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1 BEVEZETÉS 

 

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

beruházások beszerzését. 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, hogy milyen, általuk beszerezni kívánt áruk, szolgáltatások és építési beruházások 

érhetőek el a működési helyüknek megfelelő piacon.  

Amennyiben az ajánlatkérő szerv az ebben a dokumentumban javasolt követelményeket alkalmazza, azt az uniós közbeszerzési jogszabályoknak 

megfelelően kell tennie (lásd például a 2014/24/EU irányelv 42. cikkét, 43. cikkét, 67. cikkének (2) bekezdését vagy 68. cikkét, továbbá egyéb uniós 

közbeszerzési jogszabályok hasonló rendelkezéseit). Gyakorlati tudnivalók olvashatók a zöld közbeszerzésről kiadott 2016. évi kézikönyvben 

(„Buying green!”) (http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm). 

Ez a dokumentum felsorolja a számítógépekre, monitorokra, táblagépekre és okostelefonokra vonatkozó uniós GPP-követelményeket. A kapcsolódó 

műszaki háttérjelentés a követelmények megválasztásának valamennyi indokát és a vonatkozó további információkat tartalmazza.  

A követelmények a következőkre tagolódnak: kiválasztási szempontok, műszaki előírások, odaítélési szempontok és a szerződés teljesítésére 

vonatkozó kikötések. A követelményeknek két fajtája van: 

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

teljesítményére összpontosítanak, célul tűzve ki a vállalatokra nehezedő adminisztratív költségek minimalizálását; 

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

melyek ambiciózusabb környezetvédelmi és innovációs eredményeket tűznek ki célul. 

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

http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm
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1.1 Fogalommeghatározás és alkalmazási kör 

 

A termékcsoport a következőket foglalja magában: 

- Nem hordozható eszközök 

o Nem hordozható számítógépek 

 Asztali számítógépek  

 Integrált asztali számítógépek 

 Asztali vékonykliensek 

 Asztali munkaállomások (vagy munkaállomások) 

o Számítógépes kijelzők (monitorok) 
 

- Hordozható eszközök 

o Hordozható számítógépek 

 Notebook számítógépek 

 Hibrid notebookok 

 Mobil vékonykliensek 

 Mobil munkaállomások 

o Táblagépek 

o Okostelefonok 

 

 

 

 

 

 



 

5 

1.2 Általános megjegyzés az ellenőrzésről 

 

Számos követelmény ellenőrizhető vizsgálati jelentések benyújtásával. Minden egyes követelmény mellett fel vannak tüntetve a nemzetközi szinten 

elismert mérési módszerek és szabványok alapján létrehozott releváns vizsgálati módszerek. Ez hozzájárul annak biztosításához, hogy az ajánlattevők 

által megadott, a teljesítménnyel kapcsolatos állítások ellenőrizhetők, megismételhetők, auditálhatók, és mindenekelőtt összehasonlíthatók legyenek.  

A hatóság dönt arról, hogy a vizsgálati eredményeket melyik szakaszban kell biztosítani. Általában véve nem szükséges, hogy valamennyi ajánlattevő 

köteles legyen a kezdetektől fogva vizsgálati eredményeket rendelkezésre bocsátani. Az 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 előírás 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. 

A vizsgálati jelentés csak azt biztosítja, 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 teljesítése során: 

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.  

A szerződés teljesítésére vonatkozó kikötéseknél célszerű erről kifejezetten rendelkezni. Ezek a kikötések kimondják, 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 előírják, hogy a vizsgálat költségeit a közigazgatási szerv köteles viselni, ha a vizsgálat eredményeként 

a termék megfelel a követelményeiknek; ellenkező esetben azonban a beszállító viseli a költségeket. 
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Keretmegállapodás esetében a szerződés konkrét felépítésétől függ, mikor kell bizonyítékot benyújtani: 

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 azt kell bizonyítaniuk, hogy képesek a keretmegállapodás szerinti 

teljesítési minimumkövetelményeknek megfelelő tételek leszállítására. Az előválogatott beszállítók közötti versenyt követően odaítélt 

lehívásos szerződések (vagy rendelések) esetében az a) és b) ponttal azonos megfontolások érvényesek, amennyiben a verseny kiegészítő 

követelményeket foglal magában. Ha a verseny kizárólag az ár alapján zajlik, akkor érdemes megfontolni a szerződés teljesítési 

szakaszában történő ellenőrzést. 

Az ajánlattevők emellett olyan, a releváns I-es típusú ökocímkével (az ISO 14024 szabványnak megfelelően) rendelkező termékek alapján is 

nyújthatnak ellenőrzést, amelyek megfelelnek a meghatározott követelményeknek. A termékeket az irányadó követelményeknek megfelelőnek 

kell tekinteni, és az ellenőrzést ugyanúgy kell kérelmezni, mint a vizsgálati eredményeknél meghatározott esetben. 

A 2014/24/EU irányelv 44. cikkének (2) bekezdése értelmében az ajánlatkérő szervek kötelesek egyéb megfelelő bizonyítási eszközt is 

elfogadni. Idetartozhat a gyártó által készített műszaki dokumentáció, amennyiben az érintett gazdasági szereplőnek nem volt hozzáférése a 

vizsgálati jelentésekhez, vagy azokat az irányadó határidőn belül nem tudta beszerezni. Ez azzal a feltétellel fogadható el, hogy a hozzáférés 

hiánya nem az érintett gazdasági szereplőnek tulajdonítható, és ez a gazdasági szereplő bizonyítja, hogy az általa teljesített építési beruházások, 

az árubeszerzések és a nyújtott szolgáltatások megfelelnek a műszaki előírásokban, az értékelési szempontokban vagy a szerződés teljesítésére 

vonatkozó feltételekben meghatározott követelményeknek vagy szempontoknak. Még ha történik is hivatkozás a vizsgálatok elvégzése 

tekintetében valamely megfelelőségértékelő szerv által kiállított tanúsítványra vagy ilyen szerv által készített vizsgálati jelentésre, az ajánlatkérő 

szerv más egyenértékű értékelő szerv által kiállított tanúsítványt vagy ilyen szerv által készített vizsgálati jelentést is köteles elfogadni. 
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2 ALAPVETŐ KÖRNYEZETI HATÁSOK  

 

A számítógépekre, monitorokra, táblagépekre és okostelefonokra vonatkozó jelen követelmények az ezek életciklusa során kifejtett, legmeghatározóbb 

környezeti hatásokra összpontosítanak, amelyeket négy külön kategóriába soroltak: 

 a termék élettartamának meghosszabbítása; 

 energiafelhasználás; 

 veszélyes anyagok; 

 életciklus végi kezelés. 

 

Ez a követelménykészlet egy további követelménykategóriát is magában foglal, amely a felújított/újragyártott eszközök és a kapcsolódó szolgáltatások 

külön közbeszerzéseire vonatkozik. 

 

Az ezen eszközökre vonatkozó környezeti követelmények meghatározásakor az életciklus-értékelésekből származó bizonyítékok azt mutatják, hogy 

különbséget kell tenni a következő tényezők alapján: 

 

o Használatuk energiaintenzitása, azaz:  

 olyan asztali számítógépek és kijelzők, amelyek villamosenergia-fogyasztása, valamint részegységeik gyártása jelentős környezeti 

hatásokkal jár; 

 hordozható eszközök, például notebookok, táblagépek és okostelefonok, amelyek arányosan kevesebb áramot fogyasztanak, és fejlett 

miniatürizált alkatrészekből állnak; a legmeghatározóbb környezeti hatások a részegységeik, például az alaplapok, a merevlemezek, az 

akkumulátorok és a kijelzőegységek gyártásával kapcsolatosak. 

o Hordozhatóságuk, azaz:  

 nem hordozható eszközök, például asztali számítógépek és monitorok;  

 hordozható eszközök, például notebookok, táblagépek és okostelefonok, amelyek olyan körülményeknek és igénybevételnek vannak 

kitéve a munkahelyen vagy azon kívül, amelyek hatással vannak élettartamukra. 

 

Míg az energiafelhasználásra vonatkozó követelmények jól ismertek a közbeszerzést végzők számára, a környezeti hatások gyártás során történő 

közvetlen befolyásolásának lehetősége kevésbé ismert. A terméktervezés javításával (pl. a tartósságot, a javíthatóságot és a bővíthetőséget figyelembe 

vevő tervezéssel), a termékek élettartamának az újrafelhasználás megkönnyítésével történő közvetett meghosszabbításával elkerülhetők az elsődleges 

előállítással és a nyersanyag-kitermeléssel összefüggő hatások, és csökkenthető a gyártási szakaszban kifejtett összhatás.  
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Az életciklus-értékelésből származó bizonyítékok és a piacelemzések eredményeként a követelmények különös figyelmet fordítanak a termék 

élettartamának meghosszabbítására a jobb tartósság, a bővíthetőség és a javíthatóság révén. A követelmények a termékek korai meghibásodásának 

vagy cseréjének okaira vonatkozó bizonyítékokon, valamint a gyártók közös fejlesztésekre vonatkozó előírásain alapulnak. 

 

A termék élettartamának az első használaton túl történő meghosszabbításában rejlő lehetőségeket az alábbiak is biztosítják: 

- a felújított/újragyártott eszközök beszerzése; 

- a berendezések javítási/újrafelhasználási lehetőségeinek növelése, ezáltal egy második életet adva nekik egy közigazgatási szervnél. 

 

A nagyobb műanyag alkatrészek, fémek és a kritikus fontosságú nyersanyagok élettartamuk végén történő kinyerése és visszanyerése ugyancsak 

növelheti az Unió erőforrás-hatékonyságát és csökkentheti az új informatikai termékek előállítása által kifejtett hatást. A követelmények tehát a 

berendezések szelektív leszerelése és szétszerelése ösztönzésének legjobb módját tükrözik. 

 

Főbb környezetvédelmi szempontok  GPP-megközelítés 

 Véges erőforrások és kritikus fontosságú 

nyersanyagok felhasználása az informatikai termékek 

előállításához.  

 Levegő-, talaj- és vízszennyezés, biológiai 

felhalmozódás és a vízi élőlényekre gyakorolt hatások 

a nyersanyagok kitermelése és feldolgozása, valamint 

a termékekben használt veszélyes anyagok 

következtében. 

 Energiafelhasználás és üvegházhatásúgáz-kibocsátás 

az előállítás és a használat során. 

 Potenciálisan veszélyes elektronikai hulladék 

keletkezése a végleges ártalmatlanítás után. 

  Kiterjesztett szolgáltatások és garancia. 

 A tartósságot, a bővíthetőséget és a javíthatóságot 

figyelembe vevő tervezés. 

 A termék élettartamának meghosszabbítása az 

élettartama végén (újrahasznosíthatóság).   

 Energiahatékony modellek vásárlása. 

 Olyan termékek vásárlása, amelyek korlátozott 

mennyiségű veszélyes összetevővel rendelkeznek, és 

ártalmatlanításkor potenciálisan alacsonyabb a 

veszélyes kibocsátásuk. 

 A szétszerelhetőséget és az életciklus végi kezelést 

figyelembe vevő tervezés az erőforrások 

hasznosításának maximalizálása érdekében. 

 Felújított/újragyártott berendezések vásárlása.  

Ezen hatások sorrendje nem feltétlenül tükrözi azok nagyságrendjét. 

A műszaki jelentés részletes információkat tartalmaz az alapvető környezeti hatásokkal és a GPP-megközelítéssel kapcsolatban. 
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3 A KÖVETELMÉNYEK FELÉPÍTÉSE ÉS ALKALMAZHATÓSÁGA 

A követelményeket négy fő szakaszra osztották: 1) a termék élettartamának meghosszabbítása, 2) energiafogyasztás, 3) veszélyes anyagok, 4) 

életciklus végi kezelés. Egy további szakasz horizontális követelményeket tartalmaz: 5) a felújított/újragyártott berendezésekre vonatkozó 

követelmények. Az alábbi táblázat bemutatja, hogy mely követelmények mely termékcsoportra vonatkoznak. 

 

Követelménytípus Szám Követelmény 

Nem 

hordozható 

számítógépek 

Monitorok 
Hordozható 

számítógépek 
Táblagépek/okostelefonok 

1. KÖVETELMÉNYTERÜLET – A termék élettartamának meghosszabbítása 

1.1. – Javíthatóság, újrahasznosíthatóság és bővíthetőség 

TÁRGY: IKT-berendezések beszerzésével kapcsolatos szolgáltatási megállapodás 

MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSOK 

ME1. 
Kiterjesztett szolgáltatási 

megállapodás biztosítása 
X X X X 

ME2. 
A pótalkatrészek folyamatos 

rendelkezésre állása 
X X X X 

A SZERZŐDÉS 

TELJESÍTÉSÉRE 

VONATKOZÓ 

KIKÖTÉSEK 

SZTK1. 

Szolgáltatási megállapodás 

 X X X X 

TÁRGY: IKT-berendezések beszerzése 

MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSOK 

ME3. Gyártói garancia X X X X 

ME4. 
A javíthatóságot figyelembe vevő 

tervezés 
X 

X X 
X 

ME5. 
A biztonságos adattörlésre szolgáló 

funkció 
X 

N/A X 
X 

 1.2. – Az újratölthető akkumulátor élettartama és tartóssága 

MŰSZAKI ME6. Az újratölthető akkumulátor N/A N/A X X 
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Követelménytípus Szám Követelmény 

Nem 

hordozható 

számítógépek 

Monitorok 
Hordozható 

számítógépek 
Táblagépek/okostelefonok 

ELŐÍRÁSOK tartóssága 

ME7. 

Az elektromos teljesítményre 

vonatkozó 

minimumkövetelmények 

N/A N/A X X 

ME8. 
Az akkumulátor állapotával 

kapcsolatos információ 
N/A N/A X X 

ME9. 
Az akkumulátor védelmére 

szolgáló szoftver 
N/A N/A X N/A 

ME10. Intelligens töltés N/A N/A N/A X 

ODAÍTÉLÉSI 

SZEMPONTOK OSZ1. 
Az újratölthető akkumulátor 

tartósságának támogatása 
N/A N/A X X 

1.3. – Mobil berendezések tartóssági vizsgálata 

MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSOK 

ME11. Ejtési vizsgálat N/A N/A X X 

ME12. Hőmérsékleti terhelés N/A N/A X X 

TS13 

Külső behatásokkal szembeni 

védettségi fokozat – fél-robosztus 

(semi-rugged) és robosztus 

(rugged) eszközök 

N/A N/A X X 

ODAÍTÉLÉSI 

SZEMPONTOK 

OSZ2. 
Mobil berendezések tartóssági 

vizsgálata N/A N/A X X 

OSZ3. 

Külső behatásokkal szembeni 

védettségi fokozat – fél-robosztus 

(semi-rugged) és robosztus 

(rugged) eszközök 

N/A N/A X X 

1.4. – Az alkatrészek interoperabilitása és újrahasznosíthatósága 
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Követelménytípus Szám Követelmény 

Nem 

hordozható 

számítógépek 

Monitorok 
Hordozható 

számítógépek 
Táblagépek/okostelefonok 

MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSOK 

ME14. Szabványosított port X N/A X X 

ME15. Szabványosított külső tápegység N/A N/A X X 

ME16. 
Külső tápegység: leválasztható 

kábelek X N/A X X 

ME17. 
Visszamenőleges kompatibilitás: 

adapterek X N/A X N/A 

ODAÍTÉLÉSI 

SZEMPONTOK OSZ4. 
IKT-berendezések tartozékok 

nélkül N/A N/A X X 

2. KÖVETELMÉNYTERÜLET – Energiafogyasztás 

MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSOK 

ME18. 
Számítógépek minimális 

energiahatékonysága X N/A X N/A 

ME19. 

Monitorok minimális 

energiahatékonysága (alap- és az 

átfogó) 
N/A X N/A N/A 

ME20. 
Vékonykliens eszközök 

szerveralapú hálózatban X N/A N/A N/A 

ODAÍTÉLÉSI 

SZEMPONTOK 

OSZ5. 

Az energiafogyasztás a 

számítógépekre meghatározott 

küszöbértéknél kedvezőbb  
X N/A N/A N/A 

OSZ6. 

Az energiafogyasztás a 

monitorokra meghatározott 

küszöbértéknél kedvezőbb  
N/A X N/A N/A 

3. KÖVETELMÉNYTERÜLET – Veszélyes anyagok 

KIVÁLASZTÁSI KSZ1. Korlátozottan felhasználható X X X X 



 

12 

Követelménytípus Szám Követelmény 

Nem 

hordozható 

számítógépek 

Monitorok 
Hordozható 

számítógépek 
Táblagépek/okostelefonok 

SZEMPONTOK anyagok szabályozása    

MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSOK ME21. 

Klórozott és brómozott anyagok 

korlátozása a műanyag 

alkatrészekben 
X X X X 

ODAÍTÉLÉSI 

SZEMPONTOK 

OSZ7. 
A különös aggodalomra okot adó 

anyagokra vonatkozó korlátozás  X X X X 

OSZ8. 
A nem kívánt helyettesítés 

elkerülése X X X X 

4. KÖVETELMÉNYTERÜLET – Életciklus végi kezelés 

4.1.– Az újrafeldolgozhatóságot figyelembe vevő tervezés  

MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSOK ME22. 
Műanyag készülékházak, 

burkolatok és keretek jelölése X X N/A N/A 

ODAÍTÉLÉSI 

SZEMPONTOK 

OSZ9. 

A műanyag készülékházak, 

burkolatok és keretek 

újrafeldolgozhatósága – 

szétválasztható betétek és 

rögzítőelemek 

X X N/A N/A 

OSZ10. 

A műanyag készülékházak, 

burkolatok és keretek 

újrafeldolgozhatósága – festékek 

és bevonatok 

X X N/A N/A 

4.3.– Életciklus végi kezelés 

TÁRGY: Életciklus végi kezelési szolgáltatások beszerzése minden IKT-eszközhöz 

MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSOK ME23. 

A számítógépek biztonságos 

összegyűjtése, fertőtlenítése, 

újrafelhasználása és 

X X X X 
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Követelménytípus Szám Követelmény 

Nem 

hordozható 

számítógépek 

Monitorok 
Hordozható 

számítógépek 
Táblagépek/okostelefonok 

újrafeldolgozása 

A SZERZŐDÉS 

TELJESÍTÉSÉRE 

VONATKOZÓ 

KIKÖTÉSEK 

SZTK2. 
Jelentés az IKT-berendezések 

végső rendeltetési helyéről X X X X 

5. KÖVETELMÉNYTERÜLET – Felújított/újragyártott termékek (külön beszerzési útvonal)  

TÁRGY: Felújított/újragyártott berendezések beszerzése 

KIVÁLASZTÁSI 

SZEMPONTOK KSZ2. 
A felújítási/újragyártási folyamat 

minősége X X X X 

MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSOK 

ME24. 
Kiterjesztett szolgáltatási 

megállapodás biztosítása X X X X 

ME25. 
A felújított/újragyártott termékek 

garanciája X X X X 

ME26. 

Az újratölthető akkumulátor 

tartósságával kapcsolatos 

információ 
N/A N/A X X 

ME27. 

Az elektromos teljesítményre 

vonatkozó 

minimumkövetelmények 
N/A N/A X X 

ODAÍTÉLÉSI 

SZEMPONTOK 

OSZ11. 
Az újratölthető akkumulátor 

tartósságának támogatása N/A N/A X X 

OSZ12. Szabványosított külső tápegység N/A N/A X X 

OSZ13. 
Külső tápegység: leválasztható 

kábelek N/A N/A X X 

TÁRGY: Felújított/újragyártott IKT-berendezések beszerzésével kapcsolatos szolgáltatási megállapodás 
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Követelménytípus Szám Követelmény 

Nem 

hordozható 

számítógépek 

Monitorok 
Hordozható 

számítógépek 
Táblagépek/okostelefonok 

MŰSZAKI 

ELŐÍRÁSOK ME28. 
Kiterjesztett szolgáltatási 

megállapodás biztosítása X X X X 

A SZERZŐDÉS 

TELJESÍTÉSÉRE 

VONATKOZÓ 

KIKÖTÉSEK 

SZTK3. Szolgáltatási megállapodás X X X X 
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4 UNIÓS GPP-KÖVETELMÉNYEK, 1. TERÜLET: A TERMÉK ÉLETTARTAMÁNAK MEGHOSSZABBÍTÁSA 

4.1 Javíthatóság, újrahasznosíthatóság és bővíthetőség 

4.1.1 IKT-berendezések beszerzésével kapcsolatos szolgáltatási megállapodás 
 

Tárgy 

IKT-berendezések beszerzésével kapcsolatos szolgáltatási megállapodás 

 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK  

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

ME1. Kiterjesztett szolgáltatási megállapodás biztosítása 

Minden eszközkategóriára alkalmazandó, a felújított/újragyártott eszközök 

kivételével. 

A felújított/újragyártott eszközök tekintetében lásd az ME28. követelményt. 

Az ajánlattevőnek X év [minimum 2, meghatározandó] szolgáltatást kell 

nyújtania a szolgáltatási szintre vonatkozó követelményeket tartalmazó 

dokumentumban részletezett módon (lásd a magyarázó megjegyzést 

lentebb).  

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek írásbeli nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a 

leszállított termékeket a szerződéses feltételeknek és a szolgáltatási szintre 

vonatkozó kapcsolódó megállapodásnak megfelelően biztosítja.  

Minden eszközkategóriára alkalmazandó, a felújított/újragyártott eszközök 

kivételével. 

A felújított/újragyártott eszközök tekintetében lásd az ME28. követelményt.    

Az ajánlattevőnek X év [minimum 3, meghatározandó] szolgáltatást kell 

nyújtania a szolgáltatási szintre vonatkozó követelményeket tartalmazó 

dokumentumban részletezett módon (lásd a magyarázó megjegyzést 

lentebb).  

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek írásbeli nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a 

leszállított termékeket a szerződéses feltételeknek és a szolgáltatási szintre 

vonatkozó kapcsolódó megállapodásnak megfelelően biztosítja. 

Magyarázó megjegyzés: Példák a szolgáltatási szintre vonatkozó követelményekre 

A szolgáltatási szintre vonatkozó követelményeket tartalmazó dokumentum azt írja le, hogyan kell a szolgáltatást az ügyfél számára teljesíteni. A 

következő lista néhány példával szolgál a lehetséges szolgáltatásiszint-követelményekről:  

 hozzáférés a gyártói garanciához: a gyártói garancia regisztrációja; a gyártói garancia lehívásához szükséges valamennyi dokumentáció vagy 
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bizonyíték kezelése; a gyártói garancia lehívása a közigazgatás nevében (a gyártói garancia érvényessége alatt); kapcsolattartás a gyártóval 

annak biztosítása érdekében, hogy a gyártói garancia feltételei teljesüljenek.  

 El- és visszaszállítás: a termék(ek) felvétele a közigazgatás szerv egy meghatározott helyszínéről, és visszaszállítása a közigazgatás szerv egy 

meghatározott helyszínére (a termékek kényelmes visszaszállításának alternatív lehetőségei is megadhatók). 

 A meghibásodások kezelése: hatékony egyablakos műszaki kapcsolattartási pont biztosítása a műszaki kérdések kezelése és a problémák 

eszkalációjának elkerülése érdekében, az ügy előrehaladásának nyomon követéséért felelős személy kijelölése, jelentéskészítés az 

előrehaladásról, átlátható hozzáférés a garancia-adatbázishoz (a garanciális adatokat kezelő személy számára) a garancia állapotának és a nyitott 

incidensek incidensállapotának ellenőrzésére.  

 Hozzáférés a diagnosztikához és a javításhoz szükséges eszközökhöz: hozzáférés a hardverdiagnosztikához és -javításhoz szükséges valamennyi 

technikai eszközhöz; hozzáférés a minősített szerelővé váláshoz szükséges műszaki képzésekhez; lehetőség nem kizárólagosság révén minősített 

műszaki partnerré válni (garanciális javításokat végezni). 

 Akkumulátorgarancia: a szolgáltatás kifejezetten lefedi az újratölthető akkumulátorokkal rendelkező termékek akkumulátorhibáit, például a 

töltéshibát vagy a hibás akkumulátorcsatlakozást. Az akkumulátorteljesítmény használatból eredő fokozatos csökkenése nem minősül hibának, 

kivéve, ha szerepel az alább felsorolt akkumulátorcsere-irányelvekben. 

 Akkumulátorcsere-irányelvek: a szolgáltatás olyan akkumulátorok cseréjét foglalja magában, amelyek a ciklusok számát tekintve nem felelnek 

meg az tartóssággal kapcsolatos minimális teljesítményfeltételeknek.  

 Hibastatisztikák biztosítása: magas színvonalú, összesített, névtelen és nem visszakövethető statisztikák biztosítása a szerződés hatálya alá 

tartozó termékekkel kapcsolatos incidenstípusokról (jelleg és mennyiség), problémákról és diagnosztikáról. 

 Incidenskezelés / problémakezelés / megelőző karbantartás: ez a szolgáltatás magában foglal minden olyan műveletet, amely az IKT-termékek 

tökéletes üzemképes állapotának fenntartásához, vagy a hibás termékek vagy alkatrészeik tökéletes üzemképes állapotának helyreállításához 

szükséges, ideértve az incidenskezelést, a problémakezelést és a megelőző karbantartást. A garanciális időszak során végzett megelőző 

karbantartás magában foglalja az operációs rendszer és a biztonsági frissítések biztosítását a szerződés időtartama alatt. 

 Bővítés: egy bizonyos időszak (pl. 3 év) után megvizsgálhatóak a bővítési lehetőségek és igények; ez kiterjedhet a teljesítményi szempontokra, 

például a processzorra/memóriára/merevlemezre is.  

 Javítási/cseretevékenységek: a kiterjesztett garanciális időszak során a normál használtból eredően megsérült vagy meghibásodott termékek 

javítása vagy kicserélése azonos vagy jobb teljesítményjellemzőkkel rendelkező termékekre. Ez kiterjed a förmverhez kapcsolódó 

meghibásodásokra is. Ha egy termék egy részét kicserélik, akkor a cserealkatrészre a kiterjesztett garancia ugyanolyan szintje és időtartama 
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vonatkozik, mint a kicserélt alkatrészre. A kiterjesztett garancia kifejezetten ellentétes értelmű megállapodás hiányában mind a hardverre, mind a 

szoftverre vonatkozik. 

 Elkötelezettség a javítás/korszerűsítés elsődleges megoldásként történő alkalmazása mellett: a szolgáltató vállalja, hogy meghibásodások esetén, 

amennyiben műszakilag kivitelezhető, a berendezés cseréje helyett lehetőséget nyújt a berendezés javítására/korszerűsítésére. 

ME2. A pótalkatrészek folyamatos rendelkezésre állása 

Minden eszközkategóriára alkalmazandó, a felújított/újragyártott eszközök 

kivételével. 

Ez a követelmény nem releváns, ha a pótalkatrészek rendelkezésre állása 

az ME1. keretében már biztosított.    

Az ajánlattevőnek garantálnia kell a pótalkatrészek (kritikus alkatrészek) 

vásárlástól számított X évig [minimum 2, meghatározandó] történő 

rendelkezésre állását, ideértve 1legalább az ME4. követelményben 

meghatározottakat. 

A pótalkatrészek/cserealkatrészek lehetnek: 

 az eredetinek megfelelő használt alkatrészek; 

 a specifikációknak megfelelő új vagy használt OEM 

(eredetiberendezés-gyártói) alkatrészek; 

 a specifikációknak megfelelő értékesítés utáni (harmadik féltől 

származó) alkatrészek. 

Az összes meghatározott kritikus alkatrész: 

 megvásárolható; 

 vagy egy szervízhálózatnak cserélni kell azokat javítás vagy 

karbantartás céljából. 

Az ajánlattevőnek rendelkezésre kell bocsátania az eredeti vagy 

Minden eszközkategóriára alkalmazandó, a felújított/újragyártott eszközök 

kivételével.    

Ez a követelmény nem releváns, ha a pótalkatrészek rendelkezésre állása 

az ME1. keretében már biztosított. 

 Az ajánlattevőnek garantálnia kell a pótalkatrészek (kritikus alkatrészek) 

vásárlástól számított X évig [minimum 3, meghatározandó] történő 

rendelkezésre állását, ideértve legalább1 az ME4. követelményben 

meghatározottakat.  

A pótalkatrészek/cserealkatrészek lehetnek: 

 az eredetinek megfelelő használt alkatrészek; 

 a specifikációknak megfelelő új vagy használt OEM alkatrészek; 

 a specifikációknak megfelelő értékesítés utáni (harmadik féltől 

származó) alkatrészek. 

Az összes meghatározott kritikus alkatrész: 

 megvásárolható; 

 vagy egy szervízhálózatnak cserélni kell azokat javítás vagy 

karbantartás céljából. 

Az ajánlattevőnek rendelkezésre kell bocsátania az eredeti vagy 

kompatibilis pótalkatrészek árlistáját és az alkatrészcsere indikatív 
                                                           

1 Az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban további kritikus alkatrészeket határozhat meg. 
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kompatibilis pótalkatrészek árlistáját és az alkatrészcsere indikatív 

munkaerőköltségeinek listáját, ideértve az újratölthető akkumulátorokat is 

(adott esetben). 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a megkövetelt 

pótalkatrészek X évig rendelkezésre állnak [minimum 2, meghatározandó] 

minden egyes kínált modellhez.  

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni. 

munkaerőköltségeinek listáját, ideértve az újratölthető akkumulátorokat is 

(adott esetben). 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a kért 

pótalkatrészek X évig rendelkezésre állnak [minimum 3, meghatározandó] 

minden egyes kínált modellhez.  

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni. 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

SZTK1. Szolgáltatási megállapodás 

A kiterjesztett szolgáltatási megállapodás biztosítására vonatkozó ME1. követelménnyel együtt alkalmazandó. 

Az ajánlattevőnek időszakos [havi/éves] jelentést kell készítenie arról, hogy megfelel-e a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás által 

meghatározott összes mutatónak, fő teljesítménymutatónak (KPI) és egyéb mutatónak. 

Magyarázó megjegyzés: Példák fő teljesítménymutatókra 

 1. összesített fő teljesítménymutató – Megoldott incidensek: az incidens megoldására rendelkezésre álló idő alatt megoldott események száma 

havonta / az adott hónapban megnyitott vagy az előző hónapban megnyitott és még függőben lévő incidensek száma. Havi cél: ≥ 90%. 

 2. összesített fő teljesítménymutató – elkötelezettség a javítás elsődleges megoldásként történő alkalmazása mellett: termékjavítás vagy -

korszerűsítés keretében megoldott incidensek száma / termékcsere keretében megoldott incidensek száma.  

 

4.1.2 IKT-berendezések beszerzése 
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Tárgy 

IKT-berendezések beszerzése 

 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

ME3. Gyártói garancia 

Minden eszközkategóriára alkalmazandó, a felújított/újragyártott eszközök 

kivételével.   

A felújított/újragyártott eszközök tekintetében lásd az ME24. követelményt. 

Az ajánlattevőnek olyan termékeket kell biztosítania, amelyekre X év 

[minimum 2 meghatározandó] gyártói garancia vonatkozik.  

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek írásban kell igazolnia a gyártói garancia meglétét. Az I. 

típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni. 

Minden eszközkategóriára alkalmazandó, a felújított/újragyártott eszközök 

kivételével. 

A felújított/újragyártott eszközök tekintetében lásd az ME24. követelményt.    

Az ajánlattevőnek olyan termékeket kell biztosítania, amelyekre X év 

[minimum 3 meghatározandó] gyártói garancia vonatkozik.  

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek írásban kell igazolnia a gyártói garancia meglétét. Az I. 

típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni. 

ME4. A javíthatóságot figyelembe vevő tervezés 

Minden eszközkategóriára alkalmazandó, a felújított/újragyártott eszközök 

kivételével.   

Az ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy a szállított termékek kapcsolási 

vagy lezárási technikája ne akadályozza az alább felsorolt alkatrészek 

(kritikus alkatrészek) javítását és cseréjét:  

 Notebookok: akkumulátor, kijelzőpanel/kijelzőszerelvény, tárolás 

(SSD, HDD, RAM), külső/belső tápegység, billentyűzet, 

rendszer/alaplap  

 Asztali számítógépek: CPU, GPU (PCIe), külső/belső tápegység, 

tárolás (SSD, HDD, ODD, RAM), rendszer/alaplap 

Minden eszközkategóriára alkalmazandó, a felújított/újragyártott eszközök 

kivételével.  

Az ajánlattevőnek biztosítania kell, hogy a következő alkatrészek (kritikus 

alkatrészek) könnyen hozzáférhetők, javíthatók és cserélhetők legyenek 

kereskedelmi forgalomban kapható szerszámok használatával (A, B vagy 

C osztály, az EN 45554:2020 szabvány szerint – lásd a magyarázó 

megjegyzést lentebb): 

 Notebookok: akkumulátor, kijelzőpanel/kijelzőszerelvény, tárolás 

(SSD, HDD, RAM), külső/belső tápegység, billentyűzet, 

rendszer/alaplap  
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 Univerzális számítógépek: külső/belső tápegység, tárolás (SSD, HDD, 

ODD, RAM), rendszer/alaplap 

 Táblagépek: akkumulátor, kijelzőpanel/kijelzőszerelvény, külső/belső 

tápegység 

 Okostelefonok: akkumulátor, kijelzőpanel/kijelzőszerelvény, töltő 

 Számítógépes kijelzők: csatlakozókábel, tápkábel, külső tápegység 

1. megjegyzés: Az alaplapra forrasztott processzorok ki vannak zárva a 

kritikus alkatrészek listájáról. 

2. megjegyzés: A számítógépes kijelzők kötelezően cserélhető 

alkatrészeinek listáját az (EU) 2019/2021 rendelet II. melléklete 

tartalmazza (D. Anyaghatékonysági követelmények. 5. a) pont). 

Az alkatrészek cseréjére vonatkozó utasításokat karbantartási/javítási 

kézikönyv révén kell biztosítani. A kézikönyvnek tartalmaznia kell a 

biztonságos javítás érdekében tett biztonsági intézkedéseket, az eszköz 

részábrázolását, amely bemutatja a hozzáférhető és cserélhető 

alkatrészeket (amely bemutató oktatóvideó formájában is biztosítható), 

valamint a szükséges szerszámokat. A karbantartási/javítási kézikönyvnek 

ingyenesen, online formátumban elérhetőnek kell lennie. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az alábbiakat: 

 Nyilatkozat arról, hogy az alkalmazandó alkatrészeket a 

végfelhasználó és/vagy műszaki szakember cserélheti ki. 

 A karbantartási/javítási kézikönyv az alkatrészek cseréjére vonatkozó 

utasításokkal, a gyártó webhelyén található dokumentumhoz vezető 

közvetlen hivatkozás révén.  

 Javítási információk az EN 45559:2019 – Az energiával kapcsolatos 

termékek anyaghatékonysági szempontjaira vonatkozó 

 Asztali számítógépek: CPU, GPU (PCIe), külső/belső tápegység, 

tárolás (SSD, HDD, ODD, RAM), rendszer/alaplap 

 Univerzális számítógépek: külső/belső tápegység, tárolás (SSD, HDD, 

ODD, RAM), rendszer/alaplap 

 Táblagépek: akkumulátor, kijelzőpanel/kijelzőszerelvény, külső/belső 

tápegység 

 Okostelefonok: akkumulátor, kijelzőpanel/kijelzőszerelvény, töltő 

 Számítógépes kijelzők: képernyőszerelvény és LED háttérvilágítás, 

táp- és vezérlő áramkörök 

1. megjegyzés: Az alaplapra forrasztott processzorok ki vannak zárva a 

kritikus alkatrészek listájáról. 

2. megjegyzés: A számítógépes kijelzők kötelezően cserélhető 

alkatrészeinek listáját az (EU) 2019/2021 rendelet II. melléklete 

tartalmazza (D. Anyaghatékonysági követelmények. 5. a) pont). 

Az alkatrészek cseréjére vonatkozó utasításokat karbantartási/javítási 

kézikönyv révén kell biztosítani. A kézikönyvnek tartalmaznia kell a 

biztonságos javítás érdekében tett biztonsági intézkedéseket, az eszköz 

részábrázolását, amely bemutatja a hozzáférhető és cserélhető 

alkatrészeket (amely bemutató oktatóvideó formájában is biztosítható), 

valamint a szükséges szerszámokat. A karbantartási/javítási kézikönyvnek 

ingyenesen, online formátumban elérhetőnek kell lennie. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az alábbiakat: 

 Nyilatkozat arról, hogy az alkalmazandó alkatrészeket a 

végfelhasználó és/vagy műszaki szakember cserélheti ki. 

 A karbantartási/javítási kézikönyv az alkatrészek cseréjére vonatkozó 

utasításokkal, a gyártó webhelyén található dokumentumhoz vezető 
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információszolgáltatási módszerek című szabvány szerint2. 

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni.  

közvetlen hivatkozás révén.   

 Javítási információkat kell biztosítani az EN 45559:2019 – Az 

energiával kapcsolatos termékek anyaghatékonysági szempontjaira 

vonatkozó információszolgáltatási módszerek című szabvány szerint2.  

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni. 

 

Magyarázó megjegyzés: A szerszámok osztályozása az EN45554:2020 szabvány szerint 

Az EN 45554:2020 szerint egy alkatrész A osztályú szerszámokkal cserélhető, ha a szétszerelés az alábbiakkal megvalósítható: 

o szerszámok használata nélkül; 

o egy szerszámmal vagy szerszámkészlettel, illetve a termékhez vagy a pótalkatrészhez mellékelt szerszámkészlettel; 

o a szabvány A.3. táblázatában felsorolt alábbi alapvető szerszámokkal: csavarhúzó hasított fejű, kereszthornyú vagy belső hatkaréjos 

kulcsnyílású csavarokhoz (ISO2380, ISO8764, ISO10664); imbuszkulcs (ISO2936); villás csillagkulcs (ISO7738); kombinált fogó 

(ISO5746); gömbölyű csőrű fogó (ISO5745); oldalcsípőfogó (ISO5749); állítható vízpumpafogó (hornyos kötésű vízpumpafogó) 

(ISO8976); zárófogó; kombinált csupaszoló és krimpelő fogó; feszítőlap; csipesz; kalapács, acélfejű (ISO15601); tapétavágó kés (sniccer) 

letörhető pengékkel; univerzális mérőműszer; feszültségvizsgáló; forrasztópáka; ragasztópisztoly; nagyító. 

Egy alkatrész B osztályú szerszámmal cserélhető, ha a szétszerelés megvalósítható szerszám használatával, vagy egy olyan termékspecifikus 

szerszámmal, amely egy annak értékelésére szolgáló módszer részeként került felsorolásra, hogy a termék javítható-e, korszerűsíthető-e vagy 

újrafelhasználható-e (termékspecifikus szerszámokat meghatározó módszer hiányában ez a kategória üres). 

Egy alkatrész C osztályú szerszámmal cserélhető, ha a szétszerelés a fentiekben meghatározott alap- vagy termékspecifikus szerszámok alkalmazásával 

nem valósítható meg, de bármiféle szabadalmaztatott szerszám használata nélkül elvégezhető.   

ME5. A biztonságos adattörlésre szolgáló funkció 

(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

                                                           
2 Az EN 45559:2019 szerint a végfelhasználók számára a nyújtandó információknak egyszerűnek, világosnak és intuitívnak, könnyen hozzáférhetőnek, láthatónak és olvashatónak kell lenniük, és azon ország hivatalos nyelvein 
kell biztosítani őket, ahol a terméket értékesítik. Ahol lehetséges, szimbólumok helyettesíthetik vagy kiegészíthetik a hosszú vagy bonyolult szövegek használatát. A kommunikációs módszert (ha lehetséges) még azelőtt értékelni 

kell, hogy a végfelhasználókra alkalmaznák azt, és figyelembe kell venni az ezen a területen meglévő tanulmányok eredményeit. 
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Minden eszközkategóriára alkalmazandó, a számítógépes kijelzők és a felújított/újragyártott eszközök kivételével.   

A biztonságos adattörlésre szolgáló funkciót elérhetővé kell tenni a termék valamennyi adattároló eszközében található felhasználói adatok törléséhez 

(lásd a magyarázó megjegyzést lentebb). A funkció használatára, az alkalmazott technikákra és a támogatott biztonságos adattörlési szabvány(ok)ra 

vonatkozó utasításokat a felhasználói kézikönyvben és/vagy a gyártó weboldalára mutató webhivatkozás révén kell megadni. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek meg kell adnia a termékhez tartozó adattörlési funkció specifikációit. A megfelelésre vonatkozó releváns referencia lehet a NIST 800-

88 Revision 1. „Clear” vagy azzal egyenértékű szintre vonatkozó útmutatásai. 

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni. 

Magyarázó megjegyzés: A biztonságos adattörlésre szolgáló műszaki megoldások 

A biztonságos adattörlésre szolgáló funkció megvalósítható többek között olyan műszaki megoldások révén is, mint: 

o a förmverben, jellemzően a BIOS-ban megvalósított funkció; 

o a szoftverben, önálló rendszerindítási környezetben megvalósított funkció, rendszerindító CD-n rendelkezésre bocsátva; 

o digitális sokoldalú lemez (DVD) vagy univerzális soros busz (USB) memória tárolóeszköz a termékhez mellékelve, vagy a termékhez 

mellékelt támogatott operációs rendszerre telepíthető szoftverként. 

 

4.2 Az újratölthető akkumulátor élettartama és tartóssága 

 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

ME6. Az újratölthető akkumulátor tartóssága  

A hordozható eszközökre (hordozható számítógépek, táblagépek és 

okostelefonok) alkalmazandó. 

A felújított/újragyártott eszközök tekintetében lásd az ME24. és ME25. 

követelményt.  

Az akkumulátor 300 ciklust követően vizsgált állapotának ≥ 80%-nak kell 

A hordozható eszközökre (hordozható számítógépek, táblagépek és 

okostelefonok) alkalmazandó. 

A felújított/újragyártott eszközök tekintetében lásd az ME25. és ME26. 

követelményt.  

Az akkumulátor vizsgált állapotának: 
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lennie.  

A vizsgálatokat az IEC EN 61960-3:2017 szabványnak megfelelően kell 

elvégezni. A meghatározásokat lásd a magyarázó megjegyzésben lentebb. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőknek az ISO 17025 szerint akkreditált vizsgálati testületek 

által az IEC EN 61960-3:2017 vagy azzal egyenértékű szabványnak 

megfelelően nyert vizsgálati eredményeket kell benyújtaniuk. 

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

termékeket megfelelőnek kell tekinteni.  

  ≥ 90%-nak kell lennie 300 ciklust követően3, illetve  

  ≥ 80%-nak kell lennie 500 ciklust követően. 

A vizsgálatokat az IEC EN 61960-3:2017 vagy azzal egyenértékű 

szabványnak megfelelően kell elvégezni. A meghatározásokat lásd a 

magyarázó megjegyzésben lentebb. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőknek az ISO 17025 szerint akkreditált vizsgálati testületek 

által az IEC EN 61960-3:2017 szabványnak megfelelően nyert vizsgálati 

eredményeket kell benyújtaniuk.  

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

termékeket megfelelőnek kell tekinteni.  

Magyarázó megjegyzés: Az akkumulátor állapotának meghatározása 

Akkumulátorállapot: az aktuális maximális töltőkapacitás (mAh-ban) az eredeti kapacitás (névleges kapacitás) százalékában kifejezve. 

ME7. Az elektromos teljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények 

 

 

A hordozható eszközökre (hordozható számítógépek, táblagépek és 

okostelefonok) alkalmazandó. 

A felújított/újragyártott eszközök tekintetében lásd az ME27. követelményt. 

Az akkumulátornak meg kell felelnie az IEC EN 61960-3:2017 szabvány 

szerinti elektromos vizsgálati elfogadási kritériumoknak (lásd a részleteket 

e dokumentum I. mellékletében).  

Ellenőrzés:   

Az ajánlattevőknek az ISO 17025 szerint akkreditált vizsgálati testületek 

által az IEC EN 61960-3:2017 szabványnak megfelelően nyert vizsgálati 

eredményeket kell benyújtaniuk.  

                                                           
3 Felhívjuk figyelmét, hogy a 300 ciklus vizsgálati küszöbértéke nem a várható tartósságot jelenti, hanem sokkal hosszabb tartósság (pl. > 500 ciklus) közelítő értéke.  
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ME8. Az akkumulátor állapotával kapcsolatos információ 

(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A hordozható eszközökre (hordozható számítógépek, táblagépek és okostelefonok) alkalmazandó. 

A felújított/újragyártott eszközök tekintetében lásd az ME26. követelményt. 

Az ajánlattevőnek az akkumulátor/telep állapotának meghatározására és figyelemmel kísérésére szolgáló előtelepített szoftverrel kell szállítania a 

berendezést, amely lehetővé teszi az akkumulátor, illetve a telep „állapotának” és „töltöttségi szintjének”, valamint az akkumulátor/telep által már 

végrehajtott „teljes töltési ciklusok” számának leolvasását, valamint ezen adatok megjelenítését a felhasználó számára. A meghatározásokat lásd a 

magyarázó megjegyzésben lentebb. 

A szoftvernek emellett javaslatokat kell adnia a felhasználók számára az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek meg kell adnia a szoftver specifikációit és verzióját. 

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni.  

Magyarázó megjegyzés: A töltési ciklus, a töltöttségi szint és az akkumulátorállapot meghatározása 

 Töltési ciklus: Egy töltési ciklus akkor fejeződik be, amikor az akkumulátor 0%-ról 100%-ra teljesen feltölt, majd 0%-ra lemerül. Ez történhet az 

akkumulátor több alkalommal, különböző töltöttségi szinten történő, részleges töltésével-kisütésével, feltéve, hogy a töltés-kisütés teljes százalékos 

értéke nagyjából megegyezik a névleges kapacitással. 

 Töltöttségi szint: A fennmaradó akkumulátorteljesítmény a maximális töltőkapacitás százalékában kifejezve (SBS-IF, 1998). 

 Akkumulátorállapot: az aktuális maximális töltőkapacitás (mAh-ban) az eredeti kapacitás (névleges kapacitás) százalékában kifejezve. 

ME9. Az akkumulátor védelmére szolgáló szoftver 

(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A hordozható számítógépekre alkalmazandó. 

Az ajánlattevőnek előtelepített szoftverrel kell ellátnia a berendezést, amely lehetővé teszi az akkumulátor töltöttségi állapotának korlátozását olyankor, 

amikor a számítógépet rendszeresen hálózati üzemben használják (pl. ≤ 80% töltöttségi értékig). 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek írásbeli nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a szállított termékek rendelkeznek a megkövetelt funkciókat biztosító előtelepített 
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szoftverrel. A szoftver specifikációit és verzióját szintén meg kell adni. 

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni.  

ME10. Intelligens töltés 

 Táblagépekre és okostelefonokra alkalmazandó.  

Az ajánlattevőnek előtelepített akkumulátorfelügyeleti rendszert kell 

biztosítania a berendezés számára, amely magában foglal egy intelligens 

töltésre szolgáló szoftvert, amely képes azonosítani a felhasználó szokásos 

töltési szokásait/mintáit, leállítani a töltési folyamatot, mielőtt az elérné a 

100%-ot (pl. 80%-nál), és csak akkor teljesen feltölteni az eszközt, amikor 

a felhasználónak arra van szüksége. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek írásbeli nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a 

szállított termékek rendelkeznek a megkövetelt funkciókat biztosító 

előtelepített szoftverrel. A szoftver specifikációit és verzióját szintén meg 

kell adni. 

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni.  

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

OSZ1. Az újratölthető akkumulátor tartósságának támogatása 

 A hordozható eszközökre (hordozható számítógépek, táblagépek és 

okostelefonok) alkalmazandó. 

A felújított/újragyártott eszközök tekintetében lásd az OSZ11. 

követelményt. 

További pontok járnak azért, ha az akkumulátor élettartama meghaladja az 

500 ciklust (a kezdeti névleges kapacitás ≥ 80%-ának megtartásával), a 

további biztosított ciklusok számával arányosan. 
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Ellenőrzés: 

A vizsgálatokat az IEC EN 61960-3:2017 szabványnak megfelelően kell 

elvégezni. Az ajánlattevőknek az ISO 17025 szabvány szerint akkreditált 

vizsgálati testületektől beszerzett vizsgálati eredményeket kell 

benyújtaniuk. 

 

4.3 Mobil berendezések tartóssági vizsgálata 
 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK  

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

ME11. Ejtési vizsgálat  

(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A hordozható eszközökre (hordozható számítógépek, táblagépek és okostelefonok) alkalmazandó. 

A berendezést a következő szabványok szerint kell vizsgálni: 

 IEC 60068, 2-31. rész: Ec (Szabadesés, 1. eljárás), vagy 

 MIL-STD-810H – 516.8 módszer – Ütődés (IV. eljárás) 45 cm esési magassággal.  

Megjegyzés: A „MIL-STD-810G” katonai szabvány előző verziójának megfelelő módszerrel végzett vizsgálatok 2021. végéig fogadhatóak el (a 

részleteket lásd a II. mellékletben). 

A berendezésnek az ejtési vizsgálatot követően meg kell felelnie az e dokumentum II. mellékletében szereplő, a funkcionális teljesítményre vonatkozó 

követelményeknek. 

Alternatív megoldásként az eszközt olyan fedéllel és védőburkolatokkal kell ellátni, amelyeket valamilyen tartóssági szabvány – mint például az US 

MIL-STD-810 – vagy azzal egyenértékű vizsgálati eljárások szerint vizsgáltak vagy annak megfelelően terveztek. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek vizsgálati jegyzőkönyveket kell benyújtania, amelyek alátámasztják, hogy a modellen elvégezték a vizsgálatokat, és hogy az 

megfelelt a tartóssággal kapcsolatos funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek.  
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A vizsgálatot az ISO 17025 szerint akkreditált vizsgálati létesítményben kell elvégezni. 

A termékre vonatkozó, ugyanolyan vagy szigorúbb előírásokkal elvégzett vizsgálatok rendelkezésre álló eredményei elfogadhatók, ilyenkor a 

vizsgálatot nem szükséges megismételni.  

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni.  

ME12. Hőmérsékleti terhelés 

 A hordozható eszközökre (hordozható számítógépek, táblagépek és 

okostelefonok) alkalmazandó. 

A berendezést a következő szabványok szerint kell vizsgálni: 

 IEC 60068, 2-1. rész: A. Hideg, 2-2. rész: B. Száraz meleg, vagy 

 MIL-STD-810H 501.7 módszer – Magas hőmérséklet – Alap meleg 

(A2) és 502.7 módszer – Alacsony hőmérséklet – Alap hideg (C1), 

a II. mellékletben leírt módosított tárolási/üzemi hőmérsékletekkel. 

A berendezésnek a hőmérsékleti terhelési vizsgálatot követően meg kell 

felelnie e dokumentum II. mellékletében szereplő, a funkcionális 

teljesítményre vonatkozó követelményeknek. 

Megjegyzés: A „MIL-STD-810G” katonai szabvány előző verziójának 

megfelelő módszerrel végzett vizsgálatok 2021. végéig fogadhatóak el (a 

részleteket lásd a II. mellékletben).  

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek vizsgálati jegyzőkönyveket kell benyújtania, amelyek 

alátámasztják, hogy a modellen elvégezték a vizsgálatokat, és hogy az 

megfelelt a hőmérsékleti terheléssel kapcsolatos funkcionális 

teljesítményre vonatkozó követelményeknek. A vizsgálatot az ISO 17025 

szerint akkreditált vizsgálati létesítményben kell elvégezni. A termékre 

vonatkozó, ugyanolyan vagy szigorúbb előírásokkal elvégzett vizsgálatok 

rendelkezésre álló eredményei elfogadhatók, ilyenkor a vizsgálatot nem 

szükséges megismételni.  
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Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni.  

ME13. Külső behatásokkal szembeni védettségi fokozat – fél-robosztus (semi-rugged) és robosztus (rugged) eszközök 

 

 

 

 

 

 

A hordozható eszközökre (hordozható számítógépek, táblagépek és 

okostelefonok) alkalmazandó. 

Akkor kell feltüntetni, ha a várható felhasználás szabadtéri munkavégzés 

során vagy más zord környezetek és körülmények között történik.  

A szerződés keretében szállított berendezéseknek meg kellett felelniük a 

következők szerint végzett tartóssági vizsgálatokon: 

 IEC/EN 60529:2013, A burkolatok által biztosított védelem 

mértéke (IP kód), vagy 

 MIL-STD-810H 510.7 – I. eljárás – Homok és por – Szálló por és 

MIL-STD-810H 506.6 – I. eljárás Eső. 

A berendezésnek a hőmérsékleti terhelési vizsgálatot követően meg kell 

felelnie e dokumentum II. mellékletében szereplő, a funkcionális 

teljesítményre vonatkozó követelményeknek. 

A burkolatok által biztosított védelem mértékének IP54 vagy magasabb 

besorolásúnak kell lennie.  

Megjegyzés: A „MIL-STD-810G” katonai szabvány előző verziójának 

megfelelő módszerrel végzett vizsgálatok 2021. végéig fogadhatóak el (a 

részleteket lásd a II. mellékletben). 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek vizsgálati jegyzőkönyveket kell benyújtania, amelyek 

alátámasztják, hogy a modellen elvégezték a vizsgálatokat, és hogy az 

megfelelt a külső behatásokkal szembeni védettségi fokozattal kapcsolatos 

funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek. A vizsgálatot az 

ISO 17025 szerint akkreditált vizsgálati létesítményben kell elvégezni. 
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A termékre vonatkozó, ugyanolyan vagy szigorúbb előírásokkal elvégzett 

vizsgálatok rendelkezésre álló eredményei elfogadhatók, ilyenkor a 

vizsgálatot nem szükséges megismételni.  

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni. 

Magyarázó megjegyzés: Az IEC/EN 60529:2013 szerinti védelem mértéke 

 A szilárd idegen tárgyak elleni védelem mértéke, amelyet az első jellemző számjegy jelöl:  

 IP5x – A por behatolása nincs teljesen megakadályozva, de a por nem juthat be olyan mennyiségben, hogy az zavarja a készülék kielégítő 

működését vagy rontsa a biztonságot; 

 IP6x – A por nem képes behatolni; teljes érintésvédelem. 

 A vízzel szembeni védelem mértéke, amelyet a második jellemző számjegy jelöl:  

 IPx4 – A bármely irányból a burkolatra fröccsenő víz nem jár káros hatással; 

 IPx5 – A bármely irányból a burkolatra érkező vízsugár nem jár káros hatással; 

 IPx6 – A bármely irányból a burkolatra érkező erős nyomású vízsugár nem jár káros hatással; 

 IPx7 – A víz nem képes káros hatásokat okozó mennyiségben behatolni, amikor a burkolat átmenetileg víz alá merül, szabványos nyomás és idő 

mellett; 

 IPx8 – A víz nem képes káros hatásokat okozó mennyiségben behatolni, amikor a burkolat folyamatosan víz alá merül, a gyártó és a felhasználó 

által egyeztetett, de a 7. számjegyben szereplőnél szigorúbb feltételek mellett. 

 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

OSZ2. Mobil berendezések tartóssági vizsgálata 

(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A hordozható eszközökre (hordozható számítógépek, táblagépek és okostelefonok) alkalmazandó. 
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Az alkalmazandó vizsgálatokat úgy kell meghatározni a pályázatban, hogy azok tükrözzék a termékre meghatározott használati feltételeket.  

Pontot kapnak azok az ajánlatok, amelyek olyan termékeket tartalmaznak, amelyek megfeleltek az IEC 60068, az US MIL-810 vagy ezekkel 

egyenértékű szabvány szerint elvégzett tartóssági vizsgálatokon.  

Legfeljebb x pont [meghatározandó] adható a következőkre: 

 Véletlenszerű leejtés (x pont) 

 Lökésállóság (x pont)  

 Rezgésállóság (x pont) 

 A képernyő ellenálló képessége (x pont)  

 Hőmérsékleti terhelés (x pont) 

A funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeket és a vizsgálati előírásokat a követelménydokumentum II. melléklete tartalmazza.  

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek vizsgálati jegyzőkönyveket kell benyújtania, amelyek alátámasztják, hogy a modellen elvégezték a vizsgálatokat, és hogy az 

megfelelt a tartóssággal kapcsolatos funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek. 

A vizsgálatot az ISO 17025 szerint akkreditált vizsgálati létesítményben kell elvégezni. 

A termékre vonatkozó, ugyanolyan vagy szigorúbb előírásokkal elvégzett vizsgálatok rendelkezésre álló eredményei elfogadhatók, ilyenkor a 

vizsgálatot nem szükséges megismételni.  

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni. 

OSZ3. Külső behatásokkal szembeni védettségi fokozat – fél-robosztus (semi-rugged) és robosztus (rugged) eszközök 

A mobileszközökre (hordozható számítógépek, táblagépek és okostelefonok) alkalmazandó. 

Akkor kell feltüntetni, ha a várható felhasználás szabadtéri munkavégzés során vagy más zord környezetek és körülmények között történik.  

Pontokat kapnak azok a termékek, amelyek esetében igazolt, hogy elérték az IEC/EN 60529:2013 szerinti következő IP védelmi szintet: 

 IP65 – 025 X pont 

 IP66 – 0,5 X pont 
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 IP67 – 0,75 X pont  

 IP68 – X pont  

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek vizsgálati jegyzőkönyveket kell benyújtania, amelyek alátámasztják, hogy a modellen elvégezték a vizsgálatokat, és hogy az 

megfelelt a külső behatásokkal szembeni védettségi fokozattal kapcsolatos funkcionális teljesítményre vonatkozó követelményeknek.  

A vizsgálatot az ISO 17025 szerint akkreditált vizsgálati létesítményben kell elvégezni. 

A termékre vonatkozó, ugyanolyan vagy szigorúbb előírásokkal elvégzett vizsgálatok rendelkezésre álló eredményei elfogadhatók, ilyenkor a 

vizsgálatot nem szükséges megismételni.  

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni. 

 

4.4 Az alkatrészek interoperabilitása és újrahasznosíthatósága 

 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

ME14. Szabványosított port 

(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Minden eszközre alkalmazandó, a számítógépes kijelzők és a felújított/újragyártott eszközök kivételével. 

A szerződés keretében szállított berendezéseken legalább egy, az USB 2.0-val visszamenőlegesen kompatibilis szabványosított USB-C™ típusú 

csatlakozónak (portnak) kell lennie az adatcseréhez az IEC 62680-1-3:2018 szabványnak megfelelően. 

Ha a termék nem rendelkezik beépített USB-C típusú csatlakozóval, akkor többletköltség nélkül megrendelhető adaptert kell biztosítani hozzá. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek minden szállított modellhez rendelkezésre kell bocsátania a termék kézikönyvét, amelynek tartalmaznia kell az eszköznek a használt 

csatlakozók típusait bemutató részábrázolását.  

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni. 
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Magyarázó megjegyzés: Szabványosított USB-C™ típusú csatlakozó 

Az USB-C™ típusú csatlakozó a következő szabványnak megfelelően van meghatározva: IEC 62680-1-3:2018. Univerzális soros buszinterfész 

adatokhoz és tápellátáshoz. 1-3. rész: Általános alkatrészek. USB-C™ típusú kábelek és csatlakozók előírása. 

ME15. Szabványosított külső tápegység 

 Minden, legfeljebb 100 W tápegységgel rendelkező hordozható eszközre 

alkalmazandó. 

A felújított/újragyártott eszközök tekintetében lásd az OSZ12. 

követelményt. 

Nem alkalmazandó azokra a termékekre, amelyek Qi (vezeték nélküli) 

töltési funkcióval rendelkeznek (például a vízbe merüléssel vagy a porral 

szembeni nagy fokú ellenállás érdekében, például ipari számítógépeknél). 

A szerződés keretében szállított berendezéseken kell lennie egy 

szabványosított USB-C™ típusú csatlakozónak (portnak) az USB-

áramellátáshoz (Power Delivery, PD) az EN/IEC 63002:2017 szabványnak 

megfelelően.  

Ha a termék nem rendelkezik beépített USB-PD csatlakozóval, akkor 

többletköltség nélkül megrendelhető adaptert kell biztosítani hozzá. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek minden szállított modellhez rendelkezésre kell 

bocsátania a termék kézikönyvét, amelynek tartalmaznia kell az eszköz 

áramellátáshoz használt csatlakozóinak típusait bemutató részábrázolását. 

Magyarázó megjegyzés: Szabványosított külső tápegység 

A külső tápegységek interoperabilitási irányelveit az IEC 63002:2016 – Hordozható számítástechnikai készülékekhez használt külső tápegységek 

azonosítási és kommunikációs interoperabilitási módszere című szabvány szerint határozzák meg. 

ME16. Külső tápegység: leválasztható kábelek 

 Minden, legfeljebb 100 W tápegységgel rendelkező hordozható eszközre 

alkalmazandó, a felújított/újragyártott eszközök kivételével.   



 

33 

A felújított/újragyártott eszközök tekintetében lásd az OSZ13. 

követelményt. 

A külső tápegység (EPS) konfigurációjának tartalmaznia kell egy 

leválasztható bemeneti kábellel rendelkező (vagy az EPS házába integrált) 

USB EPS-t és egy leválasztható kimeneti kábelt az IKT eszközhöz 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek minden szállított modellhez rendelkezésre kell 

bocsátania a termék kézikönyvét, amelynek tartalmaznia kell az eszköz 

részábrázolását, amely az USB EPS fő jellemzőit szemlélteti. 

ME17. Visszamenőleges kompatibilitás: adapterek 

 A hordozható és a nem hordozható számítógépekre alkalmazandó. 

A következő [az alábbi listából kiválasztandó] adaptereknek külön 

beszerezhetőknek kell lenniük: 

 USB-C – USB-A átalakító  

 USB-C – VGA átalakító  

 USB-C – HDMI átalakító 

 USB-C – RJ45 átalakító (Ethernet Port) 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek rendelkezésre kell bocsátania a szükséges adapterek 

termékleírását és árlistáját. 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

OSZ4. IKT-berendezések tartozékok nélkül 

 Hordozható számítógépekre, táblagépekre és okostelefonokra 

alkalmazandó. 

További pontok járnak azért, ha a következő tartozékok külön 



 

34 

beszerezhetők:  

 Külső tápegység (EPS) 

 Fejhallgatók  

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek a modellre e tartozékokkal és azok nélkül is be kell 

nyújtania az árajánlatot, valamint külön árajánlatot kell adnia az egyes 

tartozékokra. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a tartozékok 

megrendelésének folyamatát is. 

 

5 UNIÓS GPP-KÖVETELMÉNYEK, 2. TERÜLET: ENERGIAFOGYASZTÁS 
 

Tárgy 

IKT-berendezések beszerzése 

 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

ME18. Számítógépek minimális energiahatékonysága  

(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A hordozható és a mobil számítógépekre alkalmazandó. 

A szerződés keretében szállított minden berendezés számított szokásos villamosenergia-fogyasztás (ETEC) értéke nem lehet nagyobb a jelen 

dokumentum III. mellékletében meghatározott maximális ETEC követelménynél. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőknek le kell jelenteniük az IEC 62623:2012 szabvány szerinti vizsgálatokon és számításokon alapuló szokásos villamosenergia-fogyasztás 

(ETEC) értékét. 

Az I. típusú ökocímkével vagy egy másik címkézési rendszer címkéjével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő termékeket megfelelőnek kell 
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tekinteni. Az ISO 17025 szerint akkreditált vizsgálati testületek által az IEC 62623:2012 szabványnak megfelelően nyert alternatív vizsgálati 

eredmények szintén elfogadottak a megfelelés igazolásaként. 

ME19. Monitorok minimális energiahatékonysága 

A számítógépes kijelzőkre alkalmazandó. 

A szerződés keretében szállított modellek energiahatékonysági 

mutatójának a 2019/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet4 

I. mellékletében meghatározott A-D energiahatékonysági osztály 

tartományába kell esnie.  

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek minden szállított modell esetében be kell nyújtania az 

energiacímkézés keretének meghatározásáról szóló uniós rendelet ((EU) 

2017/1369) szerint kiadott érvényes energiacímkét.  

Az A, B, C vagy D osztályúként címkézett termékeket megfelelőnek 

tekintik.  

A számítógépes kijelzőkre alkalmazandó 2021. március 31-től. 

A szerződés keretében szállított modellek energiahatékonysági 

mutatójának a következő osztályok tartományába kell esnie [A; D] (az 

ajánlatkérő által az alábbi magyarázó megjegyzésben leírt módszertan 

szerint meghatározandó).  

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek minden szállított modell esetében be kell nyújtania az 

energiacímkézés keretének meghatározásáról szóló uniós rendelet ((EU) 

2017/1369) szerint kiadott érvényes energiacímkét. 

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

termékeket megfelelőnek kell tekinteni. 

Magyarázó megjegyzés: A megkövetelt energiaosztályok meghatározása 

Az ajánlatkérőnek hivatkoznia kell a pályázat idején rendelkezésre álló két legmagasabb uniós energiahatékonysági osztályra, amelyek legalább 25, az 

energiacímke-köteles termékek európai adatbázisában (EPREL) regisztrált monitormodellt tartalmaznak. 

A számítógépmonitor-beszállítók 2021. március 31-től regisztrálni fogják készülékeiket az EPREL adatbázisba, mielőtt eladnák azokat az európai 

piacon. Az ajánlatkérő szervek (és a fogyasztók) képesek lesznek energiacímkéket és a termékinformációs lapokat keresni a termékadatbázisban, 

ideértve az energiahatékonysági osztályt is. 

A megkövetelt teljesítménnyel és jellemzőkkel rendelkező eszközök elérhetősége ellenőrizhető közvetlenül az EPREL adatbázisban. A termék 

adatlapján például olyan információk találhatók, mint a képernyő átlója cm-ben és a képernyő felbontása pixelben. 

ME20. Vékonykliens eszközök szerveralapú hálózatban  

 A vékonykliens számítógépekre alkalmazandó. 

                                                           
4 A Bizottság (EU) 2019/2013 felhatalmazáson alapuló rendelete (2019. március 11.) az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az elektronikus kijelzők energiacímkézése tekintetében történő kiegészítéséről és az 1062/2010/EU felhatalmazáson alapuló 

bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg). 
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Ez a műszaki előírás általában szerveralapú munkakörnyezetben vehető 

figyelembe. 

A szerződés keretében szállított berendezés osztályozása „vékonykliens” 

kell, hogy legyen. Minden szállított berendezés szokásos villamosenergia-

fogyasztásának (ETEC) alacsonyabbnak kell lennie, mint a 

vékonykliensekre a II. mellékletben meghatározott ETEC_MAX érték.  

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőknek be kell jelenteniük a szokásos villamosenergia-

fogyasztás (ETEC) kWh-ban kifejezett értékét, az IEC 62623:2012 

szabvány szerinti vizsgálatok és számítások alapján, és igazolniuk kell a II. 

mellékletben a vékonykliensekre kiszámított ETEC_MAX küszöbértéknek 

való megfelelést. 

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

termékeket megfelelőnek kell tekinteni.  

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

OSZ5. Az energiafogyasztás a számítógépekre meghatározott küszöbértéknél kedvezőbb  

(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Asztali számítógépek esetében ajánlott ezt a követelményt az ME18. követelménnyel együtt használni, ha a termékeket grafikailag intenzív használatra 

szánták. 

Pontok járnak azért, ha a termék energiahatékonysága jobb, mint az ME18. követelmény által megkövetelt ETEC_MAX érték. 

Legfeljebb x pont [meghatározandó] adható. A pontokat az energiahatékonyság javulásának arányában kell adni az alábbiak szerint: 

 Több, mint 60%-kal alacsonyabb: x pont 

 40–59%-kal alacsonyabb: 0,75x pont 

 25–39%-kal alacsonyabb: 0,50x pont 
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 15–24%-kal alacsonyabb: 0,25x pont 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőknek le kell jelenteniük az IEC 62623:2012 szabvány szerinti vizsgálatokon és számításokon alapuló szokásos villamosenergia-fogyasztás 

(ETEC) értékét. Az érvényes Energy Star tanúsítvánnyal bejelentett szokásos villamosenergia-fogyasztás felhasználható a megfelelés igazolására. 

OSZ6. Az energiafogyasztás a monitorokra meghatározott küszöbértéknél kedvezőbb 

A számítógépes kijelzőkre alkalmazandó. 

Az ME19. követelménnyel együtt kell használni. 

Pontok járnak azért, ha a termék energiahatékonysági osztálya D-nél jobb. 

Legfeljebb x pont [meghatározandó] adható. A pontokat az 

energiahatékonysági osztály javulásának arányában kell adni az alábbiak 

szerint: 

Energiahatékonysági 

osztály 

Energiahatékonysági 

mutató  

(EEI) 

Pont  

A EEI < 0,30  x pont 

B 0,30 ≤ EEI < 0,40 0,66x pont 

C 0,40 ≤ EEI < 0,50 0,33x pont 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek minden szállított modell esetében be kell nyújtania az 

energiacímkézés keretének meghatározásáról szóló uniós rendelet ((EU) 

2017/1369) szerint kiadott érvényes energiacímkét.  

A számítógépes kijelzőkre alkalmazandó. 

Az ME19. követelménnyel együtt kell használni. 

Pontok járnak azért, ha a szerződés keretében leszállított berendezések a 

pályázat idején a termékadatbázisban (EPREL adatbázis) regisztrált 

monitormodellek legmagasabb energiahatékonysági osztályába tartoznak 

[X. osztály, az ajánlatkérőnek kell meghatározni].   

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek minden szállított modell esetében be kell nyújtania az 

energiacímkézés keretének meghatározásáról szóló uniós rendelet ((EU) 

2017/1369) szerint kiadott érvényes energiacímkét. 
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6 UNIÓS GPP-KÖVETELMÉNYEK, 3. TERÜLET: VESZÉLYES ANYAGOK 
 

Tárgy 

IKT-berendezések beszerzése 

 

KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

KSZ1. Korlátozottan felhasználható anyagok szabályozása 

 Minden releváns termékkategóriára alkalmazandó, a 

felújított/újragyártott eszközök kivételével.   

Az ajánlattevő köteles igazolni a korlátozottan felhasználható anyag-

ellenőrzési eljárásokokra (RSC) vonatkozó keretszabályozásnak a 

szállítandó termékek ellátási láncában történő használatát. 

Az RSC szerinti termékértékeléseknek legalább a következő területeket 

kell lefedniük: 

 terméktervezés/-kialakítás; 

 beszállítói megfelelés; 

 analitikai vizsgálat. 

Az RSC-nek legalább a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó 

irányelv és adott esetben a REACH rendelet (XVII. melléklet) szerint 

korlátozottan felhasználható anyagokat és a REACH jelöltlistáján 

szereplő anyagokat (lásd a magyarázó megjegyzést lentebb) 

ismertetnie kell. A megvalósításnak követnie kell az IEC 62476 vagy 

egy azzal egyenértékű szabványban szereplő iránymutatásokat, és az 

IEC 62474 anyagbejelentési adatbázist kell felhasználnia alapul a 

szállítandó termékek összetételére vonatkozó konkrét információk 

azonosításához, nyomon követéséhez és deklarálásához. Alternatív 

megoldásként az IPC 1752 használható a nyilatkozatok bekérésére az 



 

39 

ellátási láncból. 

A szállítónak az RSC-knek való megfeleléséről szóló nyilatkozatát be 

kell kérni és a szállítandó termékekben lévő irányadó anyagok, 

alkatrészek és alrendszerek tekintetében naprakészen kell tartani. 

Ezeket adott esetben beszállítói ellenőrzésekkel és analitikai 

vizsgálatokkal lehet alátámasztani.  

Az RSC-eljárásoknak biztosítaniuk kell, hogy a termék és a szállító 

közti megfelelést újraértékeljék, ha: 

 a korlátozottan felhasználható anyagok követelményei 

megváltoznak; 

 a szállított anyagok, alkatrészek és alrendszerek megváltoznak; 

 a gyártási és összeszerelési műveletek megváltoznak. 

 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevő köteles a rendszert, az azt alkotó eljárásokat és azok 

végrehajtásának bizonyítékát tartalmazó dokumentációt rendelkezésre 

bocsátani. 

Magyarázó megjegyzés: A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv és a REACH rendelet által szabályozott anyagok jegyzéke 

A veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv által korlátozott anyagok aktuális jegyzékét a 2011/65/EU európai parlamenti és tanácsi 

irányelv II. mellékletét a korlátozott anyagok jegyzéke tekintetében módosító, 2015. március 31-i (EU) 2015/863 felhatalmazáson alapuló 

bizottsági irányelv II. melléklete határozza meg. 

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK rendelet (REACH-rendelet) XVII. 

melléklete tartalmazza azon anyagok jegyzékét, amelyek nem gyárthatók, nem hozhatók forgalomba és nem használhatók fel, ha nem felelnek 

meg az említett korlátozás feltételeinek. A korlátozott anyagok jegyzékét az ECHA weboldalán teszik közzé, és rendszeresen aktualizálják azt: 

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach  

A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistáját a REACH-rendelet 59. cikkének (10) bekezdésével összhangban 

közzéteszik, és rendszeresen aktualizálják az ECHA weboldalán (https://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

A jelöltlistán felsorolt, különös aggodalomra okot adó anyagokként azonosított anyagok esetében a REACH-rendelet 33. cikke értelmében a 

https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach
https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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termékekben lévő anyagok tartalmának közlésére különös kötelezettség vonatkozik. Ennek a közlésnek a szállítási lánc mentén végig meg kell 

történnie, anélkül, hogy ezt kérnék. Ugyanazt az információt a hulladékokról szóló keretirányelv 9. cikke (1) bekezdésének i) pontja értelmében 

a szállítás lánc valamennyi szállítójának szintén be kell nyújtania az ECHA részére (https://echa.europa.eu/scip). Ez az információ nyilvánosan 

elérhető lesz a termékekben található, aggodalomra okot adó anyagok (SCIP) adatbázisban.” 

 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

ME21. Klórozott és brómozott anyagok korlátozása a műanyag alkatrészekben 

Minden releváns termékkategóriára alkalmazandó, a felújított/újragyártott eszközök kivételével.   

A szerződés keretében szállított berendezések esetében a 25 grammnál (okostelefonok esetében az 5 grammnál) nagyobb tömegű műanyag 

alkatrészeknek alacsony halogénezettségű anyagokat kell tartalmazniuk. Az eszköz minden műanyagból készült alkatrészének kevesebb, mint 

1000 ppm (0,1 tömegszázalék) brómot és kevesebb, mint 1000 ppm (0,1 tömegszázalék) klórt kell tartalmaznia. 

Az alkalmazandó kivételek a következők: nyomtatott áramköri kártyák, elektronikus összetevők, kábelek és huzalozás szigetelése, ventilátorok. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek olyan dokumentációt kell benyújtania, amely a következők révén bizonyítja a követelmények teljesülését:  

 vagy olyan vizsgálati adatok, amelyek azt mutatják, hogy az alkatrész kevesebb, mint 1000 ppm klórt és kevesebb, mint 1000 ppm 

brómot tartalmaz (az alkalmazott vizsgálati módszerek lehetnek az IEC 62321-3-1 vagy az IEC 62321-3-2), vagy 

 az IEC 62474 vagy hasonló nyilatkozaton alapuló dokumentumok (pl. az anyag-ellenőrzési rendszer szerint összeállított dokumentumok, 

például analitikai vizsgálatok és beszállítók megfelelőségértékelései). 

Kivételek alkalmazása esetén be kell nyújtani a gyártó nyilatkozatát. 

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő termékeket megfelelőnek kell tekinteni. 

OSZ7. A különös aggodalomra okot adó anyagokra vonatkozó korlátozás 

 Minden releváns termékkategóriára alkalmazandó, a 

felújított/újragyártott eszközök kivételével.   

Pontokat ér, ha a REACH jelöltlistáján szereplő egyetlen anyagot sem 

https://echa.europa.eu/scip
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adtak hozzá szándékosan 0,1 tömegszázalék fölötti értékben a 

következő alrendszerekben:  

 felszerelt alaplap (beleértve a következőket: CPU, RAM, 

grafikus egységek); 

 kijelző egység (ideértve a háttérfény-kibocsátást); 

 készülékházak és keretek; 

 külső billentyűzet, egér és/vagy érintőpad; 

 külső váltakozóáramú és egyenáramú kábelek (ideértve az 

adaptereket és a tápegység-csomagokat). 

Biztosítani kell a REACH jelöltlistának az ajánlattétel pillanatában 

rendelkezésre álló legfrissebb verziójának való megfelelést (lásd a 

magyarázó megjegyzést lentebb). 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arra vonatkozóan, 

hogy megfelel ennek a követelménynek. Ehhez használhatók az IEC 

62474 vagy hasonló nyilatkozaton alapuló dokumentumok (pl. az 

anyag-ellenőrzési rendszer szerint összeállított dokumentumok, például 

analitikai vizsgálatok és beszállítók megfelelőségértékelései). 

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

termékeket megfelelőnek kell tekinteni. 

Magyarázó megjegyzés: A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistája 

A különös aggodalomra okot adó anyagok engedélyezésének jelöltlistáját a REACH-rendelet 59. cikkének (10) bekezdésével összhangban 

közzéteszik, és rendszeresen aktualizálják az ECHA weboldalán (https://echa.europa.eu/candidate-list-table). 

A jelöltlistán felsorolt, különös aggodalomra okot adó anyagokként azonosított anyagok esetében a REACH-rendelet 33. cikke értelmében a 

termékekben lévő anyagok tartalmának közlésére különös kötelezettség vonatkozik. Ennek a közlésnek a szállítási lánc mentén végig meg kell 

történnie, anélkül, hogy ezt kérnék. 

https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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OSZ8. A nem kívánt helyettesítés elkerülése 

 Ez a követelmény a lágyítószereket és gyulladásgátlókat tartalmazó 

releváns termékekre alkalmazandó, a felújított/újragyártott eszközök 

kivételével.  

Pontokat ér, ha a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv 

által korlátozott lágyítószerek és a halogénezett gyulladásgátlók 

helyettesítése az Európai Vegyianyag-ügynökség által vázolt 

összehasonlító veszélyértékelési módszereken és eszközökön, vagy az 

OECD helyettesítési és alternatívák értékelésére szolgáló eszköztárán 

alapul. 

Ezt a veszélyértékelést (legalább) a 25 grammnál nagyobb tömegű 

műanyag alkatrészekben használt gyulladásgátlókra és lágyítószerekre 

kell elvégezni. 

Ellenőrzés: 

Az alternatív lágyítószerek és gyulladásgátlók nevét és CAS-számát fel 

kell tüntetni.  

Az ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a kiválasztott alternatívá(ka)t az 

Európai Vegyianyag-ügynökség által vázolt összehasonlító 

veszélyértékelési módszerekkel vagy eszközökkel  

(https://echa.europa.eu/assess-compare-and-select-substitution) vagy 

az OECD helyettesítési és alternatívák értékelésére szolgáló 

eszköztárával értékelték (http://www.oecdsaatoolbox.org/). 

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

termékeket megfelelőnek kell tekinteni. 

 

https://echa.europa.eu/assess-compare-and-select-substitution
http://www.oecdsaatoolbox.org/
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7 UNIÓS GPP-KÖVETELMÉNYEK, 4. TERÜLET: ÉLETCIKLUS VÉGI KEZELÉS 
 

7.1 Az újrafeldolgozhatóságot figyelembe vevő tervezés 
 

Tárgy 

IKT-berendezések beszerzése 

 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

ME22. Műanyag készülékházak, burkolatok és keretek jelölése 

 A nem hordozható számítógépekre és számítógépes kijelzőkre 

alkalmazandó. 

A 25 grammnál nagyobb tömegű külső műanyag készülékházakat, 

burkolatokat és kereteket meg kell jelölni az ISO 11469 és az ISO 

1043 szabvány 1. és 4. szakaszával összhangban. A műanyag 

alkatrészek az alábbi magyarázó megjegyzésben leírt körülmények 

esetén mentesülnek a jelölés alól. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek be kell azonosítania a műanyag alkatrészeket 

tömegük, polimer-összetételük és ISO 11469 és ISO 1043 jelzéseik 

szerint. A jelölés méretét és helyzetét vizuálisan kell szemléltetni.  

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni.  

Magyarázó megjegyzés: Mentességek a műanyagok jelölése alól 

A műanyag alkatrészek mentesülnek a jelölési követelmények alól az alábbi körülmények esetén: 

i. a jelölés az alkatrész formája vagy mérete miatt nem kivitelezhető; 
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ii. a jelölés befolyásolná az adott műanyag alkotóelem teljesítményét vagy működését; valamint 

iii. a jelölés a kiöntési módszer miatt műszakilag nem lehetséges. 

A jelölés a következő műanyag alkatrészek esetében nem kötelező: 

i. csomagolás, szalag, címke és fólia; 

ii. vezetékek, kábelek és csatlakozók, gumi alkatrészek, valamint ahol nem áll rendelkezésre megfelelő felület az olvasható méretű jelölésre; 

iii. NYÁK-részegységek, PMMA-lemezek, optikai alkatrészek, az elektrosztatikus kisülésekkel és elektromágneses interferenciával szembeni 

védelmet szolgáló alkatrészek, hangszórók; 

iv. átlátszó alkatrészek, amelyek esetében a jelölés akadályozná a szóban forgó alkatrész funkcióját. 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

OSZ9. A műanyag készülékházak, burkolatok és keretek újrafeldolgozhatósága – szétválasztható betétek és rögzítőelemek 

 A nem hordozható számítógépekre és számítógépes kijelzőkre 

alkalmazandó. 

További pontok járnak azért, ha a 25 grammnál nagyobb tömegű, 

különálló műanyag alkatrészek nem tartalmaznak olyan fémbetétet 

vagy rögzítőelemet, amelyet beleöntöttek, hővel vagy ultrahanggal 

helyeztek be, vagy beragasztottak, kivéve, ha a fém alkatrész 

elválasztható a műanyag alkatrészről való letöréssel vagy általánosan 

használt szerszámokkal. A ventilátor lapátkerekeire nem vonatkozik e 

követelmény. 

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az alábbiak valamelyikét: 

1) az azt igazoló dokumentáció, hogy a termék nem tartalmaz olyan 

fémbetétet vagy rögzítőelemet, amelyet beleöntöttek, hővel vagy 

ultrahanggal helyeztek be vagy beragasztottak;  

2) amennyiben az alkatrészben beleöntött, hővel vagy ultrahanggal 
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behelyezett vagy beragasztott fémbetét vagy rögzítőelem található, az 

azt bemutató dokumentáció, hogyan lehet azt leválasztani a műanyag 

alkatrészről való letöréssel vagy általánosan használt szerszámokkal; 

vagy 

3) a fémbetétre/rögzítőelemre vonatkozó biztonsági, jogi vagy műszaki 

követelmények alóli mentesség(ek) alapja, amennyiben ilyet 

igényelnek. 

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni. 

OSZ10. A műanyag készülékházak, burkolatok és keretek újrafeldolgozhatósága – festékek és bevonatok 

 A nem hordozható számítógépekre és számítógépes kijelzőkre 

alkalmazandó. 

További pontokat ér, ha a festékek és bevonatok jelenléte az eszközök 

műanyag alkatrészeiben nem befolyásolja jelentős mértékben az 

ezekből az alkatrészekből előállított újrafeldolgozott műanyag ellenálló 

képességét az újrafeldolgozás során és az ISO 180 vagy ezzel 

egyenértékű szabvány szerint történő vizsgálatakor (lásd a magyarázó 

megjegyzést lentebb). 

A 25 grammnál nagyobb tömegű, különálló műanyag alkatrészeken 

nem lehet olyan ragasztó, bevonat, festék vagy felületkezelés, amely 

összeegyeztethetetlen az újrahasznosítással.  

A következőkre nem vonatkozik ez a követelmény: 

 nyomtatott áramköri kártyák és ventilátor-lapátkerekek; 

 vezetékek és kábelek, csatlakozók, elektronikus alkatrészek, 

optikai alkatrészek, akusztikus alkatrészek, elektrosztatikus 

kisülésű alkatrészek (ESD) és elektromágneses interferenciájú 

alkatrészek (EMI); 

 biztonsági, jogi vagy műszaki követelmények miatt szükséges 

fémbetétek/rögzítőelemek. 
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Ellenőrzés:  

A felületbevonat(ok) (ragasztók, bevonatok, festékek vagy 

felületkezelések) az újrahasznosítással való összeegyeztethetőségét a 

következők egyikével kell igazolni: 

1) olyan vizsgálati eredmények, amelyek azt mutatják, hogy a 

felületbevonat(ok) szobahőmérsékleten nem vezet(nek) 25%-ot 

meghaladó csökkentéshez a bemetszett Izod vagy Charpy ütésállósági 

vizsgálata során, az ASTM D256, ASTM E23, ISO 180 vagy ISO 179-

1 szabványnak megfelelően; egy vizsgálati eredmény több alkatrészre 

is reprezentatív lehet, amennyiben ugyanazt az anyagot használják az 

alkatrészekben, és a legrosszabb esetre vonatkozóan tesztelik azt;  

vagy 

2) legalább három műanyag-újrafeldolgozó, vagy legalább egy, 

elektronikai termékekből származó műanyagokat feldolgozó és egy 

független (pl. a gyártóval szerződésben/semmilyen kapcsolatban nem 

álló vagy semmilyen kereskedelmi szervezettel szerződésben nem álló) 

szervezetnél dolgozó műanyag-újrafeldolgozó nyilatkozata, amely 

megerősíti, hogy ezek a felületbevonatok nem befolyásolják negatívan 

a műanyag újrafeldolgozhatóságát;  

vagy 

3) független laboratóriumi vizsgálati eredmények. 

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

berendezéseket megfelelőnek kell tekinteni. 

Magyarázó megjegyzés: Az újrafeldolgozott műanyag ellenálló képességére gyakorolt hatás 

E kritérium alkalmazásában a jelentős hatás > 25%-ot meghaladó csökkentést jelent egy újrahasznosított gyanta bemetszett Izod ütésállósági 

vizsgálata során az ISO 180:2019 – „Műanyagok. Az Izod-féle ütő-hajlító szilárdság meghatározása” című szabványnak megfelelően. 
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7.2 Életciklus végi kezelés 
 

Tárgy 

Életciklus végi kezelési szolgáltatások beszerzése minden IKT-eszközhöz 

 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

ME23. A számítógépek biztonságos összegyűjtése, fertőtlenítése, újrafelhasználása és újrafeldolgozása 

(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Életciklus végi kezelési szolgáltatások beszerzése minden IKT-eszközhöz. 

Az ajánlattevőknek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló irányelv VII. mellékletével összhangban a teljes termék vagy a 

szelektív kezelést igénylő alkatrészeinek újrafelhasználására és újrafeldolgozására irányuló szolgáltatást kell nyújtaniuk azokhoz a berendezésekhez, 

amelyek élettartama lejárt. A szolgáltatásnak a következő tevékenységeket kell magában foglalnia: 

• gyűjtés (visszavételi rendszer); 

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

• funkcionális tesztelés, szervizelés, javítás és korszerűsítés a termékek újrafelhasználásra való előkészítése érdekében;  

• az újrafelhasználásra szánt termékek továbbértékesítése; 

• szétszerelés az alkatrészek újrafelhasználása, újrafeldolgozása és/vagy ártalmatlanítása céljából. 

A szolgáltatás nyújtása során jelenteniük kell az újrafelhasználásra előkészített vagy továbbértékesített berendezések arányát, valamint az 

újrafeldolgozásra előkészített berendezések arányát.  

Az újrafelhasználásra, újrafeldolgozásra és ártalmatlanításra történő előkészítést az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 

2012/19/EU irányelv (átdolgozás) 8. cikkében, valamint a VII. és VIII. mellékletében megfogalmazott követelményekkel teljes összhangban kell 
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végezni, valamint hivatkozással a szelektív kezelésre szánt alkatrészek listájára [lásd a magyarázó megjegyzést lentebb].  

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevő köteles információkat biztosítani a következő tevékenységekkel kapcsolatban: gyűjtés, adatbiztonság, újrafelhasználásra történő 

előkészítés, ismételt felhasználásra történő továbbértékesítés, valamint újrafeldolgozás/ártalmatlanítás. Ennek tartalmaznia kell a szerződés időtartama 

alatt a használni kívánt WEEE-kezelési létesítmények megfelelésének érvényes igazolását. 
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Magyarázó megjegyzés: Szelektív elektronikaihulladék-kezelést igénylő alkatrészek 

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

összhangban: 

1) higanytartalmú összetevők;  

2) akkumulátorok;  

3) 10 cm2-nél nagyobb nyomtatott áramköri kártyák;  

4) brómozott gyulladásgátló anyagokat tartalmazó műanyagok;  

5) fluorozott-klórozott szénhidrogének (CFC), részlegesen halogénezett klórozott-fluorozott szénhidrogének (HCFC), fluorozott szénhidrogének 

(HFC), szénhidrogének (HC);  

6) külső elektromos kábelek;  

7) poliklórozott bifenileket (PCB) tartalmazó kondenzátorok;  

8) tűzálló kerámiaszálakat tartalmazó alkatrészek;  

9) aggodalomra okot adó anyagokat tartalmazó elektrolit kondenzátorok;  

10) ózont lebontó gázokat tartalmazó berendezések, vagy amelyek globális felmelegedési potenciálja (global warming potential, GWP) a 15-ös 

értéket meghaladja; 

11) ózont lebontó gázok, amelyeket az 1005/2009/EK rendeletnek megfelelően kell kezelni. 
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A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

SZTK2. Jelentés az IKT-berendezések végső rendeltetési helyéről 

(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Az ME23. követelménnyel együtt kell használni. 

Az ajánlattevőnek jelentést kell készítenie a leltárban szereplő berendezések állapotáról, miután az összes terméket feldolgozták újrafelhasználás, 

újrafeldolgozás vagy ártalmatlanítás céljából. A jelentésnek meg kell határoznia az újrafelhasznált vagy újrafeldolgozott termékek arányát, valamint 

azt, hogy a termékek az EU-ban maradtak-e vagy exportálták-e azokat. 

Az EU-ban újrafeldolgozott berendezések és alkatrészek esetében a kezelési létesítményekre vonatkozó következő bizonyítékokat kell elfogadni: 

 az illetékes nemzeti hatóság által a 2008/98/EK irányelv 23. cikkével összhangban kiadott engedély, vagy  

 az EN 50625-1 vagy azzal egyenértékű megfelelési rendszer műszaki követelményeinek való megfelelés harmadik fél általi tanúsítása. 

Amennyiben a berendezéseket és alkatrészeiket újrafelhasználás vagy újrafeldolgozás céljából exportálja, az ajánlattevőnek a következő szállítási és 

kezelési információkat kell megadnia:  

 az újrafelhasználásra szánt berendezésekre vonatkozó szállítási információk az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 

2012/19/EU irányelv VI. mellékletével összhangban.  

Az elektromos és elektronikus berendezések EU-n kívüli kezelésre exportált hulladékai a kritériumban meghatározott minimális WEEE-

követelményeknek, vagy az EN 50625-1 szabvány vagy azzal egyenértékű megfelelési rendszer műszaki követelményeinek való megfelelése harmadik 

fél általi tanúsítást igényel. 
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8 UNIÓS GPP-KÖVETELMÉNYEK, 5. TERÜLET: FELÚJÍTOTT/ÚJRAGYÁRTOTT BERENDEZÉSEK 
 

8.1 Felújított/újragyártott berendezések beszerzése 
 

Tárgy 

Felújított/újragyártott berendezések beszerzése 

 

KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

KSZ2. A felújítási/újragyártási folyamat minősége 

(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A felújított/újragyártott termékek beszerzésére alkalmazandó. A vadonatúj termékeknél használtaktól eltérő beszerzési útvonalon kell 

szerepeltetni. 

Az ajánlattevőnek minőségbiztosítási/minőségellenőrzési eljárásokat kell bevezetnie a szerződés keretében szállított berendezések minimális 

minőségének biztosítása érdekében (lásd a magyarázó megjegyzést lentebb). A minőségbiztosítási és -ellenőrzési eljárásoknak legalább a 

következő lépéseket kell tartalmazniuk: 

 Vizsgálat 

 Újrafeldolgozás (pl. javtás, kicserélés vagy korszerűsítés), amennyiben szükséges 

 Tisztítás  

 Tesztelés 

 Tárolás 

 Csomagolás és szállítás 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek meg kell adnia a szerződés keretében szállított berendezések minőségének biztosítása érdekében kialakított 
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minőségbiztosítási/minőségellenőrzési eljárások részleteit. 

A megfelelés igazolásaként a következő szabványok (vagy azokkal egyenértékű szabványok) szerinti, harmadik fél által tanúsított 

felújítási/újragyártási igazgatási rendszerek fogadhatók el: 

 Az ISO 9001 és az ISO 14001/EMAS szerinti minőség- és környezetirányítási rendszerek, beleértve a fent említett lépések 

minőségbiztosítási/minőségellenőrzési eljárásait.  

 BS 8887‑220:2010 – A gyártást, az összeszerelést, a szétszerelést és az élettartam végi feldolgozást figyelembe vevő tervezés (MADE). 

Az újragyártás folyamata. Specifikáció (az utángyártási folyamatokra alkalmazandó). 

 BS8887-240:2011 – A gyártást, az összeszerelést, a szétszerelést és az élettartam végi feldolgozást figyelembe vevő tervezés (MADE). 

Felújítás (felújított/helyreállított berendezésekre alkalmazandó). 

 EN50614:2020, amennyiben a berendezést korábban mint elektromos és elektronikus berendezések hulladéka selejtezték le, amelyet 

ugyanarra a célra történő újrafelhasználásra készítettek elő, amelyre tervezték. 

Magyarázó megjegyzés: Minőségbiztosítási szintek 

A beszerzőnek meg kell határoznia a minőségi minimumkövetelményeket az alábbi példák szerint: 

 Esztétikai fokozat: 20 cm-nél nagyobb esztétikai károsodás jelei nem lehetnek láthatók. 

 Eredeti gyári beállítások: vissza kell állítani a termékek eredeti gyári beállításait, és teljesen fel kell oldani azokat szabad felhasználásra. 

 A termékeknek az OEM által támogatott legújabb förmverre bővíthetőnek kell lennie (adott esetben és amennyiben műszakilag 

megvalósítható). 

Használati útmutatót kell mellékelni. Fizikai használati útmutatók hiányában lehetőség szerint fel kell tüntetni a gyártó használati útmutatójára 

mutató linket vagy hivatkozást.  

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

ME24. A felújított/újragyártott termékek garanciája 

A felújított/újragyártott termékek beszerzésére alkalmazandó. A 

vadonatúj termékeknél használtaktól eltérő beszerzési útvonalon kell 

szerepeltetni. 

A felújított/újragyártott termékek beszerzésére alkalmazandó. A 

vadonatúj termékeknél használtaktól eltérő beszerzési útvonalon kell 

szerepeltetni 
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Az ajánlattevőnek a termékekhez X év [legalább 1 év] garanciát kell 

biztosítania.  

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek írásban kell igazolnia a garancia meglétét. 

Az ajánlattevőnek a termékekhez X év [legalább 2 év] garanciát kell 

biztosítania.  

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek írásban kell igazolnia a garancia meglétét. 

ME25. Az újratölthető akkumulátor tartóssága  

Új akkumulátorral ellátott felújított mobil berendezésekre (laptopok, 

táblagépek és okostelefonok) alkalmazandó.  

Az akkumulátor élettartamának 300 akkumulátor-ciklusnál 

nagyobbnak kell lennie (legalább 80%-os akkumulátorállapot).  

A vizsgálatokat az IEC EN 61960-3:2017 vagy azzal egyenértékű 

szabványnak megfelelően kell elvégezni.  

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőknek az ISO 17025 szerint akkreditált vizsgálati 

testületek által az IEC EN 61960-3:2017 szabványnak megfelelően 

nyert vizsgálati eredményeket kell benyújtaniuk. 

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

termékeket megfelelőnek kell tekinteni.  

Új akkumulátorral ellátott felújított mobil berendezésekre (laptopok, 

táblagépek és okostelefonok) alkalmazandó. 

 Az akkumulátor élettartama: több, mint 500 ciklus kell, hogy 

legyen (legalább 80%-os akkumulátorállapot), vagy 

 Az akkumulátor élettartama: több, mint 300 ciklus kell, hogy 

legyen (legalább 90%-os akkumulátorállapot). 

A vizsgálatokat az IEC EN 61960-3:2017 vagy azzal egyenértékű 

szabványnak megfelelően kell elvégezni.  

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőknek az ISO 17025 szerint akkreditált vizsgálati 

testületek által az IEC EN 61960-3:2017 szabványnak megfelelően 

nyert vizsgálati eredményeket kell benyújtaniuk.  

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

termékeket megfelelőnek kell tekinteni.  

ME26. Az újratölthető akkumulátor tartósságával kapcsolatos információ 

Használt akkumulátorral ellátott felújított mobil berendezésekre (laptopok, táblagépek és okostelefonok) alkalmazandó.  

Az ajánlattevőnek meg kell adnia a használt akkumulátor állapotának (SoH) minimális szintjét az ajánlatban (pl. akkumulátorállapot > 80%).  

Ellenőrzés: 

Az ajánlattevőknek információkat kell szolgáltatniuk a szerződés keretében szállított mobil berendezések akkumulátorainak állapotáról. 
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ME27. Az elektromos teljesítményre vonatkozó minimumkövetelmények 

 Új akkumulátorral ellátott felújított mobil berendezésekre (laptopok, 

táblagépek és okostelefonok) alkalmazandó. 

Az akkumulátornak meg kell felelnie az IEC EN 61960-3:2017 

szabvány szerinti elektromos elfogadási kritériumoknak. 

Ellenőrzés:   

Az ajánlattevőknek az ISO 17025 szabvány szerint akkreditált 

vizsgálati testületektől beszerzett vizsgálati eredményeket kell 

benyújtaniuk. 

Az I. típusú ökocímkével ellátott, az előírt követelményeket teljesítő 

termékeket megfelelőnek kell tekinteni. 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

OSZ11. Az újratölthető akkumulátor tartósságának támogatása 

 Új akkumulátorral ellátott felújított mobil berendezésekre (laptopok, 

táblagépek és okostelefonok) alkalmazandó. 

További pontok járnak azért, ha az akkumulátor élettartama 

meghaladja az 500 ciklust (a kezdeti névleges kapacitás ≥ 80%-ának 

megtartásával), a további biztosított ciklusok számával arányosan. 

Ellenőrzés: 

A vizsgálatokat az IEC EN 61960-3:2017 szabványnak megfelelően 

kell elvégezni. Az ajánlattevőknek az ISO 17025 szabvány szerint 

akkreditált vizsgálati testületektől beszerzett vizsgálati eredményeket 

kell benyújtaniuk. 

OSZ12. Szabványosított külső tápegység 

 A felújított/újragyártott termékek beszerzésére alkalmazandó. A 

vadonatúj termékeknél használtaktól eltérő beszerzési útvonalon kell 
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szerepeltetni. 

A legfeljebb 100 W tápegységgel rendelkező hordozható 

számítástechnikai készülékekre alkalmazandó. 

Nem alkalmazandó azokra a termékekre, amelyek csak Qi töltési 

funkcióval rendelkeznek (például a vízbe merüléssel vagy a porral 

szembeni nagy fokú ellenállás érdekében, lásd ipari számítógépek). 

További pontokat ér, ha a szerződés keretében szállított 

berendezéseken szabványosított USB-C típusú csatlakozó található az 

áramellátáshoz (Power Delivery, PD) az EN/IEC 63002:2017 

szabványnak megfelelően.  

Ha a termék nem rendelkezik beépített USB-PD csatlakozóval, akkor 

többletköltség nélkül megrendelhető adaptert kell biztosítani hozzá. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek minden szállított modellhez rendelkezésre kell 

bocsátania a termék kézikönyvét, amelynek tartalmaznia kell az eszköz 

áramellátáshoz használt csatlakozóinak típusait bemutató 

részábrázolását. 

Magyarázó megjegyzés: Szabványosított külső tápegység 

A külső tápegységek interoperabilitási irányelveit az IEC 63002:2016 – Hordozható számítástechnikai készülékekhez használt külső 

tápegységek azonosítási és kommunikációs interoperabilitási módszere című szabvány szerint határozzák meg. 

OSZ13. Külső tápegység: leválasztható kábelek 

 A felújított/újragyártott termékek beszerzésére alkalmazandó. A 

vadonatúj termékeknél használtaktól eltérő beszerzési útvonalon kell 

szerepeltetni. 

További pontokat ér, ha a külső tápegység (EPS) konfigurációja egy 

leválasztható bemeneti kábellel rendelkező (vagy az EPS házába 

integrált) EPS-ből és egy az IKT eszközhöz csatlakoztatható 
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leválasztható kimeneti kábelből áll. 

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek minden szállított modellhez rendelkezésre kell 

bocsátania a termék kézikönyvét, amelynek tartalmaznia kell az 

eszköznek a használt EPS-ek típusait bemutató részábrázolását. 

 

8.2 Felújított/újragyártott IKT-berendezések beszerzésével kapcsolatos szolgáltatási megállapodás 
 

Tárgy 

Felújított/újragyártott IKT-berendezések beszerzésével kapcsolatos szolgáltatási megállapodás 

 

MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

ME28. Kiterjesztett szolgáltatási megállapodás biztosítása 

 A felújított/újragyártott termékek beszerzésére alkalmazandó. A 

vadonatúj termékeknél használtaktól eltérő beszerzési útvonalon kell 

szerepeltetni. 

Az ajánlattevőnek legalább X éves [meghatározandó] szolgáltatást kell 

nyújtania a szolgáltatási szintre vonatkozó követelményeket tartalmazó 

dokumentumban részletezett módon (lásd a magyarázó megjegyzést 

lentebb).  

Ellenőrzés:  

Az ajánlattevőnek írásbeli nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy a 

leszállított termékeket a szerződéses feltételeknek és a szolgáltatási 

szintre vonatkozó kapcsolódó megállapodásnak megfelelően biztosítja. 

Magyarázó megjegyzés: Példák a szolgáltatási szintre vonatkozó követelményekre  
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A szolgáltatási szintre vonatkozó követelményeket tartalmazó dokumentum azt írja le, hogyan kell a szolgáltatást az ügyfél számára teljesíteni. 

A következő lista néhány példával szolgál a lehetséges szolgáltatásiszint-követelményekről:  

 hozzáférés a felújítást/újragyártást végző vállalkozás által nyújtott garanciához: a garancia regisztrálása; a garancia lehívásához 

szükséges minden dokumentáció vagy bizonyíték kezelése; a garancia lehívása a közigazgatás nevében (a garancia érvényessége alatt); 

kapcsolattartás a felújítóval annak biztosítása érdekében, hogy a felújító garanciális feltételei teljesüljenek.  

 El- és visszaszállítás: a termék(ek) felvétele a közigazgatás szerv egy meghatározott helyszínéről, és visszaszállítása a közigazgatás szerv 

egy meghatározott helyszínére. Alternatív lehetőségek is kérhetők a termékek kényelmes visszaszállításához. 

 A meghibásodások kezelése: hatékony egyablakos műszaki kapcsolattartási pont biztosítása a műszaki kérdések kezelése és a problémák 

eszkalációjának elkerülése érdekében, az ügy előrehaladásának nyomon követéséért felelős személy kijelölése, jelentéskészítés az 

előrehaladásról, átlátható hozzáférés a garancia-adatbázishoz (a garanciális adatokat kezelő személy számára) a garancia állapotának és a 

nyitott incidensek incidensállapotának ellenőrzésére.  

 Hozzáférés a diagnosztikához és a javításhoz szükséges eszközökhöz: hozzáférés a hardverdiagnosztikához és -javításhoz szükséges 

valamennyi technikai eszközhöz; hozzáférés a minősített szerelővé váláshoz szükséges műszaki képzésekhez; lehetőség nem 

kizárólagosság révén minősített műszaki partnerré válni (garanciális javításokat végezni). 

 Akkumulátorgarancia: a szolgáltatás kifejezetten lefedi az újratölthető akkumulátorokkal rendelkező termékek akkumulátorhibáit, 

például a töltéshibát vagy a hibás akkumulátorcsatlakozást. Az akkumulátorteljesítmény használatból eredő fokozatos csökkenése nem 

minősül hibának, kivéve, ha szerepel az alább felsorolt akkumulátorcsere-irányelvekben. 

 Akkumulátorcsere-irányelvek: a szolgáltatás olyan akkumulátorok cseréjét foglalja magában, amelyek a ciklusok számát tekintve nem 

felelnek meg az élettartammal kapcsolatos minimális teljesítményfeltételeknek (lásd az újratölthető akkumulátor élettartamával 

kapcsolatos ME25. és ME26. követelményeket).  

 Hibastatisztikák biztosítása: magas színvonalú, összesített, névtelen és nem visszakövethető statisztikák biztosítása a szerződés hatálya 

alá tartozó termékekkel kapcsolatos incidenstípusokról (jelleg és mennyiség), problémákról és diagnosztikáról. 

 Incidenskezelés / problémakezelés / megelőző karbantartás: ez a szolgáltatás magában foglal minden olyan műveletet, amely az IKT-

termékek tökéletes üzemképes állapotának fenntartásához, vagy a hibás termékek vagy alkatrészeik tökéletes üzemképes állapotának 

helyreállításához szükséges, ideértve az incidenskezelést, a problémakezelést és a megelőző karbantartást. A garanciális időszak során 

végzett megelőző karbantartás magában foglalja az operációs rendszer és a biztonsági frissítések biztosítását a szerződés időtartama alatt. 

 Bővítés: egy bizonyos időszak (pl. 3 év) után megvizsgálhatóak a bővítési lehetőségek; ez kiterjedhet a teljesítményi szempontokra, 
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például a processzorra/memóriára/merevlemezre is.  

 Javítási/cseretevékenységek: a kiterjesztett garanciális időszak során a normál használtból eredően megsérült vagy meghibásodott 

termékek javítása vagy kicserélése azonos vagy jobb teljesítményjellemzőkkel rendelkező termékekre. Ez kiterjed a förmverhez 

kapcsolódó meghibásodásokra is. Ha egy termék egy részét kicserélik, akkor a cserealkatrészre a kiterjesztett garancia ugyanolyan szintje 

és időtartama vonatkozik, mint a kicserélt alkatrészre. A kiterjesztett garancia kifejezetten ellentétes értelmű megállapodás hiányában 

mind a hardverre, mind a szoftverre vonatkozik. 

 Elkötelezettség a javítás/korszerűsítés elsődleges megoldásként történő alkalmazása mellett: a szolgáltató vállalja, hogy meghibásodások 

esetén, amennyiben műszakilag kivitelezhető, a berendezés cseréje helyett lehetőséget nyújt a berendezés javítására/korszerűsítésére. 

 

 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

SZTK3. Szolgáltatási megállapodás 

 A felújított/újragyártott termékek beszerzésére alkalmazandó. A 

vadonatúj termékeknél használtaktól eltérő beszerzési útvonalon kell 

szerepeltetni. 

A kiterjesztett szolgáltatási szerződés biztosítására vonatkozó TS28 

követelménnyel együtt alkalmazandó.  

Az ajánlattevőnek időszakos [a beszerző és a beszállító által közösen 

jóváhagyott gyakorisággal] jelentést kell készítenie arról, hogy 

megfelel-e a szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás által 

meghatározott összes mutatónak, fő teljesítménymutatónak és egyéb 

mutatónak. 

Magyarázó megjegyzés: Példák fő teljesítménymutatókra  

1. összesített fő teljesítménymutató – Megoldott incidensek: az incidens megoldására rendelkezésre álló idő alatt megoldott események száma 

havonta / az adott hónapban megnyitott vagy az előző hónapban megnyitott és még függőben lévő incidensek száma. Havi cél: ≥ 90%. 

2. összesített fő teljesítménymutató – elkötelezettség a javítás elsődleges megoldásként történő alkalmazása mellett:  termékjavítás vagy -
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korszerűsítés keretében megoldott incidensek száma / termékcsere keretében megoldott incidensek száma. 
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9 ÉLETCIKLUS-KÖLTSÉGEK KISZÁMÍTÁSA 

 

Az életciklusköltség-számítás (life-cycle costing, a továbbiakban: LCC) az IT-berendezések 

birtoklásával járó teljes költség (és lehetőség szerint egyes környezeti externáliák) 

megbecsülésére használt értékelési technika. Hatásos és hosszú távú befektetési döntések 

meghozatalát elősegítő módszer, mivel előfordul, hogy egyes költségekkel kapcsolatos 

szempontok nem válnak azonnal nyilvánvalóvá a döntéshozó számára, pl. nagyobb kezdeti 

befektetésre van szükség az alacsonyabb életciklusköltségek, illetve a tartósabb hordozható 

berendezések és alacsonyabb javítási és korszerűsítési költségek megvalósulása érdekében. 

Amikor az externáliákat vesszük figyelembe, az LCC különösen fontos a fokozott 

környezetvédelmi teljesítmény elérése érdekében. 

 

Az LCC-számítás során általában figyelembe vett költségek a következők: 

 beszerzési költségek 

 szállítási és telepítési költségek 

 karbantartási/szervizköltségek 

 működési költségek (energiafogyasztás) 

 díjak, adók és egyéb költségek 

 externáliák (az energiafogyasztáshoz kapcsolódó CO2-kibocsátás) 

 

Amikor a használatból eredő energiafogyasztás szerepel az LCC-ben, és így a 

költségelszámolási kritérium részének tekintik, ezt nem szabad megismételni másutt az 

odaítélési kritériumokban. Az LCC azonban tökéletesen alkalmas olyan műszaki előírásokkal 

való kombinálásra, amelyek minimumkövetelményeket határoznak meg az 

energiahatékonyságra vonatkozóan, például azokkal, amelyek ezekben az uniós GPP-

követelményekben szerepelnek (ME18., ME19. és ME20.). 

 

Az LCC kombinálható továbbá a környezeti teljesítmény egyéb szempontjain alapuló 

odaítélési szempontokkal is, mint például az élettartam, az újrafeldolgozhatóság és az 

életciklus végének szempontjai. 

 

A termék élettartamának meghosszabbítására irányuló stratégiák, mint például a javíthatóság 

és a bővíthetőség (ideértve a pótalkatrészek elérhetőségét és költséghatékonyságát), a 

megbízható tervezési megoldások, az élettartam és a csere (például az elemek cseréje), mind 

az LCC szempontjából releváns jellemzők. Az odaítélési szakaszban azonban valószínűleg 

nehéz figyelembe venni ezeket a szempontokat egy LCC-számítással, mivel ezeket a 

költségeket/hasznokat nem lehet adottnak tekinteni és pénzügyileg számszerűsíteni. Ehelyett 

az uniós GPP-követelmények azt javasolják, hogy ezeket a szempontokat az e 

dokumentumban szereplő műszaki előírásokon és odaítélési szempontok révén kezeljék. 

 

Az LCC-vel és a számítástámogató eszközökkel kapcsolatos további információk a 

következő címen érhetők el: https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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I. MELLÉKLET: Akkumulátorvizsgálat az IEC EN 61960-3:2017 szabvánnyal 

összhangban 

Paraméter Leírás Akkumulátor jóváhagyási 

kritériumai 

Kisülési teljesítmény 20 °C-

on (névleges teljesítmény) 

Ez a vizsgálat az akkumulátor névleges 

teljesítményét ellenőrzi. 

A névleges teljesítmény 100%-a 

(C5 Ah)5 

Kisülési teljesítmény −20 °C-

on (névleges teljesítmény) 

Ez a vizsgálat az akkumulátor alacsony 

hőmérsékleten nyújtott teljesítményét 

határozza meg. 

A névleges teljesítmény 30%-a (C5 

Ah) 

Gyors kisülési teljesítmény 

20 °C-on 

Ez a vizsgálat az akkumulátor gyors 

kisüléskor nyújtott teljesítményét 

határozza meg. Nincs szükség erre a 

vizsgálatra, ha az akkumulátort nem 

ilyen sebességű használatra tervezték (1 

ItA) 

A névleges teljesítmény 60%-a (C5 

Ah) 

Töltés(teljesítmény)megőrzés 

és -visszanyerés 

Ez a vizsgálat egyrészt azt a 

teljesítményt határozza meg, amelyet az 

akkumulátor hosszabb ideig (28 napig) 

történő tárolást követően megőriz, 

másrészt azt a teljesítményt, amelyet egy 

későbbi feltöltéssel vissza lehet nyerni. 

A névleges teljesítmény 60%-a (C5 

Ah) 

Töltés(teljesítmény)megőrzés 

hosszú távú tárolást követően 

Ez a vizsgálat az akkumulátor hosszabb 

ideig (90 nap), 50%-os töltöttségi állapot 

melletti tárolását, majd ezt követő 

feltöltését követő teljesítményét 

határozza meg. 

A névleges teljesítmény 85%-a (C5 

Ah) 

Élettartam ciklusokban 

kifejezve 

Ez a vizsgálat meghatározza, hogy az 

akkumulátor mennyi töltési/kisülési 

ciklust bír ki, mielőtt a kapacitása 

jelentősen lemerülne. 

 

A névleges teljesítmény 60%-a (C5 

Ah) 300 ciklus után 

 

Elektrosztatikus kisülés 

 

Ez a vizsgálat azt értékeli, hogy az 

akkumulátor mennyire képes ellenállni 

az elektrosztatikus kisülésnek. 

Működőképes 

 

 

 

                                                           
5 A gyártó által megadott villamosenergia-mennyiség, amelyet egy cella 5 óra alatt képes leadni. 
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II. MELLÉKLET: Mobil berendezések tartóssági vizsgálatai 

Vizsgálat  Vizsgálati módszer Minimális küszöbértékek A funkcionális teljesítményre 

vonatkozó követelmények 

Véletlenszerű 

leejtés 

 

IEC 60068, 2-31. rész: Ec 

(Szabadesés, 1. eljárás) 

vagy  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Ejtési vizsgálat: 516.7 

módszer – Ütődés (IV. 

eljárás) 

vagy 

MIL-STD-810H 

516.8 módszer – Ütődés 

(IV. eljárás) 

ALAPKÖVETELMÉNYEK  

A notebookot vagy a táblagépet a 

következő magasságból kell leejteni: 

legalább 45 cm magasból 

(módosított ejtési vizsgálati 

magasság) egy merev felületre. A 

készüléket egy-egy leejtésnek kell 

kitenni mindkét hátulsó oldalán, 

valamint mindkét alsó sarkán.  

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK  

A notebookot vagy a táblagépet a 

következő magasságból kell leejteni: 

legalább 76 cm magasból (30 hüvelyk6) 

egy merev felületre. A készüléket egy-

egy leejtésnek kell kitenni mindkét 

hátulsó oldalán, valamint mindkét alsó 

sarkán.  

A meghatározott terhelési 

vizsgálatoknak való kitettség után 

a terméknek képesnek kell lennie 

a következőkre: 

1. Megfelelően elindulni és 

működni 

 Az indítás vagy a folytatás 

nem vehet 50%-kal több időt 

igénybe a vizsgálat 

eredményeként. 

 Nincsenek észrevehető 

működési hibák szabványos 

szoftveralkalmazások 

használatakor.  

 Nem keletkezett olyan 

jelentős kár a termékben, 

amely nem teszi lehetővé a 

szokásos használatot. 

2. Nem veszélyeztetheti a 

végfelhasználót 

 Nincs olyan repedés vagy 

egyéb hegyes kiszögellés a 

burkolaton vagy a kijelzőn, 

Hőmérsékleti 

terhelés 

IEC 60068  

2-1. rész: A. Hideg,  

2-2. rész: B. Száraz meleg, 

vagy  

MIL-STD-810G 

w/CHANGE 1 

Magas hőmérséklet: 501.6 

módszer – Alap meleg 

(A2) 

A mobil berendezést legalább 48 órás expozíciós vizsgálati ciklusoknak kell 

kitenni tárolási hőmérsékleten, az alábbiak szerint:  

 Magas hőmérsékletű tárolás, ≥ 60 °C 

 Alacsony hőmérsékletű tárolás, ≤ −30 °C 

A mobil berendezést legalább 4 órás expozíciós vizsgálati ciklusoknak kell 

kitenni üzemi hőmérsékleten, az alábbiak szerint: 

 Üzemi hőmérséklet ≥ 40 °C 

 Üzemi hőmérséklet ≤ −20 °C 

                                                           
6 Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériumának MIL-STD-810G szabványa, 516.6 módszer, VI. specifikáció: „Szállítás közbeni leejtésvizsgálat”.  
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Vizsgálat  Vizsgálati módszer Minimális küszöbértékek A funkcionális teljesítményre 

vonatkozó követelmények 

Alacsony hőmérséklet: 

502.6 módszer – Alap 

hideg (C1) 

vagy 

MIL-STD-810H 

501.7 módszer – Magas 

hőmérséklet – Alap meleg 

(A2) 

502.7 módszer – Alacsony 

hőmérséklet – Alap hideg 

(C1) 

 amely sérülést okozhat a 

felhasználónak. 

 Nincs olyan 

elektromosalkatrész-hiba, 

illetve nem hozzáférhető 

olyan elektromos alkatrész, 

amely veszélyezteti a 

felhasználó biztonságát. 

 

 

A képernyő 

ellenálló 

képessége 

 

Az ajánlattevőnek meg 

kell erősítenie a 

vizsgálathoz használt 

készülék típusát és az 

alkalmazott eljárást. 

Az alkalmazandó 

vizsgálati szabványok a 

következők:   

ISO 1518-1:2019 Festékek 

és lakkok. A karcolással 

szembeni ellenállás 

meghatározása. 1. rész: 

Állandó terheléses 

módszer 

ISO 1518-2:2019 Festékek 

és lakkok. A karcolással 

szembeni ellenállás 

meghatározása. 2. rész: 

Változó terheléses 

módszer 

 A terméket sík felületre helyezve két 

terhelési vizsgálatot kell végrehajtani:  

 A képernyőfedelet (notebookok 

esetében), illetve a képernyőt 

(táblagépek esetében) legalább 

50 kg-os egyenletes terhelésnek 

kell kitenni.  

 Legalább 25 kg-os terhelést kell 

alkalmazni a képernyő közepén 

egy nagyjából 3 cm átmérőjű 

területen.  
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Vizsgálat  Vizsgálati módszer Minimális küszöbértékek A funkcionális teljesítményre 

vonatkozó követelmények 

ASTM C1895 – 19 

spirálrugóval és 1 mm 

átmérőjű karbid 

gömbheggyel ellátott 

keménységmérő ceruzával 

(az ISO 1518 szabvánnyal 

összhangban) 

Lökésállóság IEC 60068  

2-27. rész: Ea. vizsgálat és 

irányelv: Ütés 

2-47. rész: Vizsgálat – a 

minták felszerelése rezgés, 

ütés és hasonló dinamikus 

vizsgálatokhoz 

 Háromszor legalább 6 m időtartamú, 

legalább 40 G csúcsértékű félszinusz 

alakú impulzusnak kell kitenni a 

terméket a felső, az alsó, a jobb, a bal, 

az első és a hátulsó oldalán.  

Rezgéssel 

szembeni 

ellenálló 

képesség 

IEC 60068  

2-6. rész: Fc. vizsgálat: 

Vibrálás (szinuszos)  

2-47. rész: Vizsgálat – a 

minták felszerelése rezgés, 

ütés és hasonló dinamikus 

vizsgálatokhoz 

 Minimális előírás:  

Az 5-től legalább 250 Hz-ig terjedő 

frekvenciasávban legalább egy 

pásztázási cikluson keresztül minden 

egyes tengelyvégnél véletlenszerű 

szinusz alakú rezgéseknek kell kitenni 

a terméket a felső, az alsó, a jobb, a 

bal, az első és a hátulsó oldalán.  

Por 

behatolásával 

szembeni 

védelem  

IEC 60529, A burkolatok 

által biztosított védelem 

mértéke  

vagy 

MIL-STD-810G 510.5 

módszer – I. eljárás – 

Homok és por – Szálló por 

 IP-6x – A por nem képes behatolni; 

teljes érintésvédelem. 
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Vizsgálat  Vizsgálati módszer Minimális küszöbértékek A funkcionális teljesítményre 

vonatkozó követelmények 

vagy  

MIL-STD-810H 510.7 

módszer – I. eljárás – 

Homok és por – Szálló por 

 

Víz 

behatolásával 

szembeni 

védelem  

IEC 60529, A burkolatok 

által biztosított védelem 

mértéke  

vagy 

MIL-STD-810G, 506.5 

módszer – I. eljárás – Eső 

és szeles eső  

vagy 

MIL-STD-810H 506.6 – I. 

eljárás – Eső 

 

 

 IP-x5 – A bármely irányból a 

burkolatra érkező vízsugár nem jár 

káros hatással. 
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III. MELLÉKLET: Számítógépek minimális energiahatékonysága (az Energy Star számítógépekre vonatkozó 7.1. előírásai alapján)  

Az asztali, integrált asztali vagy notebook számítógépekre vonatkozóan számított szokásos energiafogyasztás (ETEC nem lehet nagyobb a lentiek 

szerint kiszámított megengedett legnagyobb TEC-nél (ETEC_MAX): 

(ETEC_MAX) az alábbi egyenlet szerint: 

ETEC_MAX = (1+ALLOWANCEPSU) × (TECBASE + TECMEMORY + TECGRAPHICS + TECSTORAGE + TECINT_DISPLAY + TECSWITCHABLE + TECEEE + 

TECMOBILEWORKSTATIONS) 

ahol: 

 az ALLOWANCEPSU az1. táblázat szerint meghatározott, opcionális szigorúbb hatékonysági szintet teljesítő tápegységek után járó 

bónusz; a követelményeket nem teljesítő tápegységek 0 bónuszt kapnak; 

 a TECBASE a 2. táblázatszerint meghatározott alapbónusz; valamint 

 a TECGRAPHICS a 2. táblázatszerint meghatározott, a különálló grafikus rendszer után járó bónusz, kivéve az integrált grafikus rendszerrel 

rendelkező rendszereket, amelyek nem kapnak bónuszt, illetve az alapbeállításként engedélyezett állítható grafikus rendszerrel 

rendelkező asztali és integrált asztali számítógépeket, amelyek a TECSWITCHABLE szerint kapnak bónuszt; valamint 

 a TECMEMORY, TECSTORAGE, TECINT_DISPLAY, TECSWITCHABLE, TECEEE és TECMOBILEWORKSTATIONS a kiegészítők után járó bónuszok a 3. 

táblázat szerint meghatározva. 

1. táblázat:  A tápegység hatékonysága után járó bónusz  

A tápegység 

típusa 
Számítógéptípus 

Minimális hatékonyság a névleges kimenő 

áram megadott százalékánál 
Minimális 

átlagos 

hatékonyság 

AllowancePSU 

10% 20% 50% 100% 
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Belső 

tápegység 

Asztali 

0,86 0,90 0,92 0,89 – 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 – 0,03 

Integrált asztali 

0,86 0,90 0,92 0,89 – 0,015 

0,90 0,92 0,94 0,90 – 0,04 

 

2. táblázat: TEC (TECBASE) alapbónuszok asztali vagy integrált asztali számítógépekhez és notebookokhoz 

A kategória 

megnevezése 

Grafikai 

funkcionalitás 

Asztali vagy integrált asztali 

Teljesítmény szerinti 

pontszám, P 
Alapbónusz 

0 

Bármilyen 

grafikus 

rendszer 

dGfx ≤ G7 

P ≤ 3 69,0 

I1 
Integrált vagy 

állítható 

grafikus 

rendszer 

3 < P ≤ 6 112,0 

I2 6 < P ≤ 7 120,0 

I3 P > 7 135,0 

D1 Különálló 

grafikus 

rendszer 

dGfx ≤ G7 

3 < P ≤ 9 115,0 

D2 P > 9 135,0 

A kategória megnevezése Notebookok 

 
Teljesítmény 

szerinti 

pontszám, 

Alapbónusz 
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PV 

0 P ≤ 2 6,5 

I1 2 < P ≤ 5,2 22,0 

I2 5,2 < P ≤ 8 8,0 

I3 P > 8 14,0 

 

3. táblázat:  A funkcionális kiegészítők után járó bónuszok asztali, integrált asztali, vékonykliens és hordozható (notebook) 

számítógépek esetében 

Funkció Asztali Integrált asztali Notebook 

TECMEMORY (kWh) vi 0,8 2,4 + (0,294 x GB) 

TECGRAPHICS 

(kWh) vii 

G
ra

fi
k

ai
 r

en
d

sz
er

 k
at

eg
ó
ri

áj
a 

V
ii

i 

G1 

(FB_BW ≤ 16) 
36 

29,3 x tanh (0,0038 

x FB_BW – 0,137) 

+ 13,4 

G2 

(16 < FB_BW ≤ 32) 
51 

G3 

(32 < FB_BW ≤ 64) 
64 

G4 

(64 < FB_BW ≤ 96) 
83 

G5 

(96 < FB_BW ≤ 128) 
105 

G6 115 
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(FB_BW > 128; 

Keretpuffer 

adatszélessége < 192 

bit) 

G7 

(FB_BW > 128; 

Keretpuffer 

adatszélessége ≥ 192 

bit 

130 

TECSWITCHABLE (kWh) 0,5 x G1 N/A 

TECEEE (kWh) x 8,76 x 0,2 x (0,15+ 0,35) 
8,76 x 0,2 x (0,10+ 

0,30) 

TECSTORAGE (kWh) xi 26 2,6 

TECINT_DISPLAY (kWh) xii N/A 

8,76 x 0,35 x (1+ 

EP) x(4xr +0,05 x 

A) 

8,76 x 0,30 x 

(1+EP) x (2 x r 

+0,02 x A) 

TECMOBILEWORKSTATION (kWh) xii N/A 4,0 

 

1. egyenlet: A bónusz kiszámítása fokozott teljesítményű beépített kijelzők esetében 

0, Nem fokozott teljesítményű kijelző 

EP = 0,3 Fokozott teljesítményű kijelző, d < 27 

0,75 Fokozott teljesítményű kijelző, d ≥ 27 

 

Ahol:  
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vi.  TECMEMORY kiegészítő után járó bónusz: A rendszerbe beépített GB-onként alkalmazandó.  

vii.  TECGRAPHICS kiegészítő után járó bónusz: Csak a rendszerbe elsőként beépített dGfx-re alkalmazandó, az állítható grafikus rendszerekre 

nem.  

viii.  FB_BW: A kijelző keretpufferének sávszélessége gigabyte/másodpercben (GB/s) megadva. Erről a paraméterről a gyártó nyilatkozik, és 

a következőképpen kell kiszámítani: (Adatátviteli sebesség [MHz] × a keretpuffer adatszélessége [bit]) / (8 × 1000).  

ix.  TECSWITCHABLE ösztönző: Az alapbeállításként engedélyezett automatikus átkapcsolás esetén alkalmazható asztali és integrált asztali 

számítógépek esetében.  

x.  TECEEE: Az IEEE 802.3az-nek (energiahatékony Ethernet) megfelelő gigabites Ethernet portonként alkalmazandó.  

xi.  TECSTORAGE kiegészítő után járó bónusz: Egyszer alkalmazandó, ha a rendszer egynél több kiegészítő belső háttértárat tartalmaz.  

xii.  TECINT_DISPLAY kiegészítő után járó bónusz: EP a fokozott teljesítményű kijelző után járó bónusz, a 3. táblázat szerint kiszámítva; r a 

képernyőfelbontás megapixelben; és A a látható képernyőfelület négyzethüvelykben.  

 

Az ETEC_MAX kiszámítása vékonykliensek esetében 

 ETEC_MAX = TECBASE + TECGRAPHICS + TECWOL+ TECINT_DISPLAY + TECEEE 

 ahol: 

 TECBASE a 4. táblázat szerint meghatározott alapbónusz; 

 TECGRAPHICS a 4. táblázat szerint meghatározott, különálló grafikus rendszer után járó bónusz, ha alkalmazható; 

 TECWOL a 4. táblázat szerint meghatározott, a távoli ébresztés (WOL) után járó bónusz, ha alkalmazható; 
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 TECINT_DISPLAY a 3. táblázat szerint meghatározott, a beépített kijelző utáni bónusz integrált asztali számítógépek esetében, ha 

alkalmazható; valamint 

 TECEEE az IEEE 802.3az-nek (energiahatékony Ethernet) megfelelő gigabites Ethernet portonként – adott esetben – alkalmazandó, a 3. 

táblázat szerint meghatározott, az energiahatékony Ethernetre vonatkozó ösztönző az asztali számítógépek esetében. 

 

 

4. táblázat: A kiegészítők után járó bónuszok vékonykliensek esetében 

Kiegészítő Bónusz (kWh) 

TECBASE 31 

TECGRAPHICS 36 

TECWOL 2 
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RÖVIDÍTÉSEK LISTÁJA 

OSZ Odaítélési szempont PC Személyi számítógép 

SZTK A szerződés teljesítésére vonatkozó kikötések NYÁK Nyomtatott áramköri kártyák 

CPU Központi feldolgozó egység  PD Áramellátás 

EMI Elektromágneses interferencia  PPM milliomodrész 

EoL Az életciklus vége PMMA Poli(metil-metakrilát) 

EPS Külső tápegység PSU Tápegység  

ESD Elektrosztatikusan érzékeny készülék  RAM Közvetlen elérésű memória  

ÜHG 
Üvegházhatású gáz  

REACH 
A vegyi anyagok regisztrálása, értékelése, 

engedélyezése és korlátozása 

GPP Zöld közbeszerzés RoHS Veszélyes anyagok korlátozása  

GWP Globális felmelegedési potenciál KSZ Kiválasztási szempont 

HDD Merevlemezes meghajtó  SCIP Aggodalomra okot adó anyagok  

HDMI Nagyfelbontású multimédia-interfész SoC Töltöttségi szint 

IKT Információs és kommunikációs technológia SoH Akkumulátorállapot 

ISO Nemzetközi Szabványügyi Szervezet SSD Tartós állapotú meghajtó  

LCA Életciklus-értékelés SVHC Különös aggodalomra okot adó anyag 

LCC Életciklus-költségek kiszámítása ME Műszaki előírás 

ODD Optikai meghajtó  USB Univerzális soros busz  

OEM Eredetiberendezés-gyártók VGA Video-grafikai tömb 

 


