
Fenntarthatósági szempontok az 
elektronikai eszközök
közbeszerzésében

AZ E-FIGYELŐ (MAKE ICT FAIR) KAMPÁNY

Az e-Figyelő (Make ICT) fair kampány keretében az elektronikai és 
informatikai eszközök előállításának környezeti és társadalmi hatásaival 
foglalkozunk, az azokhoz szükséges nyersanyagok bányászatától
az összeszerelésen át az elektronikai hulladékok problémájáig. 

A Make ICT Fair program fő célkitűzése, hogy hozzájáruljunk
egy fenntarthatóbb jövőhöz és az elektronikai és informatikai eszközök
előállítása és a felhasznált nyersanyagok bányászata által érintett
lakosság és a dolgozók munka- és életkörülményeinek javításához.

A program keretében kutatásokat és szemléletformálási tevékenységeket 
végzünk, a közintézmények körében érdekérvényesítésen keresztül
igyekszünk elérni fenntarthatósági szempontok beépítését az elektronikai 
eszközök közbeszerzésében, továbbá érdekérvényesítő tevékenységet 
végzünk azért, hogy nemzeti és uniós szinten a témához kötődően
megfelelő jogszabályok, szakpolitikai intézkedések szülessenek.
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DIGITÁLIS ÖKOLÓGIAI LÁBNYOMUNK

Miközben az elektronikai- és infokommunikációs eszközök száma
jelentősen emelkedik, ezekre mint tiszta, a fenntarthatóságot szolgáló
eszközökre tekintünk. Nem is lehetnénk messzebb az igazságtól.

A digitalizáció hajnalán az elektronikai és infokommmunikációs techno-
lógiák térnyerésétől azt várták a kutatók és a közvélemény is, hogy jelentős 
mértékben hozzájárul a környezeti terhek csökkentéséhez. Mára viszont 
számos tanulmány hívja fel a figyelmet arra, hogy az elektronikai és info-
kommmunikációs eszközök használatához egyre nagyobb mértékű
környezetterhelés, és számos társadalmi probléma is kapcsolódik.  

2019-ben globálisan 34 milliárd elektronikai eszközt használt
4,1 milliárd ember, amelyek tömege elérte a 223 millió tonnát, ami
megegyezik 179 millió autóéval. Ezen keresztül a digitális világ
részesedése a primer energiafogyasztásból 4,2%, üvegházgáz
kibocsátásból 3,8%, elektromos energiafelhasználásból 5,5%.

Előrejelzések szerint a digitális lábnyom a jövőben is példa nélküli módon 
fog emelkedni mind méretében, mind sebességében. 2010-től a digitális 
eszközök száma ötszörösére, az internethez csatlakoztatott eszközök száma 
közel ötvenszeresére nő 2025-re. Ennek eredményeként várhatóan a 
digitális lábnyom a 2010-es 2,5%-hoz képest 2025-re 6%-ot tesz ki a teljes 
emberi környezeti terhelésből. A legnagyobb növekedés – 3,1-szeres  – az 
üvegházhatású gázok kibocsátásban várható.

A TOVÁBBI DIGITALIZÁCIÓ ÉS A DOLGOK INTERNETE
JELENTŐSEN NÖVELI A FELHASZNÁLÓK ÉS A HÁLÓZAT-
RA KÖTÖTT ESZKÖZÖK SZÁMÁT, ÍGY AZ INTERNET
FORGALMÁT. EZ JELENTŐS TÁROLÓ-KAPACITÁSOKAT
IS IGÉNYEL, MELYEK KÖRNYEZETI TERHE MÁR ÖSSZE-
MÉRHETŐ A REPÜLÉSÉVEL.

FORRÁS: THE ENVIRONMENTAL FOOTPRINT OF THE 
DIGITAL WORLD, GREENIT.FR, FRÉDÉRIC BORDAGE
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Az elektronikai és infokommmunikációs eszközeink környezeti terhelésé-
nek elsődleges forrása  gyártáshoz kapcsolódik (ebbe beleértendő az elő-
állításhoz használt nyersanyagok kitermelése, bányászata), amely elérheti 
akár az összes hatás 60-85%-át is. Ezt követi a felhasználók által használt 
eszközök energiafelhasználása. A növekvő energiahatékonyság nem tart 
lépést a készülékek számának és az egyes eszközök energiafelhasználásá-
nak növekedésével. 

Elektronikai eszközeink teljes élete:

Az elektronikai- és informatikai eszközeink (okostelefonok, tabletek, noteszgépek stb.) élete nem akkor kezdődik, amikor 
megvásároljuk, s nem ér véget akkor, amikor tönkremegy és újra cseréljük őket.

ELEKTRONIKAI
ESZKÖZEINK 
ELŐÉLETE:

Ki kell termelni az előállításhoz 
szükséges nyersanyagokat (réz, 
arany, lítium, kobalt, tantál stb.). 
Már a bányászat is jelentős
környezetterheléssel jár.
A gyártás során jelentős
mennyiségű környezetkárosító 
anyag keletkezik. Sokszor
egészségtelen környezetben, 
rossz körülmények között történik 
az összeszerelés. Emellett mind
a bányászat, nyersanyagok
feldolgozása (kohászat) és az 
összeszerelés is energiaigényes 
folyamat. A nyersanyagok, alkat-
részek, a kész eszköz általában 
többször körbe utazzák a Földet, 
mire eljut hozzánk, ez is jelentős 
környezetterheléssel jár.

HASZNÁLAT:

Az elektronikai eszközeink
működtetéséhez energiát
használunk fel. A készülékek-
ből veszélyes vegyi anyagok
kerülhetnek ki a környeze-
tünkbe, amelyek károsíthatják
az egészségünket is.
A reklámok, valamint az
elektronikai eszközök
“tervezett elavulása” miatt
többnyire 1,5-2 év után
új készüléket vásárolunk.

ELEKTRONIKAI
ESZKÖZEINK
UTÓÉLETE:

Használat után vagy közvetlenül 
eldobásra kerülnek, növelve a 
veszélyes hulladékhegyeket, vagy 
pedig tömegesen Ázsiába vagy 
Afrikába exportálják őket, ahol 
embertelen körülmények között, 
környezetszennyező módon
történik újrafeldolgozásuk.
Esetleg bekerül a fiókba, és
gyakorlatilag elpazaroljuk a
felhasznált energiát,
nyersanyagokat.



AZ ELEKTRONIKAI- ÉS
INFORMATIKAI ESZKÖZEINKHEZ 
KAPCSOLÓDÓ TÁRSADALMI
PROBLÉMÁK

Az elektronikai eszközeink előállításához nemcsak környezeti problémák 
kapcsolódnak. Tizenkét-tizenhat órás munkanapok, alacsony bérek,
kényszermunka, gyerekmunka, adósrabszolgaság, öngyilkosságok,
mérgezések, fegyveres konfliktusok, a helyi közösségek vízkészleteik
kimerítése: csupán néhány példa arra, hogy milyen módos sérti meg
az elektronikai ipar a munkajogokat, emberi jogokat a bányászattól kezdve 
az összeszerelő üzemekig bezárólag. Gyakran érkeznek beszámolók
arról is, hogy ezekben az üzemekben akadályozzák a munkavállalók
önszerveződését, szakszervezetek létrehozását is. A bányákban és az
üzemekben tapasztaltak szerint gyakran az ENSZ és a Nemzetközi Munka-
ügyi Szervezet által meghatározott legalapvetőbb normákat is áthágják.

A (KÖZ)BESZERZÉSEK FONTOSSÁGA:

Az e-Figyelő (Make ICT Fair) program keretében szeretnénk elérni,
hogy hazánkban is csökkentsük az elektronikai-informatikai eszközökhöz
kapcsolódó környezeti és társadalmi problémákat. Ennek részét
képezhetik az önkormányzatok, kormányzati intézmények, egyetemek,
egyházak, civil szervezetek fenntarthatósági kezdeményezései is,
beleértve a zöld közbeszerzést is.

2011-ben az Európai Unió összesen 50,3 milliárd euró értékben látta el 
egyetemeit, kórházait, megyéit, városait és egyéb közintézményeit
elektronikai eszközökkel. Ez asztali számítógépek, laptopok, szerverek, 
monitorok, munkaállomások, nyomtatók és okostelefonok beszerzését 
jelentette. Az EU tagállamokban több mint 250 ezer közintézmény a
nemzeti jövedelem (GDP) 14%-át fordítja különféle szolgáltatások és
eszközök beszerzésére. Karmenu Vella, az Európai Bizottság környezet-
politikáért, tengerügyekért és halászati politikáért felelős biztosa szerint ez 
„hatalmas befolyást jelent, hiszen így a piaci erő jelentős része
a közintézmények kezében összpontosul.”

Ezért ha az önkormányzatok, kormányzati intézmények, kutató intézetek, 
egyetemek, egyházak, civil szervezetek, szakszervezetek elektronikai-
informatikai eszközök beszerzése során közösen fellépve megkövetelnék
a gyártókból bizonyos fenntarthatósági normák teljesítését, ezek
alkalmazását folyamatosan nyomon is követnék, annak jelentős
piacformáló szerepe lenne.



MILYEN ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉNÉL KELLENE
ALKALMAZNI FENNTARTHATÓSÁGI
SZEMPONTOKAT?

Az alábbiakban, a teljesség igénye nélkül felsoroljuk, milyen elektronikai- 
és infokommunikációs eszközök beszerzése során lenne fontos fenntartha-
tósági szempontok alkalmazása: számítógépek, noteszgépek, szerverek, 
munkaállomások, adatközpontok, fénymásolók, nyomtatók, monitorok,
lapolvasók, vezetékes telefonok, telefonközpontok, mobiltelefonok,
kijelzők (pl. FUTÁR), mosógépek, hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, 
vízmelegítők, kávéfőzők, ivóvíz adagolók, légkondicionálók, kaputelefo-
nok, kórházi berendezések (pl. lélegeztető gépek, röntgen, EKG stb.), 
kutatóintézetek eszközei (PCR, távcső vezérlő elektronika stb.), gépkocsik, 
autóbuszok, villamosok, vonat- és metró szerelvények – az irányító-
központok berendezéseivel együtt.

ELSŐ LÉPÉSEK –
JAVASLATOK A HAZAI INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Az elektronikai eszközökhöz kapcsolódó környezeti- és társadalmi prob-
lémák csökkentése kapcsán is, ha rendszerszemléletű megközelítést 
alkalmazunk, a hajtóerőkre érdemes fókuszálni. Ebből a szempontból azt 
láthatjuk, hogy a fontos kérdések még a közbeszerzési fázis előtt dőlnek el:
a fejlesztési stratégiák, szakpolitikai döntéseken szintjén. Maga a köz-
beszerzés inkább „csak”  technikai, végrehajtási szintű megvalósítása
megvalósítása ezeknek a döntéseknek. Ez alapján az igazi hangsúlyt a
fejlesztési stratégiákra, szakpolitikai döntésekre kellene helyezni, illetve 
meg kell teremteni a megfelelő jogi környezetet ahhoz, hogy különféle 
közbeszerzési eljárások során olyan bizonyos, fontosnak tartott
fenntarthatósági szempontokat figyelembe tudjunk venni.

Az elektronikai eszközökhöz kapcsolódó környezeti problémák mérsék-
lésének egyik legfontosabb eszköze az erőforrás-felhasználás csökkentése, 
a megelőzés, fogyasztáscsökkentés. Ebből a szempontból egy-egy
beszerzéssel kapcsolatos döntés előtt érdemes felvetni a kérdést, hogy 
vajon tényleg szükség van-e az adott fejlesztésre, új eszköz beszerzésére?   
A legjobb döntés a meglévő eszközök élettartamának meghosszabbítása. 
Ezzel kapcsolatban részletes szakpolitikai javaslatcsomagot dolgozott ki
a Fenntarthatóság Felé Egyesület, a Magyar Természetvédők Szövetsége,
a Humusz Szövetség és a Tudatos Vásárlók Egyesülete „13+1 intézkedés
a tartósabb elektronikai eszközökért” címmel. 

Akár helyi szintű szakpolitikai döntések is segíthetnék az elektronikai
eszközök közösségi felhasználásának elterjedését, a javítás néhány
évtizeddel ezelőtt még létező kultúrájának visszahozását, megmentését
(például közösségi javító műhelyek, repair cafék önkormányzati szintű tá-
mogatásával). Fontos szerepe lehet az elektronikai- és infokommunikációs 
eszközök környezeti és társadalmi hatásaival kapcsolatos szemléletformá-
lási tevékenységeknek az önkormányzat által működtetett intézményekben 
és iskolákban, továbbá a beszerzésekkel, fejlesztésekkel kapcsolatos
döntéshozók körében egyaránt. Törekedni kell a fejlesztési stratégiák, szak-
politikai döntések és a közbeszerzési stratégiák és gyakorlat összhangjára.



Érvek a tartósabb eszközök, illetve a meglévő
eszközök élettartamának meghosszabbítása
mellett:

A felhasználók által használt eszközök, az adatközpontok és a hálózat környezeti
terhelése közül a felhasználói eszközök képviselik a környezeti hatások fő forrását.
Környezeti mutatótól függően 59%-84%-ot. Az elektronikai eszközök esetében 
pedig a gyártás jelenti a terhelések fő forrását, így a meglévő eszközök hosszabb 
használatára, a javíthatóság növelésére van elsősorban szükség. A gyártási fázis 
környezeti terheinek jelentőségét mutatja az is, hogy például a mobiltelefonok 
esetében a globális felmelegedési potenciál 72,5%-a nem a használathoz kötő-
dik.

Ha csak egy évvel meghosszabbítanánk a mobiltelefonok élettartamát
az Európai Unióban, az évi 2,1 Mt CO2 kibocsátáscsökkentéssel járna 2030-ig.
Ez egyenlő azzal, mintha eltűnne 1 millió autó az utakról.

JAVASOLT FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK AZ ELEKTRONIKAI- ÉS
INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK BESZERZÉSÉHEZ:

• A jelenleg elterjedtnél jelentősen hosszabb (5, 8 vagy akár 10 év) előírt jótállási idő a beszerzendő termékekre.

• Felújított, újracsomagolt (refurbished), újragyártott számítógépek beszerzése. (Van olyan magyar cég, 
amely akár ezres tételben tud/szokott szállítani közintézményeknek felújított számítógépeket, 
akár 3 év garanciával. És ismerünk olyan, szlovákiai székhelyű céget, amely Magyarországon 
5 év garanciával is forgalmaz felújított számítógépeket.)

• Könnyű javíthatósági szempontok (pl. az iFixit osztályozásainak figyelembe vételével ill. Franciaországban 
jelenleg készül egy javíthatósággal jelöléssel kapcsolatos jogszabály).

• Okostelefonoknál a moduláris felépítés előnyben részesítése.

• Szabad szoftverek használata – ez lehetővé teszi, hogy régebbi, kisebb teljesítményű számítógépeket is 
hosszabb élettartammal használhassanak (erre jó példa Barcelona digitális stratégiája).

• Civil szervezetek, egyházak, szakszervezetek vagy más, a fenntarthatóságot szem előtt tartó szervezetek 
számára az is szempont lehet, ha nem vásárolják olyan cégek termékeit, amelyek akadályozzák független 
javítást, lobbiznak javításhoz való jog célzó jogszabályok bevezetése ellen, ellehetetlenítik 
a szakszervezetek létrehozását, esetleg kényszermunkát alkalmaznak.

• A nemzeti szintű jogszabályok betartásán túl legyen közbeszerzések alapfeltételtele a Nemzetközi 
Munkaügyi Szervezet normáinak betartása. Ennek ellenőrzésében, nyomon követésében 
az Eletronics Watch szervezet tud segítséget nyújtani.

• Nyugati partnerszervezeteinknél bevált gyakorlat a piaci konzultáció (Live market engagement), amelynek 
során a közbeszerzést tervező önkormányzatok, közintézmények ismertetik igényeiket, elképzeléseiket a 
piaci szereplőkkel, és ezt a folyamatot olyan civil szervezetek is segítik, mint az Electronics Watch vagy a 
fenntarthatóságot szem előtt tartó önkormányzatok európai szövetsége, az ICLEI.

A közös fellépés érdekében számos országban a fenntartható ICT-közbe-
szerzésben érdekelt közintézmények, önkormányzatot egyetemek (köz)
beszerzési hálózatokat, szövetségeket hoznak létre. Ismerünk ezzel kapcso-
latos pozitív példákat  Svájcból, Skóciából és a skandináv országokból is.



KÖZÖS ELVÁRÁSOK A PIACI SZEREPLŐK FELÉ:

Az okostelefonok piacának vásárlói oldalán jelentős szereplőnek számító 
skandináv nagyvárosok, Malmö, Oslo, Koppenhága és Helsinki közös
állásfoglalásban jelezték a gyártók és forgalmazók számára, hogy 2025-re 
olyan mobiltelefonokat szeretnének, amelyeket méltányos munkakörül-
mények között állítanak elő, hosszú életűek és megfelelnek a körforgásos 
gazdaság követelményeinek.

Olyan nagyvárosok és régiók csoportjaként fellépve, amelyek
nagy mennyiségben vásárolnak okostelefonokat az alábbi
célkitűzéseket fogalmazzuk meg:

2025-RE ÉRJÜK EL AZT, HOGY

• Olyan, harmonizált módon írjuk majd ki a közbeszerzési pályázato-
kat, hogy az azokban megfogalmazott közbeszerzési feltételek és 
rendelkezések segítsék elő a munkavállalók méltányos és bizton-
ságos munkakörülményeit; továbbá a környezet fenntarthatóságát 
a teljes ellátási láncban; beleértve a nyersanyagok kitermelését, a 
gyártást-összeszerelést valamint a kész termék kiszállítását továbbá 
a javítás, az újrahasználat, az újrahasznosítás ártalmatlanítás fáziso-
kat. 

• Együttműködünk a viszonteladókkal és a gyártókkal abban, hogy 
növekedjen az átláthatóság mind az ellátási láncon, mind a termé-
kek élettartamát záró időszakban. Ez vonatkozzon mind a termelés 
helyszíneire, mind az előállítás körülményeire. E célok tükröződje-
nek a hardverről mint szolgáltatásról szóló megállapodásokban is. 

• Minősítő rendszer bevezetésével és a munkavállalók által megvaló-
suló monitoringgal biztosítjuk a körforgásos gazdaság követelmé-
nyeinek betartását és a a társadalom felelősségvállalást, amelynek 
javulását rendszeres társadalmi párbeszéd segíti.

• A megvásárolt okostelefonok élettartamát – beleértve a használati 
fázist is – például olyan szerződésekkel hosszabbítjuk meg, amelyek 
rögzítik a gyártók és viszonteladók kötelezettségeit a termék be-
szerzését követő időszakra, tehát rendelkeznek a gyors és egyszerű-
en intézhető javításról vagy alkatrészcseréről, a gyártó (és a viszont-
eladó) meghosszabbított jótállási kötelezettségeiről, továbbá arról, 
hogy meg kell növelni az akkumulátorok hatékonyságát, a termék 
legyen tartós, melynek egyik előfeltétele a moduláris felépítés és 
az, hogy az operációs rendszerek használhatók maradjanak hosz-
szabb időn át is.

• Amikor új okostelefont veszünk, dönthessünk úgy is, hogy nem 
veszünk hozzá új kiegészítőket, mint pl. fülhallgatót vagy töltőt.

• A beszerzéseink során vehessünk olyan javított és felújított eszközö-
ket is, amelyek megfelelnek igényeinknek mennyiségben, minőség-
ben és megbízhatóságban. 



• Belső átszervezéssel és a termelőkkel, viszonteladókkal történő 
együttműködésben, össze kívánjuk gyűjteni az összes olyan okos-
telefont, amely elérte életciklusa végét és azoknál az eszközöknél, 
amelyeknél erre lehetőség van, újrahasználat vagy újragyártás 
módszerével kívánjuk biztosíttatni a folytatódó használatukat. Az 
egyéb okostelefonok anyaga kerüljön újrahasznosításra oly módon, 
hogy a legfontosabb nyersanyagokat ismét fel lehessen használni új 
okostelefonok előállításához. 

• Olyan szerződéseket kívánunk kötni, amelyek megfelelő mecha-
nizmusokat, kapacitásokat tartalmaznak arra, hogy visszajelzést 
kapjunk arról, hogy mi történt a már használhatatlanná vált okoste-
lefonok újrahasznosítható összetevőivel és azokkal, amelyek élettar-
tamát meg lehetett hosszabbítani. 

• A beszerzési szerződéseinkben az emberi jogi szempontú átvilá- 
gítás legyen alapkövetelmény a termékek teljes életciklusára 
vonatkozóan.

(További részletek: efigyelo.blog.hu)

Felelős kiadó:
Éger Ákos, Fenntarthatóság Felé Egyesület

Fenntarthatóság Felé Egyesület
1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 15., III. 2.
tel: +36 (1) 216 7297
ffe@ffegyesulet.hu 
twitter.com/ffegyesulet 
efigyelo.blog.hu

A kiadvány az Európai Unió és az Agrárminisztérium Zöld Forrás Programjának támogatásával 
készült, tartalma nem feltétlenül tükrözi a támogatók álláspontját.

A Fenntarthatóság Felé Egyesület a magyar Alaptörvénynek megfelelően, a fenntartható fejlődés 
elősegítése érdekében nemzetközi együttműködésekben vesz részt, ezen támogatások miatt 
külföldről támogatott szervezetnek minősül (a jelenlegi magyar jogszabályok értelmében).


