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Röviden… 

 -A NORRIA bemutatása, kapcsolódó kompetenciaterületei 
 
-Az új KBT zöld szempontjai,  cselekvési terv 
 
-Az EFFECT projekt, mint jó gyakorlat rövid bemutatása 
 
-A projekt energiahatékonysági céljai és az életciklus-
szemléletmód 
 
-Alkalmazott módszerek 
 
-Eredmények kommunikálása 
 

„Sustainability is not just a goal for North 

Hungary, but the only way to Europe” 



 
A nemzeti innovációs rendszer 
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A NORRIA kapcsolódó kompetenciaterületei 

 -fenntarthatósági célú regionális innováció (hazai 
és nemzetközi projektek) 
 
-fenntarthatósági jelentések(GRI G3+, G4) 
 
-LCA Labor (Baross2009) – „a téma innovációs 
nagykövete” 
 
-EMAS – környezetirányítás és 
környezettechnológiai fejlesztések 
 
-Smart/Intelligens és energiahatékony megoldások  
(megújuló energia akció terv, decentralizált energia 
ellátó hálózatok, klímaközpontok, közösségi 
közlekedés, közbeszerzés(EEPP)) 
 

„Sustainability is not just a goal for North 

Hungary, but the only way to Europe” 



ZÖLD KÖZBESZERZÉSI CSELEKVÉSI TERV (NEMZETI) – ÉLETCIKLUS - 
SZEMLÉLETMÓD 

 

 
 

NEM KÉSZÜLT EL AZ ÚJ CSELEKVÉSI TERV, 
a régit nem sikerült végrehajtani!  
(2011-RE VOLT ELŐIRÁNYOZVA) 



ZÖLD SZEMPONTOK A KBT-BEN – 57. § (2) bekezdésének b) pontja 
MÁR 2005 -  

 

 
 

Zöld közbeszerzés esetén a közbeszerzési MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK- a 
műszaki leírás részeként - tartalmazhatják a környezetvédelmi 
teljesítményre vonatkozó jellemzők meghatározását, ideértve a 
közbeszerzés tárgyára alkalmazandó, a terminológiára, a jelekre, a 
vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a jelölésre, a 
címkézésre, a használati utasításra, a gyártási folyamatokra, és 
módszerekre vonatkozó követelményeket.  
A Kbt. az ALKALMASSÁG körében is lehetővé teszi a környezetvédelmi 
rendelkezések alkalmazását. Így például építési beruházás 
megvalósítására irányuló beszerzés esetében az ajánlattevőnek, és a 
közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe 
venni kívánt alvállalkozójának a szerződés teljesítéséhez szükséges 
műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát igazolni lehet azoknak a 
környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az 
ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.  
A hatályos Kbt. a SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK körében is lehetőséget nyújt 
a környezetvédelmi követelmények érvényesítésére, itt azonban 
ügyelnünk kell arra, hogy ezek nem lehetnek a bírálat, a műszaki leírás, 
illetve az alkalmasság körébe tartozóak.  

A KÉZIKÖNYV BONYOLULT, NEM 
ALKALMAZZÁK, KÖLTSÉGSZEMPONTOK! 



 „ENERGIAHATÉKONY KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSOK A KIEGYENSÚLYOZOTT 
GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSÉRT„  

 

 
 

  

 A projekt az energiahatékony közbeszerzési eljárások egyszerűsítésére és elterjesztésére 
tesz kísérletet – kiegészítve az EU Zöld Közbeszerzési Kézikönyvét, ajánlásait és a nemzeti 
cselekvési terveket. 

  Elsődleges célja a közbeszerzési eljárások vizsgálata a Dél-Kelet Európai  Program (SEE) 
régióiban alkalmazott energia-hatékony mechanizmusok feltérképezése  és a hatékony 
támogató eszközök bevezetése céljából.  

 További cél a KKV-k zöld közbeszerzési eljárásokban való részvétele előtt álló akadályok 
azonosítása, ezek kiküszöbölése, valamint a regionális és helyi hatóságok, 
közintézmények, figyelmének felhívása a zöld közbeszerzési eljárások fontosságára és 
részvételük erősítése a szükséges kompetenciák és képességek fejlesztésén keresztül. 

 A projekt keretein belül érintetti konzultáció eredményeképpen Zöld Közbeszerzési 
Ajánlás(keresleti oldal) ill. Akcióterv (kínálati oldal)születik, amit a nemzeti jogszabályi 
környezetbe 2013. végére javasolt beépíteni.  

 A projekt 2 kiemelt eszköze az LCA/LCC ill. egy ún. DEEP toolkit. Ezek segítségével mind a 
termékek-szolgáltatások mind a szervezetek környezeti szempontú értékelése megvalósulhat. 
 
 



A PROJEKT, MINT JÓ GYAKORLAT - PARTNERSÉGBEN 

 

 
 

 
 
 
 



A PROJEKT, MINT JÓ GYAKORLAT - MÓDSZEREK 

 

 
 

 
 
 
 

• Keresleti és kínálati oldal kérdőíves 
felmérése, SWOT elemzés – kiemelt 
figyelemmel az életciklus – eljárások, 
eszközök alkalmazására 
 
•Helyi érintettek képzése, 
szemléletformálása 
 
•Fókuszcsoportok: szakmai ajánlások 
(EEPP) és akciótervek 
 
•Nemzetközi képzés és ajánlás(EEPP) 
•demonstráció 
 



A PROJEKT, MINT JÓ GYAKORLAT - MÓDSZEREK 

 

 
 

 
 
 
 

• Keresleti és kínálati oldal kérdőíves 
felmérése, SWOT elemzés – kiemelt 
figyelemmel az életciklus – eljárások, eszközök 
alkalmazására 
 
•Helyi érintettek(hatóságok, közintézmények, 
KKV-k) képzése, szemléletformálása 
 
•Fókuszcsoportok: nemzeti zöld ajánlások 
(EEPP) és akciótervek különös tekintettel a 
környezeti szempontú értékelés 
szempontjaira 
 
•Nemzetközi képzés és ajánlás(EEPP) 
 
•Demonstráció 
 

LCA/LCC eljárásokra, eszközökre vonatkozó 
kérdőív! – ritka az alkalmazás  
közintézményeknél – ált. projekthez kapcsolódik 



A PROJEKT, MINT JÓ GYAKORLAT - MÓDSZEREK 

 

 
 

 
 
 
 

Hazai szervezetek ritka esetben a 4. szinten 



A PROJEKT, MINT JÓ GYAKORLAT – EREDMÉNYEK 
KOMMUNIKÁCIÓJA 

 

 
 

 
 
 
 

www.effectproject.eu 

Megvalósítás: Kereslet oldali SWOT készül, fókuszcsoportok előkészítés alatt 



 
 
 
 
 
 
 
 

KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET! 
 

 Buday-Malik Adrienn 
 igazgatóhelyettes 
 T:  +36 46 503 770 
 F:  +36 46 503  779 

 M: +36 20 275 4181 
 budaymalik.adrienn@eminnov.hu 

 www.norria.hu 
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