
 A SURVIVE ENVIRO Nonprofit Kft. zöld 

közbeszerzésről szóló tájékoztatójának kivonata  



A zöld közbeszerzésről néhány szóban…  

Mit jelent a zöld közbeszerzés?  

A zöld közbeszerzés a közszféra olyan beszerzési 
koncepciója, mely során figyelembe veszik a 
környezetvédelem szempontjait, és olyan megoldásokat 
keresnek, melyek életciklusuk során a lehető legkisebb 
hatást gyakorolják a környezetre.  

 

 

 

 

 

Ki vehet részt a zöld közbeszerzésben?  

A közszféra minden szereplője!  

 

Mely esetben alkalmazható?  

A közbeszerzési értékhatár alatt és felett egyaránt 
alkalmazható koncepció!  
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Zöld közbeszerzés előnyei (1)  

Általános, stratégiai előnyök  

• Jó példát mutat (környezettudatos magatartás 
népszerűsítése) 

 A környezettudatos magatartás elterjedése kihat 
 a vásárlóerőre, amely befolyásolja a piacot és a 
 keresletet erősíti a környezetbarát, energia 
 hatékony termékek piacán.  

• A környezetbarát termékek árának csökkenéséhez 
vezet (elérhetővé válik mindenki számára)  

• Ösztönzi az innovációt, az új műszaki megoldások 
fejlesztését (piaci reakciók a direkt követelményekre)  
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Zöld közbeszerzés előnyei (2)  

Belső, működéshez kapcsolódó előnyök  

• Lehetőséget ad a beszerzéseik újragondolására, 
fejlesztésére  

• Megtakarításokhoz vezet (átlagosan 20-40% közé 
tehető)  

• Elősegíti a munkatársak környezettudatosságát  

• Társadalom pozitív megítélését eredményezi (imázs!)  

• Egyéb környezetmenedzsment eszközökbe (ISO14001, 
EMAS) és CSR programokba integrálható  

• Pályázatokon előnyt jelent (például Új Széchenyi Terv 
fenntarthatósági vállalásai között pontot ér)  

• Segíti a környezet- és klímavédelmi törekvéseket  

• Aktív és demonstratív eszköze a környezetvédelemnek  
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„Zöldítésre” legalkalmasabb termékcsoportok  

Irodai IT eszközök:  

• számítógépek, monitorok, laptopok,  

• multifunkciós készülékek,  

• nyomtatók, faxok, fénymásolók  

Világítás  

Háztartási eszközök:  

• kávéfőző, hűtőszekrény, vízforraló stb.  

Papír és nyomdaipari termékek  

Takarító eszközök, szolgáltatások  

Építési, felújítási munkák  

Áram  

Élelmiszerek  

Bútorok  

Közlekedés: 

• buszok, 
személyautók  
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Környezetvédelmi szempontok IT 
beszerzéseknél  

(példa)  

A műszaki specifikációban:  

• Energiahatékonyság  

• Veszélyes anyagok  

• Minőség, tartósság  

• Ártalmatlanítás  

• Csomagolási követelmények 

 

 

 

Kiértékeléskor:  

• Életciklus költségek  
figyelembevétele  

• CO2 megtakarítás  
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Hogyan valósítható meg a zöld közbeszerzés 
hatékonyan?  

Milyen szolgáltatást nyújthat cégünk az Önök 
vállalkozásának?  

 

• A komplett zöld közbeszerzési rendszert, a hazai 
viszonyokra kidolgozva.  

• Magyarországon egyedülálló eszközrendszert, mellyel 
egyszerűen, a mindennapi munkamenetbe 
illeszkedően bevezetheti és alkalmazhatja a zöld 
közbeszerzést.  
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A zöld közbeszerzési rendszer elemei  

Fix elemek  

• Teljesítménylapok - melyek a környezetbarát 
termékek műszaki követelményeit 
tartalmazzák, „instant” műszaki 
specifikációba beépíthető formában.  

• Kalkulátorok - online programok, melyekkel a 
beérkezett tenderek közül a gazdaságilag 
legelőnyösebb ajánlatot lehet kiválasztani. 

 

Flexi elemek  

• Zöld beszerzési politika - melyet a szervezet 
vezetőségével, és az érintett munkatársakkal 
egyeztetve, konzultációk során kell 
kialakítani a termékcsoportok és vállalások 
tisztázására.  

• Zöld beszerzés tréning - melynek keretében 
a beszerzésért felelős munkatársak 
akkreditált képzésen vesznek részt, ahol a 
zöld közbeszerzési rendszer működtetéséhez 
szükséges ismereteket sajátíthatják el.  

• Kézikönyv - szervezetre szabottan, a 
mindennapi beszerzési munkamenethez 
illeszkedően team munka keretében kell 
kialakítani a beszerzésért felelős 
munkatársak bevonásával.  
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A zöld közbeszerzési rendszer bevezetése 6 
lépésben  

A bevezetés ajánlott menete  

 

0. Tájékoztatás  

Kollégáink rövid, előzetes tájékoztató során megismertetik a 
zöld közbeszerzés koncepcióját minden érintett résztvevővel 
a szervezeten belül, és felvázolják, hogyan építhetőek be a 
beszerzési eljárás menetébe a környezetvédelmi, zöld 
szempontok.  

 

1. Politika kialakítása  

A szervezet zöld közbeszerzési politikáját  
munkatársaink a szervezet vezetőségével  
és az érintett munkatársakkal egyeztetve,  
konzultációk során kialakítják, kiválasztásra  
kerülnek a termékcsoportok és a vállalások.  

 

2. Követelményrendszer kidolgozása  

A kiválasztott termékcsoportokra kollégáink kidolgozzák a 
teljesítménylapokat, melyek a környezetbarát termékek 
műszaki követelményeit tartalmazzák.  
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A zöld közbeszerzési rendszer bevezetése 6 
lépésben  

3. Zöld beszerzés tréningen való részvétel  

A szervezet beszerzésért, környezetvédelemért felelős munkatársai részt 
vesznek akkreditált képzésünkön, ahol a zöld beszerzési rendszer 
működtetéséhez szükséges tudást sajátíthatják el.  

 

Zöld beszerzés eszközei és módszertana, gyakorlati alkalmazása  

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00215-2011  

Program-akkreditációs lajstromszám: PL-5849  

Időtartam: 10 óra  

 

1. modul tartalma  

• fenntartható fejlődés elve, dimenziói  

• fenntartható fogyasztás elmélete  

• zöld beszerzés definíciói, különböző megközelítései  

• zöld beszerzés történeti és jogszabályi háttere  

• zöld beszerzés gazdasági és menedzsment vonatkozásai  

 

2. modul tartalma  

• beszerzés lépései, környezetbarát kritériumok beépíthetősége  

• környezetbarát követelmények meghatározása termékcsoportonként  

• ajánlatkérés összeállítása  

• beérkező ajánlatok kiértékelése  
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A zöld közbeszerzési rendszer bevezetése 6 
lépésben  

4. Kézikönyv elkészítése  

A zöld közbeszerzési kézikönyvet szervezetre szabottan, a 
mindennapi beszerzési munkamenethez illeszkedően team 
munka keretében alakítjuk ki a beszerzésért felelős munkatársak 
bevonásával.  

 

 

 

5. A rendszer működtetése  

Ezt követően a zöld közbeszerzési rendszer az oktatáson tanultak 
alapján, a teljesítménylapok és a kalkulátor program 
segítségével önállóan működtethető. Amennyiben szükség van 
rá, segítséget nyújtunk az első ajánlattételi felhívás 
elkészítésében, a beérkezett ajánlatok online kalkulátor 
programmal történő kiértékelésében.  

 

6. Konzultációs lehetőség  

További zöld tenderek önálló kiírásához és sikeres 
kiértékeléséhez szükség esetén konzultációs alkalmat 
biztosítunk.  
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Köszönjük figyelmét!  

 
Amennyiben a téma felkeltette az 
érdeklődését és szeretne részletes 

tájékoztatást kapni szolgáltatásainkról, 
forduljon hozzánk bizalommal. 

 
 

Tegyünk együtt a fenntarthatóbb jövőért!  
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