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Tisztelt Miniszter Úr! 
 

Az Ön személyes segítségét és közreműködését kérjük a környezetbarát közbeszerzés, vagy közismertebb 
nevén a zöld közbeszerzés hazai elterjesztésének előmozdításához.  
A zöld közbeszerzés a fenntartható termelés és fogyasztás elősegítésének fontos piaci eszköze, amely 
egyben serkenti az ökoinnovációt és a környezetvédelmi iparágak fejlődését, s ezáltal hozzájárul a gazdasági 
fellendüléshez és a foglalkoztatási célkitűzések eléréséhez.  
Az Európai Unió Bizottságának az Unió fenntartható fejlődési stratégiájának felülvizsgálatával kapcsolatos 
Közleménye az elfogadásra ajánlott cselekvési terv részeként hangsúlyozta, hogy "a tagállamoknak jelentős 
közbeszerzési forrásaikat hatékonyabban kell kihasználniuk az innovatív, energiahatékonyabb és tisztább al-
kalmazások térnyerésének támogatása érdekében. "A megújított, az Európai Tanács 2006. június 15-16-i 
ülésén elfogadott stratégiája pedig azt a célt tűzi ki, hogy 2010-ig a zöld közbeszerzés úniós átlagaránya érje 
el a zöld közbeszerzés tekintetében legjobban teljesítő tagállamok jelenlegi szintjét.  
Mindez nem gyökeresen új fejlemény. A környezetbarát közbeszerzés helyet kapott már az Európai Unió 
2001-ben elfogadott fenntartható fejlődési stratégiájában, valamint az EU Bizottság 2003. június 18-i, az 
Integrált Termék Politikáról szóló kommunikációjában is. Ez utóbbiban a Bizottság sürgeti a tagországokat, 
hogy 2006 végéig készítsék el és tegyék közzé a zöld közbeszerzésre vonatkozó akcióprogramjukat, és 
önmaga is kötelezettséget vállal egy ilyen terv elkészítésére. A Bizottság emellett az Unió összes hivatalos 
nyelvén megjelentetett egy kézikönyvet, amely gyakorlati tanácsokat ad a hatóságoknak a környezetbarát 
közbeszerzés megvalósításához. Jelenleg már hét úniós tagállamban jelentős mértékben alkalmaznak zöld 
közbeszerzést, és több tagország is dolgozik az ajánlott nemzeti akcióterv elkészítésén.  
Itthon ugyanakkor a környezetbarát közbeszerzés meghonosítására irányuló erőfeszítéseink során azt 
tapasztaltuk, hogy a magyar kormányzati szervek és az önkormányzatok még a zöld közbeszerzés 
lényegével sincsenek tisztában. A Nemzeti Környezetvédelmi Program csak odáig jutott el, hogy a zöld 
beszerzés ügyét szemléletformálási célként említi meg, holott ennek megvalósulása, hasonlóan a nyugat-
európai országokhoz, többet igényel: a kormányzati környezetpolitika szerves részét kell képeznie. Ezt az 
elmaradást látva kezdeményezésünkre a Környezet- és Természetvédő Szervezetek XVI. Országos 
Találkozója is állást foglalt a környezetbarát beszerzés hazai előmozdításának szükségességéről.  
Ahhoz, hogy ez a helyzet nálunk is megváltozzon, úgy látjuk, mindenekelőtt az szükséges, hogy a Környe-
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a mainál aktívabb szerepet vállaljon a zöld közbeszerzés 
előmozdításában. Ezért Miniszter Úrnak a következőket javasoljuk: 

1. Magyarország kezdjen hozzá zöld közbeszerzési nemzeti akciótervének az elkészítéséhez. Bár az idő 
elég rövid az ajánlott határidőig, 2006 végig, de már a munka elkezdése és belátható időn belüli befeje-
zésének reménye is fontos üzenetet jelentene mind az EU, mind az érintett hazai szervezetek számára.  

2. E feladat elvégzésének koordinálására a Minisztérium szakmai irányítása mellett jöjjön létre egy 
konzultatív testület, amelyben olyan országos hatáskörű szervezetek, mint például a Közbeszerzések 
Tanácsának, az Igazságügyi Minisztériumnak, a Magyar Közigazgatási Intézetnek és a Központi 
Szolgáltatási Főigazgatóságának képviselői vennének részt. 

3. A Minisztérium mutasson jó példát a közintézményeknek saját zöld beszerzési gyakorlatának kiala-
kításával és propagálásával. 

Természetesen szívesen bocsátjuk a Minisztérium rendelkezésére meglévő tapasztalatainkat és segítségünket 
a környezetbarát közbeszerzés előmozdítása érdekében végzett munkájukhoz.  
Bízva Miniszter Úr pozitív válaszában, tisztelettel, 
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