezés során vizsgáltatjuk. A 

kivitelezések megvalósításánál igyekszünk minél kisebb környezeti kárt okozni, 

törekszünk az építéssel nem érintett területek zöld kárainak minimalizálására, 

összegyűjtjük és szemétlerakó-helyre szállíttatjuk mind a szerves, mind a gyártási, 

veszélyes és kommunális hulladékokat.  

A létesítmények nyomvonalának megterveztetésénél fokozott figyelmet fordítunk 

az érzékeny területek lehetőség szerinti elkerülésére, a természeti területekre és 

értékekre, valamint a Natura 2000 területekre, a tájra, az épített környezetre és a 

kulturális örökség elemeire gyakorolt hatásait a tervezés során vizsgáltatjuk. A 

kivitelezések megvalósításánál igyekszünk minél kisebb környezeti kárt okozni, 

törekszünk az építéssel nem érintett területek zöld kárainak minimalizálására, 

összegyűjtjük és szemétlerakó-helyre szállíttatjuk mind a szerves, mind a gyártási, 

veszélyes és kommunális hulladékokat. A zaj- és levegőszennyezés csökkentése 

érdekében beruházásaink során, a szükséges helyeken zajárnyékoló létesítményeket 

építünk, csereerdősítést, fapótlást végzünk. 

Az útépítési beruházásokat továbbra is jelentős növénytelepítési munkálatok 

jellemzik. A kivitelezési munkák végeztével a véderdőkön kívül az utak mellett, a 

csomópontok térségében történik még nagy számú növényültetés, melyet több éves 

gondozási munka követ. 

Klímaváltozást kedvezőtlenül befolyásoló hatások csökkentése 

A NIF Zrt. beruházásában megvalósuló projektek esetén törekszünk a körforgásos 

gazdaság alapelveinek figyelembe vételére. A körforgásos gazdaság alapelvei 

szerint használt termékek és alapanyagok másodnyersanyagként értéküket 

hosszabb ideig megőrzik.  Az ismételt felhasználás révén további értéket teremtve 

csökkentik a hulladéktermelést és az új erőforrás felhasználás mértékét, erősítve 

ezzel az érintett környezet védelmét, valamint a vállalatok gazdasági hatékonyságát.  

A környezetterhelés mérséklése és a természeti erőforrásokkal való takarékos 

gazdálkodás érdekében elérni kívánt cél az útépítési beruházások során visszanyert 

építési alapanyagok minél nagyobb arányú újrahasznosítása, az útépítési 

beruházások során termelt építési és bontási hulladékok mennyiségének 
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csökkentése és azok másodlagos építési alapanyagok formájában történő minél 

nagyobb arányú hasznosításával az anyagok termelési körforgásban tartása. Például 

a közutak pályaszerkezetében meglévő építőanyagok visszanyerésével és újra 

felhasználásával azok azonnal és helyben visszakerülnek az új pályaszerkezetbe 

(remix eljárás). 

Szélsőséges időjárás okozta veszélyek csökkentése 

Már a tervezés korai fázisában figyelmet fordítunk a kedvezőtlen időjárás okozta 

kockázatok (viharok, árvizek, hőhullámok) felmérésére. A környezetvédelmi 

engedélyezési dokumentációban a villámárvíz, belvíz, földmozgás szempontjából 

érzékeny területek lehatárolásra kerülnek és javaslatok születnek ezek csökkentésére 

vonatkozóan, amelyek a későbbi számításokban, tervekben megjelennek. 

Útépítési beruházások esetében az aszfalt burkolat kiválasztásánál fontos szempont 

a hőségnek, UV sugárzásnak jobban ellenálló anyagok kiválasztása. Egyre fontosabb 

szerepet kap a létesítmények melletti vízelvezetés méretezésekor a hirtelen lehulló 

nagy mennyiségű csapadék ideiglenes tározása, elvezetésének lehetősége, 

károkozásának minimalizálása. 

Vasútépítés során az egyik legsérülékenyebb építmény, a vasúti felsővezeték szél, 

illetve villámvédelme kap kiemelt szerepet. 

Pihenőhelyeken (legyen autópálya mellett, vagy kerékpárutak közelében) illetve 

vasútállomásoknál most már fontos szempont az esőbeállók, perontetők létesítése, 

mely a nem csak viharos időjárás esetén nyújt védelmet, hanem nyáron a tűző 

napsugárzástól is óv. Az emberi tartózkodásra tervezett területeken igyekszünk 

ivóvizet, közcsapot is biztosítani. 

Növénytelepítési munkák 

Mind az építési engedélyezési, mind a kiviteli tervek része a növénytelepítési 

szakterv. Több mint 40 fajta őshonos fát és több mint 50 féle cserjét, örökzöldet 

használunk a közutak melletti területek esztétikusabb megjelenése céljából. A hazai 

faiskolák egyik legnagyobb partnere a NIF, az utak melletti fasorokba, cserjefoltokba 

minden esetben előnevelt, évekig gondozott egyedeket ültettetünk.  

2020 őszétől új koncepció szerint a növénytelepítések keretszerződött partnerek által 

történnek. Ez lehetővé teszi, hogy az ültetések szakmailag megfelelő időpontban, a 

növények nyugalmi időszakában, ősszel (vagy kora tavasszal) történjenek. 

A következő 2 év során a keretszerződés terhére 35 ezer db fát és 1,2 millió cserjét 

tervezünk telepíteni a közutak környezetébe.  
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A növénytelepítés hatása jellemzően csak év(tized)ek múltán lesz látványos. 

Elmondható, hogy a Vállalkozó három éves gondozási munkáját is számolva az 

egyik leghosszabb ideig tartó kivitelezési folyamat beruházásaink során. 

Korszerű, környezetbarát technológiák alkalmazása 

Az elmúlt évtizedben nagy változások történtek az utak karbantartását biztosítani 

hivatott új mérnökségi telepek megvalósítása során is. Ezek környezetbarát 

kialakítása és üzemeltetése fontos tervezési szempont az energiával történő ellátás, 

a megfelelő, korszerű hősziegetelés, illetve a napelemek alkalmazása során. A 

napelem táblák látványa az új mérnökségi telepek tetején már megszokottnak 

tekinthető és egyre terjednek a vasútállomások épületein, perontetőkön is. 

A NIF Zrt. beruházásai során szinte már kizárólagosan alacsony energiaigényű, a 

legújabb LED-es világítás kerül beépítésre. Egyre terjed a mozgásérzékelővel ellátott 

világítás használata, melyek alkalmazásával további jelentős energiamegtakarítás 

várható. Például a Balatoni vasútállomások felújításánál, vagy a kerékpárutak 

biztonságos közút keresztezésének kialakításánál a legkorszerűbb LED-es világítást 

tervezzük. 

Figyelemmel kísérjük az innovatív technológiai alkalmazásokat. Például jelenleg az 

üveghab granulátum töltésbe építési lehetőségének vizsgálata van folyamatban.  

2014. októberében adtuk át a forgalomnak az első gumibitumen felhasználásával 

épült útszakaszt. A gumibitumen újrahasznosított gumiabroncs felhasználásával 

készül, a hagyományosnál 50 %-kal tartósabb, a környezeti hatásoknak jobban 

ellenáll, így fenntartási költsége sokkal alacsonyabb. Azóta nagyobb terhelésű 

utakon, a 83. sz. főút Pápa-Győr közötti szakaszán, az M85, M25 és M30 

gyorsforgalmi utakon is alkalmaztuk, illetve alkalmazzuk. A „83.sz.2x2 sávos főút 

Pápa-Győr közötti kivitelezése” projekten mintegy 233000 db használt autógumi 

kerül újra hasznosításra gumiőrleményként. 

Kiemelt figyelmet fordítunk a technológiai víztisztításra. Például az M85 autóút 

alagútjának építése során a technológiai víztisztítás érdekében ülepítő medence 

épült olajfogó műtárggyal és PH semlegesítővel. 

GPS és digitális térinformatikai rendszerek alkalmazása az építőiparban. A 

műholdas rendszerű gépvezérlés a nagy tömegű földmunkák megkönnyítésére 

szolgál, tekintettel arra, hogy a tervezett magassági adatok a fedélzeti 

számítógépben vannak és a tervezett felület automatikusan elkészül, így csökkentve 

a felesleges gépmozgásokat, a többlet anyag felhasználást és szállítási igényt. 
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A vasúti infrastruktúra fejlesztése kapcsán elmondható, hogy az önmagában véve a 

fenntarthatóság irányába ható közlekedési modell. 

A vasútkorszerűsítések, az új P+R és B+R parkolók révén nőhet a vasúton 

közlekedők aránya, kedvezően módosul a modal split, csökken a közúti járművek 

károsanyag kibocsátása. 

A vasútvillamosítások levegőtisztaság-védelmi szempontból nagyon kedvezők, 

mivel a dízelüzemű mozdonyok helyett villamos mozdonyok közlekednek a 

vonalakon, akár 70%-kal is csökkentve az éves CO2 kibocsátást. 

Példaként a Szabadbattyán – Balatonfüred közötti 55 km hosszúságú szakasz 

villamosításával a dízel üzem melletti közel 6000 tonna/év CO2 kibocsátás több mint 

4000 tonnával csökken évenként, amely közel 100 hektár 40 éves erdő szennyező 

anyag kiszűrésének hatásával azonos. 

A villamos vontatás, illetve az ehhez használt járműpark folyamatos korszerűsítése 

egyértelműen kedvezőbb zajvédelmi szempontból. 

Az építési anyagok (zúzottkő, sín, betonalj) vasúton történő szállításának preferálása 

szintén a kibocsátást csökkenti, akárcsak a pályában lévő használt zúzottkő 

regenerálása, ismételt beépítése. 

A NIF Zrt. működésével kapcsolatos környezetbarát politika 

 papír alapú ügyintézés folyamatos kivezetése, áttérés digitális iratkezelésre, 

tervtárra, stb.  

 személyes egyeztetések helyett az internet alapú, digitális kooperációk 

előnyben részesítése, digitális tárgyalók létrehozása 

 A NIF Zrt. hatályos szerződéses feltételeiben a tervezők/vállalkozók részéről a 

digitális tervszállításra történő átállás feltételei megteremtésre kerültek. 

 tömegközlekedéssel jól megközelíthető helyszín 

 kerékpáros munkába járás feltételeinek biztosítása 

 munkavállalók részére BKV bérlet juttatása 

 alacsony energiafogyasztású irodai gépek beszerzése 

 korszerű, alacsony energiakibocsátású irodaház bérlése 

 korszerű, alacsony fogyasztású, új gépjárművek, illetve elektromos meghajtású 

autók beszerzése 
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Nemzeti Vízművek Zrt. 

2021. január 1-jétől a Nemzeti Vízművek Zrt. gyakorolja a magyar államot megillető 

tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket 5 állami tulajdonú víziközmű-szolgáltató 

vállalat, illetve az állami tulajdonú víziközmű rendszerek felett. 

 A portfólióba jelenleg tartozó alábbi 5 nagy Regionális Víziközmű Társaság 

szolgáltatási területén a lakosság és az ipari fogyasztók számára végzi az ivóvíz 

szolgáltatás és szennyvízkezelés szerteágazó feladatrendszerét, a kapcsolódó 

feladatok ellátásával együtt. 

 

 

Víziközmű Társaságok: 

Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.  

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.  

Északdunántúli Vízmű Zrt. 

Északmagyarországi Regionális Vízművek Zrt. 

Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 

 

Kiinduló helyzet: 

Valamennyi Társaság alkalmazza működése során a minőségközpontú, a 

környezetközpontú és az energiagazdálkodási megközelítés alapelveit, törekszik a 

fenntartható működésre. Az alapelvek és szemléletmód gyakorlati alkalmazása és 

megvalósulása a Társaságok esetében természetesen különbözőségeket mutat.  

Célkitűzés: 

A Nemzeti Vízművek Zrt. kiemelt célja a részes Társaságok tekintetében 

 a fenntartható és környezettudatos működési módok implementálása 

össztársasági szinten, kezdeményező és koordináló szerep egyidejű ellátásával 

 a kutatás-fejlesztések és az innovatív műszaki-gazdasági megoldások 

Társaságok számára való közzététele 

 hozzáférést kíván biztosítani a szakmai műhelyek által kidolgozásra kerülő jó 

gyakorlatok megismeréséhez és alkalmazásához 
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 elő kívánja segíteni az ezen célok érdekében igénybe vehető állami támogatások 

és beruházási források igénybevételét  

Fenntartható fejlődés megvalósítása érdekében kiemelt területek és 

tevékenységek: 

Fenntartható élet és életminőség: 

A jogszabályok által meghatározott ivóvízminőség biztosítása érdekében 

vízminőség javító beruházások és programok végrehajtása, az adott térségek 

számára segítség nyújtás a célzott támogatásokhoz való hozzájutáshoz. 

Fenntartható működés: 

Az ivóvíztermelés és szennyvízkezelés során az energiahatékony eszközök és 

technológiák alkalmazása a célkitűzés – ennek érdekében a zöldenergia - napenergia 

és biogázból származó energia – részarányának növelése minden Társaság esetében. 

A víztermelésben, szennyvízkezelésben működő technológiák veszteségpontjainak 

feltárása és ezen területeken (pl. szivattyúk, szennyvízkezelő technológia 

berendezések) energiahatékonyság javító beruházásainak megvalósítása. 

Környezeti fenntarthatóság: 

Az ívóvíz források megőrzése – az ívóvíz hálózatba minőségi anyagok beépítése és 

rendszeres és szisztematikus karbantartás végzése útján csökkenteni kell az elfolyó 

ivóvíz mennyiséget, a fel nem tárt hibahelyek miatti vízveszteséget vízveszteség 

mérés és kutatás tevékenység útján is csökkenteni kell. 

Az alaptevékenységet képező szennyvíztisztítási technológiák folyamatosan 

optimalizálása és fejlesztése, annak érdekében, hogy a kibocsátott tisztított 

szennyvíz a környezetet legkevésbé terhelje. 

A szennyvíziszap kezelés során a környezetet legkevésbé terhelő, az újra 

hasznosítást célzó megoldások kerüljenek elsősorban alkalmazásra és beszerzésre. 

A szennyvíziszap mint biomassza-nyersanyag, továbbá egyéb, tisztán bio-

adalékanyagok felhasználásával a mezőgazdaságban és energiaiparban egyaránt 

kiemelkedően hasznosítható felhasználásának elősegítése. 

Vízbázisok minőségének megőrzése – az adott terület vízi ökoszisztémáját 

legkevésbé befolyásoló módon kell a tisztított szennyvizet visszavezetni az élő 

vizekbe. 



 

  

44 

Szemléletformálás: 

A Társaságoknál dolgozó szakemberek, kapcsolódó intézményekben dolgozók 

segítése, oktatási lehetőségekhez való hozzájutásának támogatása a munkavégzésük 

során környezettudatos szemlélet elsajátítása és konkrét gyakorlati tapasztalatok, jó 

gyakorlatok megosztása útján.  

A területen élő gyermekek és felnőttek szemléletformálása a saját életterükben az 

ivóvízzel, szennyvízzel kapcsolatos tudás és gyakorlat megváltoztatása érdekében. 

Közbeszerzés és fenntartható fejlődés megvalósításának kapcsolata: 

Szinte valamennyi, a fentiekben röviden és a teljesség igénye nélkül felsorolt 

tevékenység közbeszerzési eljárások lefolytatásával valósulhat meg. Ezeknek a 

legtöbbször közszolgáltatói feladatkörhöz közvetlenül kapcsolódó 

tevékenységeknek a hatékony beszerzéséhez ugyancsak szükség van a jó 

gyakorlatoknak, valamint bizonytalanság nélküli értékelési, alkalmassági 

szempontoknak, beszerzési modelleknek a kialakítására. 

 

 

 


