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I. A magyar közbeszerzések volumene 

1.  Az eredményes közbeszerzési eljárások számának (db) és értékének (Mrd Ft) 

alakulása 2012 és 2022 között 

A 2022. évben az ajánlatkérők összesen 7894 db eredményes közbeszerzési eljárást folytattak 

le, ami minimálisan meghaladta a 2021. évben mért adatot. Ezen eljárások végleges összértéke 

4590,3 milliárd forintot tett ki, ami, 8,7%-kal haladta meg az előző évi közbeszerzések értékét. 

2. A közbeszerzési eljárások száma (db) és értéke (Mrd Ft) főbb beszerzési tárgyak 

szerint a 2022. évben 
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2022-ben a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is az építési beruházás bizonyult a 

legjelentősebb kategóriának a beszerzések tárgyát tekintve, ugyanis a közbeszerzési 

eljárások 37,7%-át, értékének pedig 58,9%-át tették ki. Az eljárások számának kb. egyharmadát 

(32,8%-át), érték szerint pedig ötödét (20%) az árubeszerzések alkották, míg a közbeszerzések 

további 29,5%-át, érték szerint pedig szintén kb. az ötödét (21,1%-át) a szolgáltatás-

megrendelések jelentették, hasonlóan, mint a 2021. évben. Az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó közbeszerzések a korábbi növekvő tendenciához képest 2022-ben már 

stagnálást mutattak az előző évhez viszonyítva, mind az eljárások számát, mind pedig az 

értékét tekintve. 
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3. A hirdetmények számára vonatkozó adatok 2016 és 2022 között 

A 2022. évben – meghaladva a korábbi években mért adatokat – összesen 28 704 db 

hirdetmény került iktatásra és feldolgozásra a Közbeszerzési Hatóság által. 

A hirdetmények ellenőrzése mellett erre irányuló kérelem esetén a Közbeszerzési Hatóság a 

közbeszerzési dokumentumok ellenőrzését is elvégezte. Hiánypótlási felhívások 2022-ben 

rekordszámban kerültek kiadásra, összesen 27 928 alkalommal. 
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II.  Továbbra is jelentős a kkv-szektor szerepe 

1. A nyertes mikro-, kis- és középvállalkozásokat (kkv) tartalmazó közbeszerzések aránya 

2012 és 2022 között 

 

2. A nyertes kkv-t tartalmazó közbeszerzések számának (db) és értékének (Mrd Ft) 

alakulása 2012 és 2022 között 
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III. Biztosított a verseny 

1. Az egyajánlatos közbeszerzési eljárások főbb mutatói 2016 és 2022 között 

2022-ben minden eredményesen lefolytatott 100 közbeszerzési eljárásból 84 db-ot a kkv-k 

nyertek, ami közel ugyanannyi, mint a korábbi évben, miközben minden közbeszerzésben 

elköltött 100 forintból 50 forintot a kkv-k vittek, tehát a 2022. évi közbeszerzések értékének 

feléhez kapcsolódott nyertes kkv. 
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A közbeszerzési piacon tapasztalható versenyhelyzet egyik fontos mérőszáma az egyajánlatos 

eljárások alakulása, amelyek számaránya 2022-ben csökkenő tendenciát mutatott a nemzeti- 

és uniós eljárásrendben is. Az Európai Bizottság szerződésalapú módszertana szerint 

vizsgálva az egyajánlatos közbeszerzéseket – tekintettel az egyajánlatos közbeszerzések 

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

foglaltakra1 – 2022-ben csökkenő tendencia volt megfigyelhető az egyajánlatos szerződések 

számarányát illetően is. 

                       
1 Az egyajánlatos szerződésekre vonatkozó ábrák a keretmegállapodások részteljesítéséhez kapcsolódó eljárások 
nélküli, becsült adatokat tartalmazzák, tekintettel arra, hogy az ilyen típusú eljárások szűrése az ajánlatkérők által 
megadott szabadszöveges hirdetménytartalmak alapján csak megközelítően végezhető el. 

Az Európai Bizottság által közzétett Belső Piaci Eredménytábla módszertana alapján az 

egyajánlatos szerződések számának aránya az uniós eljárásrendben a 2022. év végére 

megközelítőleg 34,6%-ra csökkent, ami 6,6 százalékponttal volt alacsonyabb, mint a 2021. évi 

adat, miközben a nemzeti eljárásrendben az egyajánlatos szerződések számaránya mindössze 

20,5%-ot tett ki. Hangsúlyozandó, hogy a Gyorsjelentésben szereplő egyajánlatos szerződésekre 

vonatkozó statisztikák módszertanilag eltérnek az Európai Bizottság kondicionalitási 

eljárásának feltételeiben meghatározott mutatóktól, amelyek számítása és nyomon követése 

nem tartozik a Közbeszerzési Hatóság feladatköréhez. 
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2. A hirdetmény nélküli tárgyalásos (HNT) eljárások főbb mutatói 

 

Megjegyzés: A megindított eljárások száma az áthúzódó hatás miatt eltér a lezárult eljárások számától. 
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A közbeszerzési piacon fennálló versenyhelyzet másik fontos mérőszáma a hirdetmény 

nélküli tárgyalásos (HNT) eljárások alakulására vonatkozó adatok, amelyek alapján 2022-ben 

az eredményesen zárult HNT-k számaránya továbbra is kimondottan alacsony szinten 

maradt a nemzeti eljárásrendben, miközben ugyanezen mutató az uniós eljárásrendben 

alacsonyabb volt a korábbi évhez képest. 
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3. A közbeszerzési eljárásokra jutó ajánlatok átlagos száma 2012 és 2022 között 

Az ajánlatok átlagos száma 2022-ben 6,6 darab volt, ami jól szemlélteti, hogy jelentős a 

verseny a hazai közbeszerzések terén, hiszen egy eljárás esetén mintegy 7 ajánlatból kell 

kiválasztani a legjobbat. Az egy közbeszerzési eljárásra jutó ajánlatok száma változatlanul 

magas, ugyanúgy, mint az előző években, továbbra is meghaladva az elmúlt 11 év átlagát. 


