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1 BEVEZETÉS 
 
Az uniós zöld közbeszerzési eljárás (GPP) követelményeinek célja, hogy megkönnyítse a közigazgatási 
hatóságok számára a csökkentett környezeti hatással rendelkező áruk, szolgáltatások és munkálatok 
beszerzését. A követelmények használata önkéntes. A követelmények úgy vannak megfogalmazva, hogy az 
adott hatóság – amennyiben azt megfelelőnek ítéli – részlegesen vagy teljes egészében, minimális 
szerkesztéssel közvetlenül beépíthesse őket a pályázati dokumentációba. Ajánlati felhívás közzététele előtt a 
hatóságok számára javasolt a beszerezni kívánt árukra, szolgáltatásokra és munkálatokra vonatkozó elérhető 
ajánlatokat azon a piacon, ahol működnek.  
Az ajánlatkérő szerv számára javasolt, hogy a jelen dokumentumban javasolt követelmények használatát úgy 
végezze, hogy megfeleljen az uniós közbeszerzési jogszabályok előírásainak (lásd például a 2014/24/EU 
irányelv 42–43. cikkét, 67. cikke (2) bekezdését vagy a 68. cikket, valamint a többi uniós közbeszerzési 
jogszabály rendelkezéseit). Az ezzel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók a 2016-ban közzétett zöld 
közbeszerzési kézikönyvben is megtalálhatók: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_hu.htm  
A jelen dokumentum az adatközpontokra, szerverszobákra és felhőszolgáltatásokra vonatkozó uniós zöld 
közbeszerzési követelményeket (GPP-követelményeket) sorolja fel. A kapcsolódó műszaki háttérjelentés a 
követelmények megválasztásának valamennyi indokát és a vonatkozó további információkat tartalmazza.  
A követelmények az alábbiakra tagolódnak: kiválasztási követelményekre, műszaki leírásra, odaítélési 
szempontokra, valamint a szerződés teljesítésére vonatkozó kikötésekre. A fenti követelmények további két 
követelménytípusra bomlanak: 

• Az alapkövetelmények a GPP-követelmények egyszerű alkalmazását hivatottak biztosítani. A termék 
környezetvédelmi teljesítményének legfontosabb szempontjára vagy szempontjaira helyezik a 
hangsúlyt, és céljuk, hogy lehetőleg minél kevesebb igazgatási költség merüljön fel a vállalkozásoknál. 

• Az átfogó követelmények a környezeti teljesítmény több szempontját veszik figyelembe, illetve annak 
magasabb szintű elérésére irányulnak, és azok a hatóságok alkalmazhatják őket, amelyek többet 
kívánnak tenni a környezetvédelmi és innovációs célok megvalósulásának előmozdításáért. 

Ha mindkét típus követelményei azonosak, az „azonos alap- és átfogó követelmények” megfogalmazás jelenik 
meg a szövegben. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_hu.htm
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1.1 Fogalommeghatározás és hatály 
 
Az „adatközpontok, szerverszobák és felhőszolgáltatások” termékcsoport az alábbiakat tartalmazza: 

- Adatközpontok: adatok tárolását, kezelését és továbbítását biztosító információtechnológiai és 
hálózati távközlési berendezések központi elhelyezésére, összekapcsolására és működtetésére 
szolgáló struktúrák vagy struktúracsoportok, mindazon létesítményekkel és infrastruktúrákkal, 
amelyek a kívánt szolgáltatás elérhetőségének biztosításához szükséges energiaelosztást és környezeti 
szabályozást, valamint a szükséges reziliencia- és biztonsági szintet teszik lehetővé.  

- Szerverszobák: adott, a helyiségben található berendezések energiaszükséglete által meghatározott 
IT-terhelést kiszolgáló helyiségek vagy épületek részeiként működő számítógéptermek vagy 
szerverszekrények. A szerverszobákra általában IKT-ellenőrzés vonatkozik, és rendelkezhetnek saját 
energiaellátási és hűtési képességekkel. A szerverszobák kisebb léptékű vállalati adatközpontok, 
amelyek indikatív alapterülete általában kevesebb mint 46 m2, és általában legfeljebb 25 rack található 
bennük. 

- Felhőalapú digitális szolgáltatásokat nyújtó adatközpontok, amelynek során az ügyfél fizet egy 
szolgáltatásért, a kereskedő pedig elérhetővé teszi és kezeli az IKT hardvert és szoftvert, valamint a 
szolgáltatás biztosításához szükséges adatközpont-berendezéseket. Idetartoznak az egyszerre több 
ügyfélnek biztosított szolgáltatások, amelyek felhőalkalmazási környezet formájában jelenhetnek 
meg. A felhőalapú szolgáltatások különböző üzleti modellekhez kapcsolódnak, fontos azonban 
megjegyezni, hogy a hatály csak az adatközpont típusú komponensre terjed ki. A leggyakoribb 
felhőalapú szolgáltatások a következők: 

o Infrastruktúra-szolgáltatás (IaaS): a szolgáltató használatalapú fizetést kínál az ügyfeleknek a 
felhőben történő tárolás, hálózatkezelés, kiszolgálók használata és egyéb számítástechnikai 
források eléréséért cserébe. 

o Platformszolgáltatás (PaaS): a szolgáltató hozzáférést kínál egy felhőalapú környezethez, 
amelyben a felhasználók alkalmazásokat építhetnek ki és működtethetnek. A szükséges 
infrastruktúrát a szolgáltató biztosítja. 

o Szoftver mint szolgáltatás (SaaS): egy szolgáltató szoftvereket és alkalmazásokat biztosít az 
interneten keresztül. A felhasználók feliratkoznak a szoftverre, és az interneten, illetve a 
szolgáltató alkalmazásprogramozási felületén keresztül férnek hozzá. 

 
Az adatközpontok típus szerint osztályozhatók, és ezek a különböző típusok a követelmények hatálya alá 
tartoznak: 

- Vállalati adatközpont:  egy vállalat által működtetett adatközpont, melynek egyetlen célja, hogy 
szolgáltatásokat biztosítson és kezeljen az alkalmazottai és ügyfelei számára; 

- Kollokációs adatközpont: olyan adatközpont, amelyben több ügyfél saját hálózata(i), szerverei és 
tárolóberendezései találhatók;  

- Viszonteladói partnerek (MSP) adatközpont: szerver- és adattárolási szolgáltatásokat nyújtó 
adatközpontok, ahol az ügyfél fizet egy szolgáltatásért, a kereskedő pedig elérhetővé teszi és kezeli 
az IKT-hardvert és -szoftvert, valamint a szolgáltatás biztosításához szükséges adatközpont-
berendezéseket. Idetartoznak az egyszerre több ügyfélnek biztosított szolgáltatások, amelyek 
felhőalkalmazási környezet formájában jelenhetnek meg.  
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1.2 A zöld közbeszerzési követelmények alkalmazhatósága  
 

Az adatközpontok (ideértve a szerverszobákat is) közbeszerzésének leggyakoribb megoldásait az EU-ban 
tapasztalható közbeszerzési megoldásokra alapoztuk.  
Új adatközpont vagy szolgáltatás közbeszerzése több különböző lehetőségből áll, és mindegyiknek megvan a 
maga előnye és hátránya. A kiválasztott lehetőség jelentős hatással lehet a környezeti teljesítmény javításának 
mértékére. Ez azért van, mert mindegyik lehetőség sajátos interakciókat hoz létre a közbeszerző hatóság, az 
adatközpont szolgáltatója és a berendezések szolgáltatói között.  
Amikor állami szervezetek vásárolnak adatközpontokat és/vagy szolgáltatásokat, ezek a termékek vagy 
szolgáltatások általában alábbi kategóriák egyikébe tartoznak: 
1. Adatközpont kiépítése / felszerelése: 

• új adatközpont kiépítése 
• szerverszoba / adatközpont felszerelése.  

2. Az infrastruktúra kibővítése és konszolidálása vagy új IKT-projekt: 

• meglévő szerverszobák és/vagy adatközpontok kibővítése és/vagy konszolidálása új vagy meglévő 
adatközpontokba 

• IT-virtualizációs szolgáltatások 
• a meglévő szerverszobák vállalati adatközpontba történő konszolidációja. 

3. Szolgáltatott és/vagy felhőalapú alkalmazási környezetbe történő kiszervezés, vagyis szolgáltatás 
közbeszerzése, nem pedig fizikai terméké. Felhőalapú szolgáltatások esetén ez az alábbiakat tartalmazza: 

• üzemeltetési szolgáltatások közbeszerzése 
• felhőalapú szolgáltatások közbeszerzése. 

4. A létesítmény működtetése és/vagy karbantartása, például:  

• vállalati adatközpont / szerverszobák működtetése és karbantartási szolgáltatások 
• IKT-berendezések elhelyezése és/vagy működtetése egy kollokációs adatközpontból (kollokációs 

szolgáltatások). 
A csatolt műszaki jelentésben bemutatjuk azokat a konkrét beszerzési útvonalakat, amelyeket egy 
közigazgatási szerv választhat. A felhőalapú szolgáltatások sajátos problémákat vetnek fel a szolgáltatás 
nyújtására használt adatközpontok teljesítményének ellenőrzésével kapcsolatban. A felhőalapú szolgáltatások 
beszerzésével kapcsolatos konkrét útmutatást a jelen dokumentum 1.4. pontja tartalmaz. 
A dokumentumban bemutatott követelményeket úgy dolgoztuk ki, hogy biztosítsa az összhangot a szerverekre 
és az adattárolókra vonatkozó környezettudatos tervezési követelményekről szóló, (EU) 2019/424 bizottsági 
rendelet által bevezetett egyes követelményekkel, illetve tesztelési és számítási módszerekkel. Az 
adatközpontok magatartási kódexe, amelyet a Bizottság fejlesztett ki, valamint a kapcsolódó 
nyilvántartásbavételi és részvételi folyamat ugyancsak kulcsfontosságú referenciapont az ellenőrzés során. 
 
A központi közbeszerzésre vonatkozó követelményekkel kapcsolatos megjegyzés 
Az energiahatékonysági irányelv (2012/27/EU) 6. cikke és III. melléklete – amelyet 2014 júniusáig kellett 
átültetni a nemzeti jogba – konkrét kötelezettségeket határozott meg a hatóságok számára meghatározott 
energiahatékony berendezések beszerzésére vonatkozóan. Idetartozik az a kötelezettség, hogy csak olyan 
termékek beszerzése engedélyezett, amelyek:  
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amennyiben valamely termék a 2009/125/EK irányelv értelmében elfogadott végrehajtási 
intézkedés hatálya alá tartozik, csak olyan termékeket szerezhetnek be, amelyek megfelelnek az 
említett végrehajtási intézkedésben foglalt energiahatékonysági referenciaértékeknek. 

Ez a kötelezettség a központi kormányzatokra és a közbeszerzési irányelvekben meghatározott 
küszöbértékeket meghaladó vásárlásokra korlátozódik. Ezenkívül a követelményeknek 
összeegyeztethetőnek kell lenniük a költséghatékonysággal, a gazdasági megvalósíthatósággal, a tágabban 
értelmezett fenntarthatósággal, a műszaki alkalmassággal, valamint a verseny megfelelő érvényesülésével. 
Ezek a tényezők eltérőek lehetnek a hatóságok és a piacok között. Az energiahatékonysági irányelv 6. 
cikkében és III. mellékletében található ezen szempont értelmezésével kapcsolatos további, az 
energiahatékony termékek, szolgáltatások és épületek központi kormányzati szervek által történő 
beszerzésére vonatkozó útmutatás a Bizottság iránymutatásokat tartalmazó dokumentációjának1 33–42. 
pontjaiban található. 
 

 

1.3 Általános megjegyzés az ellenőrzésről 
 
Egy sor követelmény esetében az ellenőrzés javasolt eszköze a vizsgálati jelentések készítése – a termékek és 
a rendszerek működési teljesítményére vonatkozóan egyaránt. Minden egyes követelmény mellett fel vannak 
tüntetve a nemzetközi szinten elismert mérési módszerek és szabványok alapján létrehozott releváns vizsgálati 
módszerek. Ily módon biztosítható, hogy az ajánlattevők által megadott, a teljesítményre vonatkozó állítások 
ellenőrizhetők, megismételhetők, auditálhatók, és mindenekelőtt összehasonlíthatók legyenek. A hatóság dönt 
arról, hogy a vizsgálati eredményeket melyik szakaszban kell biztosítani. Általában véve nem szükséges, hogy 
valamennyi ajánlattevő köteles legyen a kezdetektől fogva vizsgálati eredményeket rendelkezésre bocsátani. 
Az ajánlattevők és a közjogi szervek terheinek csökkentése érdekében az ajánlatok benyújtásakor az 
önbevallás is elégségesnek bizonyulhat. Ezt követően több lehetőség is felmerül arra nézve, hogy a vizsgálatok 
elvégzésére fennáll-e, illetve melyik szakaszban áll fenn kötelezettség: 

a) A pályázati szakaszban: 
Az adatközpont részét képező termékek esetében megtörténhet, hogy a gazdaságilag legelőnyösebb 
ajánlatot benyújtó ajánlattevőnek be kell mutatnia ezt a bizonyítékot. Ha a bizonyítékot elégségesnek 
találják, a szerződést odaítélhetik. Amennyiben ez a bizonyíték nem elégséges, vagy a 
követelményeknek nem felel meg, akkor: 

i) ha az ellenőrzési mód műszaki leírásra vonatkozik, ebben az esetben a bizonyítékot a soron 
következő legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevőtől kérik be, akit ezt követően a szerződés 
odaítélése kapcsán figyelembe vehetnek; 

ii) ha az ellenőrzési mód odaítélési szempontra vonatkozik, ebben az esetben a megszerzett 
többletpontokat törlik az ajánlatból, és az ajánlattevők rangsorát újrarendezik annak 
valamennyi következményével. 

Ez azonban kizárólag azt biztosítja, hogy mintamodellt vetettek vizsgálat alá e követelményeknek 
megfelelően, és nem a szerződés alapján ténylegesen leszállított berendezést. Keretszerződés esetében 
a körülmények eltérők lehetnek, ezért ezt a következő, a szerződés teljesítésére vonatkozó pont és az 
alábbi kiegészítő magyarázatok tartalmazzák. 
 

 
1 COM/2013/0762 final, A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak:, Bizottsági iránymutatás az energiahatékonysági irányelv 

végrehajtásáról 



 

6 

 

b) A szerződés teljesítése során: 
Ebben a szakaszban a követelményeknek a működési teljesítmény méréséhez kell kapcsolódniuk, 
például az energiafelhasználási hatékonyság (PUE) bemeneti értékeinek nyomon követésére. A 
szerződés teljesítésére vonatkozó kikötéseknél célszerű erről kifejezetten rendelkezni, és 
összekapcsolni a szerződésteljesítési záradékokkal, hogy a teljesítménnyel kapcsolatos szempontok 
vizsgálhatók legyenek. Abban az esetben, ha a vizsgálat eredményei alapján a nyújtott szolgáltatás 
nem felel meg a követelményeknek, az ajánlatkérő szerv jogosult szankciókat alkalmazni.  
Keretmegállapodás esetében a szerződés konkrét felépítésétől függ, hogy mikor kérik be a 
bizonyítékot: 

i) Egyetlen gazdasági szereplővel kötött keretmegállapodás esetében, amely alapján a 
leszállítandó egyes elemeket a keretmegállapodás odaítélésekor meghatározzák, és kizárólag a 
tételszám megállapítása szükséges, azonos megfontolások érvényesek, mint a fenti egyszeri 
szállítási szerződés esetében. 

ii) Versenyt eredményező, több lehetséges szállító előzetes kiválasztására irányuló 
keretmegállapodás esetében az előzetes kiválasztási szakaszban az előválogatott 
ajánlattevőknek csupán a keretmegállapodás szerinti teljesítményre vonatkozó 
minimumkövetelményeknek megfelelő termékek leszállítására irányuló képességüket kell 
bizonyítani. Az előzetesen kiválasztott szállítók közötti versenyt követően odaítélt lehívásos 
szerződések (vagy rendelések) esetében elviekben az a) és b) pontokkal azonos megfontolások 
érvényesek, amennyiben a verseny tekintetében kiegészítő követelmények betartását kell 
igazolni. Ha a verseny kizárólag az árra vonatkozik, akkor a szerződés teljesítési szakaszában 
ellenőrzést érdemes megfontolni. 

A felhőalapú szolgáltatások sajátos problémákat vetnek fel a szolgáltatás nyújtására használt 
adatközpontok teljesítményének ellenőrzésével kapcsolatban. Ez befolyásolja a kérhető ellenőrzés 
típusát. A felhőalapú szolgáltatások beszerzésével kapcsolatos konkrét útmutatást a jelen dokumentum 
1.4. pontja tartalmaz. 
Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014/24/EU irányelv 44. cikk (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő 
szervek kötelesek egyéb megfelelő bizonyítási eszközt is elfogadni. Idetartozhat a gyártó műszaki 
dokumentációja, amennyiben az érintett gazdasági szereplőnek nem volt hozzáférése a vizsgálati 
jelentésekhez, vagy azokat az irányadó határidőn belül nem tudta beszerezni. Ennek az a feltétele, 
hogy a hozzáférés hiánya nem az érintett gazdasági szereplőnek tulajdonítható, és az érintett gazdasági 
szereplő ezzel bizonyítja, hogy az általa teljesítendő építési beruházások, árubeszerzések és 
szolgáltatásnyújtások megfelelnek a műszaki leírásban, az odaítélési szempontokban vagy a 
szerződésteljesítési feltételekben meghatározott követelményeknek vagy szempontoknak. Egy 
meghatározott megfelelőségértékelő szerv által készített vizsgálati jelentésre vagy ilyen szerv által 
kiállított tanúsítványra történő utalás esetén a vizsgálatok elvégzése tekintetében az ajánlatkérő szerv 
egyéb egyenértékű értékelő szerv által készített jelentést vagy az ilyen szerv által kiállított tanúsítványt 
is köteles elfogadni. 
 

1.4 Felhőalapú szolgáltatások közbeszerzése 
 

A felhőalapú szolgáltatások természetéből fakad, hogy a szolgáltatók több adatközpontot is felajánlhatnak 
potenciális használatra egy szerződés keretén belül. Arra is lehetőséget biztosíthatnak, hogy előre 
meghatározzanak egy konkrét helyet, ahonnan az összes szolgáltatást nyújtják. Ez azt jelenti, hogy az 
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adatközpontok használni kívánt teljesítménye és az ajánlati felhívás tárgyaként szereplő teljesítmény közötti 
kapcsolatot gondosan mérlegelni kell a beszerzési szakasztól függően. 
1.4.1 A közbeszerzést megelőző időszak/piaci értékelési szakasz 
A verseny előtti szakasztól az ajánlatkérő szervek tesztelhetik a felhőalapú szolgáltatásokat nyújtók piaci 
potenciálját a fenntarthatósági követelményeknek való megfelelés szempontjából. Idetartozhatnak a 
potenciális helyszínként azonosított különböző adatközpontok portfóliója teljesítményének szempontjai, 
amelyek a szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződésekben jelennek meg.  
1.4.2 A verseny szakasza 
Ha ezeket a követelményeket versenytárgyalásra kell alkalmazni, konkrét kapcsolatot kell létrehozni a 
megvizsgált adatközpontok és a szerződés keretén belül nyújtandó szolgáltatások között.  Felhőalapú 
szolgáltatások esetén idetartozhatnak azok az általános vállalati politikák, amelyek a szerződés nyújtására 
használt adatközpontokról terjednek ki. Azonban specifikus jogi kihívásokat jelent a 2014/24/EU 
közbeszerzési irányelvvel való megfelelés biztosítása tekintetében. 
Bár a közbeszerzési irányelv (97) preambulumbekezdése értelmében az általános vállalati politikák nem 
követelhetők meg, ez nem jelenti azt, hogy ezek a politikák nem szolgálhatnak bizonyítékként egy adott 
követelmény értékelése és ellenőrzése vonatkozásában. A közbeszerzési irányelv 67. cikkének (3) bekezdése 
értelmében a közbeszerzési szerződés tárgyához történő kapcsolódás széles körű megfontolásokat ölel fel, 
amennyiben ezek az adott szerződés alapján kivitelezendő építési beruházáshoz, szállítandó áruhoz vagy 
nyújtandó szolgáltatáshoz kapcsolódnak. Amennyiben az egyik követelmény ellenőrzési formaként használja 
a vállalati szintű gyakorlatokat és politikákat, ennek az adott szerződés teljesítése során használt 
hardverhez/létesítményekhez kell kapcsolódnia, nem pedig az átfogó vállalati szintű politikákhoz és 
gyakorlatokhoz. 
A közbeszerzési eljárásra alkalmazható követelmények hatályának korlátozásán kívül a közbeszerzési 
irányelv az üzemeltetőktől kérhető bizonyítékokra vonatkozó szabályokat is tartalmaz. A fő alapelv az, hogy 
az egyenértékű módszereket, a tanúsításokat és a címkéket általában el kell fogadni, és rendkívül különleges 
körülmények között figyelembe vehető egy üzemeltető önbevallása is. 
Minden követelménynek a szerződés méretéhez és tárgyához kell kapcsolódnia, és azzal arányban kell állnia. 
Például a számos adatközponttal rendelkező szolgáltatók nem kaphatnak további pontokat, ha az elérhető 
kapacitás meghaladja a szerződésben igényelt mennyiséget, összehasonlítva egy kis számú adatközponttal 
rendelkező szolgáltatóval, amely elégséges kapacitást tud biztosítani a szerződés teljesítéséhez. 
Fontos megjegyezni azt is, hogy a felhívásokban lévő követelmények kiterjeszthetők az alvállalkozókra is. A 
felhőszolgáltatások nyújtására használt lízingelt vagy kollokációban működtetett létesítményeket ezért adott 
esetben be kell emelni a követelményekre adott bizonyos kérdések hatókörébe. 
1.4.3 A szerződés végrehajtása 
Megtörténhet, hogy a vállalkozók nem szívesen osztanak meg bizalmas adatokat a szolgáltatás nyújtására 
használt telephelyek működésével kapcsolatban. Erre megoldás lehet az, hogy az ajánlati felhívás kifejezetten 
megemlítse, hogy az ajánlattevő ellenőrzéseket rendel meg egy független harmadik féltől annak érdekében, 
hogy az rendszeresen ellenőrizze a vonatkozó GPP-követelményeknek való megfelelést, valamint hogy 
jelentéseket készítsen az ajánlatkérő szervnek. Ezen kötelezettség beemelése az ajánlati felhívásokba az 
ajánlatkérő szervre is kötelezettséget ró. Ez a kötelezettség azonban konkrét erőforrásokat igényel az 
ajánlatkérő szerv részéről a folyamat meghatározása és betartása vonatkozásában. 
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2 AZ ADATKÖZPONTOK ÉS SZERVERSZOBÁK ALAPVETŐ KÖRNYEZETI 
HATÁSAI 

 
A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján az életciklus szempontjából az adatközpontok és 
szerverszobák fő környezeti hatásai az alábbi táblázatokban összegezhetők (a további részleteket lásd a 
műszaki jelentésben). A táblázatban megjelenik a hatások mérséklését vagy csökkentését szolgáló uniós GPP-
megközelítés is. 

Fő környezeti szempontok  GPP-megközelítés 

• Az informatikai rendszerek 
áramfogyasztása (elsősorban a 
szerverek működéséből fakadóan).  

• A mechanikus és elektromos (M&E) 
rendszer áramfogyasztása az 
adatközpont belső környezeti 
körülményeinek szabályozása 
érdekében. 

• Potenciálisan veszélyes hulladék 
keletkezése elektronikus 
berendezések nem megfelelő 
ártalmatlanításakor és a kapcsolódó 
értékes anyagi erőforrások 
elvesztése, ideértve a kritikus 
fontosságú nyersanyagokat is.  

• A használt IKT-berendezés 
gyártásához felhasznált energia és 
anyagok. 

• Magas globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező gázok 
használata a hűtőrendszerekben. 

• Az üvegházhatást okozó gázoknak 
(ÜHG) az adatközpontok 
működéséhez kapcsolódó közvetlen 
és közvetett kibocsátása, ideértve az 
áramfogyasztást, a hűtőközegeket, az 
IKT-rendszerek gyártását, valamint a 
kihasználatlan hulladékhő 
újrafelhasználási potenciálját. 

 • Energiahatékony szerverek vásárlása. 
• A szerver kihasználtsági arányát maximalizálni 

képes szolgáltatások beszerzése. 
• Olyan termékek vásárlása, amelyek 

végrehajtják a korlátozottan felhasználható 
veszélyes anyagok ellenőrzését. 

• Olyan kialakítású termékek vásárlása, 
amelyekben a legfontosabb alkatrészek 
megjavíthatók és/vagy korszerűsíthetők. 

• A termék élettartamának végéhez kapcsolódó 
kezelési kialakítás az erőforrások 
visszanyerésének maximalizálása érdekében. 

• Olyan tervezési és építőipari szolgáltatások 
beszerzése, amelyek magas 
energiahatékonysági teljesítményt képesek 
elérni, ideértve a mechanikus és elektromos 
rendszer maximális hatékonyságát is. 

• Energiahatékonysági bevált gyakorlatok 
végrehajtásának előírása a hűtőrendszerek 
működtetése során, ideértve az ingyenes hűtés 
nyomon követését és használatát. 

• A megújuló energia részaránya lehető 
legmagasabb szintjének előírása az adatközpont 
szolgáltatásainak nyújtása során. 

• Kerülje a magas globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező hűtőközegek 
használatát az adatközpont szolgáltatásainak 
biztosítása során, kivéve, ha bebizonyosodik, 
hogy a nullához közelítő globális felmelegedési 
potenciállal rendelkező hűtőközegek használata 
rendkívüli körülmények miatt nem lehetséges, 
vagy pedig csökkentené a rendszer 
energiahatékonyságát. 

• Részesítsen előnyben olyan 
termékeket/szolgáltatásokat, amelyek 
biztosítják a hulladékhő újrafelhasználását, 
például az épület fűtésében vagy a távfűtési 
hálózatokban. 

A hatások sorrendje nem feltétlenül tükrözi azok nagyságrendjét. 
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Az adatközpontokkal és szerverszobákkal kapcsolatos részletes információk, ideértve a vonatkozó 
jogszabályokkal, szabványokkal és bizonyítékként használt műszaki forrásokkal kapcsolatos információkat, a 
műszaki jelentésben találhatók.
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3 AZ ADATKÖZPONTOK ÉS SZERVERSZOBÁK BESZERZÉSÉRE VONATKOZÓ UNIÓS ZÖLD KÖZBESZERZÉSI 
KÖVETELMÉNYEK 

3.1 Kiválasztási szempontok  
Fő követelmények Átfogó követelmények 

Tárgy:  
– IT-virtualizációs vagy konszolidációs szolgáltatások vásárlása 
- Vállalati adatközpontok vagy szerverszobák működtetése és karbantartási szolgáltatások vásárlása 
SC1 Szerverhasználat 
(azonos alap- és átfogó követelmények) 

Be kell emelni, ha az adatközpontot harmadik fél üzemelteti. 

Az ajánlattevőnek rendelkeznie a szükséges kompetenciákkal és tapasztalattal a szerver kihasználtságának optimalizálása terén. Idetartoznak a szervervirtualizációs szolgáltatások, a kihasználtság kezelésével 
kapcsolatos eszközök, valamint a szoftverek és2 az IT-eszközök adatközpontokban történő konszolidálása. 
Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek bizonyítania kell, hogy korábban részt vett hasonló munkamennyiséget lebonyolító projektekben az IT-berendezések használatának karbantartása és javítása terén. Idetartoznak az optimális 
kihasználtságot elősegítő módszerek leírásai is. Elfogadott bizonyítéknak számítanak azon információk és referenciák, amelyek az elmúlt 3 évben teljesített releváns szerződésekhez kapcsolódnak, és amelyekben 
a fenti elemeket végrehajtották. A bizonyíték kapcsolódhat a vonatkozó szerződésekhez vagy szolgáltatás nyújtásában részt vevő kulcsfontosságú személyzethez.  Ezt alá kell támasztani a projekten dolgozó 
személyzet önéletrajzával, valamint a kapcsolódó projekttapasztalatukkal.  

 

Tárgy:  
Csökkentett környezeti hatással rendelkező IT-berendezések beszerzése. 

 SC2 Korlátozottan felhasználható anyagok ellenőrzése – korlátozott anyagok a szerverekben, 
az adattárolásban és a hálózati berendezésekben 

IT-berendezések vásárlása esetén be kell emelni. 

Az ajánlattevő köteles a szállítandó termékek ellátási láncában érvényesített, a korlátozottan 
felhasználható anyag-ellenőrzési eljárásokra (a továbbiakban: RSC-k) vonatkozó keretszabályozás 
végrehajtását igazolni. Az RSC-k alapján történő termékértékelés legalább az alábbi területekre 
terjed ki: 

– terméktervezés/termékkialakítás; 

– szállítói megfelelés; 

– analitikai vizsgálat.  

 
2 Idetartozhat a tárolt adatok virtualizációja és optimalizálása tömörítés, az adatok duplikációja, dinamikus kiosztás, a tárolás rétegzése és szoftveralapú tárolórendszerek használata révén. 
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A szállítandó termékek összetételére vonatkozó konkrét információk azonosítása, nyomon 
követése és bevallása meghatározási kiindulópontjaként a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság 
(IEC) által meghatározott IEC 62476 és IEC 62474 anyagbejelentési adatbázis szolgál a 
végrehajtás során. 

Az RSC-k minimumként a következőkre alkalmazandók:  

• a REACH-rendelet jelöltlistáján lévő anyagokra;  

• a veszélyes anyagok korlátozásáról (a továbbiakban: RoHS) szóló irányelv szerinti 
korlátozottan felhasználható anyagokra és kivételekre; 

A szállítónak az RSC-knek való megfeleléséről szóló nyilatkozatait a szállítandó termékekben lévő 
irányadó anyagok, alkatrészek és alrendszerek tekintetében be kell kérni és naprakészen kell 
tartani. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevő köteles a rendszert, az azt alkotó eljárásokat és azok végrehajtásának bizonyítékát 
tartalmazó dokumentációt rendelkezésre bocsátani. 

 

Tárgy:  
– Új adatközpont építése 
– Meglévő létesítmény bővítése új adatközpont- és szerverszoba-infrastruktúrával 
– Konszolidációs szolgáltatások vásárlása meglévő elosztott szerverszobákhoz egy új adatközpontban 
- Vállalati adatközpontok vagy szerverszobák működtetése és karbantartási szolgáltatások vásárlása 
SC3 Energiagazdálkodás – hűtés 

(azonos alap- és átfogó követelmények) 

Be kell emelni, ha az adatközpontot harmadik fél üzemelteti. 

Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell a megfelelő kompetenciákkal és tapasztalattal a hűtési energiafelhasználás minimalizálása, az energiafelhasználás csökkentését elősegítő lehetőségek azonosítása és a 
fennmaradó hulladékhő felhasználása tekintetében (pl. szomszédos épületek fűtése vagy távfűtési hálózatok). Az ajánlattevőknek különösen az alábbiakról kell információkat szolgáltatniuk: 

• Az ajánlattevő szervezet és az alvállalkozók azon képessége és készsége, hogy sikeresen azonosítsák és végrehajtsák az energiacsökkentési és az energia-újrafelhasználási intézkedéseket. Ez magában 
foglalja a szerződés hatálya alá tartozó telephelyeken lévő illetékes energiafelelős biztosítását is. 

• Nyomonkövetési rendszerek és szoftverek működésével kapcsolatos tapasztalat az energiacsökkentési stratégiák használatában, különös tekintettel az uniós magatartási kódex3 (EN 50600 TR99-1) 
bevált módszereire a hűtésszabályozás és a hőmérséklet és páratartalom beállítása terén. 

Ellenőrzés:  

 
3 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Az ajánlattevő köteles bizonyítani korábbi, hasonló jellemzőkkel rendelkező adatközpontprojektekben való közreműködését, amelyekből kiderül, hogyan csökkentették vagy minimalizálták a hűtési energia 
felhasználását.  

Bizonyítékok nyújtása információk és referenciák formájában az elmúlt 3 évben működtetett konkrét adatközpontokra vonatkozóan. A bizonyíték kapcsolódhat a vonatkozó szerződésekhez vagy szolgáltatás 
nyújtásában részt vevő kulcsfontosságú személyzethez. 

3.2 Műszaki leírás  
Fő követelmények Átfogó követelmények 

Tárgy:  
Csökkentett környezeti hatással rendelkező IT-berendezések beszerzése. 

TS1 Szerver aktív állapotának energiahatékonysága 

Az adatközpontban használt minden egyes szervermodell esetében a kiszámított aktív energiahatékonysági 
állapot értéke (EffACTIVE) kötelezően nagyobb vagy egyenlő mint az alább felsorolt minimális aktív állapot 
energiahatékonysági küszöbértékei. 

Terméktípus  Minimális EffACTIVE  

1 foglalat  

Rack  11,0  

Torony  9,4  

2 foglalat  

Rack  13,0  

Torony  12,0  

Blade vagy több csomópontos  14,0  

4 foglalat  

Rack  16,0  

Blade vagy több csomópontos  9,6  

 

Ellenőrzés 

Az ajánlattevő köteles benyújtani minden egyes szervermodellre vonatkozóan az aktív állapot 
energiahatékonyságával kapcsolatos, az EN 303470 mérési módszertan alapján végzett számítást. 
Amennyiben a szervermodell különböző konfigurációkban használható, a legmagasabb és a legalacsonyabb 
konfiguráció tesztelt teljesítményét kell bejelenteni. Alternatív megoldásként az ellenőrzés vizsgálati 

TS1 Szerver aktív állapotának energiahatékonysága 

Az adatközpontban használt minden egyes szervermodell esetében a kiszámított aktív 
energiahatékonysági állapot értéke (EffACTIVE) kötelezően nagyobb vagy egyenlő mint az alább 
felsorolt minimális aktív állapot energiahatékonysági küszöbértékei. 

Terméktípus  Minimális EffACTIVE  

1 foglalat  

Rack  13,0  

Torony  11,0  

2 foglalat 

Rack  18,0  

Torony  12,0  

Blade vagy több 
csomópontos  

20,0  

4 foglalat  

Rack  16,0  

Blade vagy több 
csomópontos  

9,6  

 

Ellenőrzés 

Az ajánlattevő köteles benyújtani minden egyes szervermodellre vonatkozóan az aktív állapot 
energiahatékonyságával kapcsolatos, az EN 303470 mérési módszertan alapján végzett számítást. 
Amennyiben a szervermodell különböző konfigurációkban használható, a legmagasabb és a 
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eredmények formájában is elfogadható egy modell meghatározott konfigurációval történő használatára 
vonatkozóan. 

A CE-jelölés vagy a címke minősítési céljából megszerzett, egyenértékű vizsgálati szabványok szerint 
végzett vizsgálatok eredményei is használhatók ellenőrzésként.  

 

legalacsonyabb konfiguráció tesztelt teljesítményét kell bejelenteni. Alternatív megoldásként az 
ellenőrzés vizsgálati eredmények formájában is elfogadható egy modell meghatározott 
konfigurációval történő használatára vonatkozóan. 

A CE-jelölés vagy a címke minősítési céljából megszerzett, egyenértékű vizsgálati szabványok 
szerint végzett vizsgálatok eredményei is használhatók ellenőrzésként.  

 

TS2 IKT működési tartománya – hőmérséklet és páratartalom 

Léghűtés esetén és olyankor alkalmazandó, amikor az adatközpontot energiatakarékos és/vagy ingyenes 
hűtéssel tervezik. Az alkalmazandó működési feltételek szerinti osztályok az I. függelékben találhatók. 
Az IKT-hardvernek a szerverekre és az adattárolókra vonatkozó környezettudatos tervezési 
követelményekről szóló (EU) 2015/424 rendelet A2 működési feltételek szerinti osztályának megengedett 
páratartalom- és száraz hőmérsékleti tartományán belül támogatnia kell a működést. 
 
A berendezést úgy kell tesztelni, hogy a megengedett tartományon belül legalább 16 üzemórát működjön 
(a folyamatos használat során a magas hőmérséklet kerülendő). A tesztelést úgy kell kialakítani, hogy az 
reprezentatív legyen a valós működési körülmények szempontjából (lásd a kísérő magyarázó 
megjegyzéseket). A szerverek működési feltételek szerinti osztályára vonatkozó európai szabványokban 
szereplő tesztelési módszerek, amelyek a környezettudatos tervezésről szóló (EU) 2019/424 rendelet 
szerinti szabványosítási megbízás tervezetére válaszul készültek, szintén megfelelőek lehetnek. 
A ventilátor energiafogyasztásának normál és megnövelt bemeneti hőmérsékletét jelenteni kell annak 
megerősítése érdekében, hogy energiamegtakarítás következik be. 
Folyadékhűtés esetén alkalmazandó.  
Az IKT-hardvereknek támogatniuk kell a működést az ajánlattételi felhívásban feltüntetett ellátási 
vízhőmérsékleti tartományokban, a II. függelék W2 és W3 osztályaira hivatkozva.  

Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek az IKT-berendezés minden egyes darabjához mellékelnie kell a gyártói specifikációkat 
és nyilatkozatokat.   
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szervermodelleket tesztelték arra vonatkozóan, hogy 
becsült számú órán keresztül működjenek egy meghatározott időtartamban a megengedett tartományon 
belül. Ehhez be kell nyújtani a teszt specifikációit.  
A CE-jelölés céljából benyújtott információk és vizsgálati eredmények is használhatók ellenőrzésként. 
 

TS2 IKT működési tartománya – hőmérséklet és páratartalom 
Léghűtés esetén és olyankor alkalmazandó, amikor az adatközpontot energiatakarékos és/vagy 
ingyenes hűtéssel tervezik. Az alkalmazandó működési feltételek szerinti osztályok az I. függelékben 
találhatók. 
Az IKT-hardvernek a szerverekre és az adattárolókra vonatkozó környezettudatos tervezési 
követelményekről szóló (EU) 2015/424 rendelet A3 működési feltételek szerinti osztályának 
megengedett páratartalom- és száraz hőmérsékleti tartományán belül támogatnia kell a működést. 
 
A berendezést úgy kell tesztelni, hogy a megengedett tartományon belül legalább 88 üzemórát 
működjön (a folyamatos használat során a magas hőmérséklet kerülendő). A tesztelést úgy kell 
kialakítani, hogy az reprezentatív legyen a valós működési körülmények szempontjából (lásd a 
kísérő magyarázó megjegyzéseket). A szerverek működési feltételek szerinti osztályára vonatkozó 
európai szabványokban szereplő tesztelési módszerek, amelyek a környezettudatos tervezésről szóló 
(EU) 2019/424 rendelet szerinti szabványosítási megbízás tervezetére válaszul készültek, szintén 
megfelelőek lehetnek. 
A ventilátor energiafogyasztásának normál és megnövelt bemeneti hőmérsékletét jelenteni kell 
annak megerősítése érdekében, hogy energiamegtakarítás következik be. 
Folyadékhűtés esetén alkalmazandó.  
Az IKT-hardvereknek támogatniuk kell a működést az ajánlattételi felhívásban feltüntetett ellátási 
vízhőmérsékleti tartományokban, a II. függelék W4 és W5 osztályaira hivatkozva. 

Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek az IKT-berendezés minden egyes darabjához mellékelnie kell a gyártói 
specifikációkat és nyilatkozatokat.   
Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a szervermodelleket tesztelték arra vonatkozóan, 
hogy becsült számú órán keresztül működjenek egy meghatározott időtartamban a megengedett 
tartományon belül. Ehhez be kell nyújtani a teszt specifikációit.  
A CE-jelölés céljából benyújtott információk és vizsgálati eredmények is használhatók 
ellenőrzésként. 

Magyarázó megjegyzés: 1. IKT-berendezések reprezentatív termikus vizsgálata 
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Ez a megjegyzés az IKT-berendezések reprezentatív termikus vizsgálatának alapját határozza meg. Annak érdekében, hogy a vizsgálat valós működési körülmények között reprezentatív legyen, úgy kell 
megtervezni, hogy az alábbiakat szimulálja:  

• rövid időtartamú, a hűtőberendezések által befolyásolt gradiensváltozások, például szabadhűtésű rendszerről mechanikus rendszerre történő áttérés esetén;  

• rövid időtartamú, a környezeti feltételek által befolyásolt intenzív expozíciós időtartamok, például hosszú nyári hőhullámok során;   

• mindkét esemény indikatív előfordulásának gyakorisága egy működési év során. 
Magyarázó megjegyzés: 2. Hőteljesítmény és felhasznált teljesítmény 
Fontos megjegyezni, hogy meg kell fontolni az A3-as osztály előírásainak megfelelő szerverek esetében a kiegészítő pontok adását annak összefüggésében, hogy egy A2-es vagy A3-as szerver kijelölése 
csökkenti-e az összteljesítményt. 
Amennyiben a 40 oC-on működtetett szerverek támogatása miatt fellépő kapacitásveszteség eredménye a több szerver, nem szabad további pontokat adni. 
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 TS3 A szerverek és adattárolók javítására és korszerűsítésére vonatkozó kialakítás  

Ez a követelmény csak új szerverek és adattárolók vállalati adatközpontban történő beszerzésére 
vonatkozik. 

Az ajánlattevőnek egyértelmű utasításokat kell megfogalmaznia az alábbi rendszerelemek 
roncsolásmentes javításának vagy cseréjének lehetővé tétele érdekében: 

 adattárolók;  

 memória;  

 processzor (CPU);  

 alaplap;  

 bővítőkártyák/grafikus kártyák;  

 tápegység (PSU);  

 ventilátorok; 

 akkumulátorok. 
Minimumfeltételként utasításoknak tartalmazniuk kell az alábbiakat a szükséges javítási 
művelet és rendszerelem tekintetében: 

1 a művelet típusa; 

2 a használandó rögzítését technika (technikák) típusa és száma; 

3 a szükséges eszköz(ök). 
Az utasításokat a gyártó weboldalán történő regisztráció révén elérhetővé kell tenni az 
engedéllyel rendelkező harmadik felek számára, ideértve a közvetítőket, az alkatrész-javítókat, 
a pótalkatrészeket forgalmazókat, valamint az újrafeldolgozási és karbantartási szolgáltatásokat 
nyújtókat. Az utasításoknak a kiszolgálótermék forgalomba hozatala után legalább 8 évig 
elérhetőnek kell lenniük. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek ellenőrzési célokból hozzáférést kell biztosítania a javítási útmutatásokhoz.  

A javítási információkat az EN 45559:2019 szabvány előírásainak megfelelően kell 
rendelkezésre bocsátani. Energiával kapcsolatos termékek anyagfelhasználási hatékonyságával 
kapcsolatos információk nyújtására vonatkozó módszerek. A CE-jelölés céljából kapott 
vizsgálati eredmények is használhatók ellenőrzésként. 
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Tárgy:  
Életciklusuk végéhez ért szerverekkel, adattárolókkal és hálózati berendezésekkel kapcsolatos szolgáltatások beszerzése 

TS4 Életciklusuk végéhez ért szerverek, adattárolók és hálózati berendezések kezelése 

(azonos alap- és átfogó követelmények) 

Ezt a követelményt a CPC3. Szerződésteljesítési záradékkal együtt kell használni. 

Az ajánlattevők kötelesek szolgáltatásokat nyújtani a következőkre:  

 az egész termék újrafelhasználása és újrafeldolgozása és/vagy  
 az élettartama végére ért berendezések összetevőinek szelektív kezelése az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv VII. mellékletével összhangban;  
 az alkotóelemek újrafeldolgozása kritikus fontosságú nyersanyagok hasznosítása érdekében.   

A szolgáltatásnak tartalmaznia kell az alábbi tevékenységeket: 

- gyűjtés; 

- bizalmas kezelés és biztonságos adattörlés (kivéve, ha vállalaton belül végzik el);  

- funkcionális tesztelés, szervizelés, javítás és korszerűsítés a termékek ismételt felhasználásra való előkészítése érdekében4 ;  

- az ismételt felhasználásra szánt termékek továbbértékesítése; 

- szétszerelés az alkatrészek ismételt felhasználása, újrafeldolgozása és/vagy ártalmatlanítása céljából. 

A szolgáltatás nyújtása során jelenteniük kell az ismételt felhasználásra előkészített vagy továbbértékesített berendezések arányát, valamint az újrafeldolgozásra előkészített berendezések arányát.  

Az ismételt előkészítésre, újrafeldolgozásra és ártalmatlanításra történő előkészítést az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelv (átdolgozás) 8. cikkében, valamint VII. 
és VIII. mellékletében megfogalmazott követelményekkel teljes összhangban kell végezni, valamint hivatkozással a szelektív kezelésre szánt alkatrészek listájára [lásd a kísérő magyarázó megjegyzést].  

Az ajánlattevő köteles bizonyítani az elvégzett tevékenységeket a kritikus fontosságú nyersanyagok – kobalt (elemekben) és neodímium (merevlemezekben) – újrafeldolgozásának javítása érdekében, a 
környezettudatos tervezésről szóló (EU) 2019/24 rendelet kobalt- és neodímiumtartalmával kapcsolatos rendelkezésre álló információkkal összhangban a II.3.3.a. mellékletben leírtak szerint. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevő köteles információkat biztosítani a következő tevékenységekkel kapcsolatban: gyűjtés, adatbiztonság, ismételt felhasználásra történő előkészítés, ismételt felhasználásra történő továbbértékesítés, 
valamint újrafeldolgozás/ártalmatlanítás.  Ennek tartalmaznia kell a szerződés időtartama alatt a használni kívánt WEEE-kezelési létesítmények megfelelésének érvényes igazolását, valamint a potenciálisan 
kritikus fontosságú nyersanyagokat tartalmazó konkrét alkatrészek elkülönítését és kezelését.  

Magyarázó megjegyzés: szelektív kezelést igénylő alkatrészek 

Az alábbiak szelektív kezelést igénylő alkatrészek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv VII. mellékletével összhangban: 

 
4 Bizonyos tagállamok szabványokat és/vagy rendszereket dolgoztak ki, amelyeket a közigazgatási hatóságok használhatnak annak érdekében, hogy részletesebb információkat adjanak meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell a berendezéseket 
alkalmassá tenni az ismételt felhasználásra és továbbértékesítésre. 
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• higanyt tartalmazó alkotóelemek;  
• elemek;  
• 10 cm2-nél nagyobb nyomtatott áramköri kártyák;  
• brómozott égésgátló anyagokat tartalmazó műanyagok;  
• fluorozott-klórozott szénhidrogének (CFC), részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC), fluorozott szénhidrogének (HFC), szénhidrogének (HC);  
• külső elektromos kábelek;  
• poliklórozott bifenileket (PCB) tartalmazó kondenzátorok;  
• tűzálló kerámiaszálakat tartalmazó alkatrészek;  
• aggodalomra okot adó anyagokat tartalmazó elektrolit kondenzátorok;  
• ózont lebontó gázokat tartalmazó berendezések, vagy amelyek globális felmelegedési potenciálja a 15-ös értéket meghaladja; 
• az ózont lebontó gázokat az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően kell kezelni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tárgy:  
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• Új adatközpont építése 
• Meglévő épület bővítése új adatközpont- és szerverszoba-infrastruktúrával 
• Meglévő szerverszobák és/vagy adatközpontok konszolidálása új vagy meglévő adatközpontokba. 

TS5 Környezetvédelmi ellenőrzés 

(azonos alap- és átfogó követelmények) 

Új építésű vagy felújított adatközpontok esetén használandó 

Az ajánlattevő köteles igazolni, hogy a létesítmény rendelkezik az EN 50600-2-3-as szabvány követelményeivel és ajánlásaival összhangban lévő környezetszabályozási létesítményekkel és infrastruktúrákkal, 
valamint hogy képes az alábbiak mérésére: 

1. Számítógépterem hőmérséklete: 

a) befújt levegő hőmérséklete; 

b) visszatérő levegő hőmérséklete; 

c) „cold aisle” hőmérséklete (ha alkalmazzák); 

d) „hot aisle” hőmérséklete (ha alkalmazzák); 

2. Relatív páratartalom: 

a) külső relatív páratartalom 

b) számítógépterem relatív páratartalma 

3. Az álpadló alatti légnyomás (ha telepítve van álpadló) 

4. A hűtőközeg áramlási aránya (ha a környezetszabályozási rendszer kialakítása folyadékok mozgásán alapul, például vízhűtés) 

Ezenkívül jelenteniük kell a telepíteni kívánt mérési rendszer finomságát is. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevő köteles benyújtani a telepíteni kívánt nyomonkövetési rendszer terveit és műszaki specifikációit, valamint meghatározni, hogy ez hogyan biztosítja a bejelentett mérési rendszer finomságát az EN 
50600-2-3 szabvánnyal összhangban.  Az ajánlatkérő szerv fenntartja magának a jogot arra, hogy egy megfelelő harmadik féltől az adatközpont ellenőrzéséről szóló jelentést kérjen a bevált módszerek 
végrehajtásának ellenőrzése érdekében.   

 

 TS6 A hűtőrendszerek bevált módszerei – új építésű vagy felújított adatközpontok  

Az ajánlattevő köteles igazolni, hogy a kialakítás magában foglalja az „elvárt” bevált módszereket, 
amelyek az [uniós magatartási kódex / EN50600 TR99-1] legújabb verziójában lévő kialakítási 
szempontokat tartalmazó listában találhatók:   
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• légáramlás kezelése és kialakítás  

• hűtőberendezés  

• számítógépterem légkondicionáló berendezései / légmozgatók berendezései 

Ezenkívül lehetőség szerint ingyenes hűtést és energiatakarékos hűtési módszereket kell végrehajtani 
(lásd a fenti kísérő magyarázó megjegyzést), a hűtőrendszereken pedig a jövőbeli éghajlatváltozással 
szembeni ellenálló képességet és kockázatértékelést kell végrehajtani. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevő köteles benyújtani azokat a terveket és rajzokat, amelyek tartalmazzák uniós 
magatartási kódex / EN 50600 TR99-1 bevált módszereit. Az ajánlatkérő szerv fenntartja magának a 
jogot arra, hogy egy harmadik féltől az adatközpont ellenőrzéséről szóló jelentést kérjen a bevált 
módszerek végrehajtásának ellenőrzése érdekében. 

Az uniós magatartási kódex alkalmazása esetén az ajánlattevő köteles benyújtani a kitöltött jelentési 
űrlapot5, amelyet az uniós magatartási kódex regisztrációjakor töltött ki, ideértve a várható 
módszerek végrehajtási tervének leírását is. Ezenkívül be kell nyújtani az Európai Bizottság Közös 
Kutatóközpontja által kibocsátott részvételi igazolást is. 

Az uniós magatartási kódex alkalmazásában történő részvételt és a bevált módszerek végrehajtását 
egy szerződésteljesítési záradék keretében követik nyomon. 

 

Magyarázó megjegyzés: ingyenes hűtés és energiatakarékos hűtési módszerek 

Az ingyenes / energiatakarékos hűtés olyan hűtési megoldás, amely a hűvös környezeti feltételeket használja ki annak érdekében, hogy részben vagy teljes egészében megfeleljen a létesítmények által igényelt 
hűtési követelményeknek úgy, hogy csökkentse vagy teljes mértékben megszüntesse a mechanikus hűtés bármilyen formájától való függést (ideértve a kompresszorokat is), lehetővé téve az energiafogyasztás 
jelentős csökkenését.  

Az ingyenes hűtés használatának lehetősége nagyobb a hűvösebb és szárazabb éghajlaton, ahol magasabb hőmérséklet-beállítási értékek használatosak. 

Tárgy:  

• Meglévő épület bővítése új adatközpont- és/vagy szerverszoba-infrastruktúrával 
• Helymegosztási szolgáltatások vásárlása 
• Üzemeltetési szolgáltatások vásárlása 
• Felhőalapú szolgáltatások vásárlása 

 TS7 A hűtőrendszerek bevált módszerei – meglévő kollokációs vagy üzemeltetési 
adatközpontok 

 
5 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Az ajánlattevő köteles igazolni, hogy az adatközpont magában foglalja az „elvárt” bevált 
módszereket, amelyek az [uniós magatartási kódex vagy EN50600 TR99-1] legújabb verziójában 
lévő kialakítási szempontokat tartalmazó listában találhatók: 

• légáramlás kezelése és kialakítás  

• a hűtőberendezés  

• számítógépterem légkondicionáló berendezései / légmozgatók berendezései 

Ezenkívül lehetőség szerint ingyenes hűtést és energiatakarékos hűtési módszereket kell végrehajtani 
(lásd a fenti kísérő magyarázó megjegyzést). 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevő köteles bizonyítani, hogy [naprakész az uniós magatartási kódexben történő részvétel 
vagy az EN50600 TR99-1 szabványban felsorolt elvárt módszerek végrehajtásának ellenőrzését egy 
harmadik fél elvégezte].   

Az ajánlattevő köteles benyújtani a kitöltött jelentési űrlapot6, bemutatva az elvárt bevált módszerek 
végrehajtási állapotát a fent felsorolt kialakítási szempontokra vonatkozóan. 

Az ajánlatkérő szerv fenntartja magának a jogot arra, hogy egy megfelelő harmadik féltől az 
adatközpont ellenőrzéséről szóló jelentést kérjen a bevált módszerek végrehajtásának ellenőrzése 
érdekében.   

A felsorolt „elvárt” bevált módszerek bármelyikének kihagyását meg kell indokolni. 
Magyarázó megjegyzés: ingyenes hűtés és energiatakarékos hűtési módszerek 

Az ingyenes / energiatakarékos hűtés olyan hűtési megoldás, amely a hűvös környezeti feltételeket használja ki annak érdekében, hogy részben vagy teljes egészében megfeleljen a létesítmények által igényelt 
hűtési követelményeknek úgy, hogy csökkentse vagy teljes mértékben megszüntesse a mechanikus hűtés bármilyen formájától való függést (ideértve a kompresszorokat is), lehetővé téve az energiafogyasztás 
jelentős csökkenését.  

Az ingyenes hűtés használatának lehetősége nagyobb a hűvösebb és szárazabb éghajlaton, ahol magasabb hőmérséklet-beállítási értékek használatosak. 

Tárgy:  

• Új adatközpont építése 
• Meglévő épület bővítése új adatközpont- és szerverszoba-infrastruktúrával 
• Meglévő szerverszobák és/vagy adatközpontok konszolidálása új vagy meglévő adatközpontokba. 

TS8 Hulladékhő újrafelhasználására való felkészültség TS8 Hulladékhő újrafelhasználása 

 
6 https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/ict-code-conduct-reporting-form-participants-and-endorsers-guidelines 
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Javasolt, hogy ezt a műszaki specifikációt csak akkor határozzák meg, ha már van igény a helyszínen vagy 
a közelében a hő felhasználására, vagy ha a hatóság azonosított egy világosan megtervezett vagy 
potenciális lehetőséget a helyszínen vagy annak közelében. 

Az adatközpontnak vagy a szerverszobának útvonalakat kell biztosítania a későbbi hőátadó 
csővezetékeknek vagy egyéb elrendezés formájában lehetővé kell tennie egy olyan vízrendszer beillesztését 
vagy utólagos felszerelését, amelyik mindegyik racksorhoz hozzáfér, hogy a későbbiekben a 
folyadékhűtéses rendszer kialakítása könnyedén megoldható legyen.  

 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevő köteles benyújtani azokat a műszaki rajzokat, amelyeken látható, hogy a létesítmény 
vízrendszere mindegyik szerversorhoz elágazik, vagy pedig az elrendezés úgy van kialakítva rajta, hogy 
megkönnyítse az utólagos átalakítást. 

 

Az ajánlatkérő szerv fenntartja magának a jogot arra, hogy egy megfelelő harmadik féltől az adatközpont 
ellenőrzéséről szóló jelentést kérjen ezen követelmény végrehajtásának ellenőrzése érdekében. 

 

 

A követelményt a távfűtési rendszerek és hálózatok helyi elérhetőségéhez kell igazítani, amelyek 
magukban foglalhatják a hő helyszíni újrafelhasználását is. Az átfogó műszaki specifikációk 
meghatározása akkor javasolt, ha van már hozzáférési lehetőség. 

Az adatközpontot csatlakoztatni kell az adatközpont hulladékhőjéhez, és [ajánlatkérő szerv által 
meghatározott százalékos érték]%, energia-újrafelhasználási tényezőként (energy reuse factor, ERF) 
kifejezett hulladékhőt kell biztosítania a helyi hőfogyasztóknak7. 

Az ERF értékét minden egyes létesítmény esetében az EN 5060046:2020 szabvány vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerint kell kiszámítani. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevő köteles benyújtani a hő-újrafelhasználási rendszereket és a csatlakozásokat bemutató 
számításokat és műszaki rajzokat. A szerződéses megállapodások vagy szándéknyilatkozatok 
bizonyítékait a hálózatüzemeltetőtől kell beszerezni.  

Az ajánlatkérő szerv fenntartja magának a jogot arra, hogy egy megfelelő harmadik féltől az 
adatközpont ellenőrzéséről szóló jelentést kérjen ezen követelmény végrehajtásának ellenőrzése 
érdekében. 

Az ERF harmadik fél által végzett ellenőrzése is elfogadható bizonyítékként. 

Harmadik fél által ellenőrzött energiagazdálkodási rendszerek (az ISO 50001 alapján) vagy 
környezetközpontú irányítási rendszerek (a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer vagy 
az ISO 14001 alapján) jelentése is elfogadható bizonyítékként, amennyiben feltünteti a kiszámított 
ERF-értéket. 

 TS9 Megújulóenergia-tényező (renewable energy factor, REF) 

Be kell emelni, ha az adatközpontot harmadik fél üzemelteti. Javasolt, hogy az ajánlatkérő szerv 
tesztelje a piacot a potenciális szolgáltatók és az ellátás helyi elérhetőségét a követelmény használata 
előtt. 

Az adatközpont megújulóenergia-tényezőjének (REF) egyenlőnek kell lennie 1-gyel (100%-ban 
megújuló). Az adatközpontban szolgáltatott és felhasznált energia REF-értékét az EN 50600-4-3 
szabvány alapján kell kiszámítani. 

A REF-értékhez hozzájáruló villamos energiának megújuló energiaforrásokból kell származnia a 
2009/28/EK irányelvben meghatározottak szerint. 

Ellenőrzés: 

Jelenteni kell a számítások alapjául szolgáló REF értékét, valamint a villamosenergia-ellátási és -
használati adatokat és terhelési profilokat. 

 
7 Idetartozhatnak az ugyanazon a helyszínen lévő vagy az adatközponthoz távfűtési hálózaton keresztül kapcsolódó fogyasztók. 
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Az REF harmadik fél által végzett ellenőrzése is elfogadható bizonyítékként. 

Harmadik fél által ellenőrzött energiagazdálkodási rendszer (az ISO 50001 alapján) vagy 
környezetközpontú irányítási rendszerek (a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer vagy 
az ISO 14001 alapján) jelentése is elfogadható bizonyítékként, amennyiben feltünteti a kiszámított 
REF-értéket. 

 

 TS10 Hűtőközegek keverékének globális felmelegedési potenciálja  

Be kell emelni, ha az adatközpontot harmadik fél üzemelteti 

Lásd még: AC11 

A hűtőközegek keverékére vonatkozó globális felmelegedési potenciál (GWP) súlyozott átlaga, 
amelyet az adatközpont hűtőrendszerében akarnak használni, nem haladhatja meg a 10-et, hacsak 
nem bizonyítják, hogy azok a hűtőközegek kivételes okok miatt nem használhatók, vagy 
csökkentenék a hűtőrendszerek energiahatékonyságát.  

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőknek jelenteniük kell a globális felmelegedési potenciál súlyozott átlagának 
kiszámítását, ideértve a helyszíneken használt hűtőközegek leltározásához vagy a szolgáltatás 
nyújtásához használt számításokat, és bizonyítaniuk kell az (EU) 517/2014 rendelet IV. 
mellékletében leírt módszerrel való következetességet. 

Harmadik fél által ellenőrzött energiagazdálkodási rendszer (az ISO 50001 alapján) vagy 
környezetközpontú irányítási rendszer (a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer vagy az 
ISO 14001 alapján) hűtőközegek használatáról szóló jelentése is elfogadható bizonyítékként. 

Dokumentálni kell a 0 és 10 közötti tartományban lévő súlyozott átlagos GWP-vel rendelkező 
hűtőközegek használatát megakadályozó kivételes körülményeket. 
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3.3 Odaítélési szempontok 
Fő követelmények Átfogó követelmények 

Tárgy:  
Csökkentett környezeti hatással rendelkező IT-berendezések beszerzése. 

Üresjárati teljesítményű AC1Server 

(azonos alap- és átfogó követelmények) 

Ez a követelmény csak a TS1 ponttal együtt használandó. A TS1 pontnak megfelelő szervereknek további pontok ítélhetők oda az üresjárati állapotuk energiaszükségletének vonatkozásában. 

Ez csak akkor alkalmazható, ha a termék típusa (pl. rack- és toronyszerverek, egy- vagy kétfoglalatos szerver) és az energiafogyasztást befolyásoló rendszerjellemzők (pl. CPU teljesítménye, redundanciával 
rendelkező vagy nem rendelkező szerver, memória, meghajtók, kiegészítő eszközök) leírása megtalálható a műszaki specifikációban.  

A hibatűrő szerverek, a HPC-szerverek (HPC: nagy teljesítményű feldolgozás) és a beépített APA-val (kiegészítő feldolgozásgyorsítókkal) rendelkező szervereknek legfeljebb x pont adható [pontosítandó]. A 
szervermodellek pontozása a minimális teljesítményszintek javításának szintjén alapul, amelyet a szerverekre és az adattárolókra vonatkozó környezettudatos tervezési követelményekről szóló, (EU) 2019/424 
bizottsági rendelet előírásaival összhangban kell kiszámítani. 

Ellenőrzés 

Az ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia az adott szerver üresjárati teljesítményét az EN 303470 alapján történő teszteléssel és az (EU) 2019/424 bizottsági rendelettel összhangban (lásd ezenkívül a 
kísérő magyarázó megjegyzést). Amennyiben a szervermodell különböző konfigurációkban használható, a legmagasabb és a legalacsonyabb konfiguráció tesztelt teljesítményét kell bejelenteni. Alternatív 
megoldásként az ajánlattevő a megfelelést úgy is igazolhatja, hogy egy ugyanolyan modellű, hasonlóan konfigurált szerver vizsgálati jelentését nyújtja be. 

Magyarázó megjegyzés: az üresjárati teljesítmény kiszámítása az (EU) 2019/424 bizottsági rendeletnek megfelelően 

Az EN 303 470 a SERT tesztelési módszertan 2-es verzióján alapul, és egy konkrét üresjáratiteljesítmény-tesztet, hatásosteljesítmény-számítást és aktív hatékonysági mutatót tartalmaz. A környezettudatos 
tervezés követelményei értelmében ezeket az információkat a gyártóknak nyilvánosságra kell hozniuk.  

Az alapkövetelmények használata érdekében minden egyes szervertípus alsó küszöbértékét azon kiegészítő szerverkomponensek alapján kell kiszámítani, amelyeket szerepeltetni akarnak az ajánlatban, illetve 
amelyek szerepelnek az ajánlati felhívásban. 

A környezettudatos tervezés részletes leírása a követelményeket tartalmazó dokumentum III. függelékében található. A küszöbértékeket az alábbi egyenletnek megfelelően kell meghatározni: 

Pidle = Pbase+∑Padd_i 

ahol a Pbase a 3. táblázatban lévő üresjárati teljesítménybónusz, és az ΣPadd_i a további alkatrészek miatti, a 4. táblázatban meghatározott üresjárati teljesítménybónusz. Blade szerverek esetében a Pidle 
értékének kiszámítása úgy történik, hogy meghatározott összes mért üresjárati teljesítményt elosztják a vizsgálathoz beépített blade szerverek számával.  
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 AC2 Szerver összteljesítmény-igénye 

Ezen követelmény használata akkor javasolt, ha az ajánlatkérő szerv a becsült IT-munkamennyiség 
energiafogyasztásán alapuló ajánlatokat szeretne bekérni, majd ezt nyomon követni működés közben. 
A CPC1 követelménnyel összefüggésben használandó. 

A pontozás az adatközpontban telepítendő összes szervertípusra és azok konfigurációira kiszámított 
becsült összteljesítmény alapján történik.  

A különböző szerverkonfigurációk teljesítménye a konfigurációk maximális és minimális vizsgálatok 
adataiból interpolálható. A számítást az ajánlatkérő szerv által meghatározott munkamennyiségek 
alapján lehet elvégezni.   

Maximális pontszám adható a legkisebb összteljesítménnyel rendelkező ajánlatnak.  A többi ajánlatot 
a legjobb ajánlathoz képest arányosan pontozzák. 

Ellenőrzés 

Az ajánlattevőnek részletesen be kell mutatnia az összteljesítmény kiszámítását, amelynek alapja 
[pontosítandó]:  

• az összteljesítmény módszer szabványosított munkamennyiségekkel az EN 303470 
szabvány szerint, vagy 

• az ajánlatkérő szerv által meghatározott vizsgálati protokoll. 

Amennyiben a konfigurációk teljesítményét vizsgálati adatokból interpolálták, be kell nyújtani a 
használt módszerrel kapcsolatos információkat.   

 

Tárgy:  
IT-konszolidációs vagy - virtualizációs szolgáltatások vásárlása 

Be kell emelni, ha az adatközpontot harmadik fél üzemelteti. A CPC 4.2. követelménnyel összefüggésben használandó 

(azonos alap- és átfogó követelmények) 

AC3 Szerverhasználat 

A pontozás a becsült éves átlagos szerverkihasználtsági szint szerint történik az ajánlatkérő szervek adatkezelési és adatfeldolgozási követelményei alapján. A pontokat az alábbi tartományokkal összhangban 
adják: 

>70%: [meghatározott] pont 

40–70%: 0,8 x [meghatározott] pont 



 

25 

 

25–40%: 0,5 x [meghatározott] pont 

Ellenőrzés 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az SC1 pontban leírt eszközök alapján a becsült kihasználtság modellezését, számításait vagy becsléseit. 

Tárgy:  
Életciklusuk végéhez ért szerverekkel kapcsolatos szolgáltatások vásárlása 

AC4 Életciklusuk végéhez ért szerverek kezelése 

(azonos alap- és átfogó követelmények) 

A TS4 követelménnyel összefüggésben használandó 

Pontokat ér, ha az újrafelhasználási és újrafeldolgozási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek biztosítják, hogy az újrafelhasználásra alkalmatlan nyomtatott áramköri kártyákat és külső kábeleket elkülönítik és 
újrafeldolgozzák.   

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a meghatározott komponenseket újrafeldolgozták.  

Tárgy:  
Új/meglévő adatközpont építése/felújítása 

AC5 Energiafelhasználási hatékonyság (PUE) – tervezett PUE  

(azonos alap- és átfogó követelmények) 

Új/meglévő adatközpont építése/felújítása esetében alkalmazandó, ahol az IT-energiafelhasználás már meghatározható. 

Pontokat ér a legjobban teljesítő tervezett PUE-értéket (dPUE) tartalmazó ajánlat (a meghatározott pontok teljes egésze) adott IT-munkamennyiség (pl. a tervezett 50%-a) és meghatározott környezeti feltételek 
esetén. A PUE értékét az ISO/IEC 30134:2016 szabvány 2. része, az EN 50600-4-2:2016 szabvány vagy ezzel egyenértékű szabvány szerint kell meghatározni. 
 
Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek tervezési számításokat kell benyújtania, amelyekből kiderül a PUE kiszámításának módja az ISO/IEC 30134:2016 szabvány 2. része, az EN 50600-4-2:2016 szabvány vagy ezzel egyenértékű 
szabvány szerint. 

 

Tárgy:  
Vállalati adatközpont / szerverszobák működtetési és karbantartási szolgáltatásainak beszerzése  
AC6 Energiafelhasználási hatékonyság (PUE) – PUE fejlesztési potenciálja  

(azonos alap- és átfogó követelmények) 
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Meglévő adatközpont működtetése és karbantartása esetén használandó, ahol ismert a korábbi PUE értéke. Olyan szerverszobákra is alkalmazható, amelyek saját hűtési infrastruktúrával rendelkeznek.  

A pontozás az alapján történik, hogy az ajánlattevő milyen becsült potenciállal rendelkezik a PUE korábbi alapértékeinek javítása tekintetében [az alapértéket az ajánlatkérő szerv bocsátja rendelkezésre]. Az 
ajánlattételi becsléseket az ajánlatkérő szerv által meghatározott korábbi IT-munkamennyiség és környezeti feltételek alapján kell megtenni. A PUE értékét az ISO/IEC 30134:2016 szabvány 2. része, az EN 
50600-4-2:2016 szabvány vagy ezzel egyenértékű szabvány szerint kell meghatározni. 
 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania azokat a számításokat, amelyekből kiderül a PUE becslésének módja az ISO/IEC 30134:2016 szabvány 2. része, az EN 50600-4-2:2016 szabvány vagy ezzel egyenértékű 
szabvány szerint. 
Tárgy: 
Új/meglévő adatközpont építése/felújítása 

 AC7 A hűtőrendszer energiafogyasztása 
Pontokat ítélnek meg a tervezett adatközpont működtetéséhez szükséges becsült hűtési 
energiafogyasztás alapján a hely éghajlati viszonyait figyelembe véve. Pontokat ítélnek meg a 
legjobban teljesítő tervezetnek (a meghatározott pontok egésze). 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a tervezési becslési folyamat dokumentációját, modellezését és 
számításait. 

 

  AC8 Hulladékhő újrafelhasználása (új adatközpontok esetében) 

A követelményt a távfűtési rendszerek és hálózatok helyi elérhetőségéhez kell igazítani.  Javasolt egy 
átfogó odaítélési szempont létrehozása, ha a hatóság helyi lehetőségeket azonosít. 

Pontokat ítélnek meg azoknak az ajánlattevőknek, akik elkötelezik magukat amellett, hogy az 
adatközpont hulladékhőjének több mint x%-át [ajánlatkérő szerv által meghatározott százalékos 
érték], energia-újrafelhasználási tényezőként (energy reuse factor, ERF) kifejezve a helyi 
hőfogyasztóknak biztosítják. Egy további pontot ér az adatközpont által biztosított minden további 
10%-nyi hulladékhő.  

Az ERF értékét minden egyes létesítmény esetében az EN 5060046:2020 szabvány vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerint kell kiszámítani. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevő köteles benyújtani az ETSI ES 205 200-2-1 vagy azzal egyenértékű szabvány alapján 
végzett számításokat, valamint a hő-újrafelhasználási rendszereket és a csatlakozásokat bemutató 
műszaki rajzokat. A szerződéses megállapodások vagy szándéknyilatkozatok bizonyítékait a 
potenciális ügyfelektől kell beszerezni. 
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Tárgy: 

• Kollokációs szolgáltatások közbeszerzése 
• Üzemeltetési szolgáltatások közbeszerzése 
• Felhőalapú szolgáltatások közbeszerzése 
• Vállalati adatközpont / szerverszoba működtetése és karbantartása 

 
 AC9 Hulladékhő újrafelhasználása (kihelyezett szolgáltatások) 

Javasolt egy átfogó odaítélési szempont létrehozása, ha a hatóság a szolgáltatás beszerzését 
fontolgatja.  
 
Pontokat ítélnek meg a szerződés teljesítésére használt létesítmények bejelentett energia-
újrafelhasználási tényezője (ERF) alapján. Az ajánlatkérő annak arányában ad pontot, hogy melyik 
ajánlattevő kínálja a legnagyobb energia-újrafelhasználási tényezőt. 
Az ERF értékét minden egyes létesítmény esetében az EN 5060046:2020 szabvány vagy azzal 
egyenértékű szabvány szerint kell kiszámítani. 
Ellenőrzés:  
Az ajánlattevő köteles benyújtani az EN 5060046:2020 szabvány vagy azzal egyenértékű szabvány 
alapján végzett számításokat.  

Az ERF harmadik fél által végzett ellenőrzése is elfogadható bizonyítékként. 

Harmadik fél által ellenőrzött energiagazdálkodási rendszerek (az ISO 50001 alapján) vagy 
környezetközpontú irányítási rendszerek (a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer vagy az 
ISO 14001 alapján) jelentése is elfogadható bizonyítékként, amennyiben feltünteti a kiszámított ERF-
értéket. 

 
AC10 Megújulóenergia-tényező (renewable energy factor, REF) 

Be kell emelni, ha az adatközpontot harmadik fél üzemelteti. A pontok kizárólag azoknak az 
ajánlattevőknek ítélhetők oda, amelyek megfelelnek az IT és M&E-rendszerteljesítmény 

AC10 Megújulóenergia-tényező (renewable energy factor, REF) 

Be kell emelni, ha az adatközpontot harmadik fél üzemelteti. A pontok kizárólag azoknak az 
ajánlattevőknek ítélhetők oda, amelyek megfelelnek az IT és M&E-rendszerteljesítmény 
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minimumkövetelményeinek. Felhőalapú szolgáltatások esetén a REF kérhető a szolgáltatást nyújtó 
telephelyek középértékeként. 

Az ajánlatkérő annak arányában ad pontot, hogy melyik ajánlattevő kínálja a legnagyobb REF-értéket a 
villamosenergia-felhasználására vonatkozóan. 

Az adatközpontban szolgáltatott és felhasznált energia REF-értékét az EN 50600-4-3 szabvány8 alapján 
kell kiszámítani. 

A REF-értékhez hozzájáruló villamos energiának megújuló energiaforrásokból kell származnia a 
2009/28/EK irányelvben9 meghatározottak szerint. 

Ellenőrzés: 

Jelenteni kell a számítások alapjául szolgáló REF értékét, valamint a villamosenergia-ellátási és -
használati adatokat.   

Az REF harmadik fél által végzett ellenőrzése is elfogadható bizonyítékként. 

Harmadik fél által ellenőrzött energiagazdálkodási rendszerek (ISO 50001 alapján) vagy 
környezetközpontú irányítási rendszer (a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer vagy az ISO 
14001 alapján) jelentése is elfogadható bizonyítékként, amennyiben feltünteti a kiszámított REF-értéket. 

 

minimumkövetelményeinek. Felhőalapú szolgáltatások esetén a szimulált REF kérhető a szolgáltatást 
nyújtó telephelyek középértékeként. 

Az ajánlatkérő annak arányában ad pontot, hogy melyik ajánlattevő kínálja a legnagyobb szimulált 
REF-értéket a villamosenergia-felhasználására vonatkozóan. 

Az adatközpontban szolgáltatott és felhasznált energia REF-értékét az EN 50600-4-3 szabvány 
alapján kell kiszámítani. A termelőkapacitás terhelési profilját ezután össze kell kapcsolni az 
adatközpont előrejelzett terhelési profiljával.  

A REF-értékhez hozzájáruló villamos energiának megújuló energiaforrásokból kell származnia a 
2009/28/EK irányelvben meghatározottak szerint. 

Ellenőrzés:  

Jelenteni kell a számítások alapjául szolgáló REF értékét, valamint a villamosenergia-ellátási és -
használati adatokat és terhelési profilokat.  

Az REF harmadik fél által végzett ellenőrzése is elfogadható bizonyítékként. 

Harmadik fél által ellenőrzött energiagazdálkodási rendszerek (az ISO 50001 alapján) vagy 
környezetközpontú irányítási rendszerek (a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer vagy az 
ISO 14001 alapján) jelentése is elfogadható bizonyítékként, amennyiben feltünteti a kiszámított REF-
értéket. 

 
Magyarázó megjegyzés: Eredetigazolás 

A 2009/28/EK és a 2004/8/EK irányelvek értelmében minden uniós ország jogilag köteles eredetigazolási rendszereket létrehozni a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia számára. Ezek jó 
ellenőrzési jogalapként szolgálnak. Felhívjuk figyelmét, hogy az eredetigazolási rendszerek kötelező alkalmazásának jelenlegi állapota eltérő lehet a tagállamok között.  

Ennek alternatívája lehet a beszállító számára, hogy független bizonyítékot nyújt be arról, hogy ennek megfelelő mennyiségű villamos energiát generált megújulóként meghatározott forrásokból (pl. értékesíthető 
tanúsítvány a kormány által jóváhagyott független kibocsátó szervtől). A másik alternatíva, ha a szolgáltatott villamos energiát 1. típusú ökocímkével látják el, amelynek a meghatározása legalább olyan szigorú, 
mint a 2009/28/EK irányelvben található definíció. 

 
AC11 Hűtőközegek keverékének globális felmelegedési potenciálja  

Be kell emelni, ha az adatközpontot harmadik fél üzemelteti 

Lásd még: TS10. 

 

 
8 EN 50600-4-3 EURÓPAI SZABVÁNY – Információtechnológia – Adatközpontok és infrastruktúrák – 4-3. rész: Megújulóenergia-tényező 
9Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról. 2021. június 30-tól a megújuló energiaforrások 2009/28/EK irányelvet hatályon kívül helyező 
2018/2001/EU irányelvben meghatározott definíciója alkalmazandó. 
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Pontok ítélhetők meg a hűtőközegek keverékére vonatkozó globális felmelegedési potenciál (GWP) azon 
súlyozott átlaga alapján, amelyet az adatközpont hűtőrendszerében akarnak használni. Ezt az (EU) 
517/2014 rendelet IV. mellékletével összhangban kell kiszámítani (lásd a magyarázó megjegyzést). A 
pontokat a következő kapott GWP súlyozott átlagértékek szerint osztják el. Legfeljebb x pont 
[pontosítandó] adható: 

• x pont a 0 és 10 közötti tartományban lévő súlyozott átlagos GWP-értékekre 

• 0,6x pont a 11 és 150 közötti tartományban lévő súlyozott átlagos GWP-értékekre 

• 0,2x pont a 151 és 750 közötti tartományban lévő súlyozott átlagos GWP-értékekre. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőknek jelenteniük kell a globális felmelegedési potenciál súlyozott átlagának kiszámítását, 
ideértve a helyszíneken használt hűtőközegek leltározásához vagy a szolgáltatás nyújtásához használt 
számításokat, és bizonyítaniuk kell az (EU) 517/2014 rendelet IV. mellékletében leírt módszerrel való 
következetességet.  

Az ajánlattevőnek bizonyítania kell a számításban jelentett hűtőközegek használatát. 

Harmadik fél által ellenőrzött energiagazdálkodási rendszer (az ISO 50001 alapján) vagy 
környezetközpontú irányítási rendszer (a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer vagy az ISO 
14001 alapján) hűtőközegek használatáról szóló jelentése is elfogadható bizonyítékként.  

Magyarázó megjegyzés: Hűtőközegek keverékei teljes GWP-értékének kiszámítási módja az (EU) 517/2014 rendelet IV. melléklete szerint   

A keverék GWP-jét eltérő rendelkezés hiányában az egyes anyagok – ideértve a fluortartalmú üvegházhatású gázoktól eltérő anyagokat is – GWP-jükkel szorzott tömegarányai összegének súlyozott átlagaként 
kell kiszámítani. A képlet a következő: 

�(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑋𝑋 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑌𝑌 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) + (𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑁𝑁 % 𝑥𝑥 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺) 

ahol a % a ±1%-os tűréshatárral megengedett tömeg szerinti hozzájárulás. Az (EU) 517/2014 rendelet I. mellékletében felsorolt hűtőközegek GWP-je. 

Az (EU) 517/2014 rendelet 6. cikke már előírja a fluortartalmú üvegházhatású gázok mennyiségének és típusának dokumentációját.   
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3.4 Szerződésteljesítési záradékok  
Fő követelmények Átfogó követelmények 

Tárgy:  

• Vállalati adatközpontok vagy szerverszobák működtetési és karbantartási szolgáltatásainak beszerzése  
  CPC1 Az IT-energiafogyasztás nyomon követése 

Be kell emelni, ha az adatközpontot harmadik fél üzemelteti. Az AC2 követelménnyel összefüggésben 
használandó. 

A vállalkozó köteles havi és éves adatokat benyújtani az adatközpontban lévő IT-berendezésekkel 
kapcsolatban. 
Az energiafogyasztás nyomon követésének összhangban kell lennie az EN 50600-2-3-as szabvány 
követelményeivel és ajánlásaival. 
 

CPC2 Az IT-berendezések kihasználtságának nyomon követése  

(azonos alap- és átfogó követelmények) 

Be kell emelni, ha az adatközpontot harmadik fél üzemelteti. Az AC3 követelménnyel összefüggésben használandó. 

A vállalkozó köteles időszakos jelentéseket benyújtani az ügyfélnek az adott IT-projekt optimalizálási elemzéséről és a megállapodásban szereplő kihasználtsági célok eléréséről. 
A szolgáltatónak havonta mérnie és jelentenie kell az adatközpontban lévő szerverek kihasználtsági arányát az ISO 30134-5 szabvány alapján.  
 
Tárgy:  

• Életciklusuk végéhez ért szerverekkel, adattárolókkal és hálózati berendezésekkel kapcsolatos szolgáltatások beszerzése 

CPC3 Jelentések az életciklusuk végéhez ért szerverekről, adattárolókról és hálózati berendezésekről 

(azonos alap- és átfogó követelmények) 

A TS4 követelménnyel összefüggésben használandó. 

A vállalkozó köteles jelentést benyújtani a leltárban szereplő berendezések állapotáról az összes tétel újrafelhasználásra, újrafeldolgozásra vagy ártalmatlanításra való előkészítése után. A jelentésben meg kell 
jelölni az újrafelhasznált vagy újrafeldolgozott tételek arányát, valamint hogy ezek az EU-ban maradtak-e vagy exportálták azokat. 

Az EU-ban újrafeldolgozott berendezések és alkatrészek esetében az újrafeldolgozási létesítmények alábbi bizonyítékait kell elfogadni: 

• a 2008/98/EK irányelv 23. cikke szerinti nemzeti illetékes hatóság által kiadott érvényes igazolás vagy  

• az EN 50625-1 szabvány vagy azzal egyenértékű megfelelési rendszer műszaki követelményeinek megfelelő harmadik fél általi tanúsítás. 
Amennyiben a berendezéseket és az alkatrészeket exportálják újrafelhasználás vagy újrafeldolgozás céljából, a vállalkozóknak meg kell adniuk az alábbi szállítmány- és kezelési információkat:  
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• az újrafelhasználásra szánt berendezések szállítási adatai az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EU irányelvvel összhangban.   
Az EU-n kívül kezelni kívánt elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak exportálása esetén a harmadik fél általi tanúsítás a követelményben megfogalmazott, az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékaira vonatkozó minimumkövetelményeknek, az EN 50625-1 szabvány vagy azzal egyenértékű megfelelési rendszer10 műszaki követelményeinek való megfelelésről. 
 

 
10 A jelen követelmények megírása idején az alábbi megfelelési rendszerek teljesítik ezeket a követelményeket: a WEEE kezeléséről szóló WEEELABEX:2011 („Treatment of WEEE”) szabvány; az elektronikai hulladékok újrafeldolgozóira 
vonatkozó felelősségteljes újrafeldolgozásról szóló (R2 2013) („Responsible Recycling”) szabvány; a felelősségteljes újrafeldolgozásra és az elektronikai berendezések újrafelhasználására vonatkozó e-Stewards 2.0 verziójú szabvány; az 
életciklusuk végét elért elektromos és elektronikai berendezések begyűjtéséről, tárolásáról, szállításáról és kezeléséről szóló AS/NZS 5377:2013 ausztrál/új-zélandi szabvány.   
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Tárgy: 
– Új adatközpont építése 
– Meglévő épület bővítése új adatközpont- és szerverszoba-infrastruktúrával 
– Meglévő szerverszobák és/vagy adatközpontok új vagy meglévő adatközpontokba történő konszolidálását biztosító szolgáltatások 

  CPC4 Az energiafelhasználási hatékonyság (PUE) bizonyítása átadáskor 

Az AC5 követelménnyel összefüggésben használandó. A bizonyítás és a jelentés moduláris alapon 
végezhető, ahol ez az adatközpont kialakítása és működése szempontjából releváns. 

Az adatközpont-rendszerek / integrált rendszerek üzembe helyezésének tartalmaznia kell egy olyan 
vizsgálatot, amely részleges és teljes terhelésen szimulálja az IT-berendezések munkamennyiségét, az 
áramellátási és hűtési rendszerek pedig automatikus üzemmódban vannak. 

Az adatközpont áramfogyasztásának és az IT-berendezések áramfogyasztásának teljes vagy 
egyértelműen azonosított modulját a környezeti feltételekkel együtt kell feljegyezni. A tényleges 
teljesítmény ezután összehasonlítható az AC5. pont célkitűzéseivel. 

Az ISO/IEC 30134:2016 szabvány 2. része, az EN 50600-4-2:2016 szabvány vagy ezzel egyenértékű 
szabvány szerint mért értékeken és részleges terhelésen alapuló azonnali PUE értékét megjelenítő 
adatok. 
 

Tárgy: 
Vállalati adatközpontok és szerverszobák működtetési és karbantartási szolgáltatásainak beszerzése  
CPC5 Az energiafelhasználási hatékonyság (PUE) bemeneti értékeinek nyomon követése 
(azonos alap- és átfogó követelmények) 

Az AC5 és az AC6 követelménnyel összefüggésben használandó 

Az adatközpont üzemeltetőjének éves jelentést kell benyújtania, amely tartalmazza az adott év átlagos és havi bontású adatait az adatközpont teljes mért energiafogyasztására vonatkozóan, valamint ezen belül 
az M&E rendszerek és az IT-berendezések áramfogyasztását. 
 
 
 
 
Tárgy: 
– Új adatközpont építése 
– Meglévő épület bővítése új adatközpont- és szerverszoba-infrastruktúrával 
– Meglévő szerverszobák és/vagy adatközpontok új vagy meglévő adatközpontokba történő konszolidálását biztosító szolgáltatások 
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 CPC6 A kialakítási szempontok bevált gyakorlatainak végrehajtása 
Ezt a követelményt a TS6. szerződésteljesítési záradékkal együtt kell használni. 

A végleges terv alapján az adatközpontot a szerződés teljesítése során [fel kell venni az uniós 
magatartási kódexben történő részvételre / harmadik félnek kell ellenőriznie az EN50600 TR99-1 
előírásainak megfelelően].  

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az uniós magatartási kódexben történő részvételre szánt végleges 
terveket. A jelentési űrlap éves frissített verzióiról ugyancsak be kell nyújtani egy példányt az 
ajánlatkérő szervnek.  

Az ajánlatkérő szerv fenntartja magának a jogot arra, hogy egy harmadik féltől az adatközpont 
ellenőrzéséről szóló jelentést kérjen a bevált módszerek végrehajtásának ellenőrzése érdekében.   

Tárgy: 
Vállalati adatközpontok és szerverszobák működtetési és karbantartási szolgáltatásainak beszerzése  
 CPC7 A hűtőrendszer energiafogyasztásának nyomon követése 

Be kell emelni, ha az adatközpontot harmadik fél üzemelteti. Az AC7 követelménnyel összefüggésben 
használandó. 

Az adatközpont üzemeltetőjének havi és éves adatokat kell benyújtania az adatközpont 
hűtőrendszerének energiafogyasztásáról. A nyomon követést az EN 50600-4-2:2016 szabvány vagy 
azzal egyenértékű iránymutatásokkal összhangban kell meghatározni. 

  CPC8 A hőszállítás és a kapcsolat nyomon követése  

Be kell emelni, ha az adatközpontot harmadik fél üzemelteti a TS8 műszaki specifikációval, valamint az 
AC8 és AC9 odaítélési szempontokkal együtt. 

Az adatközpont üzemeltetőjének havi adatokat kell benyújtania a helyi hőfogyasztóknak nyújtott hő 
mennyiségéről.   
Ezen túlmenően az energia-újrafelhasználási tényezőt (ERF) az EN 5060046:2020 vagy azzal 
egyenértékű szabvány alapján kell kiszámítani és jelenteni.  
Az ajánlatkérő szervnek kérésre ellenőrzés céljából hozzáférést kell biztosítani az adatközpontban 
lévő berendezésekhez és hálózati kapcsolathoz. 
 
 
 
 

Tárgy:  

• Kollokációs szolgáltatások közbeszerzése 
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• Üzemeltetési szolgáltatások közbeszerzése 
• Felhőalapú szolgáltatások közbeszerzése 

 
CPC9 Megújulóenergia-tényező (renewable energy factor, REF)  

Az AC10 követelménnyel összefüggésben használandó. 

Az adatközpont vagy a helyszíni/helyszínhez közeli termelőkapacitás üzemeltetőjének havi adatokat kell benyújtania a megvásárolt megújuló energiával vagy a termelt megújuló energiával kapcsolatban. A 
külső üzemeltetőknek összehasonlítási célból be kell nyújtaniuk az adatközpont teljes mért energiafogyasztását. 
 
Tárgy:  

• Kollokációs szolgáltatások közbeszerzése 
• Üzemeltetési szolgáltatások közbeszerzése 
• Felhőalapú szolgáltatások közbeszerzése 
• Vállalati adatközpontok és szerverszobák működtetési és karbantartási szolgáltatásainak beszerzése 

 CPC10 Hűtőközegek keverékének globális felmelegedési potenciálja 

Be kell emelni, ha az AC11 szempontot használják. 

Az adatközpont üzemeltetője köteles nyomon követni és ellenőrizni a hűtőrendszer üvegházhatást 
okozó gázainak kibocsátását az ajánlattételi szakaszban tett becsléshez képest. 
A tényleges nyomon követett kibocsátást a működés minden egyes évében jelenteni kell a mért 
energiafogyasztás alapján, valamint biztosítani kell a harmadik fél által végzett ellenőrzést, ha kérik. 
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4 ÉLETCIKLUSKÖLTSÉG-ELEMZÉS 
Az életciklusköltségek kiszámítása (a továbbiakban: LCC) egy vizsgált termék vagy 
szolgáltatás teljes költségének megbecsülésére használt módszer. Az életciklusköltség-
elemzési modell a hatóságok esetében főleg az alkalmazott üzleti modellhez kapcsolódik. 
Szerverszobák és vállalati adatközpontok esetében az adatközpontok/szerverszobák hatósági 
tulajdonosa felelős a tőkekiadásokért (CAPEX), ideértve az IT-, a mechanikus és elektromos 
berendezések vásárlását és telepítését az épületben, valamint az épület infrastruktúráját is. 
Ezenkívül a létesítmény leszereléséhez kapcsolódó, az életciklus végén jelentkező költségeket 
közvetlenül a hatóság fedezi. 
Ehhez képest az adatközponti szolgáltatások vásárlása (pl. kollokációs modellek vagy 
viszonteladói partnerek (MSP)) megváltoztatja a hatóságok költségmodelljét a kisebb CAPEX 
és a nagyobb működési kiadások (OPEX) irányába, amely a megvásárolt szolgáltatásokhoz 
kapcsolódó díjak formájában jelenik meg. Az 1. táblázat az adatközpontok és szerverszobák 
életciklusköltség-struktúrájának indikatív megértését teszi lehetővé. 

1. táblázat Az adatközpontok tulajdonosainak és ügyfeleinek indikatív 
életciklusköltségei 

Költségkategória Adatközpont felhasználójának / ügyfeleinek 
költségtartománya (a teljes életciklusköltség %-os 
lebontása) 

 Szerverszobák Vállalat Kollokáció MSP 

CAPEX-létesítmények  1–5% 15–20% 1–5% 0% 

CAPEX IT 30–60% 30–40% 40–50% 0% 

OPEX-létesítmények 10–30% 10–15% 5–15% 35–50% 

OPEX IT 20–40% 25–35% 30–40% 50–70% 

Leszerelés 5–10% 5–10% 1–5% 0% 

Életciklusuk végéhez ért 
létesítmények 

1–5% 1–5% N/A N/A 

 
Az adatközpontokra, szerverszobákra és felhőszolgáltatásokra vonatkozó uniós zöld 
közbeszerzési követelmények pozitív hatással lesznek néhány kulcsfontosságú költségre, 
amelyeket egy adatközpont életciklusának elemzésében figyelembe kell venni. Habár 
rendkívül nehéz megbecsülni a konkrét költségmegtakarításokat, ezen követelmények 
alkalmazása jelentősen csökkentheti az életciklusköltségeket. Az életciklusköltség-elemzésben 
lévő egyes követelmények várható hatásának minőségi leírása az alábbiakban található: 
IT-berendezésekhez kapcsolódó kiadások 

• A szerverek energiahatékonyságával kapcsolatos követelmények 
csökkenthetik a létesítmény OPEX-költségeit (a szerverek villamosenergia-
fogyasztásának közvetlen csökkentésének köszönhetően). Ez növelheti az 
adatközpont számítási kapacitását is, és elkerülhetővé teszi az infrastruktúra 
bővítését és az ehhez kapcsolódó költségeket (amelyek a CAPEX és OPEX 
értékeit is érintik). 
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• A szerverek optimalizálásával kapcsolatos követelmények: A kihasználtság 
növelése csökkenti a CAPEX-költségeket, mivel ugyanazt a munkát kevesebb 
IT-berendezéssel végzik el. Ezenkívül az OPEX-hez kapcsolódó 
energiaköltségek is csökkennek, mivel csökkenti a mechanikus és elektromos 
hűtési igényeket. 

• Az életciklusuk végéhez ért berendezések kezelésével kapcsolatos 
szempontok ösztönözhetik a gyártókat és az elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékainak kezelésére szakosodott cégeket arra, hogy az 
élettartamuk végére ért berendezések készleteire nyújtsanak be ajánlatokat. Ez 
lehetővé teheti a berendezés maradványértékének részleges visszanyerését. 

• Az IT-berendezések javíthatóságára és frissíthetőségére vonatkozó 
követelmények előnye lehet, hogy csökkentik a berendezések karbantartására 
fordított működési kiadásokat (OPEX IT).  Ezek a kiadások egy adatközpont 
élettartama során azonosak lehetnek az induló tőkekiadásokkal.  

• Az IKT működési tartományával kapcsolatos követelmények:  A nagy 
adatközpontok teljes villamosenergia-számláin a hűtési költségek rendkívül 
kiemelt helyet foglalnak el. A szélesebb körű környezeti feltételeknek (nem 
folyamatos műveletek) ellenálló IT-berendezések vásárlása pozitív hatással van 
a rugalmasságra és az adatközpont költségére. Ez akkor releváns, ha ingyenes 
hűtést és/vagy gazdaságos hűtőrendszerek bevezetését teszi lehetővé, így 
csökkentve a mechanikus és elektromos beépített kapacitást, valamint a 
létesítmény tőkeköltségeit és működési költségeit.  Annak ellenére, hogy az IT 
CAPEX költségei várhatóan magasabbak lesznek, az energiaköltségek 
megtakarításai ellensúlyozzák a kezdeti magasabb vételárat. 

 
Mechanikus és elektromos rendszerekhez kapcsolódó kiadások 

• Az energiafelhasználási hatékonysággal (PUE) kapcsolatos körülmények: 
a PUE csökkentésének megvalósításához számos stratégiát lehet követni, 
például kombinálva az M&E-berendezések hatékonysága, a működési feltételek 
és a hőtechnikai kialakítás terén elért javításokat. Az alacsony 
energiafogyasztás csökkenti a működési költségeket. 

• A hulladék újrafelhasználásával kapcsolatos követelmények: a potenciális 
költségek és előnyök nagy mértékben helyszínspecifikusak, de érték érhető el, 
ha a távfűtés már rendelkezésre áll vagy tervezik. Feltételezzük, hogy a 
hulladékhőt nem használják fel újra ott, ahol nincs rá kereslet. Az 
esettanulmányok alapján a léghűtéses IKT-berendezések és hőszivattyúk 
becsült megtérülési ideje körülbelül 3 év, ha a távfűtést részben egy harmadik 
fél finanszírozza. A hő magasabb hőmérsékleten történő felvételét lehetővé tévő 
folyadékhűtés növelheti ennek vonzerejét a hőszivattyúkra fordított csökkentett 
vagy nulla beruházási (és működési) költségeknek köszönhetően. 

• A működési feltételek ellenőrzésével és a hűtőrendszerek bevált 
módszereivel kapcsolatos követelmények: A hűtési igény csökkentése pozitív 
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hatással van az OPEX-létesítményekben lévő adatközpontok 
életciklusköltségeire. Bizonyos módszerek az M&E szükséges telepített 
kapacitásának csökkentését is lehetővé teszik, ezzel csökkentve a beruházási 
kiadások csökkentését. 

• A hűtőközegek használatával kapcsolatos követelmények: Ha ingyenes vagy 
gazdaságos hűtési megoldások telepítésével elkerülik a magas GWP-vel 
rendelkező hagyományos hűtőközegek használatát, a működési költségek 
csökkenthetők a hagyományos légkondicionáláshoz képest, feltételezve, hogy a 
szükséges beruházás kevesebb mint 10 év alatt megtérül11. Ugyanakkor jelentős 
beruházási költségekkel kell számolni, különösen a kis méretű szerverszobák és 
a szerkezetileg integrált közepes méretű adatközpontok esetében. Ráadásul a 
fluorgázok fokozatos kivonása a hűtőközegekből várhatóan magasabb 
működési árakhoz vezet a hagyományos hűtőközegek használata esetén. Ez arra 
ösztönözheti a piacot, hogy környezetbarátabb, potenciálisan kevésbé költséges 
alternatívákat használjon. 

• A megújulóenergia-tényezővel kapcsolatos követelmények: A költségek a 
piactól, a beszállítótól és az adatközpont egyedi helyzetétől függnek. 

 
  

 
11 Éghajlatbarát légkondicionálás természetes hűtőközegekkel. Integratív elképzelések az adatközpontokkal rendelkező nem lakóépületek 
számára. Német Szövetségi Környezetvédelmi Minisztérium, Építésügyi és Nukleáris Biztonsági (BMUB) és Környezetvédelmi Ügynökség. 
2016. december Elérhető: https://www.umweltbundesamt.de/dokument/climate-friendly-air-conditioning-natural 
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I. FÜGGELÉK: A LÉGHŰTÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI 
A 2 bemutatja a szerverekre és az adattárolókra vonatkozó környezettudatos tervezési 
követelményekről szóló (EU) 2019/424 rendelet működési feltételek szerinti osztályait. 
2. táblázat: Szerverek és adattárolók működési feltételek szerinti osztályai 

 Száraz hőmérséklet, °C Páratartalom-tartomány, 

kondenzáció nélkül 

  

Működési 

feltételek 

szerinti 

osztály 

Megengedett 

tartomány 

Ajánlott 

tartomány 

Megengedett 
tartomány 

Ajánlott 

tartomány 

Maximális 

harmatpont 

(°C) 

Maximális 

változási 

gyakoriság 

(°C/óra) 

A1 15–32 18–27 –12 °C 
harmatpont 
(DP) és 8%-os 
relatív 
páratartalom 
(RH): 

17 °C DP és 
80%-os RH 

–9 °C DP: 

15°C DP és 

60%-os RH 

17 5/20 

A2 10–35 18–27 –12 °C DP és 
8% RH: 

21°C DP és 
80%-os RH 

Ugyanaz, mint 

az A1 

21 5/20 

A3 5–40 18–27 –12 °C DP és 
8% RH: 

24°C DP és 
85%-os RH 

Ugyanaz, mint 

az A1 

24 5/20 

A4 5–45 18–27 –12 °C DP és 
8% RH: 

24°C DP és 
90%-os RH 

Ugyanaz, mint 

az A1 

24 5/20 
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II. FÜGGELÉK: FOLYADÉKHŰTÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK SZERINTI 
OSZTÁLYAI  

Az alábbi táblázat a létesítmény vízellátási hőmérsékletére vonatkozó működési feltételek 
szerinti osztályokat, valamint az osztályon belül meghatározott, kapcsolódó 
hűtőberendezéseket mutatja be az ASHRAE folyadékhűtéssel kapcsolatos iránymutatásaiban12 
leírtak szerint. 
3. táblázat: Folyadékhűtés működési feltételek szerinti osztályai 

Osztály 

 

Fő hőleadó 

 
Kiegészítő folyadékhűtő berendezés Ellátási vízhőmérséklet (°C) 

W2 

 

Hűtő/hűtőtorony 

 
Vízoldali tápvízelőmelegítő (szárazhűtővel 
vagy hűtőtoronnyal) 

2–27 

 

W3 

 
Hűtőtorony Hűtő 2–32 

W4 
Vízoldali tápvízelőmelegítő 
(szárazhűtővel vagy 
hűtőtoronnyal) 

N/A 

 

2–45 

 

W5 

 
Épület vagy távfűtési hálózat Hűtőtorony > 45 

  

 
12 ASHRAE (2011). Adatfeldolgozási környezetek hőmérsékleti irányelvei   
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III. FÜGGELÉK: ÜRESJÁRATI TELJESÍTMÉNY 
A szerverekre és az adattárolókra vonatkozó környezettudatos tervezési követelményekről 
szóló, (EU) 2019/424 bizottsági rendelet értelmében a szerverek üresjárati teljesítményét (Pidle) 
– a hibatűrő szervereket, a HPC szervereket és a beépített APA-val rendelkező szervereket 
kivéve – az alábbi egyenlet segítségével kell kiszámítani: 
Pidle = Pbase+∑Padd_i 

ahol a Pbase a 4ban lévő üresjárati teljesítménybónusz, és az ΣPadd_i a további alkatrészek miatti, 
az 5ban meghatározott üresjárati teljesítménybónusz. Blade szerverek esetében Pidle értékének 
kiszámítása úgy történik, hogy meghatározott összes mért üresjárati teljesítményt elosztják a 
vizsgálathoz beépített blade szerverek számával. A több csomópontos szerverek esetében meg 
kell állapítani a foglalatok csomópontonkénti számát, a Pidle  értékének kiszámításához pedig 
el kell osztani a teljes mért teljesítményt a tesztelt házba beépített csomópontok számával.   
4. táblázat: A tétlen állapot melletti, alapszintű engedélyezett teljesítmények 

Terméktípus Tétlen állapot melletti, alapszintű engedélyezett 
teljesítmény 

egyfoglalatos szerverek (nem blade vagy több csomópontos 
szerverek) 

25 

kétfoglalatos szerverek (nem blade vagy több csomópontos 
szerverek) 

38 

Blade vagy több csomópontos szerverek 40 

 

5. táblázat: A tétlen állapot melletti, a kiegészítő alkatrészek tekintetében engedélyezett 
teljesítmények 

Rendszerjellemzők Az alábbiakra vonatkozik  A tétlen állapot melletti, kiegészítő 
engedélyezett teljesítmények 

A CPU teljesítménye Valamennyi szerver 1 foglalat:  10 × PerfCPU W 
2 foglalat:  7 × PerfCPU W 

Kiegészítő tápegységek Kifejezetten az energiaellátási redundancia 
érdekében beépített tápegységek 

10 watt/tápegység 

HDD vagy SSD Beépített HDD-nként vagy SSD-nként 5,0 watt/HDD vagy SSD 
Kiegészítő memória A beépített memória 4 GB-nál nagyobb 0,18 W/GB 
Kiegészítő pufferelt 
DDR csatorna 

A beépített pufferelt DDR csatornák száma több 
mint 8 

4,0 watt/pufferelt DDR csatorna 

Kiegészítő I/O 
eszközök 

A beépített eszközök száma több mint 2 db ≥ 1 
gigabites, alaplapra integrált Ethernet port 

< 1 Gb/s Nincs engedélyezett teljesítmény 
= 1 Gb/s 2,0 watt/aktív port 
> 1 Gb/s és < 10 Gb/s: 4,0 watt/aktív port 
≥ 10 Gb/s és <25Gb/s: 15,0 watt/aktív port 

≥ 25 Gb/s és <50Gb/s: 20,0 watt/aktív port 

≥ 50 Gb/s 26,0 W/aktív port 
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