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1. Bevezetés 

Magyarország Kormánya elkötelezett a hazai közbeszerzések átláthatóságának és 

hatékonyságának folyamatos javítása, a mikro-, kis- és közepes vállalkozások 

közbeszerzésekben való részvételének elősegítése és a közbeszerzésekben a verseny szintjének 

növelése iránt. Ezen célok elérésének indikátora – többek között – az egyajánlatos 

közbeszerzések számának az összes közbeszerzéshez viszonyított aránya, amellyel 

kapcsolatban Magyarország Kormánya a 1027/2021. (II. 5.) Korm. határozatban fejezte ki 

elkötelezettségét amellett, hogy az egyajánlatos közbeszerzések arányát 15%-nál alacsonyabb 

mértékűre csökkentse. 

A fent említett cél megvalósításának elősegítése érdekében került elfogadásra az egyajánlatos 

közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. 

rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), amely 2022. március 15. napján lépett hatályba. 

A Korm. rendelet 8. § és 10. § (4) bekezdése értelmében a közbeszerzésekért felelős miniszter  

az egyajánlatos közbeszerzések arányára vonatkozó adatokat folyamatosan figyelemmel kíséri, 

amelyek alapján évente elemzést készít, és az elemzés eredményeit első alkalommal 2022. 

április 30-ig közzéteszi. 

Az egyajánlatos közbeszerzés fogalma valamennyi olyan közbeszerzés útján megkötött 

szerződést magába foglal, amelynek elnyerése érdekében csupán egy gazdasági szereplő 

nyújtott be ajánlatot az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetményben megadott adatok 

alapján. Az egyajánlatos közbeszerzések aránya kiszámításának módszertanát a Korm. rendelet 

4. §-a határozza meg, az Európai Bizottság egyajánlatos közbeszerzések kiszámítására 

vonatkozó módszertanával1 összhangban. Az e jelentésben szereplő statisztikai kimutatások az 

előzőek szerinti módszertan alapján készültek.  

A fentiekre tekintettel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 

Kbt.) 61. § (5) bekezdése szerinti részajánlattételi lehetőség biztosítása esetén a közbeszerzések 

száma közbeszerzési eljárási részenként került figyelembe vételre, valamint az érintett 

közbeszerzések az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmények közzétételének 

időpontja szerint kerültek meghatározásra. 

A jelentésben bemutatott statisztikai kimutatások nem tartalmazzák: 

 az eredménytelen közbeszerzési eljárásokat vagy eljárási részeket, 

 a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásokat, 

 a keretmegállapodás alapján megvalósított beszerzéseket, 

 a dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányuló eljárásokat, 

 a dinamikus beszerzési rendszer alapján megvalósított beszerzéseket, 

                                                           
1https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/policy_areas/public-procurement_en   

https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/policy_areas/public-procurement_en
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 a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásokat és  

 a hirdetmény nélküli koncessziós beszerzési eljárásokat. 

A Korm. rendeletben foglaltakon túlmenően – tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet csak az 

egyajánlatos közbeszerzések darabszámán és számarányán alapuló mutatókat alkalmaz – 

megjegyzendő, hogy az egyajánlatos közbeszerzések értékével kapcsolatos mutatók számítása 

a közbeszerzési szerződések szerződéskori értéke alapján történt. A nem forintban megadott 

szerződéses értékek a szerződéskötés napján irányadó, a Magyar Nemzeti Bank honlapján 

közzétett2 középárfolyamon kerültek átváltásra. 

Az elemzés több szempont szerint is vizsgálja az egyajánlatos közbeszerzések számának és 

értékének alakulását. 

Az elemzés eljárásrendek szerint megkülönbözteti, illetve külön-külön és együttesen is 

vizsgálja: 

 az uniós eljárásrendben lefolytatott, azaz az uniós értékhatárt3 elérő becsült értékű, és a 

 nemzeti eljárásrendben lefolytatott, azaz az uniós értékhatárt el nem érő, de a nemzeti 

értékhatárt4 elérő becsült értékű közbeszerzéseket. 

Finanszírozási források tekintetében elhatárolásra kerültek: 

 az uniós forrásból finanszírozott közbeszerzések, amelyek az eredménytájékoztatóban 

megadott információ alapján uniós forrás felhasználásához kapcsolódnak, illetve a 

 nemzeti forrásból finanszírozott közbeszerzések, amelyek uniós forrást 

felhasználásához nem kapcsolódnak. 

Végül, az elemzés a Kbt. által nevesített beszerzési tárgyak szerinti felosztást is alkalmaz: 

 árubeszerzés: forgalomképes és birtokba vehető ingó dolog tulajdonjogának vagy 

használatára, hasznosítására vonatkozó jognak – vételi joggal vagy anélkül történő – 

megszerzése az ajánlatkérő részéről. Az árubeszerzés magában foglalja a beállítást és 

az üzembe helyezést is. 

 szolgáltatás megrendelése: árubeszerzésnek és építési beruházásnak nem minősülő 

olyan beszerzés, amelynek tárgya különösen valamely tevékenység megrendelése az 

ajánlatkérő részéről. 

(Az Egységes Piaci Eredménytábla szerinti módszertan alkalmazásában szolgáltatás 

megrendelése alatt a szolgáltatási koncessziós beszerzéseket is érteni kell.)  

                                                           
2 https://www.mnb.hu/arfolyamok  
3https://kozbeszerzes.hu/media/documents/Elnoki_tajekoztato_a_2022.__januar_1_jetol_hatalyos_ertekhatarokr

ol.pdf 
4https://kozbeszerzes.hu/media/documents/Elnoki_tajekoztato_a_2022.__januar_1_jetol_hatalyos_ertekhatarokr

ol.pdf 

https://www.mnb.hu/arfolyamok
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 építési beruházás: a következő valamely munka megrendelése (és átvétele) az 

ajánlatkérő részéről: 

a) a Kbt. 1. mellékletben felsorolt tevékenységek egyikéhez kapcsolódó munka 

kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott tervezése együtt; 

b) építmény kivitelezése vagy kivitelezése és külön jogszabályban meghatározott 

tervezése együtt; 

c) az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelő építmény bármilyen 

eszközzel vagy módon történő kivitelezése.  

(Az Egységes Piaci Eredménytábla szeriti módszertan alkalmazásában építési 

beruházás alatt az építési koncesziós beszerzéseket is érteni kell.)  

  



6 
 

2. Az egyajánlatos közbeszerzések arányának alakulása eljárásrendek szerinti 

bontásban 

Az egyajánlatos közbeszerzések darabszám szerinti aránya a közbeszerzési piacon 

tapasztalható versenyhelyzet alapvető, egyben egyik legegyszerűbb indikátora, amelyet az 

Európai Bizottság is közzétesz az Egységes Piaci Eredménytábla keretében.5 

1. ábra: Egyajánlatos közbeszerzések arányának alakulása darabszám tekintetében, 

eljárásrendek szerinti bontásban 

 

2. ábra: Egyajánlatos közbeszerzések arányának alakulása érték tekintetében, eljárásrendek 

szerinti bontásban 

  

                                                           
5 https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/policy_areas/public-procurement_en   
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3. Az egyajánlatos közbeszerzések arányának alakulása az egyes eljárásrendek és 

finanszírozási formák szerint 

3.1. Az egyajánlatos közbeszerzések arányának alakulása darabszám tekintetében az 

egyes eljárásrendek és finanszírozási formák szerint 

Az egy ajánlatos közbeszerzések számának finanszírozási források szerinti megoszlását a 2019-

2021. évek tekintetében az alábbi diagramok szemléltetik. 

3. ábra: Egyajánlatos közbeszerzések számának aránya finanszírozási formák tekintetében, 

nemzeti és uniós eljárásrend együttesen 

 

4. ábra: Egyajánlatos közbeszerzések számának aránya finanszírozási formák tekintetében, 

nemzeti eljárásrend  
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5. ábra: Egyajánlatos közbeszerzések számának aránya finanszírozási formák tekintetében, 

uniós eljárásrend 

 

3.2. Az egyajánlatos közbeszerzések arányának alakulása érték tekintetében az egyes 

eljárásrendek és finanszírozási formák szerint 

Az egy ajánlatos közbeszerzések értékének finanszírozási források szerinti megoszlását a 2019-

2021. évek tekintetében az alábbi diagramok szemléltetik. 

6. ábra: Egyajánlatos közbeszerzések értékének aránya finanszírozási formák tekintetében, 

nemzeti és uniós eljárásrend együttesen 
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7. ábra: Egyajánlatos közbeszerzések értékének aránya finanszírozási formák tekintetében, 

nemzeti eljárásrend 

 

8. ábra: Egyajánlatos közbeszerzések értékének aránya finanszírozási formák tekintetében, 

uniós eljárásrend 
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4. Az egyajánlatos közbeszerzések beszerzési tárgyak szerinti megoszlása 

4.1. Az egyajánlatos közbeszerzések darabszámának beszerzési tárgyak szerinti 

megoszlása 

Az egy ajánlatos közbeszerzések számának beszerzési tárgyak szerinti megoszlását a 2019-

2021. évek tekintetében az alábbi diagramok szemléltetik. 

9. ábra: Az egyajánlatos közbeszerzések darabszámának beszerzési tárgyak szerinti 

megoszlása, nemzeti és uniós eljárásrend együttesen 

 

10. ábra: Az egyajánlatos közbeszerzések darabszámának beszerzési tárgyak szerinti 

megoszlása, nemzeti eljárásrend 
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11. ábra: Az egyajánlatos közbeszerzések darabszámának beszerzési tárgyak szerinti 

megoszlása, uniós eljárásrend 

 

4.2. Az egyajánlatos közbeszerzések értékének beszerzési tárgyak szerinti megoszlása 

Az egy ajánlatos közbeszerzések értékének beszerzési tárgyak szerinti megoszlását a 2019-

2021. évek tekintetében az alábbi diagramok szemléltetik. 

12. ábra: Egyajánlatos közbeszerzések értékének beszerzési tárgyak szerinti megoszlása, 

nemzeti és uniós eljárásrend együttesen 
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13. ábra: Egyajánlatos közbeszerzések értékének beszerzési tárgyak szerinti megoszlása, 

nemzeti eljárásrend 

 

 

14. ábra: Egyajánlatos közbeszerzések értékének beszerzési tárgyak szerinti megoszlása, 

uniós eljárásrend 
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5. Az egyajánlatos közbeszerzések arányának alakulása az egyes beszerzési tárgyakon 

belül 

5.1. Az egyajánlatos közbeszerzések darabszám szerinti arányának alakulása az egyes 

beszerzési tárgyakon belül 

Az egyajánlatos közbeszerzések számának beszerzési tárgyakon belüli arányát a 2019-2021. 

évek tekintetében az alábbi diagramok szemléltetik. 

15. ábra: Egyajánlatos közbeszerzések számának aránya az egyes beszerzési tárgyakon 

belül, nemzeti és uniós eljárásrend együttesen 

 

16. ábra: Egyajánlatos közbeszerzések számának aránya az egyes beszerzési tárgyakon 

belül, nemzeti eljárásrend 
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17. ábra: Egyajánlatos közbeszerzések számának aránya az egyes beszerzési tárgyakon 

belül, uniós eljárásrend  

 

5.2. Az egyajánlatos közbeszerzések érték szerinti arányának alakulása az egyes 

beszerzési tárgyakon belül 

Az egyajánlatos közbeszerzések értékének beszerzési tárgyakon belüli arányát a 2019-2021. 

évek tekintetében az alábbi diagramok szemléltetik. 

18. ábra: Egyajánlatos közbeszerzések értékének aránya az egyes beszerzési tárgyakban, 

nemzeti és uniós eljárásrend együttesen 
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19. ábra: Egyajánlatos közbeszerzések értékének aránya az egyes beszerzési tárgyakon 

belül, nemzeti eljárásrend 

 

20. ábra: Egyajánlatos közbeszerzések értékének aránya az egyes beszerzési tárgyakban, 

uniós eljárásrend 
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