
A „Magyarország zöld közbeszerzési stratégiája 2022-2027” című szakpolitikai stratégia 

társadalmi véleményezéséről szóló összefoglaló 

 

A közbeszerzések hatékonyságának javítása érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1027/2021. (II. 

5.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 7. pontja feladatul szabta a közbeszerzésekért 

felelős miniszternek, hogy a feladatkörükben érintett miniszterek bevonásával a környezetvédelmi célok 

közbeszerzésekben történő figyelembevételének elősegítésére dolgozza ki Magyarország zöld 

közbeszerzési stratégiáját (a továbbiakban: stratégia). 

 

A stratégia célja az egyes uniós, nemzetközi és hazai, a zöld közbeszerzések szempontjából releváns 

ágazati szakpolitikai célkitűzésekkel összhangban a zöld közbeszerzéssel kapcsolatos hazai kormányzati 

megközelítés irányának kijelölése és a zöld közbeszerzés hazai alkalmazását segítő intézkedések 

elfogadása.  

 

A stratégia a kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) 35. § (1) bekezdése szerinti szakpolitikai stratégiának felel meg, melynek 

tervezetét a Korm. rendelet 35. § (2) bekezdés (b) pontjában foglaltak alapján– a Korm. rendelet 15-19. 

§-aiban rögzített rendelkezésekkel összhangban – társadalmi véleményezésre kellett bocsátani.  

 

A 2022. szeptember 7. napján társadalmi véleményezésre bocsátott stratégia tervezetéhez a 

véleményezésre megállapított tizenöt munkanapos határidő alatt összesen két, több szakmai javaslatot 

is magába foglaló észrevétel érkezett.  

 

A társadalmi véleményezés során beérkezett mindkét észrevétel általánosságban pozitívan értékelte a 

stratégia kidolgozását, egyetértettek a benne megfogalmazott célkitűzésekkel, valamint az utóbbiak 

elérése érdekében megfogalmazott intézkedésekkel. Az észrevételekben megfogalmazott érdemi 

szakmai javaslatok alapvetően a stratégia intézkedési tervére illetve az abban előirányzott egyes 

intézkedések eredményesebb, effektívebb végrehajthatóságára koncentráltak. Az intézkedési terv 

egészével kapcsolatban általános javaslatként fogalmazódott meg a támogatási források felhasználását 

ellenőrző, audit szervezetek bevonása az egyes intézkedések végrehajtásába, valamint az ajánlattevői 

oldal hangsúlyosabb megjelenítésének szükségessége, továbbá az intézkedések végrehajtásának 

alakulására meghatározott monitoring és értékelés módjának és rendszerességének átgondolása. A 

javaslatok kiemelten foglalkoztak továbbá a zöld közbeszerzési kompetenciák fejlesztéséhez 

kapcsolódó intézkedésekkel, melyek tekintetében kiemelték annak fontosságát, hogy a közbeszerzési 

kompetenciák mellett a műszaki, pénzügyi szakértelem fejlesztése is releváns kell, hogy legyen. A 

javaslatok hangsúlyozták az ökocímkék, tanúsítványok valamint a környezetvédelmi vezetési 

rendszerek (EMAS) szélesebb körű alkalmazásával és bevezetésével járó előnyöket, lehetőségeket, 

melyek révén a környezetvédelmi szempontok közbeszerzésekbe való implementálása is sokkal 

egyszerűbb és hatékonyabb lehet az ajánlatkérők számára.  

 

Az észrevételekben megfogalmazott szakmai javaslatokat az előterjesztő jelentős részben elfogadta, 

azok beépítésre illetve átvezetésre kerültek a tervezetben.  

 

 


