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1 BEVEZETÉS 
 

Az uniós zöld közbeszerzési követelmények célja, hogy megkönnyítsék a közigazgatási szervek számára az áruk, szolgáltatások és építési beruházások 

kisebb környezeti hatással történő beszerzését. A követelmények alkalmazása önkéntes. A követelmények úgy vannak megfogalmazva, hogy az adott 

szerv – amennyiben azt megfelelőnek ítéli – minimális szerkesztéssel (részben vagy egészben) beépíthesse azokat az ajánlattételhez szükséges 

dokumentációjába. Az ajánlati felhívás közzétételét megelőzően a közigazgatási szerveknek ajánlott ellenőrizniük a beszerezni kívánt áruk, 

szolgáltatások és építési beruházások elérhető kínálatát a működési helyüknek megfelelő piacon. Amennyiben az ajánlatkérő szerv használni kívánja az 

e dokumentumban javasolt követelményeket, akkor egyúttal arról is gondoskodnia kell, hogy az uniós közbeszerzési jogszabályokban rögzített 

követelmények teljesüljenek (lásd például a 2014/24/EU irányelv 42. cikkét, 43. cikkét, 67. cikkének (2) bekezdését vagy 68.cikkét, valamint az egyéb 

uniós közbeszerzési jogszabályokban foglalt hasonló rendelkezéseket).Az e kérdéskörhöz kapcsolódó gyakorlati szempontokat a környezetbarát 

közbeszerzésről szóló 2016. évi kézikönyv ismerteti, amely a következő internetcímen érhető el: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm 

Ez a dokumentum a közúti közlekedésre vonatkozó, átdolgozott uniós zöld közbeszerzési követelményeket sorolja fel. A kísérő műszaki jelentés 

részletesen ismerteti e követelmények kiválasztásának indokait, és tartalmazza a további tájékozódáshoz szükséges hivatkozásokat.A követelmények a 

következőkre tagolódnak: kiválasztási szempontok, műszaki leírás, odaítélési szempontok és szerződésteljesítési kikötések.A követelmények alábbi két 

típusa különböztethető meg: 

 alapkövetelmények: rendeltetésük szerint a zöld közbeszerzés egyszerű alkalmazására nyújtanak módot. Az egyes termékek környezeti 

teljesítményének elsődleges területeire összpontosítanak, célul tűzve ki a vállalatokra háruló adminisztratív költségek minimalizálását; 

 átfogó követelmények: a környezeti teljesítmény több aspektusát, illetve magasabb szintjeit veszik figyelembe olyan hatóságok eszközeként, 

amelyek ambiciózusabb környezetvédelmi és innovációs eredményeket tűznek ki célul. 

Az „ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében” szövegrész beillesztésére akkor kerül sor, ha a követelmények mindkét típus esetében 

megegyeznek. 
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1.1 Fogalommeghatározás és hatály 
 

A „közúti közlekedés” termékcsoport az alábbi jármű- és szolgáltatáskategóriákból áll: 

1. kategória: személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és L kategóriájú járművek beszerzése, lízingelése vagy bérlése: 

- személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek: a 2007/46/EK irányelv szerinti M1 és N1 kategóriájú járművek; 

- a 168/2013/EU rendelet szerinti L kategóriájú járművek. 

A különleges rendeltetésű járművek, például a páncélozott járművek nem tartoznak ebbe a körbe. 

 

2. kategória: mobilitási szolgáltatások: 

- a közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 60130000-8 kódja alá tartozó különleges közúti személyszállítási szolgáltatások; 

- a 60140000-1 CPV-kód alá tartozó nem menetrendszerű utasszállítás. E körbe tartoznak a szerződéses közforgalmú közlekedési szolgáltatások 

(taxitársaságoknak vállalkozásba adott közforgalmú közlekedés, például önállóan közlekedni nem tudó tanulók szállítása); 
- a 60172000-3 CPV-kód alá tartozó, busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel; 

-  a 60120000-5 CPV-kód alá tartozó taxiszolgáltatás; 

- gépkocsimegosztás: a járműveket és a felületet tulajdonló szervezetek tartoznak ebbe a kategóriába. Rendszerint egységesebb és 

megbízhatóbb, mint a személyközi szolgáltatások, egyes gépkocsigyártók pedig társulnak gépkocsimegosztó társasággal. 

- kombinált mobilitási szolgáltatások: újfajta üzleti modellen alapuló szolgáltatások, amelyek széles körű kombinált mobilitási lehetőségeket 

kínálnak előfizetés alapján a szolgáltatást igénybe vevőknek, adott esetben az ügyfél igényei szerint összeállított szolgáltatáscsomagok – 

például a hét során rendszerint megtett utakból álló csomag – formájában. A kombinált mobilitási szolgáltatásokat valamilyen formában az 

ügyfelek rendelkezésére bocsátott digitális felület (mobilalkalmazás, webalapú szolgáltatás stb.) támogatja. 

- kerékpárok: kerékpárok (34430000-0 és 34431000-7 CPV-kód), kerékpár-utánfutók, elektromos rásegítésű kerékpárok (34420000-7 CPV-

kód); 

- könnyű elektromos járművek és önegyensúlyozó járművek: e fogalmak konkrét meghatározásán az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN) 

354. műszaki bizottságának 4. munkacsoportja jelenleg dolgozik; 

- a gépkocsik, a könnyű haszongépjárművek, az L kategóriájú járművek és az autóbuszok fogalommeghatározásai erre a kategóriára is 

vonatkoznak. 

 

3. kategória: autóbuszok beszerzése vagy lízingelése: 
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- a 2007/46/EK irányelv szerinti M2 és M3 kategóriájú járművek; 

o M2 kategória: személyszállításra tervezett és épített, a vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel rendelkező járművek, amelyek 

megengedett össztömege nem haladja meg az 5 tonnát; 

o M3 kategória: személyszállításra tervezett és épített, a vezetőülésen kívül több mint nyolc üléssel rendelkező járművek, amelyek 

megengedett össztömege meghaladja az 5 tonnát. 

 

4. kategória: autóbusz-szolgáltatások: 

- autóbusz-szolgáltatások vagy közforgalmú közlekedési szolgáltatások: meghatározásuk szerint a 60112000-6 CPV-kód alá tartozó 

szolgáltatások (közforgalmú közúti közlekedési szolgáltatások). 

 

5. kategória: hulladékgyűjtő tehergépkocsik: 

- a „hulladékgyűjtési szolgáltatások” (CPV-kód: 90511000-2) és a „hulladékszállítási szolgáltatások” (CPV-kód: 90512000-9) CPV-kategóriába 

tartozó szolgáltatások nyújtására tervezett, a 2007/46/EK irányelvben meghatározott N2 és N3 kategóriájú járművek, azaz nehézgépjárművek. 

 

6. kategória: hulladékgyűjtési szolgáltatások: 

-  a „hulladékgyűjtési szolgáltatások” (CPV-kód: 90511000-2) és a „hulladékszállítási szolgáltatások” (CPV-kód: 90512000-9) CPV-

kategóriába tartozó szolgáltatások. 

 

7. kategória: postai, futárpostai és költöztetési szolgáltatások: 

- a különféle postai, futárpostai és költöztetési szolgáltatásokra vonatkozó CPV-kategóriákba tartozó szolgáltatások: 

o 641. csoport: postai és futárszolgáltatások, a vasúti posta, a légiposta és a postai küldemények vízi szállítása kivételével: 

o 79613000-4 – alkalmazottáthelyezési (költöztetési) szolgáltatások; 

o 63100000-0 – árukezelési és -tárolási szolgáltatások; 

o 98392000-7 – áthelyezési, költöztetési szolgáltatások. 

 

(További részletek és technikai jellegű fogalommeghatározások a műszaki jelentésben találhatók.) 
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1.2 Általános megjegyzés az ellenőrzésről 
 

Néhány követelmény tekintetében a javasolt ellenőrzési mód a vizsgálati jelentések benyújtása. Valamennyi követelmény tekintetében feltüntetésre 

kerülnek az irányadó vizsgálati módszerek. A közigazgatási szerv dönti el, hogy mely szakaszban kell benyújtani a vizsgálati eredményeket. Általában 

véve nem szükséges előírni, hogy valamennyi ajánlattevő kezdettől fogva vizsgálati eredményeket nyújtson be. Az ajánlattevőkre és a közigazgatási 

szervekre háruló teher csökkentése érdekében az ajánlatok benyújtásakor az önbevallás is elégségesnek tekinthető. Ezt követően több lehetőség van 

arra nézve, hogy ezek a vizsgálatok előírhatók-e, illetve mikor írhatók elő: 

 

a) Az ajánlattételi szakaszban: 

Egyszeri szállítási szerződések esetében a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot benyújtó ajánlattevő kötelezhető az ilyen bizonyíték 

benyújtására. Amennyiben a bizonyíték elégségesnek tekinthető, a szerződés odaítélhető. Amennyiben a bizonyíték nem tekinthető 

elégségesnek vagy nem felel meg a követelményeknek, akkor: 

i) műszaki leírás esetében a bizonyítékot a soron következő legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevőtől kérik be, akinek ezt követően a 

szerződés odaítélhető; 

ii) odaítélési szempont esetében a megszerzett többletpontok törlendők, és megtörténik az ajánlattevők rangsorának újrarendezése annak 

valamennyi következményével. 

A vizsgálati jelentés azt igazolja, hogy egy mintatermék bizonyos követelmények tekintetében történő vizsgálatára, nem pedig a szerződés 

szerint ténylegesen leszállított tételek vizsgálatára került sor. Keretszerződések esetében más helyzet állhat fenn. Ezzel a forgatókönyvvel a 

szerződés teljesítésével kapcsolatos következő pont és az alábbiakban közölt további magyarázatok foglalkoznak részletesebben. 

 

b) A szerződés teljesítésének szakaszában 

A vizsgálati eredmények bármikor vagy hamis önbevallás gyanúja esetén a szerződés alapján teljesített egy vagy több tétel tekintetében is 

bekérhetők. Ez különösen a keretszerződések esetében fontos, amelyek nem írnak elő kezdeti rendelést. 
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A szerződés teljesítésére vonatkozó kikötéseknél célszerű erről kifejezetten rendelkezni. Ki kell kikötni, hogy a szerződés időtartama alatt az 

ajánlatkérő szerv bármikor jogosult véletlenszerű ellenőrző vizsgálatot indítani. Abban az esetben, ha a vizsgálat eredményei alapján a 

leszállított termékek nem felelnek meg a követelményeknek, az ajánlatkérő szerv jogosult szankciókat alkalmazni, és felmondhatja a 

szerződést. Egyes közigazgatási szervek olyan feltételeket is meghatároznak, hogy a vizsgálat költségeit a közigazgatási szerv köteles viselni, 

ha a vizsgálat eredményeként a termék megfelel a követelményeiknek; ellenkező esetben azonban a költségeket a beszállító viseli. 

Keretmegállapodás esetében a szerződés konkrét felépítésétől függ, mikor kell bizonyítékot szolgáltatni: 

i) Egyetlen gazdasági szereplővel kötött keretmegállapodás esetében, amennyiben az egyes leszállítandó tételek a keretmegállapodás 

odaítélésekor kerülnek meghatározásra, és kizárólag a darabszám megállapítása szükséges, azonos megfontolások érvényesek, mint a 

fenti egyszeri szállítási szerződés esetében. 

ii) Több lehetséges beszállító előzetes kiválasztására irányuló, az előválogatott beszállítók között versenyt eredményező keretmegállapodás 

esetében az előzetes kiválasztási szakaszban az ajánlattevőknek csak a keretmegállapodás szerinti teljesítési 

minimumkövetelményeknek megfelelő tételek leszállítására irányuló képességüket kell bizonyítaniuk. Az előválogatott beszállítók 

közötti versenyt követően odaítélt lehívásos szerződések (vagy rendelések) esetében elviekben az a) és a b) pont szerintiekkel azonos 

megfontolások érvényesek, amennyiben a verseny keretében további követelmények betartását kell igazolni. Ha a verseny kizárólag az 

ár alapján zajlik, akkor érdemes megfontolni a szerződés teljesítési szakaszában történő ellenőrzést. 

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014/24/EU irányelv 44. cikkének (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő szerveknek egyéb megfelelő 

bizonyítási eszközt is el kell fogadniuk. Ide tartozhat 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 bizonyítja, hogy az általa teljesített építési 

beruházások, az árubeszerzések és a nyújtott szolgáltatások megfelelnek a műszaki előírásban, az értékelési szempontokban vagy a szerződés 

teljesítésére vonatkozó feltételekben meghatározott követelményeknek vagy szempontoknak. A vizsgálatok elvégzése tekintetében egy 

meghatározott megfelelőségértékelő szerv által kiállított tanúsítványra vagy ilyen szerv által készített vizsgálati jelentésre történő utalás esetén 

az ajánlatkérő szervnek más egyenértékű értékelő szerv által kiállított tanúsítványt vagy ilyen szerv által készített jelentést is el kell fogadnia. 
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2 ALAPVETŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK 
 

A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján az alábbi táblázat életciklus-szemlélet szerint foglalja össze a közúti közlekedés főbb környezeti 

hatásait (további részletek a műszaki jelentésben találhatók). Ugyanezen táblázatban szerepel az e hatások enyhítését vagy csökkentését célzó uniós 

zöld közbeszerzési megközelítés is. 

A termék életciklusa során bekövetkező alapvető környezeti 

hatások 
 Az uniós zöld közbeszerzési megközelítés 

 üvegházhatású gázok és légszennyező anyagok 

kibocsátása a használat során történő 

energiafogyasztás következtében; 

 üvegházhatású gázok és légszennyező anyagok 

kibocsátása az energiahordozók ellátási lánca 

mentén; 

 az elektromos járművek akkumulátorainak gyártása 

során felmerülő környezeti hatások; 

 a jármű és a gumiabroncsok által a használat során 

okozott zajkibocsátás; 

 

 
 követelményeket kell előírni gépkocsik és könnyű 

haszongépjárművek esetében a típusjóváhagyás szerinti CO2-

kibocsátásra, nehézgépjárművek és L kategóriájú járművek 

esetében pedig konkrét technológiákra vonatkozóan; 

 követelményeket kell előírni gépkocsik és könnyű 

haszongépjárművek esetében a légszennyezőanyag-kibocsátási 

jellemzők, nehézgépjárművek és L kategóriájú járművek esetében 

pedig konkrét technológiák alapján; 

 követelményeket kell előírni a gumiabroncsok gördülési 

ellenállására vonatkozóan; 

 követelményeket kell előírni az elektromos személygépkocsik és 

könnyű haszongépjárművek energiahatékonyságára vonatkozóan; 

 követelményeket kell előírni az akkumulátorok jótállására 

vonatkozóan; 

 követelményeket kell előírni a járművek és a gumiabroncsok 

zajkibocsátására vonatkozóan; 

 kulcskompetenciákat, valamint az alapvető környezetközpontú 

irányítási intézkedéseket és gyakorlatokat kell megkövetelni a 
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szolgáltatóktól; 

 meg kell követelni a szolgáltató személyzetének megfelelő és 

gyakori képzését; 

 követelményeket kell előírni a gumiabroncsokkal és a 

kenőanyagokkal kapcsolatos karbantartási tevékenységekre 

vonatkozóan 

A hatások sorrendje nem feltétlenül tükrözi azok nagyságrendjét. 

A műszaki jelentés részletes információkat tartalmaz a közúti közlekedéssel kapcsolatban, ideértve a bizonyítékként használt kapcsolódó 

jogszabályokat, szabványokat és műszaki forrásokat. 
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3 SZEMÉLYGÉPKOCSIK, KÖNNYŰ HASZONGÉPJÁRMŰVEK ÉS L KATEGÓRIÁJÚ JÁRMŰVEK 

BESZERZÉSÉRE, LÍZINGELÉSÉRE VAGY BÉRLÉSÉRE (1. KATEGÓRIA) VONATKOZÓ UNIÓS ZÖLD 

KÖZBESZERZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

3.1 Tárgy 
 

TÁRGY 

személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és L kategóriájú járművek vásárlása, lízingelése vagy bérlése csekély környezeti hatás mellett. 

A különleges rendeltetésű járművek, például a páncélozott járművek nem tartoznak ebbe a körbe. 
 

3.2 Műszaki leírás és odaítélési szempontok 
Fontos: A jármű-kategóriákra vonatkozó közös követelmények (10. szakasz) erre a kategóriára is vonatkoznak. 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS (ML) 

ML1. Típusjóváhagyás szerinti CO2-érték 

A járművek típusjóváhagyás szerinti CO2-kibocsátása nem haladhatja 

meg az alábbi értékeket: 

Járműtípus
1)

 CO2 (g/km)  

Gépkocsi – kis 

méretű (M1) 

2018: 86 (NEDC)
2)

 

2019: 103 (WLTP)
2)

 

2020: 99 (WLTP) 

2021: 95 (WLTP) 

Gépkocsi – közepes 

méretű (M1) 

2018: 94 (NEDC) 

2019: 104 (WLTP) 

2020: 100 (WLTP) 

ML1. Típusjóváhagyás szerinti CO2-érték 

A járművek típusjóváhagyás szerinti CO2-kibocsátása nem haladhatja 

meg az alábbi értékeket: 

Járműtípus CO2 (g/km)  

Minden M1 és N1 

kategóriájú jármű 

2018: 45 (NEDC) 

2019: 40 (WLTP) 

2020: 35 (WLTP) 

2021: 25 (WLTP) 

  

Az L kategóriájú járműveknek akkumulátorral kell üzemelniük. 
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2021: 97 (WLTP) 

Gépkocsi – nagy 

méretű (M1)  

2018: 107 (NEDC) 

2019: 111 (WLTP) 

2020: 106 (WLTP) 

2021: 102 (WLTP) 

Könnyű 

haszongépjármű — 

kis méretű (gázolaj, 

N1, I. osztály) 

2018: 93 (NEDC) 

2019: 116 (WLTP) 

2020: 113 (WLTP) 

Könnyű 

haszongépjármű — 

kis méretű (benzin, 

N1, I. osztály) 

2018: 117 (NEDC) 

2019: 135 (WLTP) 

2020: 131 (WLTP) 

Könnyű 

haszongépjármű — 

közepes méretű 

(N1, II. osztály) 

2018: 127 (NEDC) 

2019: 

- 2019.1.1-től 2019.8.31-ig: 

124 (NEDC) 
- 2019.9.1-től: 157 

(WLTP) 
2020: 153 (WLTP) 

Könnyű haszongépjármű — nagy méretű (N1, III. 

osztály)  

2018: 151 + 0,096 × (M - 1766,35) (NEDC) 

2019:  

- 2019.1.1-től 2019.8.31-ig: 147 + 0,096 × (M - 

1766,35) (NEDC) 
- 2019.9.1-től: 193 + 0,096 × (M - 1766,35) 

(WLTP) 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 
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2020: 188 + 0,096 × (M - 1766,35) (WLTP) 

ahol M a jármű tömege 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 

 

 

ML2. Légszennyező anyagok kibocsátása 

Megjegyzés: ez a követelmény a legfeljebb 2610 kilogramm 

referenciatömegű
1)

, M1 és N1 kategóriájú járművekre vonatkozik. A 2610 

kilogrammot meghaladó referenciatömegű, M1 és N1 kategóriájú 

járműveknek a 3. kategóriára vonatkozó ML2. követelménynek 

(Légszennyező anyagok kibocsátása, 5.2. szakasz) kell megfelelniük. 

 

2019. szeptember 1-től minden új személygépkocsi és könnyű 

haszongépjármű valós vezetési feltételek melletti kibocsátása legfeljebb 

az Euro 6 NOx-ra és részecskeszámra vonatkozó határértékét érheti el (a 

vonatkozó mérési tűréshatár
2)

 nélkül). 

2021. január 1-jétől minden új személygépkocsi és könnyű 

haszongépjármű valós vezetési feltételek melletti kibocsátása az Euro 6 

NOx-ra és részecskeszámra vonatkozó határértékének legfeljebb 0,8 

részét érheti el (a vonatkozó mérési tűréshatár
2)

 nélkül). 

 

Ha a beszerzendő járműveket olyan helyen tervezik használni, ahol 

problémák vannak a levegő minőségével
3)

: A járműveknek 

ML2. Légszennyező anyagok kibocsátása 

Ha a beszerzendő járműveket olyan helyen tervezik használni, ahol 

problémák vannak a levegő minőségével: A járműveknek 

kipufogógázkibocsátás-mentesnek kell lennie. 

Ha nincs töltő infrastruktúra, vagy a várható felhasználási terület nagy 

hatótávolságot igényel: 

A járművek lehetnek legalább kipufogógázkibocsátás-mentes 

üzemelésre képesek, tehát olyan gépkocsik, amelyek minimális 

hatótávolságot kipufogógáz-kibocsátás nélkül meg tudnak tenni. Az 

ajánlatkérő szerv a kipufogógáz-kibocsátás nélküli minimális 

hatótávolságot az ajánlati felhívásban megadott várható felhasználási 

területeknek megfelelően határozza meg (az ajánlott alapértelmezett 

hatótávolság lehet 40 km). 2019-től a kipufogógáz-kibocsátás nélküli 

hatótávolság a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten 

harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP) szerinti elektromos hatósugár. 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 
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kipufogógázkibocsátás-mentesnek kell lennie. 

Ha nincs töltő infrastruktúra, vagy a várható felhasználási terület nagy 

hatótávolságot igényel: 

A járművek lehetnek legalább kipufogógázkibocsátás-mentes üzemelésre 

képesek, tehát olyan gépkocsik, amelyek minimális hatótávolságot 

kipufogógáz-kibocsátás nélkül meg tudnak tenni. Az ajánlatkérő szerv a 

kipufogógáz-kibocsátás nélküli minimális hatótávolságot az ajánlati 

felhívásban megadott várható felhasználási területeknek megfelelően 

határozza meg (az ajánlott alapértelmezett hatótávolság lehet 40 km). 

2019-től a kipufogógáz-kibocsátás nélküli hatótávolság a 

könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati 

eljárás (WLTP) szerinti elektromos hatósugár. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 
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ML3. Sebességváltás-jelzők (GSI-k) 

Megjegyzés: ez a követelmény nem vonatkozik az automata 

sebességváltóval felszerelt járművekre. Mivel az elektromos és hálózatról 

tölthető hibrid elektromos járműveket nem érinti, ezért nem képezi részét 

az átfogó követelménynek. 

A könnyű haszongépjárműveknek rendelkezniük kell sebességváltás-

jelzővel, amely sebességváltásra vonatkozó javaslatot jelenít meg a 

járművezető számára. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű műszaki adatlapját, amelyen 

szerepelnek ezek az adatok. 

 

ML4. Az energiafogyasztás kijelzése (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A járművekben lennie kell olyan mechanizmusnak, amely üzemanyag-fogyasztási adatokat jelenít meg a járművezető számára. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű műszaki adatlapját, amelyen szerepelnek ezek az adatok. 

 ML5. Forgalmi tájékoztatás és útvonal-optimalizálás 

 

Megjegyzés: ezt a követelményt akkor írhatják elő az ajánlatkérő 

szervek, ha a járművet városon belüli használatra szánják, ahol forgalmi 

torlódások alakulhatnak ki, vagy olyan helyekre kell majd eljutni vele, 

amelyeket a járművezetők nem ismernek, és más tájékozódási rendszer 

(például okostelefon) nem használható. 

Megjegyzés: ez a követelmény nem vonatkozik a mozgó járműről történő 
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adattovábbítás nagy fokú védelmét igénylő, különleges rendeltetésű 

járművekre, például biztonsági erők járműállománya, kormánytagok 

által használt szolgálati járművek stb. 

A járműveknek rendelkezniük kell a járművezetővel interakcióba lépő 

forgalmi tájékoztatási és útvonal-optimalizálási rendszerekkel, amelyek 

az utazás megkezdése előtti tájékoztatási szolgáltatásokat nyújtanak, 

ezzel elősegítve a forgalmi torlódások elkerülését és az utazás 

útvonalának optimalizálására szolgáló egyéb döntések meghozatalát. 

Beágyazott rendszernek kell lenniük, amelyet a gépkocsiba tartósan 

beépített, modemből és előfizető-azonosító modulból (SIM-kártyából) 

álló, teljes kommunikációs modul alkot. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű műszaki adatlapját, amelyen 

szerepelnek ezek az adatok. 

ML6. Minimális jótállás (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Ha az ajánlatkérő szerv akkumulátoros elektromos járművet kíván beszerezni: 

Az ajánlattevőnek legalább 150 000 kilométerre vagy 8 évre szóló jótállást kell vállalnia arra, hogy az akkumulátor kapacitása nem csökken az EN 

62660 szabvány szerint meghatározott, átadáskori, eredeti érték 70%-a alá
1)

. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőknek be kell nyújtaniuk a jótállási feltételeket tartalmazó nyilatkozatot. 
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ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK (OSZ) 

OSZ1. Alacsonyabb CO2-kibocsátás (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Az elért csökkenés arányában jár pont azokért az járművekért, amelyeknek a típusjóváhagyás szerinti CO2-kibocsátása alacsonyabb, mint az ML1. 

követelményben (Típusjóváhagyás szerinti CO2-érték) előírt érték. 

Ellenőrzés: 

Lásd a fenti ML1. követelményt. 

 OSZ2. Energiahatékonyság 

Ha a közigazgatási szerv akkumulátoros elektromos járművet kíván 

beszerezni: 

Azokért a járművekért jár pont, amelyek kWh/100 km mértékegységben 

kifejezett energiahatékonysága 2018-ban az új európai menetciklus 

(NEDC) szerinti vizsgálati eljárás
3)

, 2019-től pedig a 

könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati 

eljárás (WLTP) alapján jobb. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 

OSZ3. Jobb légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzők (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Megjegyzés: ez a követelmény a legfeljebb 2610 kilogramm referenciatömegű, M1 és N1 kategóriájú járművekre vonatkozik. A 2610 kilogrammot 

meghaladó referenciatömegű, M1 és N1 kategóriájú járműveknek a 3. kategóriára vonatkozó OSZ3. követelménynek (Jobb légszennyezőanyag-

kibocsátási jellemzők, 5.2. szakasz) kell megfelelniük. 

 

A légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzőkkel arányosan jár pont azokért a járművekért, amelyek valós vezetési feltételek melletti kibocsátása 

kedvezőbb, mint az Euro 6 NOx-ra és részecskeszámra vonatkozó határértéke (a vonatkozó mérési tűréshatár nélkül). 
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A pontozáshoz az alábbi képletet kell használni: 

 

𝑃𝑜𝑛𝑡𝑠𝑧á𝑚 = (
𝑁𝑂𝑥𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠 −  𝑁𝑂𝑥

𝑁𝑂𝑥𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠 −  𝑁𝑂𝑥𝑎𝑙𝑎𝑐𝑠𝑜𝑛𝑦
) × 𝑃𝑁𝑂𝑥𝑚𝑎𝑥 + (

𝑃𝑁𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠 −  𝑃𝑁

𝑃𝑁𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠 −  𝑃𝑁𝑎𝑙𝑎𝑐𝑠𝑜𝑛𝑦
) × 𝑃𝑃𝑁𝑚𝑎𝑥 

ahol: 

 Az NOxmagas és az NOxalacsony a mg/km mértékegységben kifejezett legmagasabb és legalacsonyabb NOx-kibocsátási érték az ajánlati felhívásra 

benyújtott ajánlatok között. 

 A PNmagas és a PNalacsony a darab/km mértékegységben kifejezett legmagasabb és legalacsonyabb részecskekibocsátási érték az ajánlati felhívásra 

benyújtott ajánlatok között. 

 Az NOx és a PN az elbírált ajánlatban szereplő NOx- és részecskekibocsátási érték. 

 A PNOxmax és a PPNmax az egyes légszennyező anyagok tekintetében adható maximális pontszám. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 

OSZ4. A kipufogógázkibocsátás-mentes üzemelésre való képesség (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Megjegyzés: ez a követelmény a legfeljebb 2610 kilogramm referenciatömegű, M1 és N1 kategóriájú járművekre vonatkozik. A 2610 kilogrammot 

meghaladó referenciatömegű, M1 és N1 kategóriájú járműveknek a 3. kategóriára vonatkozó OSZ3. követelménynek (Jobb légszennyezőanyag-

kibocsátási jellemzők, 5.2. szakasz) kell megfelelniük. 
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A képesség arányában jár pont azokért a járművekért, amelyek bizonyíthatóan rendelkeznek a kipufogógázkibocsátás-mentes üzemelésre való 

minimális képességgel, ami a járművel kipufogógáz-kibocsátás nélkül megtehető hatótávolságnak felel meg. Az ajánlatkérő szerv a kipufogógáz-

kibocsátás nélküli minimális hatótávolságra vonatkozó referencia-küszöbértéket az ajánlati felhívásban megadott várható felhasználási területeknek 

megfelelően határozza meg (az ajánlott alapértelmezett hatótávolság lehet 40 km). 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 

 OSZ5. Sebességkorlátozó 

Azokért a járművekért jár pont, amelyek rendelkeznek 

sebességkorlátozó készülékkel, tehát olyan fedélzeti berendezéssel, 

amely a készüléken beállított maximális sebesség elérésekor 

automatikusan korlátozza a jármű sebességét. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű műszaki adatlapját, amelyen 

szerepelnek ezek az adatok. 

OSZ6. Meghosszabbított jótállás (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Ha az ajánlatkérő szerv akkumulátoros elektromos járművet kíván beszerezni: 

A hosszabbítás mértékével arányosan jár pont azokra az ajánlatokra, amelyek az ML6. követelményben (Minimális jótállás) meghatározott 

minimális jótállás meghosszabbítását kínálják. 

Ellenőrzés: 

Ugyanúgy, mint az ML7. követelménynél. 

 

3.3 Magyarázó megjegyzések 

Magyarázó megjegyzések 
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ML1. Típusjóváhagyás szerinti CO2-érték 

1)
 Az alábbi táblázat a gépkocsikra vonatkozó három járműtípus meghatározását tartalmazza. 

A zöld közbeszerzési 

követelményekben használt 

személygépkocsi-típusok 

Az Európai Bizottság által alkalmazott bontás szerint megfelelő kategóriák 

(http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m1406_en.pdf) 

Kis méretű A: mopedautók 

B: kis méretű gépkocsik 

Közepes méretű C: közepes méretű gépkocsik 

Nagy méretű D: nagy méretű gépkocsik 

E: felsőkategóriás gépkocsik 

F: luxusgépkocsik 

S: sportkupék 

M: többcélú gépkocsik 

J: szabadidő-gépkocsik (ideértve a terepjáró járműveket is) 

 
2)

 2017 szeptemberében lépett életbe az új, könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás (WLTP), 2019-től pedig az 

összes új jármű típusjóváhagyása teljes mértékben átáll erre az új vizsgálatra. A Bizottság azt ajánlja, hogy 2018 végéig még az új európai 

menetciklus (NEDC) szerinti típusjóváhagyási adatokat használják a fogyasztóknak szóló közleményekben (a Bizottság (EU) 2017/948 ajánlása). Az 

ajánlás szerint 2019 elejétől kezdve csak a könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárással végzett mérésen alapuló 

CO2-típusjóváhagyást kell közölni a fogyasztókkal az összes gépkocsi és haszongépjárművek esetében, kivéve az N1 kategória II. és III. osztályába 
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tartozó járműveket, amelyek esetében a végrehajtási határidő 2019 szeptemberére halasztható. 
3) 

Az átlagosan 10 000 km/év futásteljesítményű akkumulátoros elektromos jármű energiahatékonyságában bekövetkező 10 Wh/km értékű javulással 

a villamos energia árától függően évi 15–20 euró megtakarítás érhető el. 

ML2. Légszennyező anyagok kibocsátása 
1) 

Referenciatömeg: a menetkész jármű megfelelőségi tanúsítványban közölt tömege, csökkentve a járművezető 75 kilogrammal figyelembe vett 

átlagtömegével és megnövelve 100 kg átlagtömeggel. 
2)

 A valós vezetési feltételek melletti kibocsátás maximális értékét esettől függően mg/km vagy részecskeszám/km mértékegységben kell megadni a 

megfelelőségi tanúsítványban. Ez a maximális érték nem tartalmazza a mérési tűréshatárt, amely kizárólag a mérőműszerek bizonytalanságaihoz 

kapcsolódik. Ennek oka, hogy a jogszabályban jelenleg meghatározott 0,5-es bizonytalansági tűréshatár jelenleg felülvizsgálat alatt áll, emiatt 

pedig változhat. Ezért abban az estben, ha a gyártó a vonatkozó tűréshatárral növelt értéket közöl (azaz 2017. évi érték+tűréshatár), a tűréshatár 

pedig 2018-ban csökken, akkor emiatt hátrányba kerül azokhoz a gyártókhoz képest, akik 2018-ban közlik az értéket (azaz 2018. évi 

érték+tűréshatár), jóllehet a két gépkocsinak azonos a kibocsátása. 

A lenti táblázat felsorolja azokat az uniós zöld közbeszerzési követelményeknek való megfeleléshez szükséges, a valós vezetési feltételek melletti 

kibocsátásra vonatkozó NOxmax és PNmax határértékeket, amelyekkel a jármű megfelelőségi tanúsítványában megadott értékeknek összhangban kell 

lenniük. 

Az uniós zöld közbeszerzési követelményeknek megfeleléshez szükséges 

NOxmax és PNmax határértékek (valós vezetési feltételek melletti kibocsátás 

könnyűgépjárművek esetében) 

2019. 

szeptember 1-

től 2020. 

december 31-

ig 

M kategória és az 

N1 I. osztálya  az N1 II. osztálya 

az N1 kategória 

III. osztálya 

 

Gázolaj Benzin Gázolaj Benzin Gázolaj Benzin 

NOx (mg/km) 80 60 105 75 125 82 

Részecskeszám 

(darab/km) 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11

 6 x 10
11
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       2021. január 

1-től 

M kategória és az 

N1 I. osztálya  az N1 II. osztálya 

az N1 kategória 

III. osztálya 

 

Gázolaj Benzin Gázolaj Benzin Gázolaj Benzin 

NOx (mg/km) 64 48 84 60 100 66 

Részecskeszám 

(darab/km) 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 5 x 10
11

 
 

3)
A levegőminőségi problémákkal küzdő helyeken forgalomkorlátozási intézkedések vannak életben a levegő minőségéről szóló irányelvben 

(2008/50/EK irányelv) rögzített légszennyezőanyag-kibocsátási határértékek betartása érdekében. 

ML6. Minimális jótállás 
1) 

Az elektromos járművekben felhasznált technológia nagyon gyorsan fejlődik, így egyre tartósabb és megbízhatóbb akkumulátorok készülnek. Ezért 

az e követelményben javasolt küszöbértékeket érdemes összevetni az ajánlati felhívás közzétételekor a piacon elérhető lehetőségekkel. 

 

4 MOBILITÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRA (2. KATEGÓRIA) VONATKOZÓ UNIÓS ZÖLD KÖZBESZERZÉSI 

KÖVETELMÉNYEK 

4.1 Tárgy 
 

TÁRGY 

Különleges autóbusz-szolgáltatások, nem menetrendszerű autóbusz-szolgáltatások, vezetővel együtt történő autóbusz-kölcsönzési szolgáltatások, 

taxiszolgáltatások, gépkocsimegosztó szolgáltatások és kombinált mobilitási szolgáltatások beszerzése csekély környezeti hatás mellett. 

 

4.2 Műszaki leírás és odaítélési szempontok 
Fontos: A szolgáltatáskategóriákra vonatkozó közös követelmények (11. szakasz) erre a kategóriára is vonatkoznak. 
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Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

ML1. Légszennyező anyagok kibocsátása 

Megjegyzés: az ajánlatkérő szerv az ajánlati felhívásban 

meghatározza, milyen típusú járművek szükségesek a szolgáltatás 

nyújtásához. 

 

A szolgáltatás nyújtásához használt összes autóbusznak meg kell 

felelnie legalább az Euro V kibocsátási előírásoknak. 

2018: az autóbuszok 40%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

2019: az autóbuszok 48%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

2020: az autóbuszok 56%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

2021: az autóbuszok 64%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

 

Amennyiben a járművek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal arról, 

hogy legalább az Euro V előírásoknak megfelelnek, de műszaki 

utókezeléssel sikerült elérni ugyanazt a szintet, akkor ezt 

dokumentálni kell az ajánlatban. 

A szolgáltatás nyújtásához használt összes gépkocsinak és könnyű 

haszongépjárműnek meg kell felelnie legalább az Euro 5 kibocsátási 

előírásoknak. 

2018: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 40%-ának meg 

ML1. Légszennyező anyagok kibocsátása 

Megjegyzés: az ajánlatkérő szerv az ajánlati felhívásban meghatározza, 

milyen típusú járművek szükségesek a szolgáltatás nyújtásához. 

 

ML1.1. A szolgáltatás nyújtásához használt összes autóbusznak meg kell 

felelnie legalább az Euro V kibocsátási előírásoknak. 

2018: az autóbuszok 60%-ának meg kell felelnie az Euro VI előírásoknak. 

2019: az autóbuszok 68%-ának meg kell felelnie az Euro VI előírásoknak. 

2020: az autóbuszok 76%-ának meg kell felelnie az Euro VI előírásoknak. 

2021: az autóbuszok 84%-ának meg kell felelnie az Euro VI előírásoknak. 

 

Amennyiben a járművek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal arról, hogy 

legalább az Euro V előírásoknak megfelelnek, de műszaki utókezeléssel 

sikerült elérni ugyanazt a szintet, akkor ezt dokumentálni kell az ajánlatban. 

A szolgáltatás nyújtásához használt összes gépkocsinak és könnyű 

haszongépjárműnek meg kell felelnie legalább az Euro 5 kibocsátási 

előírásoknak. 

2018: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 60%-ának meg kell 

felelnie az Euro 6 előírásoknak. 

2019: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 70%-ának meg kell 

felelnie az Euro 6 előírásoknak. 

2020: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 80%-ának meg kell 

felelnie az Euro 6 előírásoknak. 

2021: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 90%-ának meg kell 
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kell felelnie az Euro 6 előírásoknak. 

2019: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 50%-ának meg 

kell felelnie az Euro 6 előírásoknak. 

2020: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 60%-ának meg 

kell felelnie az Euro 6 előírásoknak. 

2021: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 70%-ának meg 

kell felelnie az Euro 6 előírásoknak. 

 

A szolgáltatás nyújtásához használt összes L kategóriájú járműnek 

meg kell felelnie legalább az Euro 3 kibocsátási előírásoknak. 

2018: az L kategóriájú járművek 40%-ának meg kell felelnie az Euro 

4 előírásoknak. 

2019: az L kategóriájú járművek 50%-ának meg kell felelnie az Euro 

4 előírásoknak. 

2020: az L kategóriájú járművek 60%-ának meg kell felelnie az Euro 

4 előírásoknak. 

2021: az L kategóriájú járművek 70%-ának meg kell felelnie az Euro 

4 előírásoknak. 

Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott 

szintet kell alkalmazni. 

 

Ellenőrzés: Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a járművek műszaki 

adatlapját, amely tartalmazza a kibocsátási előírásokat. Azon 

járművek esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a 

fent említett szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és 

ismertetni kell az ajánlatban, mindezt pedig független harmadik 

felelnie az Euro 6 előírásoknak. 

 

A szolgáltatás nyújtásához használt összes L kategóriájú járműnek meg kell 

felelnie legalább az Euro 3 kibocsátási előírásoknak. 

2018: az L kategóriájú járművek 60%-ának meg kell felelnie az Euro 4 

előírásoknak. 

2019: az L kategóriájú járművek 70%-ának meg kell felelnie az Euro 4 

előírásoknak. 

2020: az L kategóriájú járművek 80%-ának meg kell felelnie az Euro 4 

előírásoknak. 

2021: az L kategóriájú járművek 90%-ának meg kell felelnie az Euro 4 

előírásoknak. 

Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott szintet kell 

alkalmazni. 

 

ML1.2. Amennyiben a mobilitási szolgáltatásokat olyan helyen tervezik 

igénybe venni, ahol problémák vannak a levegő minőségével: 

[az ajánlatkérő szerv megadhat bizonyos hányadot, a teljes 

járműállományt, bizonyos járműkategóriákat vagy -alkategóriákat vagy 

meghatározott útvonalakon használandó járműveket, lásd a magyarázó 

megjegyzést] a gépkocsiknak, könnyű haszongépjárműveknek és L 

kategóriájú járműveknek kipufogógázkibocsátás-mentesnek kell lenniük. 

Ha nincs töltő infrastruktúra, vagy a várható felhasználási terület nagy 

hatótávolságot igényel: a járművek lehetnek legalább 

kipufogógázkibocsátás-mentes üzemelésre képesek, tehát olyan gépkocsik, 

amelyek legalább 40 kilométeres hatótávolságot kipufogógáz-kibocsátás 

nélkül meg tudnak tenni. 
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félnek kell ellenőriznie. 

 

 

 

 

Ellenőrzés: az ajánlattevőnek be kell nyújtania a szolgáltatásba bevont 

állományt alkotó járművek jegyzékét és azok megfelelőségi tanúsítványát. 

 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

OSZ1. CO2-kibocsátás (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Megjegyzés: az ajánlatkérő szerv az ajánlati felhívásban meghatározza, milyen típusú járművek szükségesek a szolgáltatás nyújtásához. 

Gépkocsik és könnyű haszongépjárművek esetében 

A járműállomány típusjóváhagyás szerinti CO2-kibocsátásának átlagos értékével arányosan jár pont azokra az ajánlatokra, amelyekben a 

szolgáltatás nyújtásához kínált járműállomány típusjóváhagyás szerinti átlagos CO2-kibocsátása legfeljebb az 1. kategóriára vonatkozó ML1. 

alapkövetelmény (3.2. szakasz) szerinti CO2-kibocsátásnak felel meg. 

Buszokhoz 

Azokra az ajánlatokra jár pont, amelyekben a szolgáltatás nyújtásához kínált állomány [az ajánlatkérő szerv megadhat bizonyos hányadot, a teljes 

járműállományt, bizonyos járműkategóriákat vagy -alkategóriákat vagy meghatározott útvonalakon használandó járműveket, lásd a magyarázó 

megjegyzést:] a 3. kategóriára vonatkozó ML1. alapkövetelmény szerint elfogadható technológiák egyikével felszerelt járművekből áll (5.2. 

szakasz). 

 

Ellenőrzés: az ajánlattevőnek táblázatos formában be kell nyújtania gépkocsik és haszongépjárművek esetében a szolgáltatásba bevont állományt 

alkotó járművek jegyzékét és CO2-kibocsátási típusjóváhagyását (a vonatkozó megfelelőségi tanúsítványokkal igazolva), valamint a rájuk 

vonatkozó átlagérték kiszámítását, autóbuszok esetében pedig a járművek műszaki adatlapját, amelyen szerepelnek ezek a technológiák. 

OSZ2. Légszennyező anyagok kibocsátása (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében; nem alkalmazható, ha a műszaki leírásra 

vonatkozó ML1.2. követelmény szerint az összes járműnek kipufogógázkibocsátás-mentesnek kell lennie) 

Azokra az ajánlatokra jár pont, amelyek az alábbiakat kínálják: 
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a) az ML1. követelményben megadottnál magasabb hányad, vagy  

b) olyan gépkocsik, haszongépjárművek és L kategóriájú járművek, amelyek az Euro 6/4 előírásoknál jobb kibocsátási jellemzőkkel 

rendelkeznek, vagy 

c) földgázüzemű autóbuszok, illetve kibocsátásmentes üzemelésre képes járművek, vagyis a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek közül 

a kipufogógáz-kibocsátás nélkül legalább 40 kilométeres hatótávolság megtételére képes járművek, az autóbuszok és az L kategóriájú 

járművek közül a hálózatról tölthető hibrid elektromos járművek és az akkumulátoros elektromos járművek, az autóbuszok közül pedig a 

üzemanyagcellás elektromos járművek. 

 

 (Részletesen ki kell fejteni, mennyi pont jár a magasabb hányadért, a kedvezőbb jellemzőkért és a kipufogógázkibocsátás-mentes járművekért. A 

kipufogógázkibocsátás-mentes járműveknek több pontot kell kapniuk, mint az Euro 6/4 előírásoknál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező járműveknek 

és a földgázüzemű autóbuszoknak.) 

 

Ellenőrzés: 

Lásd a fenti ML1. követelményt. 
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4.3 Magyarázó megjegyzések 

Magyarázó megjegyzések 

Kombinált mobilitási szolgáltatások 

A kombinált mobilitási szolgáltatások széles körű kombinált mobilitási lehetőségeket kínálnak, amelyek között rendszerint szerepel a közforgalmú 

közlekedés és a kerékpárbérlés. A kombinált mobilitási szolgáltatások egyik legfőbb jellemzője, hogy az ügyfelek utazási igényeit a legmegfelelőbb 

és leghatékonyabb közlekedési móddal vagy módok kombinációjával tudják kielégíteni. A mobilitási megoldások optimális kialakításuknál fogva 

csökkenti az adott távolságon utasonként felhasznált energia arányát (energia/utaskilométer), amit a nem motoros járművek és a közforgalmú 

közlekedési eszközök előnyben részesítésével érnek el. Ezért a multi- és intermodalitás mértéke nélkülözhetetlen tényező az utazási igények 

leghatékonyabban történő kielégítésében. A mobilitási szolgáltatás multi- és intermodalitásának mértéke meghatározható az alapján, hogy a 

szolgáltatás milyen különféle közlekedési módokat és azok kombinációit kínálja egy utazáson belül. Közlekedési módok alatt a következők értendők: 

személygépkocsik, L kategóriájú járművek, elektromos kerékpárok, kerékpárok, közforgalmú közlekedési eszközök, gépkocsimegosztás stb. A 

kombinált mobilitási szolgáltatások még kialakulásuk nagyon korai szakaszában járnak. Ugyanakkor az ilyen jellegű szolgáltatásban hatalmas 

potenciál rejlik arra, hogy előmozdítsa a nem motoros járművekre és közforgalmú közlekedési szolgáltatásokra való modális váltást, a 

közbeszerzőknek pedig ajánlott megvizsgálniuk annak lehetőségét, hogy más, intermodalitást nem kínáló mobilitási szolgáltatások helyett kombinált 

mobilitási szolgáltatásokat szerezzenek be, ha vannak ilyen szolgáltatók. 
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5 AZ AUTÓBUSZOK BESZERZÉSÉRE VAGY LÍZINGELÉSÉRE (3. KATEGÓRIA) VONATKOZÓ UNIÓS ZÖLD 

KÖZBESZERZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

5.1 Tárgy 
 

TÁRGY 

A 2007/46/EK irányelv szerinti M2 és M3 kategóriájú járműként meghatározott városi és távolsági autóbuszok beszerzése vagy lízingelése csekély 

környezeti hatás mellett. 
 

5.2 Műszaki leírás és odaítélési szempontok 
Fontos: A jármű-kategóriákra vonatkozó közös követelmények (10. szakasz) erre a kategóriára is vonatkoznak. 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

ML1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére 

szolgáló technológiai fejlesztési lehetőségek 

Városi autóbuszok 

A járműnek rendelkeznie kell valamely, az 1. táblázat szerinti A. vagy B. 

osztályba sorolt technológiával.  

1. táblázat: A városi autóbuszok esetében elfogadható technológiák 

jegyzéke – alapszint 

Technológia Osztály  

Könnyű hibrid B 

Lendkerekes hibrid B 

Teljes értékű soros hibrid B 

ML1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére 

szolgáló technológiai fejlesztési lehetőségek 

Városi autóbuszok 

A járműveknek rendelkezniük kell valamely, a 3. táblázat szerinti A. 

osztályba sorolt technológiával. 

3. táblázat: A városi autóbuszok esetében elfogadható technológiák 

jegyzéke – átfogó szint 

Technológia Osztály  

Teljesen elektromos és hálózatról 

tölthető elektromos járművek 
A 

Hidrogén üzemanyagcellás 

jármű*) 

A lenti megjegyzésben 

foglalt feltételek 
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Teljes értékű párhuzamos 

hibrid 
B 

Teljesen elektromos és 

hálózatról tölthető elektromos 

járművek 

A 

Nagynyomású közvetlen 

befecskendezésű, 

földgázüzemű járművek 

Alapértelmezés 

szerint B. osztály, a 

lenti 

megjegyzésben 

foglalt feltételek 

teljesülése esetén 

A. osztály 

Eredetiberendezés-gyártótól 

(OEM) származó, vegyes 

földgázüzemű járművek, 

amelyeknél a gáz 

energiahányadosa a 

melegindítással végzett, 

világszinten harmonizált 

tranziens ciklus (WHTC-

vizsgálati ciklus) során 

legalább 50%.*) 

A lenti 

megjegyzésben 

foglalt feltételek 

teljesülése esetén 

B. vagy A. osztály 

Hidrogén üzemanyagcellás 

jármű*) 

A lenti 

megjegyzésben 

foglalt feltételek 

teljesülése esetén 

B. vagy A. osztály 

 

teljesülése esetén A. 

osztály 

Eredetiberendezés-gyártótól 

(OEM) származó, vegyes 

földgázüzemű járművek, 

amelyeknél a gáz 

energiahányadosa a 

melegindítással végzett WHTC-

vizsgálati ciklus során legalább 

50%.*) 

A lenti megjegyzésben 

foglalt feltételek 

teljesülése esetén A. 

osztály 

Nagynyomású közvetlen 

befecskendezésű, földgázüzemű 

járművek*) 

A lenti megjegyzésben 

foglalt feltételek 

teljesülése esetén A. 

osztály 

Tisztán földgázüzemű járművek*) 

A lenti megjegyzésben 

foglalt feltételek 

teljesülése esetén A. 

osztály 

*) A hidrogén- és a földgázüzemű járműveknek legalább bizonyos 

meghatározott arányban megújuló üzemanyaggal kell működniük ahhoz, 

hogy A. osztályúnak minősüljenek (lásd a Magyarázó megjegyzések 5.3. 

szakaszát) 

 

Távolsági és helyközi autóbuszok 

A járműnek rendelkeznie kell valamely, a 4. táblázat szerinti A. 

osztályba sorolt technológiával. 

4. táblázat: A távolsági és helyközi autóbuszok esetében elfogadható 
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Tisztán földgázüzemű 

járművek*) 

A lenti 

megjegyzésben 

foglalt feltételek 

teljesülése esetén 

B. vagy A. osztály 

 

*) A hidrogén- és a földgázüzemű járműveknek legalább bizonyos 

meghatározott arányban megújuló üzemanyaggal kell működniük ahhoz, 

hogy B. osztályúnak minősüljenek (lásd a Magyarázó megjegyzések 5.3. 

szakaszát) 

 

Távolsági és helyközi autóbuszok 

A járműnek rendelkeznie kell valamely, a 2. táblázat szerinti 

technológiával. 

2. táblázat: A távolsági és helyközi autóbuszok esetében elfogadható 

technológiák jegyzéke – alapszint 

Technológia Osztály 

  

Aktív áramlásszabályozás C 

Csónakfarkak/toldólemezek C 

Könnyű hibrid (csak helyközi 

autóbuszoknál) 
C 

Lendkerekes hibrid (csak 

helyközi autóbuszoknál) 
C 

technológiák jegyzéke – átfogó szint 

Technológia Osztály 

Hidrogén üzemanyagcellás 

jármű*) 

A lenti megjegyzésben 

foglalt feltételek 

teljesülése esetén A. 

osztály 

 

Eredetiberendezés-gyártótól 

(OEM) származó, vegyes 

földgázüzemű járművek, 

amelyeknél a gáz 

energiahányadosa a 

melegindítással végzett WHTC-

vizsgálati ciklus során legalább 

50%.*) 

A lenti megjegyzésben 

foglalt feltételek 

teljesülése esetén A. 

osztály 

 

Nagynyomású közvetlen 

befecskendezésű, földgázüzemű 

járművek*) 

A lenti megjegyzésben 

foglalt feltételek 

teljesülése esetén A. 

osztály 

Tisztán földgázüzemű járművek*) 

A lenti megjegyzésben 

foglalt feltételek 

teljesülése esetén A. 

osztály 

Teljesen elektromos és hálózatról 

tölthető elektromos jármű*) 
A 

*) A hidrogén- és a földgázüzemű járműveknek legalább bizonyos 

meghatározott arányban megújuló üzemanyaggal kell működniük ahhoz, 

hogy A. osztályúnak minősüljenek (lásd a Magyarázó megjegyzések 5.3. 
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Teljes értékű soros hibrid 

(csak helyközi autóbuszoknál) 
C 

Teljes értékű párhuzamos 

hibrid (csak helyközi 

autóbuszoknál) 

C 

Eredetiberendezés-gyártótól 

(OEM) származó, vegyes 

földgázüzemű járművek, 

amelyeknél a gáz 

energiahányadosa a 

melegindítással végzett 

WHTC-vizsgálati ciklus során 

legalább 50%. 

Alapértelmezés 

szerint C. osztály, a 

lenti 

megjegyzésben 

foglalt feltételek 

teljesülése esetén 

B. vagy A. osztály 

 

Nagynyomású közvetlen 

befecskendezésű, 

földgázüzemű járművek 

Alapértelmezés 

szerint B. osztály, a 

lenti 

megjegyzésben 

foglalt feltételek 

teljesülése esetén 

A. osztály 

Hidrogén üzemanyagcellás 

jármű  

Alapértelmezés 

szerint C. osztály, a 

lenti 

megjegyzésben 

foglalt feltételek 

teljesülése esetén 

B. vagy A. osztály 

 

szakaszát) 

**) A hálózatról tölthető hibrid elektromos technológia jelenleg nem 

használatos helyközi autóbuszoknál és távolsági autóbuszoknál. Ennek a 

technológiának tagadhatatlanul van jövője, felhasználásának módja 

azonban pillanatnyilag nem állapítható meg egyértelműen. 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű műszaki adatlapját, amelyen 

szerepelnek ezek a technológiák. 
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Tisztán földgázüzemű 

járművek*) 

A lenti 

megjegyzésben 

foglalt feltételek 

teljesülése esetén 

C., B. vagy A. 

osztály 

Teljesen elektromos és 

hálózatról tölthető elektromos 

jármű*) 

A 

*) A tisztán földgázüzemű járműveknek meghatározott arányban 

megújulómetán-ellátással kell rendelkezniük ahhoz, hogy 

elfogadhatónak minősüljenek (lásd a Magyarázó megjegyzések 5.3. 

szakaszát) 

**) A hálózatról tölthető hibrid elektromos technológia jelenleg nem 

használatos helyközi autóbuszoknál és távolsági autóbuszoknál. Ennek a 

technológiának tagadhatatlanul van jövője, felhasználásának módja 

azonban pillanatnyilag nem állapítható meg egyértelműen. 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű műszaki adatlapját, amelyen 

szerepelnek ezek a technológiák. 

 

ML2. Légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzők (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A 2610 kilogrammot meghaladó referenciatömegű
1)

, M3 és M2 kategóriájú járműveknek meg kell felelniük az Euro VI előírásoknak. 

A legfeljebb 2610 kilogramm referenciatömegű
1)

, M2 kategóriájú járműveknek az 1. kategóriára vonatkozó ML2. követelménynek 

(Légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzők, 3.2. szakasz) kell megfelelniük. 
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Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. Azon járművek esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a 

fent említett szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és ismertetni kell az ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek kell 

ellenőriznie. 

 

ML3. Kipufogócsövek (helye) (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A járművek kipufogócsövének a jármű hátulján, az utasajtóval ellentétes oldalon kell lennie. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű műszaki adatlapját. 

 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

OSZ1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére 

szolgáló technológiai fejlesztési lehetőségek 

 

Azokért a járművekért jár pont, amelyek rendelkeznek városi autóbuszok 

esetében valamely, a 2. táblázat szerinti A. osztályba sorolt 

technológiával, távolsági autóbuszok esetében pedig valamely, az 1. 

táblázat szerinti A. vagy B. osztályba sorolt technológiával. Ennek a 

technológiának nem az ML1. követelménynek (Az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentésére szolgáló technológiai fejlesztési 

lehetőségek) megfelelő technológián felül kell meglennie. 

 

Ellenőrzés: Ugyanúgy, mint az ML1. követelménynél. 

 

 

 OSZ2. Légkondicionálóban használt gázok 
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Azokért a járművekért jár pont, amelyekben a légkondicionáló rendszer 

által használt hűtőközeg CO2 tényezőjeként, százéves időtávlatban 

globális felmelegedési potenciálja 150 alatt van.  

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek meg kell adnia a légkondicionáló rendszerben 

használt hűtőgáz nevét, képletét és globális felmelegedési potenciálját. A 

globális felmelegedési potenciál számítása (n számú gázból álló) 

gázkeverék használata esetén a következő módon történik: 

GWP = Σ(X1 anyag % × GWP (X1)) + (X2 anyag % × GWP (X2)) + … 

(Xn anyag % × GWP (Xn)) 

ahol a % a +/– 1%-os tűréshatárral megengedett tömeg szerinti 

hozzájárulás. 

A gázok globális felmelegedési potenciálja 517/2014/EU rendelet I. és 

II. mellékletében található (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.HUN).  

OSZ3. Jobb légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzők 

A 2610 kilogrammot meghaladó referenciatömegű, M3 és M2 kategóriájú 

járművek esetében: az alábbi technológiákért jár pont: 

 földgáz, 

 hálózatról tölthető hibrid elektromos járművek
2)

, 

 akkumulátoros elektromos járművek és 

 hidrogén üzemanyagcellás elektromos járművek. 

(Részletesen ki kell fejteni, mennyi pont jár a kibocsátásmentes 

üzemelésre képes járművekért, tehát a hálózatról tölthető hibrid 

elektromos járművekért, az akkumulátoros elektromos járművekért és az 

üzemanyagcellás elektromos járművekért. A kipufogógázkibocsátás-

mentes üzemelésre képes járműveknek több pontot kell kapniuk, mint a 
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földgázüzemű autóbuszoknak.) 

 

Legfeljebb 2610 kg referenciatömegű
1)

, M2 kategóriájú járművek 

esetében: az 1. kategóriára vonatkozó OSZ3. követelményben (Jobb 

légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzők) és OSZ4. követelményben (A 

kipufogógázkibocsátás-mentes üzemelésre való képesség, 3.2. szakasz) 

megadott képletet kell használni. 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 

Azon járművek esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a 

fent említett szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és 

ismertetni kell az ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek 

kell ellenőriznie. 

 

5.3 Magyarázó megjegyzések 

Magyarázó megjegyzések 

ML1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére szolgáló technológiai fejlesztési lehetőségek 

Technológiák fejlesztése és minősítése 

Az ajánlatkérő szervek akkor sorolhatják az üzemanyagcellás elektromos járműveket a B. osztályba, ha megújuló forrásból helyben előállított 

hidrogénellátásuk a szükségletük legalább 5%-át fedezi, az A. osztályba pedig akkor, ha megújuló forrásból helyben előállított hidrogénellátásuk a 

szükségletük legalább 15%-át fedezi. 

Az ajánlatkérő szervek akkor sorolhatják az eredetiberendezés-gyártótól (OEM) származó, vegyes földgázüzemű járműveket a B., illetve az A. 

osztályba, ha megújulómetán-ellátásuk a szükségletük legalább 15%-át, illetve 35%-át fedezi. 

Az ajánlatkérő szervek akkor sorolhatják a nagynyomású közvetlen befecskendezésű, földgázüzemű járműveket az A. osztályba, ha megújulómetán-

ellátásuk a szükségletük legalább 10%-át fedezi. 



 

   35 

 

Az ajánlatkérő szervek akkor sorolhatják a tisztán földgázüzemű járműveket a C., a B., illetve az A. osztályba, ha megújulómetán-ellátásuk a 

szükségletük legalább 10%-át, 15%-át, illetve 25%-át fedezi. 

 

A megújuló metán a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia többletének – vagyis a bizonyos időszakokban a szükségletet meghaladó 

és villamosenergia-többletet előidéző, megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelésnek – a felhasználásával előállított biometán és 

szintetikus metán (a villamos energia gázzá alakítása). 

 

Bizonyos technológiák ismertetése 

Könnyű hibrid: a rendszer a forgattyústengelyre szerelt villanymotort használ az indításhoz/leállításhoz, valamint a fékezési energia visszanyeréséhez. 

A visszanyert energiát a gyorsulás növelésére és az elektromos segédberendezések működtetésére használja fel. 

Lendkerekes hibrid: kiegészítő, nagy sebességű lendkerék, amely a jármű hajtásláncából eltárolja, illetve oda leadja az energiát. A lendkerék fékezés 

közben eltárolja, majd a motorteljesítmény kiegészítése vagy ideiglenes kiváltása céljából leadja az energiát. A lendkerekes technológia nem 

rendelkezik indítási/leállítási funkciókkal. 

Teljes értékű párhuzamos hibrid: elektromos-dízelüzemű hibrid, amely a motor általi mechanikus hajtással párhuzamosan juttat villamos energiát a 

kerekekhez, illetve vezeti azt el onnan. A motor és a kerekek között fennmarad a viszonylag hagyományos áttételen keresztüli közvetlen hajtás. 

Teljes értékű soros hibrid: hagyományos áttétel nélküli elektromos-dízelüzemű hibrid, amely a motor által termelt villamos energiát akkumulátorban 

tárolja és különálló hajtómotor meghajtására használja fel. Az elektromos gépek és az akkumulátor nagyobb teljesítményű, mint az egyenértékű 

párhuzamos hibridnél. 

Aktív áramlásszabályozás: az aktív áramlásszabályozás olyan rendszer, amely aktívan nyomás alatt tartja a jármű mögött kialakuló, alacsonyabb 

nyomású örvényt vagy vákuumot. 

Csónakfarok/toldólemezek: a jármű hátulján lévő lemezek, amelyek elősegítik a jármű eleje és hátulja közötti nyomáskiegyenlítést, megkönnyítve a 

légáramlást és csökkentve a légellenállást. 

 

ML2. Légszennyező anyagok kibocsátása 
1) 

Referenciatömeg: a menetkész jármű megfelelőségi tanúsítványban közölt tömege, csökkentve a járművezető 75 kilogrammal figyelembe vett 

átlagtömegével és megnövelve 100 kg átlagtömeggel. 
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2)
 Hálózatról tölthető hibrid elektromos járművek esetében a városi autóbusz által teljesen elektromos üzemmódban töltött teljes napi üzemidő a 

konkrét munkaciklustól és a töltési stratégiától függ. Az ajánlatkérő szerveknek ezért gondoskodniuk kell arról, hogy a hálózatról tölthető hibrid 

elektromos autóbuszok a napi üzemidejük minél nagyobb részét töltsék teljesen elektromos üzemmódban a napi munkaciklusuk során, kihasználva a 

rendelkezésre álló töltő infrastruktúrát. 

Információk az akkumulátoros elektromos járművek akkumulátoraira vonatkozó jótállási feltételek meghatározásához 

(Ha az ajánlatkérő szerv akkumulátoros elektromos járművet kíván beszerezni.) 

A ZeEUS „Áttekintés az elektromos autóbuszokról Európában” című naprakész jelentése szerint a LiFePO4-akkumulátorok beszállítói rendszerint 2 és 

5 év közötti jótállási időt vállalnak, a leggyakoribb a 4–5 éves időszak. Kedvesebb adat áll rendelkezésre a lítium-nikkel-mangán-kobalt-oxid 

(LiNiMnCoO2 vagy NMC) akkumulátorokról, amelyeknél 2 és 6 év között változik a jótállási idő. A lítium-titanát akkumulátorok jótállási ideje 

hosszabb, akár a 15 évet is elérheti, míg a grafén ultrakapacitások esetében 8 és 11 év között alakul ez az időszak. Más beszállítók a lízingszerződéstől 

függően egyedi jótállást vállalnak, amely megegyezés szerinti időtartam alatti teljesítményfigyelésre is kiterjedhet. 

További részletek a ZeEUS „Áttekintés az elektromos autóbuszokról Európában” című jelentésében olvashatók, amely elérhető a következő 

internetcímen: http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf 

 

Az elektromos járművekben felhasznált technológia nagyon gyorsan fejlődik, így egyre tartósabb és megbízhatóbb akkumulátorok készülnek. Ezért a 

közigazgatási szervnek az ajánlati felhívás kidolgozásakor érdemes mindig az elérhető legfrissebb információk alapján tájékozódnia arról, mit kínál a 

piac. 

A közigazgatási szervek emellett odaítélési szempont útján jutalmazhatják a hosszabb jótállási időt. 

 

  

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
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6 AUTÓBUSZ-SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE (4. KATEGÓRIA) VONATKOZÓ UNIÓS ZÖLD 

KÖZBESZERZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

6.1 Tárgy 
 

TÁRGY 

A 2007/46/EK irányelv szerinti M2 és M3 kategóriájú járművek használatával nyújtott, a 60112000-6 CPV-kód alá tartozó közforgalmú autóbusz-

szolgáltatások beszerzése csekély környezeti hatás mellett. 
 

6.2 Műszaki leírás és odaítélési szempontok 
(Ezek a szempontok csak akkor alkalmazandók, ha a szolgáltatók tulajdonolják vagy lízingelik a szolgáltatásba bevont járműállományt.) 

Fontos: 

A szolgáltatáskategóriákra vonatkozó közös követelmények (11. szakasz) erre a kategóriára is vonatkoznak. 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

ML1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére 

szolgáló technológiai lehetőségek  

1. lehetőség 

Az autóbuszjárato(ka)t [az ajánlatkérő szerv itt jelöli meg a járato(ka)t] 

olyan járművek használatával kell üzemeltetni, amelyek [az ajánlatkérő 

szerv kiválaszt egyet az alábbiak közül]: 

a) rendelkeznek a 3. kategóriára vonatkozó ML1. 

alapkövetelményben (Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentésére szolgáló technológiai fejlesztési lehetőségek, 5.2. 

szakasz) felsorolt elfogadható technológiák egyikével; 

ML1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére 

szolgáló technológiai lehetőségek 

1. lehetőség 

Az autóbuszjárato(ka)t [az ajánlatkérő szerv itt jelöli meg a járato(ka)t] 

olyan járművek használatával kell üzemeltetni, amelyek [az ajánlatkérő 

szerv kiválaszt egyet az alábbiak közül]: 

a) rendelkeznek a 3. kategóriára vonatkozó ML1. 

alapkövetelményben (Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentésére szolgáló technológiai fejlesztési lehetőségek, 5.2. 

szakasz) felsorolt elfogadható technológiák egyikével; 
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b) rendelkeznek X technológiával [az ajánlatkérő szerv a 3. 

kategóriára vonatkozó ML1. alapkövetelményben (Az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére szolgáló 

technológiai fejlesztési lehetőségek, 5.2. szakasz) felsorolt 

elfogadható technológiák közül választja ki a technológiát]. 

 

2. lehetőség 

A járműállomány alább megadott hányadának kell olyan járművekből 

állnia, amelyek rendelkeznek a 3. kategóriára vonatkozó ML1. 

alapkövetelményben (Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentésére szolgáló technológiai fejlesztési lehetőségek, 5.2. szakasz) 

felsorolt elfogadható technológiák egyikével: 

2018: 12% 

2019: 20% 

2020: 28% 

2021: 36% 

Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott szintet 

kell alkalmazni. 

Ellenőrzés: 

Ugyanúgy, mint a 3. kategóriára vonatkozó ML1. követelménynél (Az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére szolgáló 

technológiai fejlesztési lehetőségek, 5.2. szakasz), a jegyzékkel és a 

teljes járműállományra vonatkozó műszaki adatlapokkal együtt. 

b) rendelkeznek X technológiával [az ajánlatkérő szerv a 3. 

kategóriára vonatkozó ML1. alapkövetelményben (Az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére szolgáló 

technológiai fejlesztési lehetőségek, 5.2. szakasz) felsorolt 

elfogadható technológiák közül választja ki a technológiát]. 

 

2. lehetőség 

A járműállomány alább megadott hányadának kell olyan járművekből 

állnia, amelyek rendelkeznek a 3. kategóriára vonatkozó ML1. 

alapkövetelményben (Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentésére szolgáló technológiai fejlesztési lehetőségek, 5.2. szakasz) 

felsorolt elfogadható technológiák egyikével: 

2018: 24% 

2019: 32% 

2020: 40% 

2021: 48% 

Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott szintet 

kell alkalmazni. 

Ellenőrzés: 

Ugyanúgy, mint a 3. kategóriára vonatkozó ML1. követelménynél (Az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére szolgáló 

technológiai fejlesztési lehetőségek, 5.2. szakasz), a jegyzékkel és a 

teljes járműállományra vonatkozó műszaki adatlapokkal együtt. 
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ML2. Abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Az összes járműnek rendelkeznie kell „A jármű-kategóriákra vonatkozó közös követelmények” című rész 10.2. szakaszában meghatározott, 

abroncsnyomás-ellenőrző rendszerekre vonatkozó ML1. követelménynek megfelelő rendszerekkel. 

Ellenőrzés: 

Ugyanúgy, mint „A jármű-kategóriákra vonatkozó közös követelmények” című rész 10.2. szakaszában meghatározott, abroncsnyomás-ellenőrző 

rendszerekre vonatkozó ML1. követelménynél, a jegyzékkel és a teljes járműállományra vonatkozó műszaki adatlapokkal együtt. 

ML3. Járművek gumiabroncsai – gördülési ellenállás (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Az összes járműnek rendelkeznie kell „A jármű-kategóriákra vonatkozó közös követelmények” című rész 10.2. szakaszában meghatározott, a 

járművek gumiabroncsaira vonatkozó ML2. követelménynek megfelelő rendszerekkel. 

Ellenőrzés: 

Ugyanúgy, mint „A jármű-kategóriákra vonatkozó közös követelmények” című rész 10.2. szakaszában meghatározott, a járművek gumiabroncsaira 

vonatkozó ML2. követelménynél, a jegyzékkel és a teljes járműállományra vonatkozó műszaki adatlapokkal együtt. 

ML4. Üzemanyagok (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Megjegyzés: ez a követelmény csak abban az esetben alkalmazandó, ha az ajánlatkérő szerv a 3. kategóriára vonatkozó ML1. követelményhez (Az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére szolgáló technológiai fejlesztési lehetőségek, 5.2. szakasz) fűzött megjegyzés szerint minősít 

vagy fejleszt technológiát, és az ajánlattevő az ML1. követelménynek megfelelő technológiát kínál. Az ajánlatkérő szerv az adott nemzeti vagy 

regionális piacon elérhető kínálatra figyelemmel nagyobb arányt is előírhat a megújulóüzemanyag-ellátásra vonatkozóan. 

A megújulóüzemanyag-ellátás részarányának meg kell felelnie a 3. kategóriára vonatkozó ML1. követelményhez (Az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentésére szolgáló technológiai fejlesztési lehetőségek, 5.2. szakasz) fűzött megjegyzésben megadott százalékos értékeknek. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a beszállítóval vagy beszállítókkal kötött szerződés(ek) egy példányát, valamint termelés és a célzott 

üzemanyag-ellátó rendszer leírását és műszaki leírását. 

ML5. Légszennyező anyagok kibocsátása 

A szolgáltatás nyújtásához használt összes autóbusznak meg kell felelnie 

legalább az Euro V kibocsátási előírásoknak. 

ML5. Légszennyező anyagok kibocsátása 

A szolgáltatás nyújtásához használt összes autóbusznak meg kell felelnie 

legalább az Euro V kibocsátási előírásoknak. 
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2018: az autóbuszok 40%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

2019: az autóbuszok 48%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

2020: az autóbuszok 56%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

2021: az autóbuszok 64%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott szintet 

kell alkalmazni. 

Amennyiben a járművek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal arról, hogy 

legalább az Euro V előírásoknak megfelelnek, de műszaki utókezeléssel 

sikerült elérni ugyanazt a szintet, akkor ezt dokumentálni kell az 

ajánlatban. 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a szolgáltatásba bevont állományt 

alkotó járművek jegyzékét és azok megfelelőségi tanúsítványát. Azon 

járművek esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a fent 

említett szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és ismertetni 

kell az ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek kell 

ellenőriznie. 

2018: az autóbuszok 60%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

2019: az autóbuszok 68%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

2020: az autóbuszok 76%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

2021: az autóbuszok 84%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott szintet 

kell alkalmazni. 

Amennyiben a járművek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal arról, hogy 

legalább az Euro V előírásoknak megfelelnek, de műszaki utókezeléssel 

sikerült elérni ugyanazt a szintet, akkor ezt dokumentálni kell az 

ajánlatban. 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a szolgáltatásba bevont állományt 

alkotó járművek jegyzékét és azok megfelelőségi tanúsítványát. Azon 

járművek esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a fent 

említett szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és ismertetni 

kell az ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek kell 

ellenőriznie. 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

OSZ1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére szolgáló technológiai lehetőségek (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények 

esetében) 

Azokra az ajánlatokra jár pont, amelyek az alábbiakat kínálják: 
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1. lehetőség az ML1. követelményben (lásd fent) megadottnál több járat üzemeltetése a 3. kategóriára vonatkozó ML1. alapkövetelménynek (5.2. 

szakasz) megfelelő járművekkel. 

2. lehetőség az ML1. követelményt (lásd fent) meghaladó járműhányaddal rendelkező, szerződés alapján használandó járműállomány, az ML1. 

követelmény (lásd fent) feletti többlet arányában. 

Ha az állományban lévő járművek különböző osztályú technológiákkal rendelkeznek, akkor a C. osztályhoz képest háromszor annyi pont jár az A. 

osztályért, és kétszer annyi a B. osztályért. 

 

Ellenőrzés: 

Lásd a fenti ML1. követelményt. 

 

OSZ2. Légszennyező anyagok kibocsátása (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

 

Az ML5. követelmény feletti többlet arányában jár pont azért a szerződés alapján használandó járműállományért, amelyben a szolgáltatás 

nyújtásához használt járművek hányada meghaladja az ML5. követelményt, vagy amennyiben a járművek megfelelnek a 3. kategóriára vonatkozó 

OSZ3. követelménynek (Jobb légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzők). (Részletesen ki kell fejteni, mennyi pont jár a magasabb hányadért, a jobb 

jellemzőkért és a kipufogógázkibocsátás-mentes járművekért. A kipufogógázkibocsátás-mentes üzemelésre képes járműveknek több pontot kell 

kapniuk, mint a földgázüzemű autóbuszoknak.) 

 

Ellenőrzés: 

Lásd a fenti ML5. követelményt. 

 OSZ3. Zajkibocsátás 

Azokra az ajánlatokra jár pont, amelyek kizárólag „A jármű-

kategóriákra vonatkozó közös követelmények” című rész 10.2. 

szakaszában meghatározott, a járművek zajkibocsátásra vonatkozó 

OSZ1. követelménynek megfelelő járművekből álló állományt 

kínálnak a szolgáltatás nyújtásához. 
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Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a szolgáltatásba bevont állományt 

alkotó járművek jegyzékét és azok megfelelőségi tanúsítványát. 
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6.3 A szerződés teljesítésére vonatkozó kikötések 
(Csak akkor alkalmazandók, ha a szolgáltatók tulajdonolják vagy lízingelik a szolgáltatásba bevont járműállományt.) 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

SZTK1. Új járművek (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A szolgáltatásba bevont állományba tartozó jármű lecserélése esetén olyan új járművet kell választani, amellyel fenntarthatók vagy javíthatók a 

szolgáltatásba bevont járműállomány által az ajánlatban kínált üvegházhatásúgáz- és légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzők (összetétel és 

technológiák). 

A vállalkozó erről nyilvántartást vezet, amelyet ellenőrzés céljából az ajánlatkérő szerv rendelkezésére kell bocsátania. Az ajánlatkérő szerv a 

követelmények betartásának elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat állapíthat meg. 
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7 A HULLADÉKGYŰJTŐ TEHERGÉPKOCSIK BESZERZÉSÉRE VAGY LÍZINGELÉSÉRE (5. KATEGÓRIA) 

VONATKOZÓ UNIÓS ZÖLD KÖZBESZERZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

7.1 Tárgy 
 

TÁRGY 

Hulladékgyűjtési és hulladékszállítási szolgáltatások nyújtására tervezett, a 2007/46/EK irányelv szerinti N2 és N3 kategóriájú járművek beszerzése 

vagy lízingelése csekély környezeti hatás mellett. 

 
 

7.2 Műszaki leírás és odaítélési szempontok 
Fontos: A jármű-kategóriákra vonatkozó közös követelmények (10. szakasz) erre a kategóriára is vonatkoznak. 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

ML1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére 

szolgáló technológiai lehetőségek 

A járműnek rendelkeznie kell valamely alábbi technológiával: 

 dízel- és földgázüzemű hibrid járművek, 

 energiatároló/-visszanyerő rendszerrel felszerelt járművek, 

 terhelésérzékelő hidraulikus rendszerrel felszerelt járművek, 

 elektromos tartályemelővel felszerelt járművek, 

 hálózatról tölthető hibrid elektromos jármű: olyan 

akkumulátorcsomaggal felszerelt jármű, amely villamosenergia-

hálózatról tölthető, és a felépítmény és az emelő elektromos hajtását 

látja el energiával, 

ML1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére 

szolgáló technológiai lehetőségek 

A járműnek rendelkeznie kell valamely alábbi technológiával: 

 hálózatról tölthető hibrid elektromos jármű: olyan 

akkumulátorcsomaggal felszerelt jármű, amely villamosenergia-

hálózatról tölthető, és a felépítmény és az emelő elektromos hajtását 

látja el energiával, 

 eredetiberendezés-gyártótól (OEM) származó, vegyes földgázüzemű 

járművek, amelyeknél a gáz energiahányadosa a melegindítással 

végzett WHTC-vizsgálati ciklus során legalább 50%, 

 Nagynyomású közvetlen befecskendezésű, földgázüzemű járművek 
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 eredetiberendezés-gyártótól (OEM) származó, vegyes földgázüzemű 

járművek, amelyeknél a gáz energiahányadosa a melegindítással 

végzett WHTC-vizsgálati ciklus során legalább 50%, 

 Nagynyomású közvetlen befecskendezésű, földgázüzemű járművek 

 teljesen elektromos járművek, 

 hidrogén üzemanyagcellás elektromos járművek, 

 tisztán földgázüzemű járművek a lenti megjegyzésben foglalt 

feltételek szerint. 

 

Megjegyzés: Az ajánlatkérő szervek akkor tüntethetik fel a tisztán 

földgázüzemű járműveket, ha megújulómetán-ellátásuk a szükségletük 

legalább 15%-át fedezi. 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű műszaki adatlapját, amelyen 

szerepelnek ezek a technológiai jellemzők. 

 

 

 teljesen elektromos járművek, 

 hidrogén üzemanyagcellás elektromos járművek, 

 tisztán földgázüzemű járművek a lenti megjegyzésben foglalt 

feltételek szerint. 

 

Megjegyzés: Az ajánlatkérő szervek akkor tüntethetik fel a tisztán 

földgázüzemű járműveket, ha megújulómetán-ellátásuk a szükségletük 

legalább 15%-át fedezi. 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű műszaki adatlapját, amelyen 

szerepelnek ezek a technológiai jellemzők. 

 

ML2. Segédegységek (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A jármű segédegységeinek (például hulladéktömörítő, emelő stb., az ajánlatkérő szerv határozza meg) külön motorjaiból származó kibocsátásnak az 

(EU) 2016/1628 rendeletben meghatározott V. szakasz szerinti kipufogógáz-kibocsátási határértékeken belül kell lennie. 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a típusbizonyítványt vagy a független laboratórium az (EU) 2016/1628 rendelet szerint készített vizsgálati 

jelentést. 
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ML3. Légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzők (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A 2610 kilogrammot meghaladó referenciatömegű
1)

, N3 és N2 kategóriájú járműveknek meg kell felelniük az Euro VI előírásoknak. 

A legfeljebb 2610 kilogramm referenciatömegű
1)

, N2 kategóriájú járműveknek az 1. kategóriára vonatkozó ML2. követelménynek 

(Légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzők, 3.2. szakasz) kell megfelelniük. 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. Azon járművek esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a 

fent említett szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és ismertetni kell az ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek kell 

ellenőriznie. 

 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

 OSZ1. Légkondicionálóban használt gázok 

Azokért a járművekért jár pont, amelyekben a légkondicionáló rendszer 

által használt hűtőközeg CO2 tényezőjeként, százéves időtávlatban 

globális felmelegedési potenciálja 150 alatt van. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek meg kell adnia a légkondicionáló rendszerben 

használt hűtőgáz nevét, képletét és globális felmelegedési potenciálját. A 

globális felmelegedési potenciál számítása (n számú gázból álló) 

gázkeverék használata esetén a következő módon történik: 

GWP = Σ(X1 anyag % × GWP (X1)) + (X2 anyag % × GWP (X2)) + … 

(Xn anyag % × GWP (Xn)) 

ahol a % a +/– 1%-os tűréshatárral megengedett tömeg szerinti 

hozzájárulás. 
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A gázok globális felmelegedési potenciálja 517/2014/EU rendelet I. és 

II. mellékletében található (https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.150.01.0195.01.HUN).  

 OSZ2. A segédmotorok villamosítása 

Az elektromos segédegységekkel felszerelt járművekért pont jár. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű műszaki adatlapját, amelyen 

szerepelnek ezek az adatok. 

OSZ3. Jobb légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzők 

A 2610 kilogrammot meghaladó referenciatömegű, N3 és N2 kategóriájú 

járművek esetében: az alábbi technológiákért jár pont: 

 földgáz, 

 hálózatról tölthető hibrid elektromos járművek
2)

, 

 akkumulátoros elektromos járművek és 

 hidrogén üzemanyagcellás elektromos járművek. 

(Részletesen ki kell fejteni, mennyi pont jár a kibocsátásmentes 

üzemelésre képes járművekért, tehát a hálózatról tölthető hibrid 

elektromos járművekért, az akkumulátoros elektromos járművekért és az 

üzemanyagcellás elektromos járművekért. A kipufogógázkibocsátás-

mentes üzemelésre képes járműveknek több pontot kell kapniuk, mint a 

földgázüzemű járműveknek.) 

 

Legfeljebb 2610 kg referenciatömegű
1)

, N2 kategóriájú járművek 

esetében: az 1. kategóriára vonatkozó OSZ3. követelményben (Jobb 

légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzők) és OSZ4. követelményben (A 

kipufogógázkibocsátás-mentes üzemelésre való képesség, 3.2. szakasz) 
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megadott képletet kell használni. 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 

Azon járművek esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a 

fent említett szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és 

ismertetni kell az ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek 

kell ellenőriznie. 

 

7.3 Magyarázó megjegyzések 

Magyarázó megjegyzések 

ML2. Légszennyező anyagok kibocsátása 
1) 

Referenciatömeg: a menetkész jármű megfelelőségi tanúsítványban közölt tömege, csökkentve a járművezető 75 kilogrammal figyelembe vett 

átlagtömegével és megnövelve 100 kg átlagtömeggel. 
2)

 Hálózatról tölthető hibrid elektromos járművek esetében a tehergépkocsi által teljesen elektromos üzemmódban töltött teljes napi üzemidő a 

konkrét munkaciklustól és a töltési stratégiától függ. Az ajánlatkérő szerveknek ezért gondoskodniuk kell arról, hogy a hálózatról tölthető hibrid 

elektromos tehergépkocsik a napi üzemidejük minél nagyobb részét töltsék teljesen elektromos üzemmódban a napi munkaciklusuk során, 

kihasználva a rendelkezésre álló töltő infrastruktúrát. 
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8 HULLADÉKKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE (6. KATEGÓRIA) VONATKOZÓ UNIÓS ZÖLD 

KÖZBESZERZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

8.1 Tárgy 
 

TÁRGY 

A „hulladékgyűjtési szolgáltatások” (CPV-kód: 90511000-2) és a „hulladékszállítási szolgáltatások” (CPV-kód: 90512000-9) CPV-kategóriába 

tartozó szolgáltatások körébe tartozó hulladékgyűjtési szolgáltatások beszerzése csekély környezeti hatás mellett. 
 

8.2 Műszaki leírás és odaítélési szempontok 
(Ezek a szempontok csak akkor alkalmazandók, ha a szolgáltatók tulajdonolják vagy lízingelik a szolgáltatásba bevont járműállományt.) 

Fontos: 

A szolgáltatáskategóriákra vonatkozó közös követelmények (11. szakasz) erre a kategóriára is vonatkoznak. 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

ML1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére 

szolgáló technológiai lehetőségek 

1. lehetőség 

A hulladékgyűjtési útvonala(ka)t [az ajánlatkérő szerv itt jelöli meg az 

útvonala(ka)t] olyan járművek használatával kell üzemeltetni, amelyek 

[az ajánlatkérő szerv kiválaszt egyet az alábbiak közül]: 

a) rendelkeznek az 5. kategóriára vonatkozó ML1. 

alapkövetelményben (Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentésére szolgáló technológiai lehetőségek, 7.2. szakasz) 

felsorolt elfogadható technológiák egyikével; 

ML1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére 

szolgáló technológiai lehetőségek 

1. lehetőség 

A hulladékgyűjtési útvonala(ka)t [az ajánlatkérő szerv itt jelöli meg az 

útvonala(ka)t] olyan járművek használatával kell üzemeltetni, amelyek 

[az ajánlatkérő szerv kiválaszt egyet az alábbiak közül]: 

a) rendelkeznek az 5. kategóriára vonatkozó ML1. 

alapkövetelményben (Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentésére szolgáló technológiai lehetőségek, 7.2. szakasz) 

felsorolt elfogadható technológiák egyikével; 
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b) rendelkeznek X technológiával [az ajánlatkérő szerv az 5. 

kategóriára vonatkozó ML1. alapkövetelményben (Az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére szolgáló 

technológiai lehetőségek, 7.2. szakasz) felsorolt elfogadható 

technológiák közül választja ki a technológiát]. 

2. lehetőség 

A járműállomány alább megadott hányadának kell olyan járművekből 

állnia, amelyek rendelkeznek az 5. kategóriára vonatkozó ML1. 

alapkövetelményben (Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentésére szolgáló technológiai lehetőségek, 7.2. szakasz) felsorolt 

elfogadható technológiák egyikével: 

2018: 12% 

2019: 20% 

2020: 28% 

2021: 36% 

Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott szintet 

kell alkalmazni. 

 

Ellenőrzés: ugyanúgy, mint az 5. kategóriára vonatkozó ML1. 

alapkövetelménynél (Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentésére szolgáló technológiai lehetőségek, 7.2. szakasz), a 

jegyzékkel és a teljes járműállományra vonatkozó műszaki adatlapokkal 

együtt. 

b) rendelkeznek X technológiával [az ajánlatkérő szerv az 5. 

kategóriára vonatkozó ML1. alapkövetelményben (Az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére szolgáló 

technológiai lehetőségek, 7.2. szakasz) felsorolt elfogadható 

technológiák közül választja ki a technológiát]. 

2. lehetőség 

A járműállomány alább megadott hányadának kell olyan járművekből 

állnia, amelyek rendelkeznek az 5. kategóriára vonatkozó ML1. 

alapkövetelményben (Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 

csökkentésére szolgáló technológiai lehetőségek, 7.2. szakasz) felsorolt 

elfogadható technológiák egyikével: 

2018: 24% 

2019: 32% 

2020: 40% 

2021: 48% 

Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott szintet 

kell alkalmazni. 

 

Ellenőrzés: ugyanúgy, mint az 5. kategóriára vonatkozó ML1. 

követelménynél (Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére 

szolgáló technológiai lehetőségek, 7.2. szakasz), a jegyzékkel és a teljes 

járműállományra vonatkozó műszaki adatlapokkal együtt. 
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ML2. Abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Az összes járműnek rendelkeznie kell „A jármű-kategóriákra vonatkozó közös követelmények” című rész 10.2. szakaszában meghatározott, 

abroncsnyomás-ellenőrző rendszerekre vonatkozó ML1. követelménynek megfelelő rendszerekkel. 

Ellenőrzés: 

Ugyanúgy, mint „A jármű-kategóriákra vonatkozó közös követelmények” című rész 10.2. szakaszában meghatározott, abroncsnyomás-ellenőrző 

rendszerekre vonatkozó ML1. követelménynél, a jegyzékkel és a teljes járműállományra vonatkozó műszaki adatlapokkal együtt. 

ML3. Járművek gumiabroncsai – gördülési ellenállás (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Az összes járműnek rendelkeznie kell „A jármű-kategóriákra vonatkozó közös követelmények” című rész 10.2. szakaszában meghatározott, a 

járművek gumiabroncsaira vonatkozó ML2. követelménynek megfelelő rendszerekkel. 

Ellenőrzés: 

Ugyanúgy, mint „A jármű-kategóriákra vonatkozó közös követelmények” című rész 10.2. szakaszában meghatározott, a járművek gumiabroncsaira 

vonatkozó ML2. követelménynél, a jegyzékkel és a teljes járműállományra vonatkozó műszaki adatlapokkal együtt. 

ML4. Üzemanyagok (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Megjegyzés: ez a követelmény csak abban az esetben alkalmazandó, ha az ajánlatkérő szerv elfogadható technológiának minősíti a tisztán 

földgázüzemű járműveket, és az ajánlattevő az ML1. követelménynek (lásd fent) megfelelő, tisztán földgázüzemű járműveket kínál. Az ajánlatkérő 

szerv az adott nemzeti vagy regionális piacon elérhető kínálatra figyelemmel nagyobb arányt is előírhat a megújulóüzemanyag-ellátásra 

vonatkozóan. 

A metánellátás legalább 15%-ának megújuló metánból kell származnia. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a beszállítóval vagy beszállítókkal kötött szerződés(ek) egy példányát, valamint termelés és a célzott 

üzemanyag-ellátó rendszer leírását és műszaki leírását. 

ML5. Légszennyező anyagok kibocsátása 

A szolgáltatás nyújtásához használt összes nehézgépjárműnek meg kell 

felelnie legalább az Euro V kibocsátási előírásoknak. 

2018: a nehézgépjárművek 40%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

ML5. Légszennyező anyagok kibocsátása 

A szolgáltatás nyújtásához használt összes nehézgépjárműnek meg kell 

felelnie legalább az Euro V kibocsátási előírásoknak. 

2018: a nehézgépjárművek 60%-ának meg kell felelnie az Euro VI 
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előírásoknak. 

2019: a nehézgépjárművek 48%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

2020: a nehézgépjárművek 56%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

2021: a nehézgépjárművek 64%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott szintet 

kell alkalmazni. 

 

Amennyiben a járművek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal arról, hogy 

legalább az Euro V előírásoknak megfelelnek, de műszaki utókezeléssel 

sikerült elérni ugyanazt a szintet, akkor ezt dokumentálni kell az 

ajánlatban. 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a szolgáltatásba bevont állományt 

alkotó járművek jegyzékét és azok megfelelőségi tanúsítványát. Azon 

járművek esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a fent 

említett szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és 

ismertetni kell az ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek 

kell ellenőriznie. 

előírásoknak. 

2019: a nehézgépjárművek 68%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

2020: a nehézgépjárművek 76%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

2021: a nehézgépjárművek 84%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott szintet 

kell alkalmazni. 

 

Amennyiben a járművek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal arról, hogy 

legalább az Euro V előírásoknak megfelelnek, de műszaki utókezeléssel 

sikerült elérni ugyanazt a szintet, akkor ezt dokumentálni kell az 

ajánlatban. 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a szolgáltatásba bevont állományt 

alkotó járművek jegyzékét és azok megfelelőségi tanúsítványát. Azon 

járművek esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a fent 

említett szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és ismertetni 

kell az ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek kell 

ellenőriznie. 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

OSZ1. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére szolgáló technológiai lehetőségek (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények 

esetében) 

Azokra az ajánlatokra jár pont, amelyek az alábbiakat kínálják: 
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1. lehetőség az ML1. követelményben (lásd fent) megadottnál több járat üzemeltetése az 5. kategóriára vonatkozó ML1. alapkövetelménynek (Az 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére szolgáló technológiai lehetőségek, 7.2. szakasz) megfelelő járművekkel. 

2. lehetőség az ML1. követelményt meghaladó járműhányaddal rendelkező, szerződés alapján használandó járműállomány, az ML1. követelmény 

(lásd fent) feletti többlet arányában. 

Ellenőrzés: 

Lásd a fenti ML1. követelményt. 

OSZ2. Légszennyező anyagok kibocsátása (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Az ML5. követelmény (lásd fent) feletti többlet arányában jár pont azért a szerződés alapján használandó járműállományért, amelyben a szolgáltatás 

nyújtásához használt járművek hányada meghaladja az ML5. követelményt, vagy amennyiben a járművek megfelelnek az 5. kategóriára vonatkozó 

OSZ3. követelménynek (Jobb légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzők, 7.2. szakasz). (Részletesen ki kell fejteni, mennyi pont jár a magasabb 

hányadért, a jobb jellemzőkért és a kipufogógázkibocsátás-mentes járművekért. A kipufogógázkibocsátás-mentes üzemelésre képes járműveknek 

több pontot kell kapniuk, mint a földgázüzemű járműveknek.) 

Ellenőrzés: 

Lásd a fenti ML5. követelményt. 

 

OSZ3. Segédegységek (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Az 5. kategóriára vonatkozó ML2. követelménynek (Segédegységek, 7.2. szakasz) megfelelő járművek hányada alapján jár pont. 

 

Ellenőrzés: 

Lásd az 5. kategóriára vonatkozó ML2. követelményt (7.2. szakasz). 

 

 OSZ4. Zajkibocsátás 

Azokra az ajánlatokra jár pont, amelyek kizárólag „A jármű-

kategóriákra vonatkozó közös követelmények” című rész 10.2. 

szakaszában meghatározott, a járművek zajkibocsátásra vonatkozó 
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OSZ1. követelménynek megfelelő járművekből álló állományt 

kínálnak a szolgáltatás nyújtásához. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a szolgáltatásba bevont állományt 

alkotó járművek jegyzékét és azok megfelelőségi tanúsítványát. 

 

 

 

8.3 A szerződés teljesítésére vonatkozó kikötések 
(Csak akkor alkalmazandók, ha a szolgáltatók tulajdonolják vagy lízingelik a szolgáltatásba bevont járműállományt.) 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

SZTK1. Új járművek (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A szolgáltatásba bevont állományba tartozó egyik jármű lecserélése esetén olyan új járművet kell választani, amellyel fenntarthatók vagy javíthatók 

a szolgáltatásba bevont járműállomány által az ajánlatban kínált üvegházhatásúgáz- és légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzők (összetétel és 

technológiák). 

A vállalkozó erről nyilvántartást vezet, amelyet ellenőrzés céljából az ajánlatkérő szerv rendelkezésére kell bocsátania. Az ajánlatkérő szerv a 

követelmények betartásának elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat állapíthat meg. 

 

8.4 Magyarázó megjegyzések 

Magyarázó megjegyzések 

Útvonal-optimalizálás 
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Vannak olyan, számítógépes útvonaltervező és -ütemező technológiát magukban foglaló útvonal-optimalizáló rendszerek, amelyek képesek 5–15%-

kal csökkenteni az üzemanyag-fogyasztást, Ezek a rendszerek az alábbiakat használhatják: 

a) a kidobott hulladékmennyiség alapján fizetendő hulladékdíjas rendszerből vett adatok alapján vagy a tehergépkocsikra szerelt mérlegelő 

rendszerek útján a tartályok telítettségének mértékét előre jelző modellek; 

b) a tartályokban elhelyezett érzékelők, amelyek valós időben figyelik a tartály telítettségére vonatkozó adatokat. 

 

Már mindkét technológia kiforrott, és jelenleg is elérhető a piacon. Ezért az ajánlatkérő szerveknek ajánlott megvizsgálniuk az ilyen útvonal-

optimalizáló rendszerek kiépítésének lehetőségeit a hulladékgyűjtő rendszerük keretei között. 

 

9 POSTAI, FUTÁRPOSTAI ÉS KÖLTÖZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE (7. KATEGÓRIA) 

VONATKOZÓ UNIÓS ZÖLD KÖZBESZERZÉSI KÖVETELMÉNYEK 
9.1 Tárgy 

 

TÁRGY 

Az alábbi postai, futárpostai és költöztetési szolgáltatások beszerzése csekély környezeti hatás mellett: 

- 641. csoport: postai és futárpostai szolgáltatások, a vasúti posta, a légiposta és a postai küldemények vízi szállítása kivételével: 

- 79613000-4 – alkalmazottáthelyezési (költöztetési) szolgáltatások; 

- 63100000-0 – rakománykezelési és -tárolási szolgáltatások; 

- 98392000-7 – áthelyezési, költöztetési szolgáltatások. 

 

 

9.2 Műszaki leírás és odaítélési szempontok 

(Ezek a szempontok csak akkor alkalmazandók, ha a szolgáltatók tulajdonolják vagy lízingelik a szolgáltatásba bevont járműállományt.) 

Fontos: 
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A szolgáltatáskategóriákra vonatkozó közös követelmények (11. szakasz) erre a kategóriára is vonatkoznak. 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

ML1. Kerékpáros logisztika (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Megjegyzés: ez az ML-követelmény a városi postai és futárpostai szállításra használt járművekre alkalmazandó. A közigazgatási szervek azt is 

előírhatják, milyen jellegű szállításhoz kell kerékpáros logisztikát igénybe venni. 

(Azokon a településeken, ahol a városi infrastruktúra erre alkalmas, és elegendő kerékpáros logisztikai szolgáltató működik.) 

Az ajánlattevőnek olyan járműállományt kell kínálnia a szolgáltatás nyújtásához, amelyben kerékpárok – lehetnek elektromos rásegítésű kerékpárok 

– és kerékpár-utánfutók is vannak. A kerékpárok és a kerékpár-utánfutók esetében a cél a gépjárművek használatának minimalizálása, és az utolsó 

szállítási szakasszal kapcsolatos problémák kezelése a szolgáltatáskategóriákra vonatkozó közös követelmények között található ML1. követelmény 

(Környezetközpontú irányítási intézkedések, 11.2. szakasz) szerinti kibocsátáscsökkentési tervnek megfelelően. 

Ez a követelmény olyan városi árucsoportosító központtal létesített partnerség útján is teljesíthető, amelynek járműállománya kerékpárokból és 

áruszállító kerékpárokból áll. 

 

Ellenőrzés: Az ajánlattevő benyújtja a szolgáltatásba bevont járműállomány leírását, és adott esetben a városi árucsoportosító központtal kötött 

partnerségi megállapodás példányát. 

ML2. Légszennyező anyagok kibocsátása 

A szolgáltatás nyújtásához használt összes nehézgépjárműnek meg kell 

felelnie legalább az Euro V kibocsátási előírásoknak. 

2018: a nehézgépjárművek 40%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

2019: a nehézgépjárművek 48%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

ML2. Légszennyező anyagok kibocsátása 

ML2.1. A szolgáltatás nyújtásához használt összes nehézgépjárműnek 

meg kell felelnie legalább az Euro V kibocsátási előírásoknak. 

2018: a nehézgépjárművek 60%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

2019: a nehézgépjárművek 68%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 
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2020: a nehézgépjárművek 56%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

2021: a nehézgépjárművek 64%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

 

Amennyiben a járművek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal arról, hogy 

legalább az Euro V előírásoknak megfelelnek, de műszaki utókezeléssel 

sikerült elérni ugyanazt a szintet, akkor ezt dokumentálni kell az 

ajánlatban. 

A szolgáltatás nyújtásához használt összes gépkocsinak és könnyű 

haszongépjárműnek meg kell felelnie legalább az Euro 5 kibocsátási 

előírásoknak. 

2018: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 40%-ának meg kell 

felelnie az Euro 6 előírásoknak. 

2019: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 50%-ának meg kell 

felelnie az Euro 6 előírásoknak. 

2020: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 60%-ának meg kell 

felelnie az Euro 6 előírásoknak. 

2021: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 70%-ának meg kell 

felelnie az Euro 6 előírásoknak. 

A szolgáltatás nyújtásához használt összes L kategóriájú járműnek meg 

kell felelnie legalább az Euro 3 kibocsátási előírásoknak. 

2018: az L kategóriájú járművek 40%-ának meg kell felelnie az Euro 4 

előírásoknak. 

2019: az L kategóriájú járművek 50%-ának meg kell felelnie az Euro 4 

előírásoknak. 

2020: az L kategóriájú járművek 60%-ának meg kell felelnie az Euro 4 

2020: a nehézgépjárművek 76%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

2021: a nehézgépjárművek 84%-ának meg kell felelnie az Euro VI 

előírásoknak. 

Amennyiben a járművek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal arról, hogy 

legalább az Euro V előírásoknak megfelelnek, de műszaki utókezeléssel 

sikerült elérni ugyanazt a szintet, akkor ezt dokumentálni kell az 

ajánlatban. 

A szolgáltatás nyújtásához használt összes gépkocsinak és könnyű 

haszongépjárműnek meg kell felelnie legalább az Euro 5 kibocsátási 

előírásoknak. 

2018: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 60%-ának meg kell 

felelnie az Euro 6 előírásoknak. 

2019: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 70%-ának meg kell 

felelnie az Euro 6 előírásoknak. 

2020: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 80%-ának meg kell 

felelnie az Euro 6 előírásoknak. 

2021: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 90%-ának meg kell 

felelnie az Euro 6 előírásoknak. 

2018: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 10%-ának meg kell 

felelnie az Euro 6d-TEMP vagy az Euro 6d előírásoknak. 

2019: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 15%-ának meg kell 

felelnie az Euro 6d-TEMP vagy az Euro 6d előírásoknak. 

2020: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 20%-ának meg kell 

felelnie az Euro 6d-TEMP vagy az Euro 6d előírásoknak. 

2021: a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 25%-ának meg kell 

felelnie az Euro 6d-TEMP vagy az Euro 6d előírásoknak. 
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előírásoknak. 

2021: az L kategóriájú járművek 70%-ának meg kell felelnie az Euro 4 

előírásoknak. 

Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott szintet 

kell alkalmazni. 

Ez a követelmény olyan városi árucsoportosító központtal létesített 

partnerség útján is teljesíthető, amelynek járműállománya megfelel a 

követelményeknek. 

 

Ellenőrzés:Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a járművek műszaki 

adatlapját, amely tartalmazza a kibocsátási előírásokat. Azon járművek 

esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a fent említett 

szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és ismertetni kell az 

ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek kell ellenőriznie. 

Ez a követelmény olyan városi árucsoportosító központtal létesített 

partnerség útján is teljesíthető, amelynek járműállománya megfelel a 

követelményeknek. 

 

A szolgáltatás nyújtásához használt összes L kategóriájú járműnek meg 

kell felelnie legalább az Euro 3 kibocsátási előírásoknak. 

2018: az L kategóriájú járművek 60%-ának meg kell felelnie az Euro 4 

előírásoknak. 

2019: az L kategóriájú járművek 70%-ának meg kell felelnie az Euro 4 

előírásoknak. 

2020: az L kategóriájú járművek 80%-ának meg kell felelnie az Euro 4 

előírásoknak. 

2021: az L kategóriájú járművek 90%-ának meg kell felelnie az Euro 4 

előírásoknak. 

Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott szintet 

kell alkalmazni. 

 

ML2.2. Amennyiben a postai és futárpostai szolgáltatásokat olyan 

városi területen tervezik igénybe venni, ahol problémák vannak a levegő 

minőségével: 

A gépkocsiknak, a könnyű haszongépjárműveknek és az L kategóriájú 

járműveknek kipufogógázkibocsátás-mentesnek kell lenniük. 

Ha nincs töltő infrastruktúra, vagy a várható felhasználási terület nagy 

hatótávolságot igényel: A járművek lehetnek legalább 

kipufogógázkibocsátás-mentes üzemelésre képesek, tehát olyan 

gépkocsik vagy könnyű haszongépjárművek, amelyek legalább 40 

kilométeres hatótávolságot kipufogógáz-kibocsátás nélkül meg tudnak 
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tenni. 

 

Ellenőrzés: Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a járművek kibocsátási 

előírásokat tartalmazó műszaki adatlapját és adott esetben a városi 

árucsoportosító központtal kötött partnerségi megállapodás példányát. 

Azon járművek esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a 

fent említett szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és 

ismertetni kell az ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek 

kell ellenőriznie. 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

OSZ1. CO2-kibocsátás (csak könnyű haszongépjárművekre és L kategóriájú járművekre vonatkozik) (ugyanaz az alap- és az átfogó 

követelmények esetében) 

Azokra az ajánlatokra jár pont, amelyek az alábbi jellemzőkkel rendelkező járműállományt kínálnak a szolgáltatás nyújtásához: 

- Gépkocsik és könnyű haszongépjárművek esetében: a típusjóváhagyás szerinti CO2-kibocsátás átlagos értékének meg kell felelnie az 1. 

kategóriára vonatkozó ML1. alapkövetelménynek (3.2. szakasz), a szintnek pedig az ajánlati felhívás évének. A járműállomány 

típusjóváhagyás szerinti CO2-kibocsátásának átlagos értékével arányosan jár pont. 

- L kategóriájú járművek esetében: a szolgáltatás nyújtásához használt összes L kategóriájú járműnek elektromosnak kell lennie.  

Ellenőrzés: az ajánlattevőnek táblázatos formában be kell nyújtania a szolgáltatásba bevont állományt alkotó járművek jegyzékét és CO2-kibocsátási 

típusjóváhagyását (a vonatkozó megfelelőségi tanúsítványokkal igazolva), valamint a rájuk vonatkozó átlagérték kiszámítását. 

OSZ2. Légszennyező anyagok kibocsátása (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében; nem alkalmazható, ha a műszaki leírásra 

vonatkozó ML2.2. követelmény szerint az összes járműnek kipufogógázkibocsátás-mentesnek kell lennie) 

Azokra az ajánlatokra jár pont, amelyek az alábbiakat kínálják: 

a) az ML2. követelményben (lásd lent) megadottnál magasabb hányad, VAGY 

b) olyan gépkocsik, könnyű haszongépjárművek és L kategóriájú járművek, amelyek az Euro 6/4 előírásoknál jobb kibocsátási jellemzőkkel 

rendelkeznek, VAGY 



 

   60 

 

c) földgázüzemű nehézgépjárművek, illetve kibocsátásmentes üzemelésre képes járművek, vagyis a gépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 

közül a kipufogógáz-kibocsátás nélkül legalább 40 kilométeres hatótávolság megtételére képes járművek, az autóbuszok közül a hálózatról 

tölthető hibrid elektromos járművek, az akkumulátoros elektromos járművek, valamint az üzemanyagcellás elektromos járművek. 

 

 (Részletesen ki kell fejteni, mennyi pont jár a magasabb hányadért, a kedvezőbb jellemzőkért és a kipufogógázkibocsátás-mentes járművekért. A 

kipufogógázkibocsátás-mentes üzemelésre járműveknek több pontot kell kapniuk, mint az Euro 6/4 előírásoknál kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező 

járműveknek és a földgázüzemű nehézgépjárműveknek.) 

 

Ellenőrzés: 

Lásd a fenti ML2. követelményt. 
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10 A JÁRMŰ-KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ KÖZÖS KÖVETELMÉNYEK 

10.1 Tárgy 

 

TÁRGY 

Az alábbi közúti járművek beszerzése csekély környezeti hatás mellett: 

 személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és L kategóriájú járművek, 

 autóbuszok, 

 hulladékgyűjtő tehergépkocsik. 

 

10.2 Műszaki leírás és odaítélési szempontok 

 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
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ML1. Abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A könnyű haszongépjárműveknek és a nehézgépjárműveknek rendelkezniük kell abroncsnyomás-ellenőrző rendszerrel, vagyis olyan járműbe 

beépített rendszerrel, amely képes az abroncsnyomásnak és a nyomás idővel történő változásának az értékelésére, és menet közben továbbítja a 

megfelelő információkat a járművezetőhöz, buszok és hulladékgyűjtő tehergépkocsik esetében pedig olyan rendszerekkel, amely a vonatkozó 

adatokat a szolgáltató telephelyére továbbítja. 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű műszaki adatlapját, amelyen szerepelnek ezek az adatok. 

ML2. Járművek gumiabroncsai – gördülési ellenállás (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

(nem használható, ha biztonsági okokból legmagasabb nedves tapadási osztályú gumiabroncsokra, illetve havas vagy jeges útra szánt 

gumiabroncsokra van szükség). 

A járműveknek az alábbi gumiabroncsokkal kell rendelkezniük: 

a) olyan gumiabroncsok, amelyek a kg/tonna mértékegységben kifejezett gördülési ellenállás tekintetében megfelelnek a gumiabroncsok 

üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott legmagasabb üzemanyag-hatékonysági osztálynak, 

VAGY 

b) újrafutózott gumiabroncsok. 

Megjegyzés: Az 1222/2009/EK rendelet felülvizsgálata jelenleg zajlik, ennek keretben az Európai Bizottság előterjesztette a COM(2018) 296 

javaslatot. Ezt a követelményt az új jogszabálynak megfelelően naprakésszé kell tenni annak hatálybalépésekor. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek az a) esetben említett gumiabroncsok esetében az 1222/2009/EK rendelet szerinti címkét, a b) esetben említett újrafutózott 

gumiabroncsok esetében pedig a 109. sz. ENSZ-EGB-előírás 1. melléklete szerinti jóváhagyási értesítést kell benyújtania. 

ML3. Járműspecifikus környezetkímélő vezetési információk (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A járművekhez mellékelni kell a környezetkímélő vezetésre vonatkozó információkat/utasításokat. Belső égésű motorral felszerelt járművek 
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esetében a jármű felhasználói kézikönyvének tartalmaznia kell a korai sebességváltásra, az állandó sebesség alacsony percenkénti fordulatszám 

melletti tartására, valamint a forgalom alakulásának felmérésére vonatkozó iránymutatásokat. Hibrid és elektromos járművek esetében az 

információk között szerepelnie kell az energiamegtakarítási célú regeneratív fékezéssel kapcsolatos tájékoztatásnak. Hálózatról tölthető hibrid 

elektromos járművek és hatótávolság-kiterjesztéses elektromos járművek esetében az utasítások részeként konkrét útmutatást kell adni az 

elektromos üzemmódban megtett távolság maximalizálásáról. Ezek az információk/utasítások közölhetők képzés keretében (ha a közigazgatási 

szerv e lehetőség mellett dönt, akkor elő kell írni a képzés minimális óraszámát). 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű ezen információkat tartalmazó műszaki adatlapját vagy a képzés tartalmának leírását. 

 ML4. A gumiabroncs zaja 

 

(Nem használható, ha biztonsági okokból legmagasabb nedves tapadási 

osztályú gumiabroncsokra, illetve havas vagy jeges útra szánt 

gumiabroncsokra van szükség.) 

A járműveknek az alábbi gumiabroncsokkal kell rendelkezniük: 

a) olyan gumiabroncsok, amelyek külső gördülési zajkibocsátási 

szintje 3 decibellel alacsonyabb a 661/2009/EK rendelet II. 

mellékletének C. részében meghatározott maximális értéknél. Ez 

az uniós gumiabroncscímkén feltüntetett, külső gördülési zajra 

vonatkozó osztály felső kategóriájának felel meg (a három létező 

kategória közül); 

 

VAGY 

b) újrafutózott abroncsok. 

 

Megjegyzés: Az 1222/2009/EK rendelet felülvizsgálata jelenleg zajlik, 

ennek keretben az Európai Bizottság előterjesztette a COM(2018) 296 
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javaslatot. Ezt a követelményt az új jogszabálynak megfelelően 

naprakésszé kell tenni annak hatálybalépésekor. 

 

Ellenőrzés: Az ajánlattevőnek az a) esetben említett gumiabroncsok 

esetében az 1222/2009/EK rendelet szerinti címkét, a b) esetben említett 

újrafutózott gumiabroncsok esetében pedig a 109. sz. ENSZ-EGB-

előírás 1. melléklete szerinti jóváhagyási értesítést kell benyújtania. 

 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

 OSZ1. A jármű zaja 

Azokért a járművekért jár pont, amelyek zajkibocsátása megfelel az 

540/2014/EU rendelet szerinti 3. szakasz határértékeinek. A 

zajkibocsátást az 540/2014/EU rendelet II. melléklete szerinti kell 

vizsgálni. 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 
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11 A SZOLGÁLTATÁSKATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ KÖZÖS KÖVETELMÉNYEK 

11.1 Tárgy és kiválasztási szempontok 
 

TÁRGY 

Az alábbi közúti közlekedési szolgáltatások beszerzése csekély környezeti hatás mellett: 

 mobilitási szolgáltatások, 

 autóbusz-szolgáltatások, 

 hulladékgyűjtési szolgáltatások, 

 postai, futárpostai és költöztetési szolgáltatások. 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK 

KSZ1. Az ajánlattevő kompetenciái (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

 

Az ajánlattevőnek szakirányú tapasztalattal kell rendelkeznie mindegyik alábbi területen: 

- az üzemanyag kitermelésétől a felhasználásáig keletkező üvegházhatásúgáz- és légszennyezőanyag-kibocsátás csökkentése céljából 

rendelkezésre álló technológiák azonosítása, értékelése és bevezetése; 

- az üvegházhatásúgáz-kibocsátásra vonatkozó nyomonkövetési és jelentési eljárások. 

 

Ellenőrzés: 

Bizonyítékot az előző 5 olyan év kapcsolódó szerződéseire vonatkozó információk és hivatkozások formájában, amelyben sor került a fentiek 

elvégzésére. 
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11.2 Műszaki leírás és odaítélési szempontok 
 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 

ML1. Környezetközpontú irányítási intézkedések (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Az ajánlattevőknek írásbeli eljárásokkal kell rendelkezniük az alábbiakra vonatkozóan: 

1. a szolgáltatás üvegházhatásúgáz- és légszennyezőanyag-kibocsátásának nyomon követése és nyilvántartása. Ehhez mutatóként a szolgáltatás 

kibocsátását és energiafogyasztását kell használni, amelyet az évi összmennyiségben, illetve utas-/tonna-/szállítottegység-kilométerben vagy a 

szolgáltatás jellemzőit tükröző egyéb mértékegységben kifejezve; 

2. az üvegházhatásúgáz- és a légszennyezőanyag-kibocsátás mérséklésére irányuló intézkedésekből álló kibocsátáscsökkentési terv bevezetése; 

3. a kibocsátáscsökkentési terv bevezetésének értékelése a mutatókban bekövetkező változások nyomon követésével és a tervben foglalt 

intézkedések gyakorlatba való átültetésével; 

4. a tervtől való esetleges eltérések vagy a mutatók esetleges növekedésének korrigálásához és jövőbeli előfordulásuk lehetőség szerinti 

megelőzéséhez szükséges intézkedések végrehajtása. 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek közölnie kell az alábbiakat: 

1. az 1. pontban felsorolt mutatók nyomon követésének és nyilvántartásának eljárása; 

2. a kibocsátáscsökkentési terv; 

3. a kibocsátáscsökkentési terv végrehajtását biztosító értékelési eljárás; 

4. az értékelés során feltárt eltérések korrigálására és jövőbeli előfordulásuk lehetőség szerinti megelőzésére szolgáló eljárás. 

Az ISO 14001 szabvány vagy a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer szerint tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerek akkor 

minősülnek megfelelőnek, ha a szolgáltatásba bevont járműállomány üvegházhatásúgáz- és légszennyezőanyag-kibocsátásának csökkentésére 

irányuló környezetvédelmi célkitűzéseket is magukban foglalnak. Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az e cél elérése iránti elkötelezettségét 
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bizonyító környezetvédelmi szabályzatát, a tanúsító szerv által kiállított tanúsítvánnyal együtt. 

 

Megjegyzés: az ajánlatkérő szerv pontot adhat azokra az ajánlatokra, amelyek számottevő javulást kínálnak környezetközpontú irányítási 

intézkedéseikkel. 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

 OSZ1. Kenőolajak, hidraulikafolyadékok és zsír 

Azokra az ajánlatokra jár pont, amelyek a szolgáltatásba bevont 

járművek karbantartása céljából magukban foglalják az alábbiak 

használatát: 

- újrafinomított kenőolajak, vagyis olyan eljárásnak alávetett 

hulladékolajak, amely helyreállítja az olaj eredeti rendeltetésének 

megfelelő minőségét; 

- hidraulikafolyadékok és zsírok, amelyekhez az alkalmazás 

időpontjában nem rendelhető egészségi vagy környezeti veszélyre 

figyelmeztető mondat vagy R-mondat (az 1272/2008/EK rendelet 

vagy az 1999/45/EK tanácsi irányelv szerinti legalacsonyabb 

besorolási határérték). A hidraulikafolyadékokban és a zsírokban 

jelen lévő, biológiailag nem lebomló és egyúttal felhalmozódó 

anyagok összmennyisége legfeljebb 0,1 tömegszázalék (m/m) lehet. 

Ellenőrzés: Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a kenőanyagok, a 

hidraulikafolyadékok és a zsírok műszaki adatlapját. Az uniós 

ökocímkére vagy azzal egyenértékű, az OSZ1. követelményben 

meghatározott előírásokat is tartalmazó, 1.típusú ökocímkére vonatkozó 

kritériumoknak eleget tevő hidraulikafolyadékok és zsírok minősülnek 

megfelelőnek. 
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11.3 A szerződés teljesítésére vonatkozó kikötések 
 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

SZTK1. A járművezetők képzése (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Megjegyzés: Ez a szerződés teljesítésére vonatkozó kikötés csak abban az esetben alkalmazandó, ha a szolgáltatás járművezető biztosítását is 

magában foglalja, és a járművezetőnek nem kell rendelkeznie a 2003/59/EK irányelv szerinti járművezetői képesítési bizonyítvánnyal. 

A szolgáltatás nyújtásában a szerződés fennállása során részt vevő valamennyi járművezetőt elismert intézményben rendszeresen képezni kell a 

környezettudatos vezetés terén, az üzemanyag-hatékonyság fokozása érdekében. 

 

A szerződés alapján munkát végző személyzet valamennyi új tagja számára a munkába állástól számított 4 héten belül megfelelő, legalább 16 óra 

időtartamú képzést, a személyzet többi tagja számára pedig legalább évente egy alkalommal legalább 4 óra időtartamú naprakész tájékoztatást kell 

nyújtani a fent említett szempontokról. 

A szolgáltatónak dokumentálnia és évente jelentenie kell a szerződés alapján munkát végző személyzet egyes tagjainak nyújtott képzés időtartamát 

(óraszám) és tárgyát az ajánlatkérő szerv számára. 

 

A szerződés időtartama alatt a szolgáltatás nyújtásába bevont összes járművezetőt rendszeresen (legalább havonta) tájékoztatni kell az üzemanyag-

hatékonyság tekintetében nyújtott teljesítményéről. 

 

A személyzet éves képzésére vonatkozó nyilvántartást ellenőrzés céljából az ajánlatkérő szerv rendelkezésére kell bocsátani. Az ajánlatkérő szerv a 

követelmények betartásának elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat állapíthat meg. 

SZTK2. Környezetközpontú irányítási intézkedések (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A szerződés időtartama alatt a szolgáltatónak dokumentálnia és jelentenie kell az alábbiakat: 

– a mutatók nyomon követésének eredményei, valamint 

– az értékelés, valamint adott esetben a korrekciós és megelőző intézkedések eredménye 
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az ML1. követelmény (Környezetközpontú irányítási intézkedések) teljesülésének ellenőrzésére szolgáló írásbeli eljárások szerint. 

Ezeket a jelentéseket ellenőrzés céljából az ajánlatkérő szerv rendelkezésére kell bocsátani. 

Az ajánlatkérő szerv a követelmények betartásának elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókra, illetve a kibocsátáscsökkentési tervben foglalt 

célkitűzések túlteljesítéséért járó jutalmakra vonatkozó szabályokat állapíthat meg. 
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SZTK3. Alacsony viszkozitású kenőolajak (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Amennyiben a jármű gyártója nem javasol másfajta kenőanyagot, a vállalkozónak alacsony viszkozitású motorolajra kell kicserélnie a 

szolgáltatásba bevont járművek kenőanyagát. Azok az olajok minősülnek alacsony viszkozitásúnak, amelyek megfelelnek a 0W30 vagy 5W30 SAE 

fokozatszámnak vagy azzal egyenértékű szabványnak. 

A vállalkozó erről nyilvántartást vezet, amelyet az ajánlatkérő szerv rendelkezésére kell bocsátania. 

SZTK4. Járművek gumiabroncsai – gördülési ellenállás (ugyanaz az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

(Nem használható, ha biztonsági okokból legmagasabb nedves tapadási osztályú gumiabroncsokra, illetve havas vagy jeges útra szánt 

gumiabroncsokra van szükség.) 

A vállalkozónak a szolgáltatásba bevont járművek gumiabroncsait az alábbiakra kell kicserélnie: 

a) olyan új gumiabroncsok, amelyek a kg/tonna mértékegységben kifejezett gördülési ellenállás tekintetében megfelelnek a gumiabroncsok 

üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló, 2009. november 25-i 1222/2009/EK európai 

parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott legmagasabb üzemanyag-hatékonysági osztálynak, 

VAGY 

b) újrafutózott gumiabroncsok. 

A vállalkozó erről nyilvántartást vezet, amelyet az ajánlatkérő szerv rendelkezésére kell bocsátania. 

Megjegyzés: Az 1222/2009/EK rendelet felülvizsgálata jelenleg zajlik, ennek keretben az Európai Bizottság előterjesztette a COM(2018) 296 

javaslatot. Ezt a követelményt az új jogszabálynak megfelelően naprakésszé kell tenni annak hatálybalépésekor. 

 

 

 SZTK5. A gumiabroncs zaja 

(Nem használható, ha biztonsági okokból legmagasabb nedves tapadási 

osztályú gumiabroncsokra, illetve havas vagy jeges útra szánt 

gumiabroncsokra van szükség.) 
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A vállalkozónak a szolgáltatásba bevont járművek gumiabroncsait az 

alábbiakra kell kicserélnie: 

a) olyan új gumiabroncsok, amelyek külső gördülési zajkibocsátási 

szintje 3 decibellel alacsonyabb a 661/2009/EK rendelet II. 

mellékletének C. részében meghatározott maximális értéknél. 

Ez az uniós gumiabroncscímkén feltüntetett, külső gördülési 

zajra vonatkozó osztály felső kategóriájának felel meg (a három 

létező kategória közül); 

 

VAGY 

b) újrafutózott gumiabroncsok. 

 

A gumiabroncsmodell által kibocsátott külső gördülési zajt az 

1222/2009/EK rendelet I. mellékletében foglaltak szerint kell vizsgálni. 

A vállalkozó erről nyilvántartást vezet, amelyet az ajánlatkérő szerv 

rendelkezésére kell bocsátania. 

Megjegyzés: Az 1222/2009/EK rendelet felülvizsgálata jelenleg zajlik, 

ennek keretben az Európai Bizottság előterjesztette a COM(2018) 296 

javaslatot. Ezt a követelményt az új jogszabálynak megfelelően 

naprakésszé kell tenni annak hatálybalépésekor. 
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11.4 Magyarázó megjegyzések 

Magyarázó megjegyzések 

SZTK3. Alacsony viszkozitású kenőolajak, SZTK4. Járművek gumiabroncsai – gördülési ellenállás és SZTK5. A gumiabroncs zaja 

Az ajánlatkérő szerv járműkarbantartási szolgáltatások beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokban írhatja elő ezeket a követelményeket. E 

követelmények azonban a karbantartási tevékenységek szűk körére terjednek ki, és nem tekinthetők a járműkarbantartási szolgáltatásokra vonatkozó 

uniós zöld közbeszerzési követelményeknek. 

Az ajánlatkérő szerv a szerződés teljesítésére vonatkozó különböző kikötések teljesítésének elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókra 

vonatkozó szabályokat állapíthat meg. 
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SZTK4. Járművek gumiabroncsai – gördülési ellenállás 

Az energiahatékonysági irányelv (2012/27/EU irányelv, amelyet a tagállamoknak 2014 júniusáig kellett átültetniük nemzeti jogukba) 6. cikke és III. 

melléklete konkrét követelményeket tartalmaz a közigazgatási szervek számára egyes energiahatékony berendezések beszerzését illetően. Ennek 

keretében kötelező olyan gumiabroncsokat beszerezni: 

„amelyek megfelelnek a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló, 2009. 

november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott legmagasabb üzemanyag-hatékonysági osztályba történő 

besorolás kritériumainak. Ez a követelmény nem akadályozza meg a közintézményeket abban, hogy amennyiben azt biztonsági vagy 

közegészségügyi okok indokolják, a nedves tapadás vagy külső gördülési zaj szempontjából a legmagasabb osztályba tartozó gumiabroncsokat 

szerezzenek be”. 

Ez a kötelezettség azonban csak a központi kormányzati szervekre, továbbá a közbeszerzési irányelvekben meghatározott küszöbértékek feletti 

beszerzésekre vonatkozik. A követelményeknek emellett összhangban kell lenniük a költséghatékonyság, a gazdasági megvalósíthatóság, a tágabb 

értelemben vett fenntarthatóság, a műszaki alkalmasság és a kellő mértékű verseny elvével. Ezek a szempontok különböző közigazgatási szervek és 

különböző piacok esetében eltérőek lehetnek. A Bizottság által az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „Bizottsági iránymutatás az 

energiahatékonysági irányelv végrehajtásáról” című, COM/2013/0762 final jelzetű közlemény
1)

 részletesebb iránymutatást nyújt arra vonatkozóan, 

hogy a központi kormányzati szervek ebből a szempontból hogyan értelmezzék az energiahatékonysági irányelv 6. cikkét és III. mellékletét az 

energiahatékony termékek, szolgáltatások és épületek beszerzésével összefüggésben.
 

Az 1222/2009/EK rendelet felülvizsgálata jelenleg zajlik, ennek keretben az Európai Bizottság előterjesztette a COM(2018) 296 javaslatot. Ezt az 

SZTK-követelményt az új jogszabálynak megfelelően naprakésszé kell tenni annak hatálybalépésekor. 

 

A járműállomány összetételére vonatkozó követelmények 

Amennyiben az ajánlatkérő szerv arra kötelező a szolgáltatót, hogy az általa használt járműállomány meghatározott hányadát a CO2- és a 

légszennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek megfelelő járművek tegyék ki, az ajánlatkérő szervnek mérlegelnie kell, milyen módon 

ellenőrzi ezt. A vállalkozó számára az adatszolgáltatás járhat nehézségekkel, a közigazgatási szerv számára pedig az, hogy ellenőrizze az adatokat 

arra vonatkozóan, hogy mely jármű mely napon mekkora távolságot tett meg, és ebből kiszámítsa az átlagot. Ezért abban az esetben, ha nem 

tekinthető teljesíthetőnek az előírás, hogy az összes jármű megfeleljen a követelménynek, az ajánlatkérő szerv megadhatja, hogy konkrét 

útvonalakon csak a követelményeknek megfelelő járművek használhatók (például olyan helyeken, ahol gondok vannak a levegő minőségével), vagy 

hogy egy vagy több kategóriába tartozó járműveknek kell megfelelőnek lenniük. Ezek a kérdések kevésbé lehetnek lényegesek közforgalmú autóbusz-
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szolgáltatások és hulladékgyűjtési szolgáltatások kiszervezése esetén, amikor a szolgáltatások tervezése és nyomon követése megkönnyíti a 

szolgáltatásba bevont járműállomány teljesítményének ellenőrzését. 
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12 ÉLETCIKLUS-KÖLTSÉGEK KISZÁMÍTÁSA 
 

Az életciklus-költségek elemzése a vizsgált termékcsoport vagy szolgáltatás teljes költségének értékelésére szolgáló módszer, A beszerzéssel, a 

használattal és karbantartással, valamint a keletkező hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos összes költséget figyelembe veszi. Az 

életciklusköltség-elemzés célja a projektalternatívák teljes költségének megbecsülése, és annak a lehetőségnek a kiválasztása, amely eredményeképpen 

a beszerzés vagy a szolgáltatás – vagy mindkettő – a lehető legalacsonyabb összköltséggel jár, összhangban annak minőségével és funkciójával. Az 

életciklusköltség-elemzést a beszerzési folyamat elején kell elvégezni. 

A zöld közbeszerzési eljárások során az életciklus-költségek kiszámítása segítséget nyújthat az ajánlatok elbírálásához kapcsolódó legalacsonyabb 

költségek meghatározásában. Az életciklus-költségek kiszámítása tulajdonképpen segítséget nyújthat a hatóságoknak abban, hogy ne csak valamely 

termék vagy szolgáltatás beszerzési költségeit (pl. a nyersanyag- és a gyártási költségeket) vegyék figyelembe, hanem más olyan költségeket is, 

amelyeket a közbeszerzőnek általában meg kell határoznia és ki kell számítania (pl. a karbantartási költségeket, a működési költségeket, az 

ártalmatlanítási és újrahasznosítási költségeket stb.). A termék vagy szolgáltatás életciklus-költségeinek átfogó becslése érdekében ezeket a 

költségtípusokat hozzá kell adni az értékesítési árhoz. 

Ezenfelül az életciklusköltség-elemzés figyelembe veszi a termék vagy szolgáltatás életciklusa alatti környezeti externáliákat, amikor meg lehet 

határozni pénzben kifejezett értéket. Az életciklus-költségek alkalmazása részletesebb képet adhat egy-egy szolgáltatás költségeiről az életciklusának 

szakaszai alatt, ideértve például nemcsak a beszerzések, a takarítóeszközök és a gépek, hanem a szolgáltatás működtetési költségét (pl. működés 

közbeni energiafogyasztás) és a munkaerőköltségeket is. 

A közbeszerzésről szóló 2014/24/EU irányelv meghatározza a végrehajtandó beszerzés gazdasági elemzése során figyelembe veendő költségeket. 

További felvilágosítás a műszaki jelentésben található. 

A közigazgatási szervek a zöld közbeszerzésen keresztül ténylegesen ösztönözhetik az ipari szereplőket környezetbarát technológiák kifejlesztésére. 

Egyes szolgáltatási ágazatokban a hatás különösen jelentős lehet, mivel az ajánlatkérő szervek a piac jelentős részét (pl. energiahatékony épületek, 

közösségi közlekedés, létesítménygazdálkodás) irányítják. Egy-egy szerződés életciklus-költségeit tekintve a zöld közbeszerzéssel pénz takarítható 

meg, egyúttal alacsonyabb környezeti hatással is jár. Intelligens beszerzéssel anyag és energia takarítható meg, csökkenthető a hulladékképződés és a 

szennyezés, és fenntartható viselkedésminták ösztönözhetők. 

A közúti közlekedés esetében az életciklusköltség-elemzés néhány uniós zöld közbeszerzési követelményt alkalmazó esettanulmányok alapján készült: 
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- 1. esettanulmány: személygépkocsik beszerzése szigorú CO2-kibocsátási követelmények mellett; 

- 2. esettanulmány: elektromos autóbuszok és egyéb alternatív technológiák beszerzése dízelüzemű autóbuszok helyett a járműállomány 

meghatározott hányadában; 

- 3. esettanulmány: környezetkímélő vezetésről szóló képzés posta- és futárposta-szolgálat járművezetői részére. 

Az esetekhez társuló költségeket az uniós zöld közbeszerzési követelmények nélküli forgatókönyvhöz kapcsolódó költségekkel kell összevetni. 

Az alábbi költségtípusokról készült becslés: 

 

a) Tulajdonlási összköltség: 

- szerzési költségek, 

- üzemanyagköltség, 

- karbantartási költségek, 

- biztosítás, 

- adók. 

b) Externáliák költségei: a tiszta járművekről szóló irányelv (2009/33/EK irányelv) hatálya alá tartozó szén-dioxid (CO2), nitrogén-oxidok (NOx), 

nem metán szénhidrogének (NMHC) és szálló por (PM) kibocsátása. 

 

Az ezeken az esettanulmányokon végzett életciklusköltség-elemzés alapján az alábbi következtetések vonhatók le (részletesebb ismertetésük a műszaki 

jelentésben található): 

1. esettanulmány: személygépkocsik beszerzése szigorú CO2-kibocsátási követelmények mellett – Az eredmények azt mutatják, hogy az 

üzemanyag-hatékonyabb gépkocsik esetében magasabbak a szerzési költségek, ugyanakkor az üzemanyagköltség alacsonyabb e járművek élettartama 

során.Az üzemanyag-hatékonyabb gépkocsiknál arányosan csökkennek az externáliák költségei. A többletköltségek (köztük az adók) üzemanyag-

megtakarítás és az externáliák költségei szempontjából megtérülnek, ha az éves futásteljesítmény 20 000 km felett van. 
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2a. esettanulmány: elektromos autóbuszok és egyéb alternatív technológiák beszerzése dízelüzemű autóbuszok helyett a járműállomány 

meghatározott hányadában – Az elemzés szerint az üzemanyagot terhelő adók nagymértékben befolyásolják az életciklusköltség-számítást. Az adók 

életciklusköltség-számításban való figyelembevétele esetén az elektromos autóbuszok externáliák költségeit is tartalmazó összköltsége azonos szinten 

van vagy alacsonyabb, mint a dízelüzemű autóbuszoké. A beruházási költségek a többi költséghez viszonyítva viszonylag magasak. A karbantartási 

költségek várhatóan alacsonyabbak az elektromos járművek esetében, mivel kevesebb mozgó alkatrész van a motorban, kisebb mértékű a kopás és az 

elhasználódás, és kevesebb alkatrész hibásodhat meg. Mivel azonban az elektromos autóbuszokban használt technológia még kialakulóban van, 

számítani kell néhány műszaki hibára. A villamosenergia-termelésből származó kibocsátást is magukban foglaló externáliák költsége jelentősen 

csökken. Ezenkívül kiemelendő, hogy az erőmű által előzőleg kibocsátott légszennyező anyagok rendszerint jelentős magasságban és gyakran ritkán 

lakott területeken kerülnek a levegőbe. A kibocsátott szennyező anyagok nagy mennyiségű levegővel keverednek és viszonylag kis mértékben növelik 

a levegőminőséggel kapcsolatos problémákat városi területeken. Ezzel szemben a közlekedésből származó szennyezőanyag-kibocsátás alacsonyan, a 

környezeti levegőrétegben történik, emiatt a fő szennyezési forrást jelenti városi területeken. Mivel az elektromos járműveknek nincs kipufogógáz-

kibocsátása, így hozzájárulnak a települések levegőminőségének javulásához. Emellett a villamosenergia-termeléssel összefüggő üvegházhatásúgáz-

kibocsátás és légszennyezés a következő évtizedekben tovább csökken az uniós villamosenergia-mix széntelenítésének hatására. 

2b. esettanulmány: alternatív technológiákkal felszerelt autóbuszok beszerzése dízelüzemű autóbuszok helyett a járműállomány 

meghatározott hányadában – Az eredmények azt mutatják, hogy a sűrített földgázzal (CNG) és bioüzemanyaggal üzemelő autóbuszok beruházási 

költségei a dízelüzemű autóbuszokéhoz mérhető, a hidrogénüzemű járművek viszont sokkal drágábbak, többek között az infrastrukturális költségek 

miatt. Ezenkívül a hidrogén-üzemanyag költségei a többi üzemanyaghoz képest jóval magasabbak. A biometán földgázüzemű autóbuszokban való 

használata jelentősen csökkenti az externáliák költségeit. 

3. esettanulmány: környezetkímélő vezetésről szóló képzés posta- és futárposta-szolgálat járművezetői részére – Az eredmények alapján a 

képzés az oktató díja és a kieső munkaórák miatt viszonylag költséges. Nagyobb futásteljesítmény esetén a követelmény költségei kedvezőbbek, 

ráadásul a járművezetőket várhatóan arra ösztönzi, hogy személygépkocsijuk használatakor is jobb vezetői magatartást tanúsítsanak. 
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12.1 Néhány javasolt követelmény költségvonzatai 
 

Újonnan javasolt zöld közbeszerzési 

követelmények 
A szerzési költségekre gyakorolt becsült hatás 

A jármű vagy a szolgáltatás 

életciklusköltségére gyakorolt becsült hatás 

Gépkocsik és könnyű haszongépjárművek 

beszerzése szigorú CO2-kibocsátási 

követelmények mellett 

A beszerzési költség a jármű méretétől és 

üzemanyagától függően mintegy 5–15%-kal 

magasabb. 

A jármű életciklusköltsége az adók 

figyelembevétele esetén megközelítőleg 15–

20%-kal alacsonyabb az üzemanyag-

fogyasztásban és az externáliák költségeiben 

jelentkező csökkenés hatására. Adók nélkül 

csak akkor érhető el életciklusköltség-

megtakarítás, ha az éves futásteljesítmény 

meghaladja a 30 000 kilométert. 
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Elektromos autóbuszok 

A TNO és a Civitas „Tiszta buszokat a városba” 

(Clean buses for your city, TNO-Civitas, 2013.)
1
 

című jelentése szerint az elektromos buszok 

beruházási költsége mintegy 80%-kal magasabb, 

mint a dízelüzemű buszoké. Ez kizárólag a 

járműköltségekre vonatkozik. A TNO és a Civitas 

becslése alapján a szolgálatközi töltés 

infrastrukturális költsége autóbuszonként 10 000 

euró, amely fedezi a buszvégállomásokon és az 

útvonal menti megállókban telepítendő 

töltőállomásokat.  

A tényleges költségeket azonban többféle tényező 

is befolyásolja, így többek között a helyi 

körülmények, az infrastruktúra jellege, valamint az 

ugyanazon infrastruktúrát használó autóbuszok 

száma. Ezenkívül az akkumulátorköltségek idővel 

majd csökkennek, és egyes elemzések becslése 

szerint a közeljövőben egy szintre kerülnek a 

gázolaj költségeivel (Bloomberg, 2018.). 
2
 

A jármű életciklusköltsége az adók 

figyelembevétele esetén megközelítőleg 2,5–

6%-kal alacsonyabb az energiaköltségekben és 

az externáliák költségeiben bekövetkező 

csökkenés hatására. Adók nélkül nem érhető el 

életciklusköltség-megtakarítás az elektromos 

autóbuszok esetében. 

Környezetkímélő vezetésről szóló képzés 

posta- és futárposta-szolgálat járművezetői 

részére 

A vezetési tanfolyam becsült költsége 

járművezetőnként 300 és 1000 euró közé tehető, és 

az oktató díját és a kieső munkaórákat is magában 

foglalja. 

A szolgáltatás életciklusköltsége az adók 

figyelembevétele esetén megközelítőleg 0,5–

2%-kal alacsonyabb az üzemanyag-

fogyasztásban és az externáliák költségeiben 

jelentkező csökkenés hatására. 

(További részletek a műszaki jelentésben olvashatók.) 

                                                           
1 
http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an_web.pdf 

2 
https://bnef.turtl.co/story/evo2018?utm_source=blpblog&utm_medium=web

 


