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1. BEVEZETÉS 
 
Az uniós zöld közbeszerzési követelmények célja, hogy megkönnyítsék a közigazgatási szervek számára kisebb környezeti hatással járó áruk, 
szolgáltatások és építési beruházások beszerzését. A követelmények alkalmazása önkéntes. A követelmények úgy vannak megfogalmazva, hogy az 
adott szerv – amennyiben azt megfelelőnek ítéli – minimális szerkesztéssel (részben vagy egészben) beépíthesse azokat az ajánlattételhez szükséges 
dokumentációjába. Az ajánlati felhívás közzétételét megelőzően a közigazgatási szerveknek ajánlott ellenőrizniük a beszerezni kívánt áruk, 
szolgáltatások és építési beruházások elérhető kínálatát a működési helyüknek megfelelő piacon. Amennyiben az ajánlatkérő szerv használni kívánja az 
e dokumentumban javasolt követelményeket, akkor egyúttal arról is gondoskodnia kell, hogy az uniós közbeszerzési jogszabályokban rögzített 
követelmények teljesüljenek (lásd például a 2014/24/EU irányelv 42. cikkét, 43. cikkét, 67. cikkének (2) bekezdését vagy 68. cikkét, valamint az egyéb 
uniós közbeszerzési jogszabályokban foglalt hasonló rendelkezéseket). E területtel kapcsolatban a gyakorlati megfontolások tárgyalását lásd a zöld 
közbeszerzésről kiadott 2016. évi kézikönyvben is, amely elérhető a következő internetcímen: 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm 
Ez a dokumentum a közúti közlekedésre vonatkozó uniós zöld közbeszerzési követelményeket tartalmazza. A kapcsolódó műszaki háttérjelentés a 
követelmények megválasztásának valamennyi indokát és a vonatkozó további információkat tartalmazza. A követelmények a következők szerint 
csoportosíthatók: i. kiválasztási szempontok, ii. műszaki leírások, iii. odaítélési szempontok és iv. szerződésteljesítési kikötések. A követelményeknek 
két típusa van: 

• Alapkövetelmények: rendeltetésük szerint a zöld közbeszerzés egyszerű alkalmazására nyújtanak módot, az egyes termékek környezeti 
teljesítményének elsődleges területeire összpontosítanak, célul tűzve ki a vállalatokra nehezedő adminisztratív költségek minimálisra 
csökkentését. 

• Átfogó követelmények: a környezeti teljesítmény több aspektusát, illetve magasabb szintjeit veszik figyelembe olyan hatóságok eszközeként, 
amelyek ambiciózusabb környezetvédelmi és innovációs eredményeket tűznek ki célul. 

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

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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1.1. Fogalommeghatározás és hatály 
 
A „közúti közlekedés” termékcsoport az alábbi jármű- és szolgáltatáskategóriákból áll: 

1. kategória: „Személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és L kategóriájú járművek beszerzése, lízingelése vagy bérlése”: 
- „személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek”: az (EU) 2018/858 rendelet szerinti M1 és N1 kategóriájú járművek;  
- a 168/2013/EU rendelet szerinti „L kategóriájú járművek”. 

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

2. kategória: „Mobilitási szolgáltatások”: 
- a közös közbeszerzési szójegyzék (CPV) 60130000-8 kódja alá tartozó „különleges közúti személyszállítási szolgáltatások”; 
- a 60140000-1 CPV-kód alá tartozó „nem menetrendszerű utasszállítás”; e körbe tartoznak a szerződéses közforgalmú személyszállítási 

szolgáltatások (taxitársaságoknak vállalkozásba adott közforgalmú személyszállítás, például önállóan közlekedni nem tudó tanulók szállítása); 
- a 60172000-3 CPV-kód alá tartozó, „busz és távolsági busz kölcsönzése vezetővel”; 
-  a 60120000-5 CPV-kód alá tartozó „taxiszolgáltatás”; 
- „közös gépkocsihasználat”, amikor a járművek és a felület egy szervezet tulajdonát képezik; ez rendszerint egységesebb és megbízhatóbb, mint 

a személyközi szolgáltatások, egyes gépkocsigyártók pedig társulnak gépkocsimegosztó vállalattal; 
- „kombinált mobilitási szolgáltatások”, amelyek újfajta üzleti modellen alapuló szolgáltatások, amelyek a szolgáltatást igénybe vevőknek széles 

körű kombinált mobilitási lehetőségeket kínálnak előfizetés és egységes számlázás alapján, esetenként az ügyfél egyedi igényei szerint 
összeállított szolgáltatáscsomag – például a hét során rendszerint megtett utakból álló csomag – formájában; ezeket a kombinált mobilitási 
szolgáltatásokat valamilyen, az ügyfelek által használható digitális felület támogatja (mobilalkalmazás, webalapú szolgáltatás stb.); 

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

- „könnyű elektromos járművek és önegyensúlyozó járművek”, amelyek fogalmának konkrét meghatározásán az Európai Szabványügyi 
Bizottság (CEN) 354. műszaki bizottságának 4. munkacsoportja jelenleg dolgozik. 
 

A gépkocsik, a könnyű haszongépjárművek, az L kategóriájú járművek és az autóbuszok fogalommeghatározásai erre a kategóriára is vonatkoznak. 
 

3. kategória: „Nehézgépjárművek beszerzése vagy lízingelése”: 
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- az (EU) 2018/858 rendelet szerinti M2 és M3 kategóriába tartozó járművek; 

o M2 kategória: személyszállításra tervezett és épített, a vezetőülésen kívül több, mint nyolc ülőhellyel rendelkező gépjárművek, amelyek 
legnagyobb tömege nem haladja meg az 5 tonnát; 

o M3 kategória: személyszállításra tervezett és épített, a vezetőülésen kívül több, mint nyolc ülőhellyel rendelkező gépjárművek, amelyek 
legnagyobb tömege meghaladja az 5 tonnát. 

- az (EU) 2018/858 rendelet szerinti N2 és N3 kategóriába tartozó járművek, azaz teherautók, beleértve a hulladékgyűjtő járműveket. 

4. kategória: „Közúti szállítási szolgáltatások”: 
- Ebbe a kategóriába tartozik az ajánlatkérő szervek felelősségi körébe tartozó alábbi közúti szállítási szolgáltatások kiszervezése: 

o „autóbusz-szolgáltatások” vagy „közforgalmú személyszállítási szolgáltatások”: ezeket az 1370/2007/EK rendelet hatálya és/vagy a 
60112000-6 CPV-kód (közúti közforgalmú személyszállítási szolgáltatások) alá tartozóknak kell tekinteni; 

o „hulladékgyűjtési szolgáltatások”: ezeket a „hulladékgyűjtési szolgáltatások” (90511000-2) és a „hulladékszállítási szolgáltatások” 
(90512000-9) CPV-kategóriákba tartozóknak kell tekinteni; 

o „postai és futárszolgáltatás”: ezeket a 641-es csoport „postai és futárszolgáltatás” CPV-kategóriáiba tartozóknak kell tekinteni, a vasúti 
posta, a légiposta és a postaküldemények vízi szállítása kivételével. 

 
5. kategória: „Postai, futárpostai és költöztetési szolgáltatások”: 

- Ebbe a kategóriába tartozik a postai, futárpostai és költöztetési szolgáltatások beszerzése (nem pedig kiszervezése), amelyek a következőket 
foglalják magukban: 

o 641-es csoport: „postai és futárpostai szolgáltatások”, a vasúti posta, a légiposta és a postaküldemények vízi szállítása kivételével; 
o 79613000-4 – alkalmazottáthelyezési (költöztetési) szolgáltatások; 
o 63100000-0 – rakománykezelési és -tárolási szolgáltatások; 
o 98392000-7 – áthelyezési, költöztetési szolgáltatások. 

 
Részletek és további műszaki jellegű fogalommeghatározások a műszaki jelentésben találhatók. 
 

1.2. Általános megjegyzés az ellenőrzésről 
 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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Kis számú követelmény esetében javasolt azok teljesülését vizsgálati jelentésekkel igazolni. Ezek mindegyike esetében meghatározásra kerültek az 
alkalmazandó vizsgálati módszerek. Az egyes közigazgatási szervek feladata eldönteni, hogy az ilyen vizsgálati eredményeket melyik szakaszban kell 
megadni. Általában véve nem szükséges minden ajánlattevőtől megkövetelni, hogy a kezdetektől fogva adják meg a vizsgálati eredményeket. Az 
ajánlattevőkre és a közigazgatási szervekre háruló teher csökkentése érdekében az ajánlatok benyújtásakor az önbevallás is elégségesnek tekinthető. Az 
alábbiakban több lehetőséget ismertetünk arra, 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 elégséges, vagy a 
követelményeknek nem felel meg, akkor: 

i) műszaki leírás esetében a bizonyítékot a soron következő legmagasabb pontszámot elérő ajánlattevőtől kérik be, amelynek ezt követően 
a szerződés odaítélhető; 

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

Megjegyzendő, hogy a vizsgálati jelentés egy mintatermék, nem pedig a szerződés szerint ténylegesen leszállított tételek tekintetében igazolja, 
hogy az megfelel bizonyos követelményeknek. Keretszerződések esetében más helyzet állhat fenn. Ezzel a forgatókönyvvel a szerződés 
teljesítésével kapcsolatos következő pont és az alábbiakban közölt további magyarázatok foglalkoznak részletesebben. 
 

b) A szerződés teljesítésének szakaszában: 
A vizsgálati eredményeket bekérhetik egy vagy több szerződés alapján teljesített tétel tekintetében, vagy általában, vagy pedig csak hamis 
önbevallás gyanúja esetén. Ez különösen a keretszerződések esetében fontos, amelyek nem írnak elő kezdeti megrendelést. 
Ajánlott kifejezetten a szerződés teljesítésére vonatkozó kikötések meghatározása. Ezekben ki kell kötni, hogy a szerződés időtartama alatt az 
ajánlatkérő szerv bármikor jogosult véletlenszerű ellenőrző vizsgálatokat végezni. Abban az esetben, ha a vizsgálat eredményei alapján a 
leszállított termékek nem felelnek meg a követelményeknek, az ajánlatkérő szerv jogosult szankciókat alkalmazni, és felmondhatja a 
szerződést. Egyes közigazgatási szervek olyan feltételeket írnak elő, amelyek szerint ha a vizsgálatok után a termék megfelel a 
követelményeknek, a vizsgálati költségeket maga a közigazgatási szerv viseli, de ha a követelmények nem teljesülnek, akkor a költségeket a 
beszállítónak kell viselnie. 
Keretmegállapodás esetében a szerződés konkrét felépítésétől függ, mikor kell bizonyítékot benyújtani: 
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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 csupán a keretmegállapodás szerinti teljesítési 
minimumkövetelményeknek megfelelő tételek leszállítására irányuló képességüket kell bizonyítaniuk. Az előválogatott beszállítók 
közötti versenyt követően odaítélt lehívásos szerződések (vagy rendelések) esetében, és amennyiben további követelmények betartását 
kell igazolni, elviekben az a) és a b) pont szerintiekkel azonos megfontolások érvényesek. Ha a verseny kizárólag az ár alapján dől el, 
akkor érdemes megfontolni a szerződés teljesítési szakaszában történő ellenőrzést. 

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy a 2014/24/EU irányelv 44. cikkének (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő szervek kötelesek egyéb megfelelő 
bizonyítási eszközt is elfogadni. Ilyen lehet például a gyártó műszaki dokumentációja, amennyiben az érintett gazdasági szereplő nem fért 
hozzá a vizsgálati jelentésekhez, vagy azokat az adott határidőn belül nem tudta beszerezni. Ilyen dokumentumok azzal a feltétellel fogadhatók 
el, ha a hozzá nem férés nem az érintett gazdasági szereplőnek tudható be, valamint ha a gazdasági szereplő ily módon bizonyítja, hogy az 
általa lebonyolítandó építési beruházás, szállítandó áru vagy nyújtandó szolgáltatás megfelel a műszaki leírásban foglaltaknak, az odaítélési 
szempontoknak, illetve a szerződésteljesítési feltételeknek. A vizsgálatok elvégzése tekintetében valamely konkrét megfelelőségértékelő szerv 
által kiállított tanúsítványra vagy ilyen szerv által készített vizsgálati jelentésre történő utalás esetén 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. LEGFONTOSABB KÖRNYEZETI HATÁSOK 
 
A rendelkezésre álló tudományos bizonyítékok alapján az alábbi táblázat a termék életciklusa szempontjából foglalja össze a közúti közlekedés főbb 
környezeti hatásait (további részletek a műszaki jelentésben) találhatók. Ugyanez a táblázat az ilyen hatások enyhítését vagy csökkentését célzó uniós 
zöld közbeszerzési megközelítést is bemutatja. 

A termék életciklusa során jelentkező fő környezeti hatások  Az uniós zöld közbeszerzési megközelítés 

• üvegházhatású gázok (ÜHG) és légszennyező 
anyagok kibocsátása a használat során történő 
energiafogyasztás következtében, 

• ÜHG- és szennyezőanyag-kibocsátás az 
energiahordozók ellátási lánca mentén, 

• az elektromos járművek akkumulátorainak gyártása 
során felmerülő környezeti hatások, 

• a jármű és a gumiabroncsok által a használat során 
okozott zajkibocsátás. 
 

 • követelményeket kell előírni személygépkocsik és könnyű 
haszongépjárművek esetében a típusjóváhagyás szerinti szén-
dioxid-kibocsátásra, nehézgépjárművek és L kategóriájú járművek 
esetében pedig konkrét technológiákra vonatkozóan, 

• követelményeket kell előírni személygépkocsik és könnyű 
haszongépjárművek esetében a szennyezőanyag-kibocsátási 
jellemzők, nehézgépjárművek és L kategóriájú járművek esetében 
pedig konkrét technológiák alapján, 

• követelményeket kell előírni a gumiabroncsok gördülési 
ellenállására vonatkozóan, 

• követelményeket kell előírni az elektromos személygépkocsik és a 
könnyű haszongépjárművek energiahatékonyságára vonatkozóan, 

• követelményeket kell előírni az akkumulátorok jótállására 
vonatkozóan, 

• követelményeket kell előírni a járművek és a gumiabroncsok 
zajkibocsátására vonatkozóan, 

• kötelezni kell a szolgáltatókat arra, hogy rendelkezzenek 
kulcskompetenciákkal, és alkalmazzák a fő környezetvédelmi 
vezetési intézkedéseket és gyakorlatokat, 

• kötelezni kell a szolgáltatókat arra, hogy biztosítsák 
alkalmazottaik megfelelő és gyakori képzését,  

• követelményeket kell előírni a gumiabroncsokkal és a 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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kenőanyagokkal kapcsolatos karbantartási tevékenységekre 
vonatkozóan. 

A hatások sorrendje nem feltétlenül tükrözi azok nagyságrendjét. 

A műszaki jelentés részletes információkat tartalmaz a közúti közlekedéssel kapcsolatban, ideértve a bizonyítékként használt kapcsolódó 
jogszabályokat, szabványokat és műszaki forrásokat. 

 
3. A KÖVETELMÉNYEK FELÉPÍTÉSE  
A követelmények az alábbi szakaszokra tagolódnak: 

- 1. kategória: Személygépkocsik és L kategóriájú járművek beszerzése, lízingelése vagy bérlése 
- 2. kategória: Mobilitási szolgáltatások beszerzése 
- 3. kategória: Nehézgépjárművek beszerzése vagy lízingelése 
- 4. kategória: Közúti közforgalmú személyszállítási szolgáltatások kiszervezése 
- 5. kategória: Postai, futárpostai és költöztetési szolgáltatások 
- A jármű-kategóriákra vonatkozó közös követelmények 
- A szolgáltatáskategóriákra vonatkozó közös követelmények 

 
  szám Követelmény Alap  Átfogó 
1. KATEGÓRIA: SZEMÉLYGÉPKOCSIK, KÖNNYŰ HASZONGÉPJÁRMŰVEK ÉS L KATEGÓRIÁJÚ JÁRMŰVEK BESZERZÉSE, 
LÍZINGELÉSE VAGY BÉRLÉSE 
TÁRGY: 

 személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek: az (EU) 2018/858 rendelet szerinti M1 és N1 kategóriájú járművek;  
 a 168/2013/EU rendelet szerinti L kategóriájú járművek. 

MŰSZAKI LEÍRÁSOK 

ML1. Szén-dioxid-kibocsátás és energiahatékonyság X X 
ML2. Szennyezőanyag-kibocsátás  X X 
ML3. Energiafogyasztás kijelzése X X 
ML4. Forgalmi információk és útvonal-optimalizálás   X 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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ML5. Minimális garancia az akkumulátorra X X 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

OSZ1. Alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátás X X 
OSZ2. Energiahatékonyság X  X 
OSZ3. Jobb légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzők X   
OSZ4. Nulla kipufogógáz-kibocsátás X   
OSZ5. Sebességkorlátozó   X 
OSZ6. Kiterjesztett garancia   X 

 
 
 
 
2. KATEGÓRIA: MOBILITÁSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE 
TÁRGY: 
Alacsony környezeti hatással bíró különleges autóbusz-szolgáltatások, nem menetrendszerű autóbusz-szolgáltatások, vezetővel együtt történő 
autóbusz-kölcsönzési szolgáltatások, taxiszolgáltatások, gépkocsimegosztó szolgáltatások és kombinált mobilitási szolgáltatások beszerzése 

MŰSZAKI LEÍRÁSOK ML1. Típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték  X X 
ML2. Szennyezőanyag-kibocsátás  X X 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK OSZ1. Szén-dioxid-kibocsátás X X 
OSZ2. Szennyezőanyag-kibocsátás  X X 

3. KATEGÓRIA: NEHÉZGÉPJÁRMŰVEK BESZERZÉSE VAGY LÍZINGELÉSE 
TÁRGY: 
Az (EU) 2018/858 rendeletben M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járművekként meghatározott, alacsony környezeti hatással bíró 
nehézgépjárművek, azaz autóbuszok és teherautók, többek között hulladékgyűjtő járművek beszerzése vagy lízingelése. 

MŰSZAKI LEÍRÁSOK 

ML1. Az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai 
lehetőségek X X 

ML2. Szennyezőanyag-kibocsátás X X 
ML3. Segédegységek X X 
ML4. Kipufogócsövek X X 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK OSZ1. Az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai 
lehetőségek X X 

OSZ2. Légkondicionálókban használt gázok    X 
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OSZ3. Jobb légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzők  X   
OSZ4. Segédegységek   X  

4. KATEGÓRIA: KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISZERVEZÉSE 
TÁRGY: 
Az ajánlatkérő szervek felelősségi körébe tartozó alábbi közúti szállítási szolgáltatások kiszervezése: 

 „autóbusz-szolgáltatások” vagy „közforgalmú személyszállítási szolgáltatások”: ezeket az 1370/2007/EK rendelet hatálya és/vagy a 
60112000-6 CPV-kód (közúti közforgalmú személyszállítási szolgáltatások) alá tartozóknak kell tekinteni; 

 „hulladékgyűjtési szolgáltatások”: ezeket a „hulladékgyűjtési szolgáltatások” (90511000-2) és a „hulladékszállítási szolgáltatások” 
(90512000-9) CPV-kategóriákba tartozóknak kell tekinteni; 

 „postai és futárszolgáltatás”: ezeket a 641-es csoport „postai és futárszolgáltatás” CPV-kategóriáiba tartozóknak kell tekinteni, a 
vasúti posta, a légiposta és a postaküldemények vízi szállítása kivételével. 

 

MŰSZAKI LEÍRÁSOK 

ML1. Az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai 
lehetőségek X X 

ML2. Kerékpáros logisztika X X 
ML3. Gumiabroncsok – gördülési ellenállás X X 
ML4. Abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek X X 
ML5. Üzemanyagok X X 
ML6. Szennyezőanyag-kibocsátás X X 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 

OSZ1. Az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai 
lehetőségek X X 

OSZ2. Szennyezőanyag-kibocsátás X X 
OSZ3. Segédegységek X X 
OSZ4. Zajkibocsátás   X 

A SZERZŐDÉS 
TELJESÍTÉSÉRE 

VONATKOZÓ KIKÖTÉS 
SZTK1. Új járművek X X   

5. KATEGÓRIA: POSTAI, FUTÁRPOSTAI ÉS KÖLTÖZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE (BESZERZÉS) 
TÁRGY: 
Alacsony környezeti hatással bíró postai, futárpostai és költöztetési szolgáltatások beszerzése, amelyek a következőket foglalják magukban: 
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 641-es csoport: postai és futárpostai szolgáltatások, a vasúti posta, a légiposta és a postaküldemények vízi szállítása kivételével; 
 79613000-4 – alkalmazottáthelyezési (költöztetési) szolgáltatások; 
 63100000-0 – rakománykezelési és -tárolási szolgáltatások; 
 98392000-7 – áthelyezési, költöztetési szolgáltatások. 

MŰSZAKI LEÍRÁSOK 
ML1. Típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték  X X 
ML2. Kerékpáros logisztika   X 
ML3. Szennyezőanyag-kibocsátás  X X 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK OSZ1. Szén-dioxid-kibocsátás X X 
OSZ2. Szennyezőanyag-kibocsátás  X X 

A JÁRMŰ-KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ KÖZÖS KÖVETELMÉNYEK 
TÁRGY: 
1. kategória: Személygépkocsik és L kategóriájú járművek beszerzése, lízingelése vagy bérlése 
3. kategória: Nehézgépjárművek beszerzése vagy lízingelése 

MŰSZAKI LEÍRÁSOK 

ML1. Abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek  X X 
ML2. Járművek gumiabroncsai – gördülési ellenállás X X 
ML3. Gumiabroncsok – gördülési ellenállás X X 
ML4. Járműspecifikus környezetkímélő vezetési információk  X X 
ML5. Gördülési zaj   X 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK OSZ1. Járműzaj   X 
A SZOLGÁLTATÁSKATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ KÖZÖS KÖVETELMÉNYEK 
TÁRGY: 
2. kategória: Mobilitási szolgáltatások beszerzése 
4. kategória: Közúti közforgalmú személyszállítási szolgáltatások kiszervezése 
5. kategória: Postai, futárpostai és költöztetési szolgáltatások 

KIVÁLASZTÁSI 
SZEMPONTOK KSZ1. Az ajánlattevő kompetenciái  X X 

MŰSZAKI LEÍRÁSOK ML1. Környezetvédelmi vezetési intézkedések  X X 
ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK OSZ1. Kenőolajok, hidraulikafolyadékok és zsír   X 

A SZERZŐDÉS 
TELJESÍTÉSÉRE 

SZTK1. Járművezető-képzés  X X   
SZTK2. Környezetvédelmi vezetési intézkedések  X X   
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VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK SZTK3. Alacsony viszkozitású kenőolajok  X X   
SZTK4. Járművek gumiabroncsai – gördülési ellenállás  X X   
SZTK5. Gördülési zaj   X   
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4. SZEMÉLYGÉPKOCSIK, KÖNNYŰ HASZONGÉPJÁRMŰVEK ÉS L KATEGÓRIÁJÚ JÁRMŰVEK 
BESZERZÉSÉRE, LÍZINGELÉSÉRE VAGY BÉRLÉSÉRE (1. KATEGÓRIA) VONATKOZÓ UNIÓS ZÖLD 
KÖZBESZERZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

4.1. Tárgy 

TÁRGY 
Alacsony környezeti hatással bíró személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és L kategóriájú járművek vásárlása, lízingelése vagy bérlése. 
A különleges rendeltetésű járművek, például a páncélozott járművek nem tartoznak ide. 

 

4.2. Műszaki leírás és odaítélési szempontok 
Fontos: A jármű-kategóriákra vonatkozó közös követelmények (9. szakasz) erre a kategóriára is vonatkoznak 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS (ML) 
ML1. Típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték 
A járművek típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátása nem haladhatja meg a 
következő értékeket: 

Járműtípus: CO2 g/km  

Minden M1 és N1 
kategóriájú jármű 

2025. december 31-
ig: 50 (WLTP1)) 
2026. január 1-től: 
0 

Az L kategóriájú járműveknek akkumulátoros elektromos járműveknek kell lenniük. 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 
 

ML1. Típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátási 
érték 
A járművek típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-
kibocsátása nem haladhatja meg a következő értékeket: 

Járműtípus: CO2 g/km  

Minden M1 és N1 
kategóriájú jármű 

0 

Az L kategóriájú járműveknek akkumulátoros elektromos 
járműveknek kell lenniük. 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi 
tanúsítványát. 
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ML2. Szennyezőanyag-kibocsátás 
Megjegyzés: ez a követelmény a legfeljebb 2 610 kg referenciatömegű1) M1 és N1 
kategóriájú járművekre vonatkozik. A 2 610 kg-ot meghaladó referenciatömegű M1 és 
N1 kategóriájú járműveknek a 3. kategóriára vonatkozó ML2. – szennyezőanyag-
kibocsátási értékek – követelménynek kell megfelelniük (6.2. szakasz). 
 
2025. december 31-ig: 
Az összes új személygépkocsi és könnyű haszongépjármű valós vezetési feltételek 
melletti kibocsátása (RDE) nem haladhatja meg a nitrogén-oxidokra és a 
részecskeszámra vonatkozó Euro 6 határérték 0,8-szorosát (a vonatkozó mérési 
tűréshatár nélkül2). 
Az olyan helyeken történő használatra beszerzett járműveknek, ahol problémák vannak 
a levegő minőségével3, nulla kipufogógáz-kibocsátásúnak kell lenniük. 
 
2026. januártól: 
A járműveknek nulla kipufogógáz-kibocsátásúnak kell lenniük. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 

ML2. Szennyezőanyag-kibocsátás 
A járműveknek nulla kipufogógáz-kibocsátásúnak kell 
lenniük. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi 
tanúsítványát. 

ML3. Energiafogyasztás kijelzése  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A járművekben lennie kell olyan mechanizmusnak, amely üzemanyag-fogyasztási adatokat jelenít meg a járművezető számára. 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű ezen információkat tartalmazó műszaki adatlapját. 

 ML4. Forgalmi információk és útvonal-optimalizálás 
Megjegyzés: Az ajánlatkérő szervek akkor írhatják elő e 
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követelmény teljesítését, ha a járművet városon belüli 
használatra szánják, ahol forgalmi torlódások 
alakulhatnak ki, vagy olyan helyekre kell majd eljutni vele, 
amelyeket a járművezetők nem ismernek, és más 
tájékozódási rendszer (például okostelefon) nem áll 
rendelkezésre. 
Megjegyzés: Ez a követelmény nem vonatkozik a mozgó 
járműről történő adattovábbítás nagy fokú védelmét 
igénylő, különleges rendeltetésű járművekre, például 
biztonsági erők járműállományára, kormánytagok által 
használt szolgálati járművekre stb. 
A járműveknek rendelkezniük kell olyan forgalmi 
tájékoztatási és útvonal-optimalizálási rendszerekkel, 
amelyek az utazás megkezdése előtt tájékoztatást 
nyújtanak a vezető számára, ezzel elősegítve a forgalmi 
torlódások elkerülését és az útvonal optimalizálására 
szolgáló egyéb döntések meghozatalát. Ezeknek 
beágyazott rendszereknek kell lenniük, amelyeket a 
gépkocsiba tartósan beépített, modemből és előfizető-
azonosító modulból (SIM) álló, teljes kommunikációs 
modul alkot. 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű ezen 
információkat tartalmazó műszaki adatlapját. 

ML5. Minimális garancia  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Az ajánlattevőnek legalább 160 000 kilométerre vagy 8 évre szóló garanciát kell biztosítania arra, hogy az akkumulátor kapacitása nem csökken az 
EN 62660 szabvány szerint meghatározott, átadáskori eredeti érték 70%-a alá1, beleértve a rendeltetésszerű használatból adódó fokozatos leromlást 
is. 
Ellenőrzés: 
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Az ajánlattevőknek be kell nyújtaniuk a jótállási feltételeket tartalmazó nyilatkozatot. 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK (OSZ) 
OSZ1. Alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátás  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

2025. december 31-ig: Az elért csökkenés arányában pont jár azokért az járművekért, amelyeknek a típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-
kibocsátása alacsonyabb, mint az ML1. követelményben előírt érték. 
 
Ellenőrzés: 
Lásd a fenti ML1. követelményt. 

OSZ2. Energiahatékonyság  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Azokért a járművekért jár pont, amelyek kWh/100 km mértékegységben kifejezett energiafogyasztása a legalacsonyabb a WLTP alapján. A következő 
képletet kell alkalmazni: 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃á𝑚𝑚𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛 =
𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 − 𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑎𝑎𝑎𝑎á𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛

𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 − 𝐸𝐸𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑛𝑛𝑙𝑙𝑙𝑙𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙
× 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃á𝑚𝑚𝑙𝑙𝑎𝑎𝑚𝑚 

Ahol: 
• Pontszámajánlat: az értékelés tárgyát képező ajánlatra adott pontok száma 
• Energialegmagasabb és Energialegalacsonyabb: a kWh/100 km mértékegységben kifejezett legmagasabb és legalacsonyabb energiafogyasztás a 

benyújtott ajánlatok között 
• Pontszámmax: a legmagasabb adható pontszám 

Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 

OSZ3. Jobb légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzők 
Megjegyzés: ez a követelmény a legfeljebb 2 610 kg referenciatömegű M1 és N1 
kategóriájú járművekre vonatkozik. A 2 610 kg-ot meghaladó referenciatömegű M1 és 
N1 kategóriájú járműveknek a 3. kategóriára vonatkozó OSZ3. – jobb szennyezőanyag-
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kibocsátási jellemzők – követelménynek kell megfelelniük (6.2. szakasz). 
2025. december 31-ig: 
A szennyezőanyag-kibocsátási jellemzőkkel arányosan jár pont azokért a járművekért, 
amelyek RDE szintje kedvezőbb, mint a nitrogén-oxidokra és a részecskeszámra 
vonatkozó Euro 6 határértékek (a vonatkozó mérési tűréshatár nélkül). 
 
A pontozáshoz a következő képletet kell használni: 

 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃á𝑚𝑚 = �
𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙 −   𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙 −  𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙
� × 𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑙𝑙𝑎𝑎𝑚𝑚

+ �
𝑅𝑅é𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃á𝑚𝑚𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙 −  𝑅𝑅é𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃á𝑚𝑚

𝑅𝑅é𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃á𝑚𝑚𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙𝑎𝑎𝑙𝑙 −  𝑅𝑅é𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃á𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑛𝑛𝑙𝑙
� × 𝑃𝑃𝑅𝑅é𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝑠𝑠𝑃𝑃𝑠𝑠𝐸𝐸𝑃𝑃𝑃𝑃á𝑚𝑚𝑙𝑙𝑎𝑎𝑚𝑚 

Ahol: 

• NOxmagas és NOxalacsony: a mg/km mértékegységben kifejezett legmagasabb és a 

legalacsonyabb NOx-kibocsátás a benyújtott ajánlatok között  

• Részecskeszámmagas és Részecskeszámalacsony: a #/km mértékegységben kifejezett 

legmagasabb és legalacsonyabb részecskeszám a benyújtott ajánlatok között  

• Az NOx és a részecskeszám az elbírált ajánlatban szereplő NOx- és 

részecskekibocsátási érték. 

• PNOxmax és PRészecskeszámmax: az egyes légszennyező anyagok tekintetében 

adható maximális pontszám 

Ellenőrzés: 
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Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 
OSZ4. Nulla kipufogógáz-kibocsátás 
Megjegyzés: ez a követelmény a legfeljebb 2 610 kg referenciatömegű M1 és N1 
kategóriájú járművekre vonatkozik. A 2 610 kg-ot meghaladó referenciatömegű M1 és 
N1 kategóriájú járműveknek a 3. kategóriára vonatkozó OSZ3. – jobb szennyezőanyag-
kibocsátási jellemzők – követelménynek kell megfelelniük (6.2. szakasz). 
2025. december 31-ig: 
Azokért a járművekért jár pont, amelyek nulla kipufogógáz-kibocsátás mellett 
üzemeltethetők, annak a WLTP szerinti tartománynak megfelelően, amelyet a jármű a 
helyi hatóság által meghatározott alapértelmezett tartomány feletti kipufogógáz-
kibocsátás nélkül képes megtenni. Az ajánlatkérő szerv a kipufogógáz-kibocsátás 
nélküli minimális hatótávolságra vonatkozó, WLTP szerinti tartomány referencia-
küszöbértéket az ajánlati felhívásban megadott várható felhasználási területeknek 
megfelelően határozza meg (az ajánlott alapértelmezett hatótávolság lehet 50 km4). A 
belső égésű motorral nem rendelkező járművekért több pont jár, mint a belső égésű 
motorral rendelkező járművekért. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 

 

 OSZ5. Sebességkorlátozó 
Azokért a járművekért jár pont, amelyek rendelkeznek 
sebességkorlátozó készülékkel, vagyis olyan fedélzeti 
berendezéssel, amely automatikusan egy bizonyos 
maximális értékre korlátozza a jármű sebességét. 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a jármű ezen 
információkat tartalmazó műszaki adatlapját. 

OSZ6. Kiterjesztett garancia  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
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A kiterjesztés értékével arányosan jár pont azokra az ajánlatokra, amelyek az ML5. – minimális garancia – követelményben meghatározott 
minimális garancia kiterjesztését tartalmazzák. 
Ellenőrzés: 
Ugyanúgy, mint az ML5. esetében 

 

4.3. Magyarázó megjegyzések 

Magyarázó megjegyzések 
ML1. Típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték 
1) WLTP: könnyűgépjárművekre vonatkozó, világszinten harmonizált vizsgálati eljárás 
ML2. Szennyezőanyag-kibocsátás 
1) „Referenciatömeg”: a menetkész jármű megfelelőségi tanúsítványban közölt tömege, csökkentve a járművezető 75 kg-mal figyelembe vett 
átlagtömegével és megnövelve 100 kg átlagtömeggel; 

2) Az RDE-értékek a megfelelőségi nyilatkozat 48.2. pontjában közölt maximális RDE-értékek, amelyeket az (EU) 2020/683 bizottsági végrehajtási 
rendelet VIII. melléklete ismertet, mg/km-ben vagy részecskeszám/km-ben kifejezve. Nem tartalmazzák a mérési tűréshatárt, amely csak a 
mérőberendezéssel összefüggő bizonytalanságokhoz kapcsolódik. Ennek az az oka, hogy a jelenleg jogszabályban meghatározott 0,43-as 
bizonytalansági tényezőt fokozatosan csökkenteni fogják. Ezért ha egy gyártó a vonatkozó tűréshatárral növelt értéket közölne (azaz 2021. évi érték 
+ tűréshatár), a tűréshatárt pedig 2022-ben csökkentik, akkor emiatt hátrányba kerülne ahhoz a gyártóhoz képest, amelyik 2022-ben közli az értéket 
(azaz 2022. évi érték + tűréshatár), jóllehet a két gépkocsinak azonos a kibocsátása. 
A lenti táblázat felsorolja azokat az uniós zöld közbeszerzési követelményeknek való megfeleléshez szükséges, a valós vezetési feltételek melletti 
kibocsátásra vonatkozó NOxmax és Részecskeszámmax határértékeket, amelyekkel a jármű megfelelőségi tanúsítványában közölt értékeknek 
összhangban kell lenniük. 
       
2021. január 
1-től 

M kategória és az N1 
kategória I. osztálya  

az N1 kategória II. 
osztálya 

az N1 kategória III. 
osztálya 

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

Részecskeszám 5 x 5 x 1011 5 x 1011 5 x 1011 5 x 5 x 1011 
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(#/km) 1011 1011 
 

3) Az olyan helyeken, ahol problémák vannak a levegő minőségével, forgalomkorlátozási intézkedések vannak érvényben a levegő minőségéről szóló 
irányelvben (2008/50/EK irányelv) rögzített szennyezőanyag-kibocsátási határértékek betartása érdekében.  
4) Mivel az elektromos közlekedés nagyon gyorsan fejlődik, javasolt, hogy az ajánlatkérő szervek módosítsák a minimális tartományt a piac 
alakulásának megfelelően. 

ML5. Minimális garancia 
1) Az elektromos járművekben alkalmazott technológia nagyon gyorsan fejlődik, így egyre tartósabb és megbízhatóbb akkumulátorok készülnek. 
Ezért az ebben a követelményben javasolt küszöbértékeket érdemes összevetni az ajánlati felhívás közzétételekor a piacon elérhető lehetőségekkel. 
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5. MOBILITÁSI SZOLGÁLTATÁSOKRA (2. KATEGÓRIA) VONATKOZÓ UNIÓS ZÖLD KÖZBESZERZÉSI 

KÖVETELMÉNYEK 
5.1. Tárgy 

TÁRGY 

Alacsony környezeti hatással bíró különleges autóbusz-szolgáltatások, nem menetrendszerű autóbusz-szolgáltatások, vezetővel együtt történő 
autóbusz-kölcsönzési szolgáltatások, taxiszolgáltatások, gépkocsimegosztó szolgáltatások és kombinált mobilitási szolgáltatások beszerzése. 

 

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

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
ML1. Típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték 
Személygépkocsik és kisteherautók 
A járműállománynak olyan járművekből kell állnia, amelyek 
esetében a típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték 
nem haladja meg a következő értékeket: 

• 2025. december 31-ig: 50 (WLTP) 
• 2026. január 1-től: 0 

Az alábbi részarányok szerint: 
• A tiszta járművekről szóló felülvizsgált irányelvben1 az 

országra vonatkozóan meghatározott közbeszerzési részarány 
1,25-szöröse. 

Az L kategóriájú járműveknek akkumulátoros elektromos 

ML1. Típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték 
Személygépkocsik és kisteherautók 
A járműállománynak az alábbi részarányban olyan járművekből kell állnia, 
amelyek nem haladják meg a 0 g/km értéket: 

• A tiszta járművekről szóló felülvizsgált irányelvben az országra 
vonatkozóan meghatározott közbeszerzési részarány 1,5-szöröse. 

 
 
 
Az L kategóriájú járműveknek akkumulátoros elektromos járműveknek kell 
lenniük. 
Nehézgépjárművek 

                                                           
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1161 irányelve (2019. június 20.) a tiszta és energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról szóló 2009/33/EK irányelv módosításáról 
(https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/1161/oj). 
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járműveknek kell lenniük. 
Nehézgépjárművek 
A járműállománynak az alábbi részarányban olyan járművekből kell 
állnia, amelyek rendelkeznek a 3. kategóriára vonatkozó ML1. 
alapkövetelményben – az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló 
technológiai fejlesztési lehetőségek – szereplő elfogadható 
technológiák egyikével 
 

• A tiszta járművekről szóló felülvizsgált irányelvben az 
országra vonatkozóan meghatározott közbeszerzési részarány 
1,25-szöröse. 

 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a szolgáltatásba bevont állományt 
alkotó járművek jegyzékét azok típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-
kibocsátási értékével együtt (a megfelelőségi tanúsítványokkal 
alátámasztva). 

A járműállománynak az alábbi részarányban olyan járművekből kell állnia, 
amelyek rendelkeznek a 3. kategóriára vonatkozó ML1. 
alapkövetelményben – az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló 
technológiai fejlesztési lehetőségek – szereplő támogatható technológiák 
egyikével 
 

• A tiszta járművekről szóló felülvizsgált irányelvben az országra 
vonatkozóan meghatározott közbeszerzési részarány 1,5-szöröse. 

 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a szolgáltatásba bevont állományt alkotó 
járművek jegyzékét azok típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátási 
értékével együtt (a megfelelőségi tanúsítványokkal alátámasztva). 

ML2. Szennyezőanyag-kibocsátás 
ML2.1. 
2024. decemberig:  
A szolgáltatás nyújtásához használt összes nehézgépjárműnek meg 
kell felelnie legalább az Euro V előírásoknak, továbbá: 

• 2021-ben: a nehézgépjárművek 64%-ának meg kell felelnie 
az Euro VI előírásoknak. 

• 2022-ben: a nehézgépjárművek 72%-ának meg kell felelnie 
az Euro VI előírásoknak. 

• 2023-ban: a nehézgépjárművek 80%-ának meg kell felelnie 
az Euro VI előírásoknak. 

• 2024-ben: a nehézgépjárművek 88%-ának meg kell felelnie 

ML2. Szennyezőanyag-kibocsátás 
ML2.1. 
2022. decemberig: 
A szolgáltatás nyújtásához használt összes nehézgépjárműnek meg kell 
felelnie legalább az Euro V előírásoknak, továbbá: 

• 2021-ben: a nehézgépjárművek 84%-ának meg kell felelnie az Euro 
VI előírásoknak. 

• 2022-ben: a nehézgépjárművek 92%-ának meg kell felelnie az Euro 
VI előírásoknak. 

 
Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott szintet kell 
alkalmazni. 
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az Euro VI előírásoknak.  
Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott 
szintet kell alkalmazni. 
 
2025. januártól:  
A szolgáltatás nyújtásához használt összes nehézgépjárműnek meg 
kell felelnie legalább az Euro VI előírásoknak. 
Amennyiben a járművek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal arról, 
hogy legalább az Euro V előírásoknak megfelelnek, de műszaki 
utókezeléssel sikerült elérni ugyanazt a szintet, akkor ezt 
dokumentálni kell az ajánlatban. 
2026 decemberéig a szolgáltatás nyújtásához használt összes 
személygépkocsinak és könnyű haszongépjárműnek meg kell felelnie 
legalább az Euro 6c előírásoknak, továbbá:  
2021-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
15%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 
2022-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
30%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 
2023-ban: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
45%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 
2024-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
60%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak.  
2025-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
75%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 
2026-ban: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
90%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 

 
2023. januártól:  
A szolgáltatás nyújtásához használt összes nehézgépjárműnek meg kell 
felelnie legalább az Euro VI előírásoknak. 
Amennyiben a járművek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal arról, hogy 
legalább az Euro V előírásoknak megfelelnek, de műszaki utókezeléssel 
sikerült elérni ugyanazt a szintet, akkor ezt dokumentálni kell az ajánlatban. 
2025 decemberéig a szolgáltatás nyújtásához használt összes 
személygépkocsinak és könnyű haszongépjárműnek meg kell felelnie 
legalább az Euro 6c előírásnak, továbbá: 
2021-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 25%-ának 
meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy annál későbbi 
előírásoknak. 
2022-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 40%-ának 
meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy annál későbbi 
előírásoknak. 
2023-ban: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 55%-ának 
meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy annál későbbi 
előírásoknak. 
2024-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 70%-ának 
meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy annál későbbi 
előírásoknak.  
2025-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 85%-ának 
meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy annál későbbi 
előírásoknak. 
2026 januárjától a szolgáltatás nyújtásához használt összes 
személygépkocsinak és könnyű haszongépjárműnek meg kell felelnie 
legalább az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy annál későbbi előírásoknak. 
A szolgáltatás nyújtásához használt összes L kategóriájú járműnek meg kell 
felelnie legalább az Euro 5 előírásoknak. 
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annál későbbi előírásoknak.  
2027 januárjától a szolgáltatás nyújtásához használt összes 
személygépkocsinak és könnyű haszongépjárműnek meg kell felelnie 
legalább az Euro 6d-TEMP vagy az Euro 6d előírásoknak. 
A szolgáltatás nyújtásához használt összes L kategóriájú járműnek 
meg kell felelnie legalább az Euro 5 előírásoknak. 
 
ML2.2. Olyan városi területeken, ahol problémák vannak a levegő 
minőségével:  
A könnyű haszongépjárműveknek és az L kategóriájú járműveknek 
nulla kipufogógáz-kibocsátásúnak kell lenniük. 
Ha nem áll rendelkezésre töltőinfrastruktúra, vagy ha a várható 
használati profil nagy hatótávolságokat igényel, a járművek csak 
nulla kipufogógáz-kibocsátásúak lehetnek, ami azt jelenti, hogy a 
könnyű haszongépjárművek legalább 50 kilométeres hatótávolságot 
meg tudnak tenni kipufogógáz-kibocsátás nélkül. 
 
Ellenőrzés: Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a járművek műszaki 
adatlapját, amely tartalmazza a kibocsátási előírásokat. Azon 
járművek esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a 
fent említett szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és 
ismertetni kell az ajánlatban, mindezt pedig független harmadik 
félnek kell ellenőriznie. 

ML2.2. Olyan városi területeken, ahol problémák vannak a levegő 
minőségével:  
A könnyű haszongépjárműveknek és az L kategóriájú járműveknek nulla 
kipufogógáz-kibocsátásúnak kell lenniük. 
Ha nem áll rendelkezésre töltőinfrastruktúra, vagy ha a várható használati 
profil nagy hatótávolságokat igényel, a járművek csak nulla kipufogógáz-
kibocsátásúak lehetnek, ami azt jelenti, hogy a könnyű haszongépjárművek 
legalább 50 kilométeres hatótávolságot meg tudnak tenni kipufogógáz-
kibocsátás nélkül. 
 
Ellenőrzés: Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a járművek kibocsátási 
előírásokat tartalmazó műszaki adatlapját és – adott esetben – a városi 
konszolidációs központtal kötött partnerségi megállapodást. 
Azon járművek esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a 
fent említett szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és 
ismertetni kell az ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek kell 
ellenőriznie. 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 
OSZ1. Szén-dioxid-kibocsátás  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

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

Személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek esetében 
Pontot kapnak azok az ajánlatok, amelyek olyan szolgálati járműállományt kínálnak, amelyen belül az ML1. követelménynek megfelelő járművek 
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részaránya meghaladja az ML1. követelményben meghatározott részarányt, az ML1. követelménynek megfelelő állomány hányadának arányában. 

Autóbuszok esetében 
Pontot kapnak azok az ajánlatok, amelyek bizonyos számú, a 3. kategóriára vonatkozó ML1. alapkövetelményben szereplő támogatható 
technológiával rendelkező járműből álló szolgálati járműállományt kínálnak. Az ajánlatkérő szerv ezt a számot a következőképpen állapíthatja meg: 
i. százalékos arány, ii. a járműállományban lévő összes jármű, iii. meghatározott járműkategóriák vagy -alkategóriák, vagy iv. meghatározott 
útvonalakon használandó járművek. További részletekért lásd a magyarázó megjegyzést. 

 
Ellenőrzés: az ajánlattevőnek be kell mutatnia egy táblázatot, amely tartalmazza a szolgáltatásba bevont járműállományban lévő járművek 
jegyzékét, azok típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátását (megfelelőségi nyilatkozattal alátámasztva) és/vagy autóbuszok esetében a jármű 
műszaki adatlapját, amely tartalmazza ezen technológiák felsorolását. 

OSZ2. Szennyezőanyag-kibocsátás  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében; nem alkalmazható, ha a műszaki leírás ML2.2. követelménye értelmében az összes járműnek nulla 
kipufogógáz-kibocsátásúnak kell lennie) 
Azokra az ajánlatokra jár pont, amelyek az alábbiakat kínálják: 

(a). az ML2. követelményben megadottnál magasabb hányad,  
(b). olyan személygépkocsik és kisteherautók, amelyek az Euro 6 előírásoknál jobb kibocsátási jellemzőkkel rendelkeznek,  
(c). olyan L kategóriájú járművek, amelyek az Euro 5 előírásoknál jobb kibocsátási jellemzőkkel rendelkeznek, vagy 
(d). földgázüzemű autóbuszok, illetve kibocsátásmentes üzemelésre képes járművek, vagyis olyan személygépkocsik és könnyű 

haszongépjárművek, amelyek kipufogógáz-kibocsátás nélkül legalább 50 kilométeres hatótávolság megtételére képesek, az autóbuszok és 
az L kategóriájú járművek közül a hálózatról tölthető hibrid elektromos járművek (PHEV) és az akkumulátoros elektromos járművek, az 
autóbuszok közül pedig a tüzelőanyag-cellás járművek. 

(Az ajánlatkérő szerv részletesen ismerteti, hogy a magasabb hányadok, a jobb jellemzők és a nulla kipufogógáz-kibocsátású járművek alapján 
milyen mértékben adhatók pontok. A nulla kipufogógáz-kibocsátású járművekért több pont jár, mint az Euro 6/5 előírásoknál kedvezőbb 
jellemzőkkel rendelkező járművekért vagy a földgázüzemű autóbuszokért.) 
Ellenőrzés: 
Lásd feljebb az ML2. követelményt. 
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5.3. Magyarázó megjegyzések 

Magyarázó megjegyzések 
Kombinált mobilitási szolgáltatások 
A kombinált mobilitási szolgáltatások széles körű kombinált mobilitási lehetőségeket kínálnak, amelyek között rendszerint szerepel a közforgalmú 
személyszállítás és a kerékpárbérlés. A kombinált mobilitási szolgáltatások egyik legfőbb jellemzője, hogy az ügyfelek utazási igényeit a 
legmegfelelőbb és leghatékonyabb közlekedési móddal vagy módok kombinációjával tudják kielégíteni. A mobilitási megoldások optimális 
kialakításuknál fogva csökkenti az adott távolságon utasonként felhasznált energia arányát (energia/utaskilométer), amit a nem motoros járművek 
és közforgalmú személyszállítási eszközök előnyben részesítésével érnek el. Ezért a multi- és intermodalitás mértéke nélkülözhetetlen tényező az 
utazási igények leghatékonyabban történő kielégítése során. A mobilitási szolgáltatás multi- és intermodalitásának mértéke meghatározható az 
alapján, hogy a szolgáltatás milyen különféle közlekedési módokat és lehetséges kombinációkat kínál egy utazáson belül. Közlekedési módok alatt a 
következők értendők: magántulajdonban lévő személygépjárművek, L kategóriájú járművek, elektromos kerékpárok, kerékpárok, közforgalmú 
személyszállítás, közös gépkocsihasználat stb. A kombinált mobilitási szolgáltatások még a fejlődés igen korai szakaszában járnak. Az ilyen típusú 
szolgáltatások azonban nagyon jelentős potenciállal rendelkeznek a nem motorizált és közforgalmú szállítási szolgáltatásokra való modális váltás 
ösztönzése tekintetében. Ezért ajánlatos, hogy a közbeszerzők vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy más, intermodalitást nem kínáló mobilitási 
szolgáltatások helyett kombinált mobilitási szolgáltatásokat szerezzenek be, amennyiben rendelkezésre állnak gazdasági szereplők. 
 

 
  



 

29 

6. A NEHÉZGÉPJÁRMŰVEK BESZERZÉSÉRE VAGY LÍZINGELÉSÉRE (3. KATEGÓRIA) VONATKOZÓ 
UNIÓS ZÖLD KÖZBESZERZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

6.1. Tárgy 

TÁRGY 
Az (EU) 2018/858 rendeletben M2, M3, N2 és N3 kategóriájú járművekként meghatározott, alacsony környezeti hatással bíró nehézgépjárművek, 
azaz autóbuszok és teherautók, többek között hulladékgyűjtő járművek beszerzése vagy lízingelése. 

 

6.2. Műszaki leírás és odaítélési szempontok 
Fontos: A jármű-kategóriákra vonatkozó közös követelmények (9. szakasz) erre a kategóriára is vonatkoznak 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
ML1. Az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai 

fejlesztési lehetőségek 
A járműveknek rendelkezniük kell valamely alábbi technológiával: 

• eredetiberendezés-gyártótól (OEM) származó, vegyes 
földgázüzemű járművek, amelyeknél a gáz energiahányadosa a 
melegindítással végzett, világszinten harmonizált átmeneti 
menetciklus (WHTC-vizsgálati ciklus) során legalább 50%* 

• nagynyomású közvetlen befecskendezésű, földgázüzemű 
járművek* 

• tisztán földgázüzemű járművek* 
• tisztán elektromos járművek 
• hálózatról tölthető hibrid jármű** 
• hidrogéncellás jármű* 

* A hidrogéncellás és a földgázüzemű járműveknek legalább bizonyos 
meghatározott arányban megújuló üzemanyaggal kell működniük ahhoz, 
hogy támogathatók legyenek (lásd lejjebb a megjegyzést). 

ML1. Az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai 
fejlesztési lehetőségek 
A járműveknek rendelkezniük kell valamely alábbi technológiával: 

• tisztán elektromos 
• hidrogéncellás jármű* 

* A hidrogéncellás járműveknek legalább bizonyos meghatározott 
arányban megújuló üzemanyaggal kell működniük ahhoz, hogy 
támogathatók legyenek (lásd lejjebb a megjegyzést). 
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** Jelenleg a hálózatról tölthető hibrid elektromos technológia nem 
használatos helyközi autóbuszoknál és távolsági autóbuszoknál. Ennek a 
technológiának tagadhatatlanul van jövője, felhasználásának módja 
azonban pillanatnyilag nem állapítható meg egyértelműen.  
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a jármű műszaki adatlapját, amelyen 
szerepelnek ezek a technológiák. 
 
 
ML2. Szennyezőanyag-kibocsátási jellemzők 
A 2 610 kg-ot meghaladó referenciatömegű1 járműveknek meg kell 
felelniük az Euro VI előírásoknak, az 595/2009/EK európai parlamenti 
rendelet2 szerint. 
A legfeljebb 2 610 kg referenciatömegű1 járműveknek meg kell felelniük 
az 1. kategóriára vonatkozó ML2. – szennyezőanyag-kibocsátási 
jellemzők – követelménynek. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 
Azon járművek esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a 
fent említett szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és 
ismertetni kell az ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek 
kell ellenőriznie. 
 

ML2. Szennyezőanyag-kibocsátási jellemzők  
A 2 610 kg-ot meghaladó referenciatömegű1 járműveknek 
kibocsátásmentesnek kell lenniük, vagyis olyan, belső égésű motor 
nélküli vagy belső égésű motorral rendelkező járműveknek, amelyek 
kibocsátása 1 g CO2/kWh alatt marad, az 595/2009/EK európai 
parlamenti rendelet szerint mérve, vagy 
A legfeljebb 2 610 kg referenciatömegű1 járműveknek meg kell felelniük 
az 1. kategóriára vonatkozó ML2. – szennyezőanyag-kibocsátási 
jellemzők – követelménynek. 

 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 
Azon járművek esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a 
fent említett szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és 
ismertetni kell az ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek 
kell ellenőriznie. 

                                                           
2 Az Európai Parlament és a Tanács 595/2009/EK rendelete (2009. június 18.) a nehéz tehergépjárművek kibocsátásai (Euro VI) tekintetében a gépjárművek és motorok típusjóváhagyásáról, a járművek javítására és karbantartására vonatkozó információkhoz való hozzáférésről, a 

715/2007/EK rendelet és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 80/1269/EGK, a 2005/55/EK és a 2005/78/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32009R0595 
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ML3. Segédegységek  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Megjegyzés: ez a követelmény a hulladékgyűjtő járművekre vonatkozik. 
A jármű segédegységeinek (például hulladéktömörítő, emelő stb., az ajánlatkérő szerv határozza meg) külön motorjaiból származó kibocsátásnak az 
(EU) 2016/1628 rendeletben3 meghatározott V. szakasz szerinti kipufogógáz-kibocsátási határértékeken belül kell lennie. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a típusbizonyítványt vagy a független laboratórium által készített vizsgálati jelentést, az (EU) 2016/1628 rendelet 
szerint. 
 
ML4. Kipufogócsövek (elhelyezkedés) 
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Az autóbuszok kipufogócsövének a jármű hátulján, az utasajtóval ellentétes oldalon, vagy pedig a tetőn kell elhelyezkednie. 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű műszaki adatlapját. 
 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 
OSZ1. Az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai 

fejlesztési lehetőségek 
 
A következő technológiák valamelyikével felszerelt járművekre jár pont: 

• tisztán elektromos jármű 
• hidrogéncellás jármű 

 
Ellenőrzés: ugyanúgy, mint az ML1. követelménynél. 

 

                                                           
3 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1628 rendelete (2016. szeptember 14.) a nem közúti mozgó gépek belső égésű motorjainak a gáz- és szilárd halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátási határértékeire és típusjóváhagyására vonatkozó követelményekről, az 

1024/2012/EU és a 167/2013/EU rendelet módosításáról, valamint a 97/68/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1628/oj 
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 OSZ2. Légkondicionálókban használt gázok 

Azokért a járművekért jár pont, amelyeknél a légkondicionáló 
rendszerben használt hűtőközeg globális felmelegedési potenciálja – 
mint széndioxid-kibocsátási tényező – százéves időtávlatban 150 alatt 
van. 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek meg kell adnia a légkondicionáló rendszerben 
használt hűtőgáz nevét, képletét és globális felmelegedési potenciálját. A 
globális felmelegedési potenciál kiszámítása (n számú gázból álló) 
gázkeverék használata esetén a következő módon történik: 
GWP = Σ(X1 anyag % × GWP (X1)) + (X2 anyag % × GWP (X2)) + … 
(Xn anyag % × GWP (Xn)) 
ahol a % a +/–1%-os tűréshatárral megengedett tömeg szerinti 
hozzájárulás. 
A gázok globális felmelegedési potenciálja az 517/2014/EU rendelet I. 
és II. mellékletében található (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.138.01.0005.01.HUN).   

OSZ3. Jobb légszennyezőanyag-kibocsátási jellemzők 
Pont jár a kibocsátásmentes járművekért, amelyek olyan, belső égésű 
motor nélküli vagy belső égésű motorral rendelkező járművek, amelyek 
kibocsátása 1 g CO2/kWh alatt marad, az 595/2009/EK európai 
parlamenti rendelet szerint mérve.  
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 
Azon járművek esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a 
fent említett szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és 
ismertetni kell az ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek 
kell ellenőriznie. 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.138.01.0005.01.HUN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.138.01.0005.01.HUN
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OSZ4. A segédmotorok villamosítása 
Pont jár az elektromos segédegységekkel felszerelt járművekért. 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a jármű műszaki adatlapját, amelyen 
szerepelnek ezek az információk. 

 

6.3. Magyarázó megjegyzések 

Magyarázó megjegyzések 
ML1. Az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai fejlesztési lehetőségek 
A technológiák minősítése 
Az ajánlatkérő szervek akkor dönthetnek úgy, hogy a tüzelőanyag-cellás járművek támogatható technológiának minősülnek, ha azok megújuló 
energiaforrásokból helyben előállított hidrogénellátással rendelkeznek, ami szükségletük legalább 15%-át fedezi. 
Az ajánlatkérő szervek akkor dönthetnek úgy, hogy az eredetiberendezés-gyártótól (OEM) származó, vegyes földgázüzemű járművek támogatható 
technológiának minősülnek, ha azok megújuló forrásokból előállított metánellátással rendelkeznek, ami szükségletük legalább 60%-át fedezi. 
Az ajánlatkérő szervek akkor dönthetnek úgy, hogy a nagynyomású, közvetlen befecskendezésű, földgázüzemű járművek támogatható technológiának 
minősülnek, ha azok megújuló forrásokból előállított metánellátással rendelkeznek, ami szükségletük legalább 20%-át fedezi. 
Az ajánlatkérő szervek akkor dönthetnek úgy, hogy a tisztán földgázüzemű járművek támogatható technológiának minősülnek, ha azok megújuló 
forrásokból előállított metánellátással rendelkeznek, ami szükségletük legalább 35%-át fedezi. 
 
A megújuló metán a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia többletének – vagyis a bizonyos időszakokban a szükségletet meghaladó 
és villamosenergia-többletet előidéző, megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelésnek – a felhasználásával előállított biometán és 
szintetikus metán (villamos energia gázzá alakítása). 
ML2. Szennyezőanyag-kibocsátás 
1 „Referenciatömeg”: a menetkész jármű megfelelőségi tanúsítványban közölt tömege, csökkentve a járművezető 75 kg-mal figyelembe vett 
átlagtömegével és megnövelve 100 kg átlagtömeggel. 
 

Az akkumulátoros elektromos járművek akkumulátorgarancia-feltételeinek meghatározására vonatkozó információk 
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(Ha az ajánlatkérő szerv akkumulátoros elektromos járműveket kíván beszerezni.) 
A ZeEUS „Áttekintés az elektromos autóbuszokról Európában” című naprakész jelentése szerint a LiFePO4-akkumulátorok beszállítói rendszerint 2 és 
5 év közötti jótállási időt vállalnak, a leggyakoribb a 4–5 éves időszak. Kevesebb adat áll rendelkezésre a lítium-nikkel-mangán-kobalt-oxid 
(LiNiMnCoO2 vagy NMC) akkumulátorokról, amelyeknél 2 és 6 év között változik a jótállási idő. A lítium-titanát akkumulátorok jótállási ideje 
hosszabb, akár a 15 évet is elérheti, míg a grafén ultrakondenzátorok esetében 8 és 11 év között alakul ez az időszak. Más beszállítók a 
lízingszerződéstől függően egyedi jótállást vállalnak, amely megegyezés szerinti időtartam alatti teljesítményfigyelésre is kiterjedhet. 
További részletek a ZeEUS „Áttekintés az elektromos autóbuszokról Európában” című jelentésében olvashatók, amely elérhető a következő 
internetcímen: http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf 
 
Az elektromos járművekben alkalmazott technológia nagyon gyorsan fejlődik, így egyre tartósabb és megbízhatóbb akkumulátorok készülnek. Ezért a 
közigazgatási szervnek az ajánlati felhívás kidolgozásakor érdemes mindig az elérhető legfrissebb információk alapján tájékozódnia arról, mit kínál a 
piac. 
Az ajánlatkérő szervek emellett odaítélési szempont alapján jutalmazhatják a hosszabb jótállási időt. 
 
  

http://zeeus.eu/uploads/publications/documents/zeeus-ebus-report-internet.pdf
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7. KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK KISZERVEZÉSÉRE (4. KATEGÓRIA) VONATKOZÓ UNIÓS 
ZÖLD KÖZBESZERZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

7.1. Tárgy 

TÁRGY 
Az ajánlatkérő szervek felelősségi körébe tartozó alábbi közúti szállítási szolgáltatások kiszervezése: 

• „autóbusz-szolgáltatások” vagy „közforgalmú személyszállítási szolgáltatások”: ezeket az 1370/2007/EK rendelet hatálya és/vagy a 
60112000-6 CPV-kód (közúti közforgalmú személyszállítási szolgáltatások) alá tartozóknak kell tekinteni; 

• „hulladékgyűjtési szolgáltatások”: ezeket a „hulladékgyűjtési szolgáltatások” (90511000-2) és a „hulladékszállítási szolgáltatások” 
(90512000-9) CPV-kategóriákba tartozóknak kell tekinteni; 

• „postai és futárszolgáltatás”: ezeket a 641-es csoport „postai és futárszolgáltatás” CPV-kategóriáiba tartozóknak kell tekinteni, a vasúti 
posta, a légiposta és a postaküldemények vízi szállítása kivételével. 
 

 

7.2. Műszaki leírás és odaítélési szempontok 
(Ezek a szempontok csak akkor alkalmazandók, ha az üzemeltetők tulajdonolják vagy lízingelik a szolgáltatásba bevont járműállományt.) 
Fontos: a szolgáltatáskategóriákra vonatkozó közös követelmények (10. szakasz) erre a kategóriára is vonatkoznak. 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
ML1. Az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai 

lehetőségek 
1. lehetőség 
A járműállománynak az alábbi részarányban olyan járművekből kell 
állnia, amelyek rendelkeznek a 3. kategóriára vonatkozó ML1. – az 
ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai fejlesztési 
lehetőségek – alapkövetelményben szereplő támogatható technológiák 
egyikével, vagy megfelelnek az 1. kategóriára vonatkozó ML1. – típus-
jóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátás – követelménynek: 

ML1. Az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai 
lehetőségek 
1. lehetőség 
Postaszolgáltatások és hulladékgyűjtési szolgáltatások esetén a 
járműállománynak az alábbi részarányban olyan járművekből kell állnia, 
amelyek rendelkeznek a 3. kategóriára vonatkozó ML1. – az ÜHG-
kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai fejlesztési lehetőségek – 
alapkövetelményben szereplő támogatható technológiák egyikével, vagy 
megfelelnek az 1. kategóriára vonatkozó ML1. – típus-jóváhagyás 
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a tiszta járművekről szóló felülvizsgált irányelvben az országra 
vonatkozóan meghatározott közbeszerzési részarány 1,25-szöröse. 
 
 
2. lehetőség 
A szolgáltatási hálózatot részben vagy egészben olyan járművekkel kell 
üzemeltetni, amelyek megfelelnek az előírásoknak a következő 
módokon: 
– A nehézgépjárműveknek rendelkezniük kell a 3. kategóriára vonatkozó 
ML1. – az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai 
fejlesztési lehetőségek – követelményben szereplő támogatható 
technológiák egyikével. 
Az ajánlatkérő szerv meghatározhatja azt a technológiát / azokat a 
technológiákat, amely(ek) támogatható(k) a 3. kategóriára vonatkozó 
ML1. alapkövetelményben szereplő, az ÜHG-kibocsátás csökkentésére 
szolgáló technológiai fejlesztési lehetőségek egyikeként, vagy ezt a 
választást az ajánlattevőre bízhatja. 
Az ajánlatkérő szerv dönthet arról is, hogy bizonyos konkrét útvonalakon 
kell-e meghatározott technológiát / technológiákat alkalmazni. 
– A személygépkocsiknak és a könnyű haszongépjárműveknek meg kell 
felelniük az ML1. – típus-jóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátás – 
alapkövetelménynek. 
 
Ellenőrzés: 
Ugyanúgy, mint a 3. kategóriára vonatkozó ML1. követelménynél – az 
ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai fejlesztési 
lehetőségek –, a teljes járműállomány listájával és műszaki adatlapjaival 
együtt. 

szerinti szén-dioxid-kibocsátás – követelménynek: 
a tiszta járművekről szóló felülvizsgált irányelvben az országra 
vonatkozóan meghatározott közbeszerzési részarány 1,5-szöröse. 
 
Autóbusz-szolgáltatások esetén a járműállománynak az alábbi 
részarányban olyan járművekből kell állnia, amelyek rendelkeznek a 3. 
kategóriára vonatkozó ML1. átfogó követelményben az ÜHG-kibocsátás 
csökkentésére szolgáló technológiai fejlesztési lehetőségek között 
felsorolt kibocsátásmentes technológiák egyikével:  
a kibocsátásmentes autóbuszoknak a tiszta járművekről szóló 
felülvizsgált irányelvben az országra vonatkozóan meghatározott 
közbeszerzési részarányának 1,5-szöröse. 
 
2. lehetőség 
 
A szolgáltatási hálózatot részben vagy egészben olyan járművekkel kell 
üzemeltetni, amelyek megfelelnek az előírásoknak a következő 
módokon: 
– A nehézgépjárműveknek rendelkezniük kell a 3. kategóriára vonatkozó 
ML1. – az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai 
fejlesztési lehetőségek – követelményben szereplő támogatható 
technológiák egyikével. 
Az ajánlatkérő szerv meghatározhatja azt a technológiát / azokat a 
technológiákat, amely(ek) támogatható(k) a 3. kategóriára vonatkozó 
ML1. alapkövetelményben szereplő, az ÜHG-kibocsátás csökkentésére 
szolgáló technológiai fejlesztési lehetőségek egyikeként, vagy ezt a 
választást az ajánlattevőre bízhatja. 
Az ajánlatkérő szerv dönthet arról is, hogy bizonyos konkrét útvonalakon 
kell-e meghatározott technológiát / technológiákat alkalmazni. 
– A személygépkocsiknak és a könnyű haszongépjárműveknek meg kell 
felelniük az ML1. – típus-jóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátás – 
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átfogó követelménynek. 
 
Ellenőrzés: 
Ugyanúgy, mint a 3. kategóriára vonatkozó ML1. követelménynél – az 
ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai fejlesztési 
lehetőségek –, a teljes járműállomány listájával és műszaki adatlapjaival 
együtt. 

ML2. Kerékpáros logisztika  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Megjegyzés: ez a műszaki leírás a városi postai és futárpostai kézbesítés során használt járművekre vonatkozik. Az ajánlatkérő szervek előírhatják 
azt is, hogy milyen típusú kézbesítések esetén kell kerékpáros logisztikát alkalmazni (olyan városokban, ahol a városi infrastruktúra megfelelő, és 
elegendő kerékpáros logisztikai szolgáltató működik).  
Az ajánlattevőnek olyan szolgálati járműállományt kell kínálnia, amelyben kerékpárok és kerékpár-utánfutók is vannak, amelyek lehetnek 
elektromos meghajtással támogatott kerékpárok is. A cél a gépjárművek használatának minimálisra csökkentése, és az utolsó kilométer megtételével 
kapcsolatos problémák kezelése a szolgáltatáskategóriákra vonatkozó közös követelmények között szereplő ML1. – környezetvédelmi vezetési 
gyakorlatok – követelmény szerinti kibocsátáscsökkentési terv alapján. 
Ez a követelmény olyan városi konszolidációs központtal létesített partnerség útján is teljesíthető, amelynek járműállománya kerékpárokból és 
teherszállító kerékpárokból áll. 
 
Ellenőrzés: Az ajánlattevő benyújtja a szolgáltatásba bevont járműállomány leírását, és adott esetben a városi konszolidációs központtal kötött 
partnerségi megállapodást. 
ML2. Abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Az abroncsnyomás-ellenőrző rendszerek tekintetében az összes járműnek rendelkeznie kell az ML1. követelménynek megfelelő rendszerekkel a 
jármű-kategóriákra vonatkozó közös követelmények 9.2. szakaszában meghatározottak szerint. 

Ellenőrzés: 
Ugyanúgy, mint a jármű-kategóriákra vonatkozó közös követelmények 10.2. szakaszában meghatározott, abroncsnyomás-ellenőrző rendszerekre 
vonatkozó ML1. követelménynél, a jegyzékkel és a teljes járműállományra vonatkozó műszaki adatlapokkal együtt. 

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

A járművek gumiabroncsai tekintetében az összes járműnek rendelkeznie kell az ML2. követelménynek megfelelő gumiabroncsokkal a jármű-
kategóriákra vonatkozó közös követelmények 9.2. szakaszában meghatározottak szerint. 
Ellenőrzés: 
Ugyanúgy, mint a jármű-kategóriákra vonatkozó közös követelmények 10.2. szakaszában meghatározott, járművek gumiabroncsaira vonatkozó 
ML2. követelménynél, a jegyzékkel és a teljes járműállományra vonatkozó műszaki adatlapokkal együtt. 
ML4. Üzemanyagok 
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Megjegyzés: ez a követelmény csak akkor alkalmazandó, ha az ajánlatkérő szerv úgy dönt, hogy egy adott technológia támogatható a 3. kategóriára 
vonatkozó ML1. – az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai fejlesztési lehetőségek – követelményhez (6.2. szakasz) fűzött megjegyzés 
szerint, és ha az ajánlattevő szerepelteti ezt a technológiát az ML1. követelménynek való megfelelés érdekében. Az ajánlatkérő szerv az adott 
nemzeti vagy regionális piacon elérhető kínálatnak megfelelően nagyobb arányt is előírhat a megújulóüzemanyag-ellátásra vonatkozóan. 
A megújulóüzemanyag-ellátás részarányának meg kell felelnie a 3. kategóriára vonatkozó ML1. – az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló 
technológiai fejlesztési lehetőségek – követelményhez (6.2. szakasz) fűzött megjegyzésben megadott százalékos értékeknek. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a beszállítóval vagy beszállítókkal kötött szerződés(ek) egy példányát, valamint a termelés és a kiválasztott 
üzemanyag-ellátó rendszer leírását és műszaki leírását. 
ML5. Szennyezőanyag-kibocsátás 
ML5.1. 
2024. decemberig: 
A szolgáltatás nyújtásához használt összes nehézgépjárműnek meg kell 
felelnie legalább az Euro V előírásoknak, továbbá: 

• 2021-ben: a nehézgépjárművek 64%-ának meg kell felelnie az 
Euro VI előírásoknak. 

• 2022-ben: a nehézgépjárművek 72%-ának meg kell felelnie az 
Euro VI előírásoknak. 

• 2023-ban: a nehézgépjárművek 80%-ának meg kell felelnie az 
Euro VI előírásoknak. 

ML5. Szennyezőanyag-kibocsátás 
ML5.1.  
2022. decemberig: 
A szolgáltatás nyújtásához használt összes nehézgépjárműnek meg kell 
felelnie legalább az Euro V előírásoknak, továbbá: 

• 2021-ben: a nehézgépjárművek 84%-ának meg kell felelnie az 
Euro VI előírásoknak. 

• 2022-ben: a nehézgépjárművek 92%-ának meg kell felelnie az 
Euro VI előírásoknak. 

Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott szintet 
kell alkalmazni. 
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• 2024-ben: a nehézgépjárművek 88%-ának meg kell felelnie az 
Euro VI előírásoknak.  

Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott szintet 
kell alkalmazni. 
 
2025. januártól:  
A szolgáltatás nyújtásához használt összes nehézgépjárműnek meg kell 
felelnie legalább az Euro VI előírásoknak. 
Amennyiben a járművek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal arról, hogy 
legalább az Euro V előírásoknak megfelelnek, de műszaki utókezelést 
követően elérték ugyanazt a szintet, akkor ezt dokumentálni kell az 
ajánlatban. 
2026 decemberéig a szolgáltatás nyújtásához használt összes könnyű 
haszongépjárműnek meg kell felelnie legalább az Euro 6c előírásnak, 
továbbá:  

• 2021-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
15%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 

• 2022-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
30%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 

• 2023-ban: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
45%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 

• 2024-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
60%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak.  

• 2025-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
75%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 

 
2023. januártól:  
A szolgáltatás nyújtásához használt összes nehézgépjárműnek meg kell 
felelnie legalább az Euro VI előírásoknak. 
Amennyiben a járművek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal arról, hogy 
legalább az Euro V előírásoknak megfelelnek, de műszaki utókezelést 
követően elérték ugyanazt a szintet, akkor ezt dokumentálni kell az 
ajánlatban. 
2025 decemberéig a szolgáltatás nyújtásához használt összes könnyű 
haszongépjárműnek meg kell felelnie legalább az Euro 6c előírásnak, 
továbbá: 

• 2021-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
25%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 

• 2022-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
40%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 

• 2023-ban: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
55%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 

• 2024-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
70%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak.  

• 2025-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
85%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 

2026 januárjától a szolgáltatás nyújtásához használt összes 
személygépkocsinak és könnyű haszongépjárműnek meg kell felelnie 
legalább az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy annál későbbi 
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annál későbbi előírásoknak. 
• 2026-ban: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 

90 %-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak.  

2027 januárjától a szolgáltatás nyújtásához használt összes könnyű 
haszongépjárműnek meg kell felelnie legalább az Euro 6d-TEMP vagy 
az Euro 6d előírásoknak. 
A szolgáltatás nyújtásához használt összes L kategóriájú járműnek meg 
kell felelnie legalább az Euro 5 előírásoknak. 
 
ML5.2. Olyan városi területeken, ahol problémák vannak a levegő 
minőségével:  
A könnyű haszongépjárműveknek és az L kategóriájú járműveknek nulla 
kipufogógáz-kibocsátásúnak kell lenniük. 
Ha nem áll rendelkezésre töltőinfrastruktúra, vagy ha a várható 
használati profil nagy hatótávolságokat igényel, a járműveknek 
legalábbis képesnek kell leniük arra, hogy nulla kipufogógáz-
kibocsátásúak legyenek, ami azt jelenti, hogy legalább 50 kilométeres 
hatótávolságot meg tudnak tenni kipufogógáz-kibocsátás nélkül. 
 
Ellenőrzés: Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a járművek műszaki 
adatlapját, amely tartalmazza a kibocsátási előírásokat. Azon járművek 
esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a fent említett 
szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és ismertetni kell az 
ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek kell ellenőriznie. 
 
 
 
 
 

előírásoknak. 
A szolgáltatás nyújtásához használt összes L kategóriájú járműnek meg 
kell felelnie legalább az Euro 5 előírásoknak. 
 
ML5.2. Olyan városi területeken, ahol problémák vannak a levegő 
minőségével:  
A könnyű haszongépjárműveknek és az L kategóriájú járműveknek nulla 
kipufogógáz-kibocsátásúnak kell lenniük. 
Ha nem áll rendelkezésre töltőinfrastruktúra, vagy ha a várható 
használati profil nagy hatótávolságokat igényel, a járműveknek 
legalábbis képesnek kell leniük arra, hogy nulla kipufogógáz-
kibocsátásúak legyenek, ami azt jelenti, hogy legalább 50 kilométeres 
hatótávolságot meg tudnak tenni kipufogógáz-kibocsátás nélkül. 
 
Ellenőrzés: Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a járművek kibocsátási 
előírásokat tartalmazó műszaki adatlapját és adott esetben a városi 
konszolidációs központtal kötött partnerségi megállapodást. 
Azon járművek esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a 
fent említett szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és 
ismertetni kell az ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek 
kell ellenőriznie. 
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ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 
OSZ1. Az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló technológiai lehetőségek  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Azokra az ajánlatokra jár pont, amelyek az alábbiakat kínálják: 
1. lehetőség: (ha releváns) az ML1. követelményt (lásd fent) meghaladó járműhányaddal (%)rendelkező, szerződés alapján használandó 
járműállomány, az ML1. követelmény (lásd fent) feletti többlet arányában. 
2. lehetőség: (ha releváns) az ML1. követelményben (lásd fent) megadottnál több járat üzemeltetése a 3. kategóriára vonatkozó ML1. 
alapkövetelménynek megfelelő járművekkel. 
 
Ellenőrzés: 
Lásd a fenti ML1. követelményt. 
 

OSZ2. Szennyezőanyag-kibocsátás  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében; nem alkalmazható, ha a műszaki leírás ML5.2. követelménye értelmében az összes járműnek 
nulla kipufogógáz-kibocsátásúnak kell lennie) 
Azokra az ajánlatokra jár pont, amelyek az alábbiakat kínálják:  

(a). az ML5. követelményben (lásd lent) megadottnál magasabb hányad,  
(b). olyan személygépkocsik és kisteherautók, amelyek az Euro 6 előírásoknál jobb kibocsátási jellemzőkkel rendelkeznek, 
(c). olyan L kategóriájú járművek, amelyek az Euro 5 előírásoknál jobb kibocsátási jellemzőkkel rendelkeznek, vagy 
(d). földgázüzemű autóbuszok, illetve kibocsátásmentes üzemelésre képes járművek, vagyis olyan személygépkocsik és könnyű 

haszongépjárművek, amelyek kipufogógáz-kibocsátás nélkül legalább 50 kilométeres hatótávolság megtételére képesek, az autóbuszok és az 
L kategóriájú járművek közül a hálózatról tölthető hibrid elektromos járművek (PHEV) és az akkumulátoros elektromos járművek, az 
autóbuszok közül pedig a tüzelőanyag-cellás járművek. 

 
(Az ajánlatkérő szerv részletesen ismerteti, hogy a magasabb hányadok, a jobb jellemzők és a nulla kipufogógáz-kibocsátású járművek alapján 
milyen mértékben adhatók pontok. A kipufogógázkibocsátás-mentes üzemelésre képes járművekért több pont jár, mint az Euro 6/5 előírásoknál 
kedvezőbb jellemzőkkel rendelkező járművekért és a földgázüzemű nehézgépjárművekért.)  
 
Ellenőrzés: 



 

42 

Lásd a fenti ML5. követelményt. 

 

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

Megjegyzés: ez az odaítélési szempont a hulladékgyűjtő járművekre vonatkozik. 
A 3. kategóriába tartozó segédegységekre vonatkozó ML3. követelménynek megfelelő járművek hányada alapján jár pont. 
 
Ellenőrzés: 
Lásd a 3. kategóriára vonatkozó ML3. követelményt 
 OSZ4. Zajkibocsátás 

Azokra az ajánlatokra jár pont, amelyek kizárólag a jármű-
kategóriákra vonatkozó közös követelmények 9.2. szakaszában 
meghatározott, a járművek zajkibocsátására vonatkozó OSZ1. 
követelménynek megfelelő járművekből álló állományt kínálnak a 
szolgáltatás nyújtásához. 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a szolgáltatásba bevont állományt 
alkotó járművek jegyzékét és azok megfelelőségi tanúsítványát. 
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7.3. A szerződés teljesítésére vonatkozó kikötések 
(Csak akkor alkalmazandók, ha az üzemeltetők tulajdonolják vagy lízingelik a szolgáltatásba bevont járműállományt.) 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 
SZTK1. Új járművek  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A szolgáltatásba bevont állományba tartozó jármű lecserélése esetén olyan új járművet kell választani, amellyel fenntarthatók vagy javíthatók a 
szolgáltatásba bevont járműállománynak az ajánlatban foglalt jellemzői (összetétel és alkalmazott technológiák) az ÜHG- és szennyezőanyag-
kibocsátás tekintetében. 
A szerződő fél nyilvántartást vezet a szolgáltatásba bevont járműállományban bekövetkező változásokról, és azt ellenőrzés céljából az ajánlatkérő 
szerv rendelkezésére bocsátja. Az ajánlatkérő szerv a követelmények betartásának elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó 
szabályokat állapíthat meg. 

 

7.4. Magyarázó megjegyzések 
Magyarázó megjegyzések 

A hulladékgyűjtési szolgáltatások útvonalának optimalizálása 
 

Vannak olyan, járművek számítógépes útvonaltervezésére és ütemezésére szolgáló technológiát magukban foglaló útvonal-optimalizáló rendszerek, 
amelyekkel 5–15 %-kal csökkenthető az üzemanyag-fogyasztás. Ezek a rendszerek az alábbiakat használhatják: 

(a). a kidobott mennyiség alapján történő fizetési rendszerből vett adatok alapján vagy a tehergépkocsikra szerelt mérlegelő rendszerek 
segítségével a tartályok telítettségének mértékét előre jelző modellek, 

(b). a tartályokban elhelyezett érzékelők, amelyek valós időben figyelik a tartály telítettségére vonatkozó adatokat. 
 
Már mindkét technológia kiforrott, és jelenleg is elérhető a piacon. Ezért az ajánlatkérő szerveknek ajánlott megvizsgálniuk az ilyen útvonal-
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optimalizáló rendszerek kiépítésének lehetőségeit a hulladékgyűjtő rendszerük keretei között. 
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8. POSTAI, FUTÁRPOSTAI ÉS KÖLTÖZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉRE (5. KATEGÓRIA) 
VONATKOZÓ UNIÓS ZÖLD KÖZBESZERZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

8.1. Tárgy 

TÁRGY 
Alacsony környezeti hatással bíró postai, futárpostai és költöztetési szolgáltatások beszerzése, amelyek a következőket foglalják magukban: 

- 641-es csoport: postai és futárpostai szolgáltatások, a vasúti posta, a légiposta és a postaküldemények vízi szállítása kivételével, 
- 79613000-4 – alkalmazottáthelyezési (költöztetési) szolgáltatások, 
- 63100000-0 – rakománykezelési és -tárolási szolgáltatások, 
- 98392000-7 – áthelyezési, költöztetési szolgáltatások. 

 

8.2. Műszaki leírás és odaítélési szempontok 
(Ezek a szempontok csak akkor alkalmazandók, ha az üzemeltetők tulajdonolják vagy lízingelik a szolgáltatásba bevont járműállományt.) 
Fontos: a szolgáltatáskategóriákra vonatkozó közös követelmények (9. szakasz) erre a kategóriára is vonatkoznak. 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
ML1. Típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték 
Személygépkocsik és kisteherautók 
A járműállománynak olyan járművekből kell állnia, amelyek esetében 
a típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték nem haladja 
meg a következő értékeket: 

• 2025. december 31-ig: 50 (WLTP) 
• 2026. január 1-től: 0 

Az alábbi részarányok szerint: 
• A tiszta járművekről szóló felülvizsgált irányelvben az 

ML1. Típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátási érték 
Személygépkocsik és kisteherautók 
A járműállománynak az alábbi részarányban olyan járművekből kell állnia, 
amelyek nem haladják meg a 0 g/km értéket: 

• A tiszta járművekről szóló felülvizsgált irányelvben az országra 
vonatkozóan meghatározott közbeszerzési részarány 1,5-szöröse. 

 
Az L kategóriájú járműveknek akkumulátoros elektromos járműveknek kell 
lenniük. 
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országra vonatkozóan meghatározott közbeszerzési részarány 
1,25-szöröse.  

 
Az L kategóriájú járműveknek akkumulátoros elektromos 
járműveknek kell lenniük. 
Nehézgépjárművek 
A járműállománynak az alábbi részarányban olyan járművekből kell 
állnia, amelyek rendelkeznek a 3. kategóriára vonatkozó ML1. 
alapkövetelményben – az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló 
technológiai fejlesztési lehetőségek – szereplő támogatható 
technológiák egyikével 
 
A tiszta járművekről szóló felülvizsgált irányelvben az országra 
vonatkozóan meghatározott közbeszerzési részarány 1,25-szöröse. 
Ez a követelmény olyan városi konszolidációs központtal létesített 
partnerség útján is teljesíthető, amelynek a járműállománya megfelel 
a műszaki leírásnak. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a szolgáltatásba bevont állományt 
alkotó járművek jegyzékét azok típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-
kibocsátási értékével együtt (a megfelelőségi tanúsítványokkal 
alátámasztva). 

Nehézgépjárművek 
A járműállománynak az alábbi részarányban olyan járművekből kell állnia, 
amelyek rendelkeznek a 3. kategóriára vonatkozó ML1. 
alapkövetelményben – az ÜHG-kibocsátás csökkentésére szolgáló 
technológiai fejlesztési lehetőségek – szereplő támogatható technológiák 
egyikével 
 
A tiszta járművekről szóló felülvizsgált irányelvben az országra 
vonatkozóan meghatározott közbeszerzési részarány 1,5-szöröse. 
Ez a követelmény olyan városi konszolidációs központtal létesített 
partnerség útján is teljesíthető, amelynek a járműállománya megfelel a 
műszaki leírásnak. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a szolgáltatásba bevont állományt alkotó 
járművek jegyzékét azok típusjóváhagyás szerinti szén-dioxid-kibocsátási 
értékével együtt (a megfelelőségi tanúsítványokkal alátámasztva). 

ML2. Kerékpáros logisztika  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Megjegyzés: ez a műszaki leírás a városi postai és futárpostai kézbesítés során használt járművekre vonatkozik. Az ajánlatkérő szervek előírhatják 
azt is, hogy milyen típusú kézbesítések esetén kell kerékpáros logisztikát alkalmazni (olyan városokban, ahol a városi infrastruktúra megfelelő, és 
elegendő kerékpáros logisztikai szolgáltató működik). 
Az ajánlattevőnek olyan szolgálati járműállományt kell kínálnia, amelyben kerékpárok és kerékpár-utánfutók is vannak, amelyek lehetnek 
elektromos meghajtással támogatott kerékpárok is. A cél a gépjárművek használatának minimálisra csökkentése, és az utolsó kilométer megtételével 
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kapcsolatos problémák kezelése a szolgáltatáskategóriákra vonatkozó közös követelmények között szereplő ML1. – környezetvédelmi vezetési 
gyakorlatok – követelmény (10.2. szakasz) szerinti kibocsátáscsökkentési terv alapján. 
Ez a követelmény olyan városi konszolidációs központtal létesített partnerség útján is teljesíthető, amelynek járműállománya kerékpárokból és 
teherszállító kerékpárokból áll. 

 
Ellenőrzés: Az ajánlattevő bemutatja a szolgáltatásba bevont járműállomány leírását, és adott esetben a városi konszolidációs központtal kötött 
partnerségi megállapodás példányát. 
 
ML3. Szennyezőanyag-kibocsátás 
ML3.1. 
2024. decemberig:  
A szolgáltatás nyújtásához használt összes nehézgépjárműnek meg kell 
felelnie legalább az Euro V előírásoknak, továbbá: 

• 2021-ben: a nehézgépjárművek 64%-ának meg kell felelnie az 
Euro VI előírásoknak. 

• 2022-ben: a nehézgépjárművek 72%-ának meg kell felelnie az 
Euro VI előírásoknak. 

• 2023-ban: a nehézgépjárművek 80%-ának meg kell felelnie az 
Euro VI előírásoknak. 

• 2024-ben: a nehézgépjárművek 88%-ának meg kell felelnie az 
Euro VI előírásoknak.  

Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott szintet 
kell alkalmazni. 
 
2025. januártól:  
A szolgáltatás nyújtásához használt összes nehézgépjárműnek meg kell 
felelnie legalább az Euro VI előírásoknak. 
Amennyiben a járművek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal arról, hogy 
legalább az Euro V előírásoknak megfelelnek, de műszaki utókezelést 

ML3. Szennyezőanyag-kibocsátás 
ML3.1. 
2022. decemberig: 
A szolgáltatás nyújtásához használt összes nehézgépjárműnek meg kell 
felelnie legalább az Euro V előírásoknak, továbbá: 

• 2021-ben: a nehézgépjárművek 84%-ának meg kell felelnie az 
Euro VI előírásoknak. 

• 2022-ben: a nehézgépjárművek 92%-ának meg kell felelnie az 
Euro VI előírásoknak. 

Az ajánlati felhívás közzétételének évére vonatkozóan megadott szintet 
kell alkalmazni. 
 
2023. januártól:  
A szolgáltatás nyújtásához használt összes nehézgépjárműnek meg kell 
felelnie legalább az Euro VI előírásoknak. 
Amennyiben a járművek nem rendelkeznek tanúsítvánnyal arról, hogy 
legalább az Euro V előírásoknak megfelelnek, de műszaki utókezelést 
követően elérték ugyanazt a szintet, akkor ezt dokumentálni kell az 
ajánlatban. 
2025 decemberéig a szolgáltatás nyújtásához használt összes 
személygépkocsinak és könnyű haszongépjárműnek meg kell felelnie 
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követően elérték ugyanazt a szintet, akkor ezt dokumentálni kell az 
ajánlatban. 
2026 decemberéig a szolgáltatás nyújtásához használt összes 
személygépkocsinak és könnyű haszongépjárműnek meg kell felelnie 
legalább az Euro 6c előírásnak, továbbá:  

• 2021-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
15%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 

• 2022-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
30%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 

• 2023-ban: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
45%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 

• 2024-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
60%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak.  

• 2025-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
75%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 

• 2026-ban: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
90 %-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak.  

2027 januárjától a szolgáltatás nyújtásához használt összes 
személygépkocsinak és könnyű haszongépjárműnek meg kell felelnie 
legalább az Euro 6d-TEMP vagy az Euro 6d előírásoknak. 
A szolgáltatás nyújtásához használt összes L kategóriájú járműnek meg 
kell felelnie legalább az Euro 5 előírásoknak. 
ML3.2. Olyan városi területeken, ahol problémák vannak a levegő 

legalább az Euro 6c előírásnak, továbbá: 
• 2021-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 

25%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 

• 2022-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
40%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 

• 2023-ban: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
55%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 

• 2024-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
70%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak.  

• 2025-ben: a személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek 
85%-ának meg kell felelnie az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy 
annál későbbi előírásoknak. 

2026 januárjától a szolgáltatás nyújtásához használt összes 
személygépkocsinak és könnyű haszongépjárműnek meg kell felelnie 
legalább az Euro 6d-TEMP, az Euro 6d vagy annál későbbi 
előírásoknak. 
 
A szolgáltatás nyújtásához használt összes L kategóriájú járműnek meg 
kell felelnie legalább az Euro 5 előírásoknak. 
ML3.2. Olyan városi területeken, ahol problémák vannak a levegő 
minőségével:  
A könnyű haszongépjárműveknek és az L kategóriájú járműveknek nulla 
kipufogógáz-kibocsátásúnak kell lenniük. 
Ha nem áll rendelkezésre töltőinfrastruktúra, vagy ha a várható 
használati profil nagy hatótávolságokat igényel, a járműveknek 
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minőségével:  
A könnyű haszongépjárműveknek és az L kategóriájú járműveknek nulla 
kipufogógáz-kibocsátásúnak kell lenniük. 
Ha nem áll rendelkezésre töltőinfrastruktúra, vagy ha a várható 
használati profil nagy hatótávolságokat igényel, a járműveknek 
legalábbis képesnek kell leniük arra, hogy nulla kipufogógáz-
kibocsátásúak legyenek, ami azt jelenti, hogy legalább 50 kilométeres 
hatótávolságot meg tudnak tenni kipufogógáz-kibocsátás nélkül. 
 
Ellenőrzés: Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a járművek műszaki 
adatlapját, amely tartalmazza a kibocsátási előírásokat. Azon járművek 
esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a fent említett 
szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és ismertetni kell az 
ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek kell ellenőriznie. 
 

legalábbis képesnek kell leniük arra, hogy nulla kipufogógáz-
kibocsátásúak legyenek, ami azt jelenti, hogy legalább 50 kilométeres 
hatótávolságot meg tudnak tenni kipufogógáz-kibocsátás nélkül. 
 
Ellenőrzés: Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a járművek kibocsátási 
előírásokat tartalmazó műszaki adatlapját és adott esetben a városi 
konszolidációs központtal kötött partnerségi megállapodást. 
Azon járművek esetében, amelyek műszaki fejlesztést követően érik el a 
fent említett szintet, a végrehajtott intézkedéseket dokumentálni és 
ismertetni kell az ajánlatban, mindezt pedig független harmadik félnek 
kell ellenőriznie. 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 
OSZ1. Szén-dioxid-kibocsátás  
(csak könnyű haszongépjárművekre és L kategóriájú járművekre alkalmazandó;  azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A könnyű haszongépjárművekből álló állomány követelményeknek megfelelő hányadának, illetve nehézgépjárművek esetében a támogatható 
technológiával felszerelt járművek hányadának arányában jár pont. 

• Könnyű haszongépjárművek és L kategóriájú járművek esetében annak arányában jár pont, amilyen mértékben a könnyű 
haszongépjárművek állományának részaránya meghaladja az ML1. követelményben meghatározott részarányt. 

• Nehézgépjárművek esetében a 3. kategóriára vonatkozó ML1. – nehézgépjárművek vásárlása és lízingje – követelményben felsorolt 
technológiákkal meghajtott járművek részarányáért jár pont. 

Ellenőrzés: Az ajánlattevőnek be kell mutatnia a szolgáltatásba bevont állományt alkotó járművek jegyzékét azok típusjóváhagyás szerinti szén-
dioxid-kibocsátási értékével együtt (a megfelelőségi tanúsítványokkal alátámasztva). 

OSZ2. Szennyezőanyag-kibocsátás  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében; nem alkalmazható, ha az ML1.2. követelmény értelmében az összes járműnek nulla kipufogógáz-kibocsátásúnak kell 
lennie) 
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Azokra az ajánlatokra jár pont, amelyek az alábbiakat kínálják:  
(a). az ML3. követelményben megadottnál magasabb hányad,  
(b). olyan személygépkocsik és kisteherautók, amelyek az Euro 6 előírásoknál jobb kibocsátási jellemzőkkel rendelkeznek,  
(c). olyan L kategóriájú járművek, amelyek az Euro 5 előírásoknál jobb kibocsátási jellemzőkkel rendelkeznek, vagy 
(d). földgázüzemű autóbuszok és kibocsátásmentes üzemelésre képes járművek, vagyis olyan személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek, 

amelyek kipufogógáz-kibocsátás nélkül legalább 50 kilométeres hatótávolság megtételére képesek, az autóbuszok és az L kategóriájú 
járművek közül a hálózatról tölthető hibrid elektromos járművek (PHEV) és az akkumulátoros elektromos járművek, az autóbuszok közül 
pedig a tüzelőanyag-cellás járművek. 

 
(Az ajánlatkérő szerv részletesen ismerteti, hogy a magasabb hányadok, a jobb jellemzők és a nulla kipufogógáz-kibocsátású járművek alapján 
milyen mértékben adhatók pontok. A nulla kipufogógáz-kibocsátású járművekért több pont jár, mint az Euro 6/5 előírásoknál kedvezőbb 
jellemzőkkel rendelkező járművekért vagy a földgázüzemű autóbuszokért.)  
 
Ellenőrzés: 
Lásd feljebb az ML3. követelményt 

 

9. A JÁRMŰ-KATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ KÖZÖS KÖVETELMÉNYEK 
9.1. Tárgy 

TÁRGY 
Az alábbi, alacsony környezeti hatással járó közúti járművek beszerzése: 

 személygépkocsik, könnyű haszongépjárművek és L kategóriájú járművek; 
 nehézgépjárművek. 

 

9.2. Műszaki leírás és odaítélési szempontok 
 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 



 

51 

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

A könnyű haszongépjárműveknek és a nehézgépjárműveknek rendelkezniük kell abroncsnyomás-ellenőrző rendszerrel, vagyis olyan járműbe 
beépített rendszerrel, amely képes az abroncsnyomásnak és a nyomás idővel történő változásának az értékelésére, és menet közben továbbítja a 
megfelelő információkat a járművezetőhöz, illetve buszok és hulladékgyűjtő tehergépkocsik esetében olyan rendszerekkel, amelyek ezeket az 
információkat az üzemeltető telephelyére továbbítják. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű műszaki adatlapját, amely tartalmazza ezeket az információkat. 
ML2. Járművek gumiabroncsai – gördülési ellenállás  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A járműveket az alábbi a) vagy b) eset körébe tartozó gumiabroncsokkal kell felszerelni: 
a) Gumiabroncsok,  

1) amelyek megfelelnek a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló 2020. május 25-
i (EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendeletben4 meghatározott legmagasabb üzemanyag-hatékonysági osztályba történő 
besorolás kritériumainak a gördülési ellenállás tekintetében, 

valamint 
2) amelyek megfelelnek az ugyanazon rendeletben meghatározott „A” vagy „B” osztályba történő besorolás kritériumainak a nedves tapadás 

tekintetében, az említett rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban;  
VAGY 

b) Újrafutózott gumiabroncsok 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az (EU) 2020/740 rendelet szerinti gumiabroncscímkét az a) esetben, illetve újrafutózott gumiabroncsok 
esetében – b) eset – a 108. számú (személygépkocsik és kisteherautók) és a 109. számú (nehéz haszongépjárművek) ENSZ-EGB-előírás szerinti 
jóváhagyási értesítést. 

                                                           
4 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/740 rendelete (2020. május 25.) a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről, az (EU) 2017/1369 rendelet módosításáról és az 1222/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről.  
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ML3. Járműspecifikus környezetkímélő vezetési információk  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 
A járművekhez mellékelni kell a környezetkímélő vezetésre vonatkozó információkat / utasításokat. Belső égésű motorral rendelkező járművek 
esetében a jármű felhasználói kézikönyvének tartalmaznia kell a korai sebességváltásra, az állandó sebesség alacsony percenkénti fordulatszám 
melletti tartására, valamint a forgalom alakulásának felmérésére vonatkozó iránymutatásokat. Hibrid és elektromos járművek esetében tájékoztatást 
kell nyújtani a visszatápláló fékezés energiamegtakarítás céljából történő alkalmazásáról. Hálózatról tölthető hibrid elektromos járművek és 
megnövelt hatótávolságú elektromos járművek esetében a tájékoztatásnak konkrét utasításokat kell tartalmaznia az elektromos üzemmódban megtett 
távolság maximalizálására vonatkozóan. Ezek az információk / utasítások közölhetők képzés keretében (ha a közigazgatási szerv e lehetőség mellett 
dönt, akkor elő kell írni a képzés minimális óraszámát). 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű ezen információkat tartalmazó műszaki adatlapját vagy az előírt képzés leírását és tartalmát. 
 
 
 

 ML4. Gördülési zaj 
 
A járműveknek az alábbiakkal kell rendelkezniük: a. olyan 
gumiabroncsok, amelyek kibocsátási szintjei a külső gördülési zaj 
tekintetében „A” osztályba sorolhatók a gumiabroncsok üzemanyag-
hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről 
szóló 2020. május 25-i (EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet értelmében, vagy b. újrafutózott gumiabroncsok. 
 
Ellenőrzés: Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az (EU) 2020/740 
rendelet szerinti gumiabroncscímkét az a) esetben, illetve újrafutózott 
gumiabroncsok esetében – b) eset – a 109. számú ENSZ-EGB-előírás I. 
melléklete szerinti jóváhagyási értesítést. 
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ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 
 OSZ1. Járműzaj 

Azokért a járművekért jár pont, amelyek zajkibocsátása megfelel az 
540/2014/EU rendelet szerinti 3. szakasz határértékeinek. A 
zajkibocsátást az 540/2014/EU rendelet II. mellékletében leírt eljárás 
szerint kell vizsgálni. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania a jármű megfelelőségi tanúsítványát. 
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10. A SZOLGÁLTATÁSKATEGÓRIÁKRA VONATKOZÓ KÖZÖS KÖVETELMÉNYEK 

10.1. Tárgy és kiválasztási szempontok 

TÁRGY 
Alacsony környezeti hatással járó közúti szállítási szolgáltatások beszerzése: 

 mobilitási szolgáltatások, 
 autóbusz-szolgáltatások, 
 hulladékgyűjtési szolgáltatások, 
 postai, futárpostai és költöztetési szolgáltatások. 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

KIVÁLASZTÁSI SZEMPONTOK 
KSZ1. Az ajánlattevő kompetenciái  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

 
Az ajánlattevőnek szakirányú tapasztalattal kell rendelkeznie az alábbi területek mindegyikén: 

- az üzemanyag kitermelésétől a gépjárművekben történő felhasználásig keletkező ÜHG- és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentésére 
rendelkezésre álló technológiák és intézkedések azonosítása, értékelése és bevezetése, 

- az ÜHG-kibocsátás nyomon követésével és jelentésével kapcsolatos eljárások alkalmazása. 
 
Ellenőrzés: 
Bizonyíték az előző 5 év során teljesített, lehetőleg hasonló értékű, a fenti elemeket tartalmazó releváns szerződésekre vonatkozó információk és 
hivatkozások formájában. 
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10.2. Műszaki leírás és odaítélési szempontok 
 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 

MŰSZAKI LEÍRÁS 
ML1. Környezetvédelmi vezetési intézkedések  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Az ajánlattevőnek írásos eljárásokkal kell rendelkeznie az alábbiakra vonatkozóan: 
1. a szolgáltatás ÜHG- és szennyezőanyag-kibocsátásának nyomon követése és nyilvántartása; ehhez mutatóként a szolgáltatás kibocsátását és 
energiafogyasztását kell használni, évi összmennyiségben, illetve utas-/tonna-/szállítottegység-kilométerben vagy a szolgáltatás jellemzőit tükröző 
egyéb mértékegységben kifejezve; 
2. az ÜHG- és a szennyezőanyag-kibocsátás csökkentésére irányuló intézkedéseket tartalmazó kibocsátáscsökkentési terv végrehajtása; 
3. a kibocsátáscsökkentési terv eredményeinek értékelése a mutatókban bekövetkező változások és a tervben foglalt intézkedések végrehajtása 
nyomon követésével; 
4. a tervtől való esetleges eltérések vagy a mutatók esetleges növekedése korrigálásához és jövőbeli előfordulásuk lehetőség szerinti megelőzéséhez 
szükséges intézkedések végrehajtása. 
 
Ellenőrzés: 
Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az alábbiakat: 
1. az ML1. követelményben felsorolt mutatók nyomon követésére és nyilvántartására vonatkozó eljárás; 
2. a kibocsátáscsökkentési terv; 
3. a kibocsátáscsökkentési terv végrehajtását biztosító értékelési eljárás; 
4. az értékelés során feltárt eltérések korrigálására és jövőbeli előfordulásuk lehetőség szerinti megelőzésére szolgáló korrekciós eljárás. 
Az ISO 14001 szabvány vagy az EMAS szerint tanúsított környezetvédelmi vezetési rendszerek akkor minősülnek megfelelőnek, ha kiterjednek a 
szolgáltatásba bevont járműállomány ÜHG- és szennyezőanyag-kibocsátásának csökkentésére vonatkozó környezetvédelmi célkitűzésre. Az 
ajánlattevőnek be kell nyújtania az e cél elérése iránti elkötelezettségét bizonyító környezetvédelmi szabályzatát, a tanúsító szerv által kiállított 
tanúsítvánnyal együtt. 
 
Megjegyzés: az ajánlatkérő szerv pontot adhat azokra az ajánlatokra, amelyek számottevő javulást kínálnak környezetvédelmi vezetési 
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intézkedéseikkel. 
 
 

ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 
 OSZ1. Kenőolajok, hidraulikafolyadékok és zsírok 

Azokra az ajánlatokra jár pont, amelyek a szolgáltatásba bevont 
járművek karbantartása céljából magukban foglalják az alábbiak 
használatát: 

- újrafinomított kenőolajok, vagyis olyan eljárásnak alávetett 
hulladékolajok, amely helyreállítja az olaj eredeti rendeltetésének 
megfelelő minőségét; 

- hidraulikafolyadékok és zsírok, amelyeken nincs feltüntetve 
egészségügyi vagy környezeti veszélyt jelző figyelmeztető 
mondat; a hidraulikafolyadékokban és a zsírokban jelen lévő, 
biológiailag nem lebomló és egyúttal bioakkumulatív anyagok 
összmennyisége legfeljebb 0,1 tömegszázalék (m/m) lehet. 

Ellenőrzés: Az ajánlattevőnek be kell nyújtania az alkalmazott 
kenőanyagok, hidraulikafolyadékok és zsírok műszaki adatlapját. Az 
uniós ökocímkére vagy azzal egyenértékű, az OSZ1. követelményben 
meghatározott előírásokat tartalmazó, 1. típusú ökocímkére vonatkozó 
kritériumoknak eleget tevő hidraulikafolyadékok és zsírok minősülnek 
megfelelőnek. 

 

10.3. A szerződés teljesítésére vonatkozó kikötések 
 

Alapkövetelmények Átfogó követelmények 
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A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ KIKÖTÉSEK 
SZTK1. Járművezető-képzés  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Megjegyzés: Ez a szerződés teljesítésére vonatkozó kikötés csak abban az esetben alkalmazandó, ha a szolgáltatás járművezető biztosítását is 
magában foglalja, és a járművezetőnek nem kell rendelkeznie a 2003/59/EK irányelv szerinti járművezetői képesítési bizonyítvánnyal. 
A szolgáltatás nyújtásában a szerződés fennállása során részt vevő valamennyi járművezetőt elismert intézményben rendszeresen képezni kell a 
környezettudatos vezetés terén, az üzemanyag-hatékonyság fokozása érdekében. 
 
A szerződés alapján munkát végző személyzet valamennyi új tagja számára a munkába állástól számított 4 héten belül megfelelő, legalább 16 óra 
időtartamú képzést, a személyzet többi tagja számára pedig legalább évente egy alkalommal legalább 4 óra időtartamú naprakész tájékoztatást kell 
nyújtani a fent említett szempontokról. 
A szolgáltatónak dokumentálnia és évente jelentenie kell a szerződés alapján munkát végző személyzet egyes tagjainak nyújtott képzés időtartamát 
(óraszám) és tárgyát az ajánlatkérő szerv számára. 
 
A szerződés időtartama alatt a szolgáltatás nyújtásába bevont összes járművezetőt rendszeresen (legalább havonta) tájékoztatni kell az üzemanyag-
hatékonyság tekintetében nyújtott teljesítményéről. 
 
A személyzet éves képzésére vonatkozó nyilvántartást ellenőrzés céljából az ajánlatkérő szerv rendelkezésére kell bocsátani. Az ajánlatkérő szerv a 
követelmények betartásának elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat állapíthat meg. 

SZTK2. Környezetvédelmi vezetési intézkedések  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A szerződés időtartama alatt a szolgáltatónak dokumentálnia és jelentenie kell a következők eredményeit: 
– a mutatók nyomon követése, és 
– adott esetben a meghozott értékelési, korrekciós és megelőző intézkedések. 
Ezt az ML1. követelmény – környezetvédelmi vezetési intézkedések – teljesülésének ellenőrzésére szolgáló írásbeli eljárások alkalmazásával kell 
megtenniük. 
Ezeket a jelentéseket ellenőrzés céljából az ajánlatkérő szerv rendelkezésére kell bocsátani. 
Az ajánlatkérő szerv a követelmények betartásának elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókra, illetve a kibocsátáscsökkentési tervben foglalt 
célkitűzések túlteljesítéséért járó jutalmakra vonatkozó szabályokat állapíthat meg. 
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SZTK3. Alacsony viszkozitású kenőolajok  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

Amennyiben a jármű gyártója nem javasol másfajta kenőanyagot, a szerződő félnek alacsony viszkozitású motorolajra kell cserélnie a szolgáltatásba 
bevont járművekhez használt kenőanyagot. Azok a kenőanyagok minősülnek alacsony viszkozitású olajoknak, amelyek megfelelnek a SAE 0W30 
vagy 5W30 viszkozitási fokozatnak, illetve egyenértékűek azzal. 
A szerződő fél nyilvántartást vezet az alkalmazott kenőanyagokról, és azt az ajánlatkérő szerv rendelkezésére bocsátja. 
SZTK4. Járművek gumiabroncsai – gördülési ellenállás  
(azonos az alap- és az átfogó követelmények esetében) 

A járműveket az alábbi a) vagy b) eset körébe tartozó gumiabroncsokkal kell felszerelni: 
a) gumiabroncsok  
• amelyek megfelelnek a rendeltetésszerű használatnak, az éghajlati viszonyoknak és az N2, N3, O3 és O4 típusú járművekre való felszerelési 

helyzetüknek,  
valamint  

• amelyek megfelelnek a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló 2020. május 
25-i (EU) 2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott legmagasabb üzemanyag-hatékonysági osztályba történő 
besorolás kritériumainak a gördülési ellenállás tekintetében, 
valamint 

• amelyek megfelelnek az ugyanazon rendeletben meghatározott „A” vagy „B” osztályba történő besorolás kritériumainak a nedves tapadás 
tekintetében, az említett rendelet 11. cikkének (2) bekezdésével összhangban; 

VAGY 
b) újrafutózott gumiabroncsok. 

A szerződő fél nyilvántartást vezet az alkalmazott gumiabroncsokról, és azt az ajánlatkérő szerv rendelkezésére bocsátja.  
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 SZTK5. Gördülési zaj 
 
A szerződő félnek a szolgáltatásba bevont járművek elhasználódott 
gumiabroncsait az alábbiakra kell kicserélnie:  

a) új gumiabroncsok, amelyek kibocsátási szintjei a külső 
gördülési zaj tekintetében „A” osztályba sorolhatók a 
gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más paraméterek 
tekintetében történő címkézéséről szóló 2020. május 25-i (EU) 
2020/740 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében; 

 
VAGY 

b) újrafutózott gumiabroncsok. 
A gumiabroncsmodell által kibocsátott külső gördülési zajt az (EU) 
2020/740 rendelet I. mellékletében foglalt eljárás szerint kell vizsgálni. 
 
A szerződő fél nyilvántartást vezet az elhasználódott gumiabroncsok 
lecseréléséről, és azt az ajánlatkérő szerv rendelkezésére bocsátja.  

 

10.4. Magyarázó megjegyzések 

Magyarázó megjegyzések 
SZTK3. Alacsony viszkozitású kenőolajok, SZTK4. Járművek gumiabroncsai – gördülési ellenállás és SZTK5. Gördülési zaj 
Az ajánlatkérő szerv járműkarbantartási szolgáltatásokra irányuló ajánlati felhívásokban írhatja elő ezeket a követelményeket. E követelmények 
azonban csak a karbantartási tevékenységek szűk körére terjednek ki, és nem tekinthetők a járműkarbantartási szolgáltatásokra vonatkozó uniós 
zöld közbeszerzési követelményeknek. 
Az ajánlatkérő szerv a szerződés teljesítésére vonatkozó különböző kikötések teljesítésének elmulasztása esetén alkalmazandó szankciókra 
vonatkozó szabályokat állapíthat meg. 

SZTK4. Járművek gumiabroncsai – gördülési ellenállás 
Az energiahatékonysági irányelv (2012/27/EU) – amelyet a tagállamoknak 2014 júniusáig kellett átültetniük nemzeti jogukba – 6. cikke és III. 
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melléklete konkrét kötelezettségeket ír elő az ajánlatkérő szervek számára bizonyos energiahatékony berendezések beszerzését illetően. Ennek 
keretében csak olyan gumiabroncsokat szerezhetnek be: 
„amelyek megfelelnek a gumiabroncsok üzemanyag-hatékonyság és más lényeges paraméterek tekintetében történő címkézéséről szóló, 2009. 
november 25-i 1222/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott legmagasabb üzemanyag-hatékonysági osztályba történő 
besorolás kritériumainak. Ez a követelmény nem akadályozza meg a közintézményeket abban, hogy amennyiben azt biztonsági vagy 
közegészségügyi okok indokolják, a nedves tapadás vagy külső gördülési zaj szempontjából a legmagasabb osztályba tartozó gumiabroncsokat 
szerezzenek be”. 

Ez a kötelezettség csak a központi kormányzati szervekre, továbbá a közbeszerzési irányelvekben meghatározott küszöbértékek feletti beszerzésekre 
vonatkozik. A követelményeknek emellett összhangban kell lenniük a költséghatékonyság, a gazdasági megvalósíthatóság, a tágabb értelemben vett 
fenntarthatóság, a műszaki alkalmasság és a kellő mértékű verseny elvével. Ezek a szempontok különböző közigazgatási szervek és különböző 
piacok esetében eltérőek lehetnek. A Bizottság által az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett, „Bizottsági iránymutatás az 
energiahatékonysági irányelv végrehajtásáról” című, COM/2013/0762 final jelzetű közlemény1) részletesebb iránymutatást nyújt arra vonatkozóan, 
hogy a központi kormányzati szervek ebből a szempontból hogyan értelmezzék az energiahatékonysági irányelv 6. cikkét és III. mellékletét az 
energiahatékony termékek, szolgáltatások és épületek beszerzésével összefüggésben. 

Az (EU) 2020/740 rendelet hatályon kívül helyezte az 1222/2009/EK rendeletet. 
1) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=celex%3A52013DC0762a 
A járműállomány összetételére vonatkozó követelmények 
Amennyiben az ajánlatkérő szerv arra kötelezi a szolgáltatót, hogy az általa használt járműállomány meghatározott hányadát a szén-dioxid- vagy 
szennyezőanyag-kibocsátásra vonatkozó követelményeknek megfelelő járművek tegyék ki, az ajánlatkérő szervnek mérlegelnie kell, hogy mi a 
legjobb mód annak ellenőrzésére, hogy a követelményeket teljesítették-e. A vállalkozó számára az adatszolgáltatás járhat nehézségekkel, a 
közigazgatási szerv számára pedig az, hogy ellenőrizze az adatokat arra vonatkozóan, hogy mely jármű mely napon mekkora távolságot tett meg, és 
ebből kiszámítsa az átlagot. Ezért abban az esetben, ha nem tekinthető teljesíthetőnek az az előírás, hogy az összes jármű megfeleljen a 
követelményeknek, az ajánlatkérő szerv megadhatja, hogy konkrét útvonalakon csak a követelményeknek megfelelő járművek használhatók (például 
olyan helyeken, ahol gondok vannak a levegő minőségével), vagy hogy egy vagy több járműkategóriának kell megfelelnie a követelményeknek. Ezek 
a problémák talán kevésbé relevánsak közforgalmú autóbusz-szolgáltatások és hulladékgyűjtési szolgáltatások kiszervezése esetén, amikor a 
szolgáltatások tervezése és nyomon követése megkönnyíti a szolgáltatásba bevont járműállomány teljesítményének ellenőrzését. 
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11. ÉLETCIKLUSKÖLTSÉG-ELEMZÉS 
 
Az életciklusköltség-elemzés a vizsgált termékcsoport vagy szolgáltatás teljes összköltségének értékelésére szolgáló módszer. Ennek során figyelembe 
veszik a beszerzéssel, a használattal és a karbantartással, valamint a keletkező hulladékok ártalmatlanításával kapcsolatos összes költséget. Az 
életciklusköltség-elemzés célja a projektalternatívák teljes költségének megbecslése, és annak a lehetőségnek a kiválasztása, amely eredményeképpen a 
beszerzés vagy a szolgáltatás – vagy mindkettő – a lehető legalacsonyabb összköltséggel jár, összhangban annak minőségével és funkciójával. Az 
életciklusköltség-elemzést a beszerzési folyamat elején kell elvégezni. 
Az ajánlatok értékelése során az életciklusköltség-elemzés segíthet a legalacsonyabb költségek meghatározásában. Az életciklusköltség-elemzés 
valójában segítséget nyújthat a hatóságoknak abban, hogy ne csak valamely termék vagy szolgáltatás beszerzési költségeit (pl. a nyersanyag- és a 
gyártási költségeket) vegyék figyelembe, hanem más olyan költségeket is, amelyeket a vevőnek általában meg kell határoznia és ki kell számítania (pl. 
a karbantartási költségeket, a működési költségeket, az ártalmatlanítási és újrahasznosítási költségeket stb.). Az életciklusköltség-elemzés során az 
ilyen típusú költségeket hozzáadják az értékesítési árhoz adott termék vagy szolgáltatás költségének átfogó becslése érdekében. 
Ezenfelül az életciklusköltség-elemzés figyelembe veszi a termék vagy szolgáltatás életciklusa alatti környezeti externáliákat, amikor meg lehet 
határozni pénzben kifejezett értéket. Az életciklusköltség-elemzés alkalmazása részletesebb képet adhat egy-egy szolgáltatás költségeiről az 
életciklusának szakaszai során, ideértve például nemcsak a beszerzések, a tartozékok és a gépek költségeit, hanem a szolgáltatás működtetési költségét 
(pl. működés közbeni energiafogyasztás) és a munkaerőköltségeket is. 
A közbeszerzésről szóló 2014/24/EU irányelv meghatározza a tervezett beszerzés gazdasági elemzése során figyelembe veendő költségeket. További 
információkért lásd a műszaki jelentést. 
Az ajánlatkérő szervek a zöld közbeszerzésen keresztül ténylegesen ösztönözhetik az ipari szereplőket környezetbarát technológiák kifejlesztésére. 
Egyes szolgáltatási ágazatokban a hatás különösen jelentős lehet, mivel a közbeszerzők a piac jelentős részét (pl. energiahatékony épületek, 
közforgalmú személyszállítás, létesítménygazdálkodás) irányítják. Egy-egy szerződés életciklusköltségeit tekintve a zöld közbeszerzéssel pénz 
takarítható meg, ugyanakkor pedig alacsonyabb környezeti hatással jár. Intelligens beszerzéssel anyag és energia takarítható meg, csökkenthető a 
hulladékképződés és a szennyezés, és fenntartható viselkedésminták ösztönözhetők. 
A közúti közlekedés esetében életciklusköltség-elemzés készült különböző esettanulmányok vonatkozásában, bizonyos uniós zöld közbeszerzési 
követelmények alkalmazásával: 

- 1. esettanulmány: elektromos autóbuszok és egyéb alternatív technológiák beszerzése dízelüzemű autóbuszok helyett a járműállomány 
meghatározott részében; 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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- 2. esettanulmány: környezetkímélő vezetésre vonatkozó képzés posta- és futárposta-szolgálat járművezetői részére. 

Az esetekhez társuló költségeket összevetettük a szabályozás nélküli forgatókönyvvel, amelyre nem vonatkoznak az uniós zöld közbeszerzési 
követelmények. 
Az alábbi költségtípusokról készült becslés: 
a) teljes tulajdonlási költség: 

- beszerzési költségek, 

- üzemanyagköltségek, 

- karbantartási költségek, 

- biztosítás, 

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

nem metán szénhidrogének (NMHC) és légszennyező részecskék kibocsátása. 
 

Az ezekkel az esettanulmányokkal kapcsolatban végzett életciklusköltség-elemzés alapján az alábbi következtetések vonhatók le (további részletekért lásd 
a műszaki jelentést): 
1. esettanulmány: elektromos autóbuszok beszerzése dízelüzemű autóbuszok helyett a járműállomány meghatározott hányadában – az elemzés 
szerint az üzemanyagot terhelő adók nagymértékben befolyásolják az életciklusköltség-számítást. Ha az adókat is figyelembe vesszük az 
életciklusköltség-számítás során, az elektromos autóbuszok környezeti externáliákat is tartalmazó összköltsége azonos szinten van a dízelüzemű 
autóbuszokéval, vagy alacsonyabb annál. A beruházási költségek a többi költséghez viszonyítva viszonylag magasak. A karbantartási költségek 
várhatóan alacsonyabbak az elektromos járművek esetében, mivel kevesebb mozgó alkatrész van a motorban, kisebb mértékű a kopás és az 
elhasználódás, és kevesebb alkatrész hibásodhat meg. Mivel azonban az elektromos autóbuszokban alkalmazott technológia még mindig fejlesztés alatt 
áll, előfordulhatnak műszaki hibák. A villamosenergia-termelésből származó kibocsátást is magukban foglaló externáliák költsége jelentősen csökken. 
Ezenkívül kiemelendő, hogy az erőművek által előzőleg kibocsátott légszennyező anyagok rendszerint jelentős magasságban és sokszor ritkán lakott 
területeken kerülnek a levegőbe. A kibocsátott szennyező anyagok nagy mennyiségű levegővel keverednek és viszonylag kis mértékben növelik a 
levegőminőséggel kapcsolatos problémákat városi területeken. Ezzel szemben a közlekedésből származó szennyezőanyag-kibocsátás alacsonyan, a 
környezeti levegőrétegben történik, emiatt városi területeken ez jelenti a fő szennyezési forrást. Mivel az elektromos járműveknek nincs kipufogógáz-

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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kibocsátása, hozzájárulnak a települések levegőminőségének javulásához. Emellett a villamosenergia-termeléssel összefüggő ÜHG-kibocsátás és 
levegőszennyezés a következő évtizedekben tovább csökken az uniós villamosenergia-mix széntelenítésének eredményeképp. 
2. esettanulmány: környezetkímélő vezetésre vonatkozó képzés posta- és futárposta-szolgálat járművezetői részére – az eredmények alapján a 
képzés az oktató díja és a kieső munkaórák miatt viszonylag költséges. Nagyobb futásteljesítmény esetén a követelmény kedvezőbb, ráadásul a 
járművezetőket várhatóan arra ösztönzi, hogy saját személygépkocsijuk használatakor is jobb vezetői magatartást tanúsítsanak. 
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11.1. Néhány javasolt követelmény költségvonzatai 
 

Zöld közbeszerzési követelmények A beszerzési költségekre gyakorolt becsült hatás A jármű vagy a szolgáltatás 
életciklusköltségére gyakorolt becsült hatás 

Elektromos autóbuszok 

 
Az elektromos autóbuszok beruházási költsége 
55%-kal magasabb a dízelüzemű autóbuszokhoz 
képest (IEA, 20185 és Bloomberg, 20186). 
A TNO és a Civitas „Clean buses for your city” 
(Tiszta buszokat a városnak) című jelentése (TNO 
és Civitas, 2013.)7 alapján az alkalomszerű töltés 
infrastrukturális költsége autóbuszonként 
10 000 euró, ami magában foglalja az 
autóbuszgarázsokban és az útvonal menti autóbusz-
megállókban telepítendő töltőállomásokat.  
 

A jármű életciklusköltsége – az adókat is 
beleszámítva – kb. 2,5–6 %-kal alacsonyabb az 
energiaköltségekben és a környezeti hatások 
költségeiben jelentkező csökkenés miatt. Az 
adók beszámítása nélkül nem érhető el 
életciklusköltség-megtakarítás az elektromos 
autóbuszok esetében. 

Környezetkímélő vezetésre vonatkozó 
képzés posta- és futárposta-szolgálat 
járművezetői részére 

A vezetési tanfolyam becsült költsége 
járművezetőnként 300 és 1 000 euró közé tehető, az 
oktató díját és a kieső munkaórákat is beszámítva. 

A szolgáltatás életciklusköltsége – az adókat is 
beleszámítva – kb. 0,5–2 %-kal alacsonyabb az 
üzemanyag-fogyasztásban és az externáliák 
költségeiben jelentkező csökkenés miatt. 

(További részletek a műszaki jelentésben olvashatók.) 
 

                                                           
5 IEA, 2018. Global EV Outlook 2018, https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2018 

6 BNEF, 2018. Electric Buses in cities, https://about.bnef.com/blog/electric-buses-cities-driving-towards-cleaner-air-lower-co2/ 

7 Clean buses for your city, http://civitas.eu/sites/default/files/civ_pol-an_web.pdf 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/508/documents
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