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A fenntartható ellátási láncok1 kialakítása 
az életciklus-szemléleten alapul. Eszerint 
a termékek és szolgáltatások környeze-
ti és társadalmi hatásait a nyersanyagok 
kitermelésétől kezdve az összes feldolgo-
zási lépés és a fogyasztás, valamint az el-
használódás során keletkező környezeti és 
társadalmi hatások együttese határozza 
meg, ezért a fenntartható megoldások ki-
dolgozása során a termékek és szolgáltatá-
sok teljes életciklusát fi gyelembe kell venni 
(Zilahy, 2007).
A fenntartható beszerzés széles teret kínál 
a gazdálkodószervezetek közötti együtt-
működésnek. A lehetőségek skálája a nagy 
mennyiségben vásárló multinacionális cé-
gek által meghatározott konkrét előírá-
soktól – mint például a tiltott alapanyagok 
listája − a folyamatok menedzsmentjére 
vonatkozó elvárásokon keresztül – például 
ISO szabványok működtetése – a termékek 
környezetbarát tervezéséig, illetve a kö-
zös társadalmi kezdeményezésekig terjed. 
A környezetbarát beszerzés egyik megva-
lósulási formája a kormányzati szervezetek 
által alkalmazott zöld közbeszerzés, amely a 
helyi vagy regionális önkormányzatoknak, il-
letve a különböző kormányzati szervezetek-
nek termékeket és szolgáltatásokat értéke-
síteni kívánó gazdálkodók számára határoz 
meg feltételeket.
A környezetbarát beszerzés megvalósításá-
ban alapvető szerepe van a konkrét pénzügyi 
előnyök kiaknázására való törekvéseknek, 
azonban a gyakorlatban már megjelentek a 
hosszabb távra tekintő, tágabb célokat szol-
gáló együttműködések is. A beszállítói láncok 
egyik előnyét jelentheti a tanulási folyamat, 
amely a teljes lánc „zöldüléséhez” is vezet-
het. Az ilyen jellegű együttműködések kere-
tében ugyanis a beszállítók olyan ismeretek 
birtokába juthatnak, amelyek számukra ko-
rábban nem voltak elérhetők. Jó példa erre a 

környezeti irányítási rendszerek bevezetése, 
a közösen kidolgozott termelési eljárások 
vagy a környezetet kevésbé károsító alap-
anyagok alkalmazása (Zilahy, 2007).
A Harvard Business Review lapjain közölt in-
terjúban Peter Senge, a neves menedzsment-
kutató úgy véli: „a szervezeteknek meg kell 
érteniük, hogy egy nagyobb rendszer részei-
ként működnek”. Véleménye szerint a legtöbb 
beszállítói láncban a kapcsolatok 90%-a még 
mindig adok-veszek alapú. A nagy termelők 
vagy kiskereskedők nyomást gyakorolnak a 
beszállítóikra annak érdekében, hogy csök-
kentsék a költségeiket, nagyon kevés a biza-
lom és az innovációra való képesség. Ennek 
meg kell változnia, és ez a változás már el is 
kezdődött (Prokesch, 2010).
Senge szerint a vállalatoknak együtt kell 
működniük a civil szférával is, egyrészt az 
általuk birtokolt szakértelem, másrészt a 
fogyasztók bizalmának elnyerése érdeké-
ben. Példának a Coca-Cola esetét mutatja 
be, amely szerint a vállalat vízmegtakarítási 
törekvései során egészen addig fi gyel-
men kívül hagyta a cukor előállításával 
járó vízfelhasználást – 1 liter üdítő esetén 
több mint 200 liter víz –, amíg arra a World 
Wildlife Fund szakemberei fel nem hívták a 
fi gyelmét. A fenntartható beszerzés elveinek 
megvalósításához egy-egy multinacionális 
vállalatnak emberek ezreit kell bevonnia: a 
megvalósításhoz műszaki, menedzsment-, 
eljárásbeli és kulturális innovációra is szük-
ség van. Mindehhez meg kell kérdőjelezni 
a megrögzött gyakorlatokat, ami sokszor 
könnyebb egy kívülálló vagy egy új kolléga 
számára. Mindeközben kihívásokat kell állí-
tani a szervezeti tagok elé, hiszen a tervező-
ket semmi sem motiválja jobban, mint ha azt 
mondjuk nekik valamiről, hogy az lehetetlen 
(Prokesch, 2010).
A fenntartható ellátási láncok kialakításá-
nak azonban buktatói is vannak. A beszállítói 

lánc mentén történő együttműködés jelen-
tős erőforrásokat igényel, ami különösen a 
kisméretű vállalatok számára nehezíti meg 
a részvételt. A vevők felől érkező piaci nyo-
más a beszállítókat arra kényszerítheti, hogy 
a megnövekedett kezdeti költségek ellenére 
vegyenek részt az együttműködésben, és 
javítsák környezeti teljesítményüket. Kérdés 
azonban, hogy ez mennyiben segíti elő a be-
szállítók saját piaci sikerességét.
Felmerül az a kérdés is, hogy mi a végső célja a 
multinacionális vállalatoknak a beszállítóikkal 
szemben támasztott követelmények megha-
tározásakor. A szigorú kritériumok hozzájárul-
nak a kockázatok csökkentéséhez, ami köz-
vetlen érdeke a vevőnek is, azonban kérdéses, 
hogy túlmennek-e ezen a szűk értelmezésen, 
és valóban elősegítik-e a teljes beszállítói lánc 
fenntarthatóbb működését gazdasági, társa-
dalmi és környezeti szempontból.
Ezeket az aggodalmakat támasztja alá egy 
kutatás, amely szerint a fenntartható be-
szállítói láncok a kkv-kat nagyobb menedzs-
ment- és kontrollkockázatoknak teszik ki, 
miközben csökkentik azok mozgásterét 
(Arend és Wisner, 2005). A kutatók úgy talál-
ták, hogy: 1. a kkv-k gyakran nem megfelelő-
en valósítják meg a SSCM-et; 2. nem állítják 
azt stratégiájuk középpontjába; és 3. nem 
szabad akaratukból döntenek az SSCM-ben 
való részvétel mellett.
Cote és szerzőtársai (2008) szerint a „kis 
beszállítók és bizonyos mértékig a közepes 
méretű vállalkozások számára is nehéz az 
erőforrások olyan kezdeményezésekre való 
felhasználása, amelyek nem kapcsolódnak 
elsődleges funkcióikhoz, mint a termékek 
előállítása és szolgáltatások nyújtása”.
A hazai vállalatok gyakorlatát Dobos és 
szerzőtársai (2010) vizsgálták. A szerzők 
megállapították, hogy a vállalatok a zöld be-
szerzést – amennyiben az elsősorban a jog-
szabályok követését jelenti – már nem ver-
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senyelőnyként, hanem minimális elvárásként 
értékelik. Felhívták a fi gyelmet azonban arra 
is, hogy „vevőként a beszerzők elsősorban a 
felelősségkizárás eszközét alkalmazzák, ami 
nem jelent igazi ösztönzőt a beszállítónak 
arra, hogy a fenntarthatóság szempontjait 
tekintve fejlődjön, hiszen ez számára nem 
jelent versenyelőnyt”.
Mindezen nehézségek ellenére a zöld be-
szerzés gyakorlati megvalósítására világ-
szerte számos példa létezik, amit a legtöbb 
fejlett országban kormányzati erőfeszítések 
is támogatnak. Az IGPN2 célja, hogy minden 
folyamat, termék, szolgáltatás a lehető leg-
kisebb környezeti hatást okozza, függetle-
nül előállítása, illetve fogyasztása helyétől. 
Az IGPN szerint a zöld beszerzés számos 
előnyt nyújt az azt alkalmazó szervezetek 
számára: a nyersanyagok, energiahordozók 
és a hulladékok hatékonyabb kezelése ál-
tal csökkenti a vállalati költségeket, javítja 
a beszerzési folyamat biztonságosságát, 
elősegíti az innovációt és javítja a vállalatok 
megítélését.
Az USA-ban az EPA3 adott ki útmutatót a 
vállalati anyaggazdálkodással és beszer-
zéssel foglalkozó szakemberek számára 
a környezeti szempontok beszerzési te-
vékenységbe való integrálásával kapcso-
latban. Útmutatójában az EPA a zöld be-
szerzés közvetlen pénzügyi előnyein kívül 
hangsúlyozza, hogy segítségével a válla-
latok csökkenthetik a veszélyes anyagok 
kezelésére és az ehhez tartozó képzési 
feladatokra fordított erőfeszítéseiket és az 
alkalmazott veszélyes anyagok mennyisé-
gét. Az ENSZ környezetvédelmi szerveze-
te, az UNEP is aktív a területen, és számos 
kiadványt jelentetett meg a fenntartható 
közbeszerzés témájában.
A Business for Social Responsibility Edu-
cation Fund nevű szervezet a beszállítók 
szempontjából vizsgálta a zöld beszerzés 
előnyeit, illetve lehetőségeit (BSR, 2001). 
A szervezet 25, az autóiparban, elektroni-
kai iparban működő, erdészeti termékeket 
gyártó, illetve üzleti szolgáltatásokat nyúj-
tó vállalat képviselőivel készített interjúkat, 
és megállapította, hogy a legtöbb megkér-
dezett vállalatot már megkeresték környe-
zeti kérdésekkel vállalati vevőik, amelyek 
alapján azok a környezeti teljesítményüket 
érintő intézkedéseket hoztak. E megkere-
sések igen eltérőek voltak a különböző ága-
zatokban: az autó- és elektronikai iparban 
például elsősorban a különféle veszélyes 
anyagok kiváltására, míg az erdészeti ter-
mékek előállításával foglalkozó vállalatok 

esetében a fenntartható erdőgazdálkodás-
ra vonatkozó kérdések voltak a jellemzők. 
Bár jóval kisebb mértékben, de a szolgál-
tatási szférában tevékeny vállalatokat is 
megkeresték már a vevőik környezeti kér-
désekkel. A kutatás szerint a beszállítók 
leggyakrabban amiatt panaszkodtak, hogy 
vásárlóik érdeklődnek környezeti teljesít-
ményük iránt, de ezeket a szempontokat 
általában nem integrálják megfelelően a 
beszerzési döntéseikbe, és azok továbbra 
is alapvetően a kínált termékek, illetve szol-
gáltatások árára épülnek.
Számos – elsősorban multinacionális – vál-
lalat folytat aktív tevékenységet a környe-
zetbarát beszerzés területén. A General 
Motors vezetésével jött létre több mint 
tíz évvel ezelőtt az autóipari óriást és be-
szállítóit, illetve az EPA-t magában foglaló 
együttműködés (SP – Suppliers Partnership 
for the Environment), amelynek célja az 
amerikai vállalatok versenyképességének és 
környezeti teljesítményének együttes javí-
tása. A szervezet az iparágban alkalmazott 
legjobb környezeti megoldások fórumául 
szolgál, és küldetése szerint különösen a ki-
sebb beszállítók számára nyújt segítséget. 
Az SP tevékenységét munkacsoportokon 
keresztül fejti ki, amelyek a nyersanyagok 
és energiahordozók hatékony felhasználá-
sára, a csomagolóanyagok környezetbarát 
tervezésére, a termelő vállalatok környezeti 
teljesítményének a mérésére és a fenntart-
ható termékek előállításának a lehetőségei-
re koncentrálnak. 
Az IBM is felismerte, hogy „egyetlen válla-
lat sem működik szigetként”, és az évi több 
mint 3 milliárd dolláros vásárlóerejét fe-
lelősen kell felhasználnia. A cég több mint 
száz másik elektronikaitermék-gyártóval, 
szoftver- és szolgáltatóvállalattal együtt 
elkészítette az elektronikai ipar felelős mű-
ködésére vonatkozó alapelveket (Electronic 
Industry Code of Conduct – EICC), amelyek a 
beszállítói láncokkal kapcsolatos szabályo-
kat határozzák meg. A vállalat ezek alapján 
rendszeresen auditálja beszállítóit, és szük-
ség szerint változtatásokat ér el azok mű-
ködésében.
Magyarországon elsősorban a multinacio-
nális vállalatok határoznak meg környezet-
védelmi, illetve társadalmi kritériumokat be-
szállítóikkal szemben, várhatóan ez a terület 
egyre fontosabbá válik a következő években. 
A Tisztább Termelés Magyarországi Köz-
pontja (TTMK) 2014 őszén kezdeményezett 
egy országos kutatást, amelynek célja, hogy 
felmérje a hazai autóipari beszállítói láncok 

helyzetét, a részt vevő vállalkozásokat mo-
tiváló tényezőket, illetve a kis- és közepes 
vállalatokra, azok fenntarthatósági telje-
sítményére gyakorolt hatásokat. A felmérés 
eredményeiről a Lépések következő számai-
ban adunk részletes ismertetést.
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