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Ajánlatkérőknek nevezzük a hatályos közbeszerzési 
törvény szerint közbeszerzésre kötelezett szervezeteket. 
Ezekre a szervezetekre általában az alábbi csoportbon-
tást alkalmazzuk az elemzések során:  

- regionális/helyi szintű szervezetek (pl.: önkor-
mányzatok);

- központi szintű szervezetek (pl.: minisztéri-
umok, költségvetési szervek);

- közjogi szervezetek (pl.: nonprofit szervezetek);

- közszolgáltató szervezetek (pl.: vízművek,
áram-, és gázszolgáltatók);

- támogatott szervezetek (pl.: alapítványok, egy-
házak),

- egyéb szervezetek, ide tartoznak pl. a Kbt. alá
önként csatlakozó szervezetek (intézmények,
szövetkezetek).

A központi szintű, a regionális szintű és a közjogi szer-
vezetekre a „klasszikus ajánlatkérők” közbeszerzési ter-
minológiát is használjuk.  

(A Közbeszerzési Hatóság 2019. április 1. napjától 
naprakész nyilvántartást vezet az ajánlatkérő szerveze-
tekről, melyet a honlapján közzé is tesz. Itt meg kell 
jegyezni, hogy ebben a nyilvántartásban a legtöbb szer-
vezet regionális/helyi szintű ajánlatkérőként van 
regisztrálva.) 

Az első két ábra a közbeszerzési eljárások számát és 
értékét ábrázolja az ajánlatkérők típusa szerinti megosz-
lásban az elmúlt három évre vonatkozóan. Az 1. ábrán 
látható, hogy az ajánlatkérők 2021. évben az azt meg-
előző 2020-as évhez képest, nagyon hasonló arányok-
ban bonyolítottak közbeszerzéseket az eljárások számát 
illetően. A diagramon a legszembetűnőbb a regioná-
lis/helyi szintű szervezetek magas, majdnem 50 száza-
lékot elérő aránya (46,3%) a 2019. évre vonatkozóan. 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

2019 2020 2021

db

Forrás: Közbeszerzési Hatóság

1. ábra A közbeszerzési eljárások száma az ajánlatkérők típusa szerint (db),
2019-2021

Regionális/Helyi szintű Közjogi Közszolgáltató
Központi szintű Támogatott Egyéb
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A közbeszerzések értékét tekintve változatosabb képet 
figyelhetünk meg (lásd: 2. ábra). Elmondható, hogy 
mindhárom évben a közjogi szervezetek folytattak le 
legnagyobb értékben közbeszerzéseket és dominan-
ciájuk évről évre növekedett, 2021-re megközelítette az 
50 százalékos arányt. 
Az 1. táblázatban szerepelnek a 2021. évi közbeszerzési 
eljárások részletes adatai az ajánlatkérők típusa szerint. 
Ebből kiolvasható, hogy 2021-ben (is) a regionális/helyi 
szintű ajánlatkérők bonyolították le a legtöbb közbe-
szerzést, szám szerint 2807 darabot, ez az eredményesen 

zárult közbeszerzések több mint a harmadát jelentette 
(37%). Az eljárások összértékének tekintetében azonban 
a közjogi szervezetek álltak az első helyen 1992,2 milli-
árd forint értékkel, (habár ehhez csak 1739 eljárás 
kapcsolódott), így az eljárások összértékének közelí-
tőleg fele (47,2%) a közjogi szervezetek közbeszerzé-
seihez volt köthető. 2021-ben, hasonlóan a 2020-as 
állapothoz, a legkisebb súllyal a támogatott szervezetek 
szerepeltek, az eljárások számának tekintetében 2 % 
alatt maradt az arányuk, értékarányuk pedig az 1 száza-
lékot sem érte el (0,7%). 

1. táblázat: 2021. évi közbeszerzési eljárások részletes adatai az ajánlatkérők típusa szerint

Ajánlatkérők 
típusa 

Eljárások száma 
(db) 

Eljárások 
összértéke (Mrd Ft) 

Eljárások számának 
aránya (%) 

Eljárások értékének 
aránya (%) 

Regionális/helyi 
szintű szervezetek 

2807 699,4 36,6% 16,6% 

Közjogi szervezetek 1739 1 992,2 22,7% 47,2% 

Központi szintű 
szervezetek 

455 301,0 5,9% 7,1% 

Közszolgáltató 
szervezetek 

672 345,0 8,8% 8,2% 

Támogatott 
szervezetek 

147 29,7 1,9% 0,7% 

Egyéb 1856 854,5 24,2% 20,2% 

Összesen 7676 4 221,8 100,0% 100,0% 
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2. ábra A közbeszerzési eljárások értéke az ajánlatkérők típusa szerint (Mrd
Ft), 2019-2021

Regionális/Helyi szintű Közszolgáltató
Központi szintű
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Közjogi 
Támogatott Egyéb



47 

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ PLUSZ   2022. IV. évfolyam 12. szám 

A nemzeti eljárásrenden belül (lásd: 3. ábra) is a regio-
nális/helyi szintű ajánlatkérők játszották a legfontosabb 
szerepet, az eljárások több mint a felét (51,2%) ezek a 
szervezetek bonyolították le és ez az összértéknek is 
több mint a felét jelentette (52,5%). A közjogi szerve-
zetek is jelentős, 20 százalék körüli hányadot képviselve 
járultak hozzá a közbeszerzések darabszámához és 
összértékéhez, viszont a központi szintű-, a közszolgál-
tató- és a támogatott szervezetek szinte elhanyagolható, 
5 százalék vagy az alatti arányban vettek csak részt a 
közbeszerzésekből, mind az eljárások számának, mind 
értékének tekintetében.  

Az uniós eljárásrenden belül (lásd: 4. ábra) viszont 
egészen más a helyzet, a legtöbb eljárást, 1074 darabot – 
ami az összes eljárásnak több, mint harmadát jelentette 
–, az egyéb kategóriába tartozó szervezetek folytatták le, 

mintegy 780 milliárd forint értékben, ami az összérték 
ötödét tette ki. Az eljárások értékét tekintve a közjogi 
szervezetek álltak az első helyen 1870 milliárd forint 
összegű közbeszerzéseikkel, ami az összérték több mint 
a fele volt 2021-ben, miközben ezekhez a szerve-
zetekhez az eljárások csupán 27,5 százaléka kapcso-
lódott. A regionális ajánlatkérők viszont nem játszottak 
jelentősebb szerepet, a közbeszerzések 15 százalékát 
bonyolították le, csak úgy, mint a közszolgáltató 
szervezetek, értékarányban pedig még kisebb hányadot 
képviseltek. A központi szintű szervezetekhez köthető 
közbeszerzések aránya 10 százalék alatt maradt mind az 
eljárások számának, mind az értékének tekintetében. Az 
ábrából jól látszik az is, hogy a támogatott szerveze-
tekhez, mint ajánlatkérőkhöz köthető közbeszerzések 
nem érték el az uniós értékhatárt, vagyis nem szerepel-
nek az uniós eljárásrendben. 
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3. ábra: A közbeszerzési eljárások számának (db) és értékének (Mrd Ft) megoszlása
a nemzeti eljárásrendben az ajánlatkérők típusa szerint, 2021
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Forrás: Közbeszerzési Hatóság
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A beszerzés tárgya (építési beruházás, árubeszerzés, 
szolgáltatás-megrendelés) szerint vizsgálva az adato-
kat (lásd: 5. és 6. ábra), megállapítható, hogy a 
regionális/helyi szintű ajánlatkérők bonyolították le a 
legtöbb építési beruházást (1854 db), ami az építési 
beruházások összes számán belül több, mint 60 
százalékos arányt képvisel (62,1%) és fordítva is hasonló 
értéket kapunk: a regionális/helyi szervezetek közbe-
szerzéseinek kétharmada építési beruházás volt (66%). 
Ha az árubeszerzésen belüli arányokat vizsgáljuk, 
akkor az látszik, hogy az egyéb szervezetek folytatták le 
a legtöbb eljárást, szám szerint 978 darabot, ezzel több, 
mint 37 százalékot képviselve az összes árubeszerzésen 

belül. A szolgáltatás-megrendelések harmadát pedig a 
közjogi szervezetek bonyolították le, 687 darab közbe-
szerzési eljárással. A közjogi szervezetek esetében ez a 
beszerzési típus elérte majdnem a 40 százalékos arányt. 
A közszolgáltató-, és egyéb szervezetek által lefolytatott 
közbeszerzések több, mint fele árubeszerzés tárgyú 
eljárás volt, a központi szintű szervezetek beszerzé-
seinek közel fele (46,2%) pedig szolgáltatás-megren-
delés. A támogatott szervezetekhez kapcsolódó közbe-
szerzések kicsi számossága miatt torzult arányok álltak 
elő: több, mint 90 százalék az építési beruházások 
aránya, emellett 5 százalék alatt marad az árubeszer-
zéseké és a szolgáltatás-megrendeléseké is.  
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4. ábra: A közbeszerzési eljárások számának (db) és értékének (Mrd Ft) megoszlása
az uniós eljárásrendben az ajánlatkérők típusa szerint, 2021
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5. ábra: A 2021. évi közbeszerzési eljárások száma (db) a beszerzések tárgya és 
az ajánlatkérők típusa szerint 

Regionális/helyi szintű Közjogi Központi szintű Közszolgáltató Támogatott Egyéb
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6. ábra: A 2021. évi közbeszerzési eljárások száma (db) az ajánlatkérők típusa és a
beszerzések tárgya szerint

Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás-megrendelés
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Ha a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv-k) által 
elnyert közbeszerzési eljárásokat vizsgáljuk az ajánlat-
kérők típusa szerint (7. ábra), azt láthatjuk, hogy az 
eljárások számának arányait tekintve a megoszlás 
nagyon hasonló az összes eljárás arányaihoz (8. ábra), 
legfeljebb 1-2 százalékpontos az eltérés mértéke és az 
egyes ajánlatkérők sorrendje is megegyezik mindkét 
esetben. A legtöbb eljárást a kkv nyertesek közül is a 
regionális/helyi szintű ajánlatkérők bonyolították le, 
2515 darabot a 6530-ból, az eljárások számának ez 
majdnem 40 százalékát (38,5%) tette ki. Második helyen 
az egyéb szervezetek álltak 1567 db eljárással (24%), 
őket követték nem sokkal lemaradva a harmadik helyen 
a közjogi szervezetek a több mint 20 százalékos 
részesedésükkel: 1415 db olyan közbeszerzési eljárás 
volt 2021-ben, melyet közjogi szervezetek folytattak le 

és kkv-k nyertek el. A központi szintű-, a közszol-
gáltató- és a támogatott szervezetek eljárásainak aránya 
kkv nyertesek között 10 % alatt maradt, ez utóbbiak 
bonyolították le a legkevesebb eljárást (145 db), ami 
csupán 2 százalék körüli arányt jelentett.  
Az eljárások értékének megoszlása is hasonló az összes 
eljárás és a kkv nyertes eljárások esetében – amint azt a 
diagramokon a jobboldali hengerek szemléltetik – bár 
valamivel nagyobb eltéréseket tapasztalhatunk, mint az 
eljárások számának megoszlása kapcsán. Egyedül a 
közjogi szervezetek közbeszerzéseinek az értékaránya 
mutat 5 százalékpontnál nagyobb különbséget: ezek a 
szervezetek körülbelül 40 százalékban vették ki a 
részüket a kkv nyertes eljárások összértékből, míg az 
összes eljárás esetében az arányuk meghaladta a 47 
százalékot.  
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7. ábra A kkv-k által elnyert közbeszerzési eljárások számának és értékének megoszlása
az ajánlatkérők típusa szerint, 2021

Regionális/helyi szintű Közjogi Központi szintű Közszolgáltató Támogatott Egyéb
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Az egyes ajánlatkérői csoportok környezetvédelmi (zöld) és szociális szempontú közbeszerzéseinek arányait a 9.-12. 
ábrák szemléltetik.
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8. ábra  A közbeszerzési eljárások számának és értékének megoszlása az ajánlatkérők
típusa szerint, 2021.

Regionális/helyi szintű Közjogi Központi szintű Közszolgáltató Támogatott Egyéb
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Amint az a kördiagramokból szembetűnő, 2021-ben 
mind a zöld, mind a szociális szempontokat legtöbbször 
a regionális/helyi szintű szervezetek vették figyelembe 
a közbeszerzési eljárásaik során. A 9. ábrán jól látható az 
is, hogy a zöld közbeszerzések közel háromnegyedét a 
regionális/helyi szintű ajánlatkérők bonyolították le és 
ezek a közbeszerzések több, mint 70 százalékát tették ki 

a zöld eljárások összértékének. (10. ábra). A többi 
szervezet részesedése a zöld közbeszerzésekből 10 szá-
zalék alatt maradt, kivéve az egyéb szervezetek 
értékarányát, ami 12,6 százalék volt.  

A szociális szempontú közbeszerzéseken belül még 
nagyobb hányadot képviseltek a regionális/helyi szintű 
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9. ábra A zöld közbeszerzések számának
megoszlása (%) az ajánlatkérők típusa

szerint, 2021
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Forrás: Közbeszezési Hatóság
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10. ábra A zöld közbeszerzések értékének
megoszlása (%) az ajánlatkérők típusa

szerint, 2021
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Forrás: Közbeszezési Hatóság
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11. ábra A szociális közbeszerzések
számának megoszlása (%) az ajánlatkérők 

típusa szerint, 2021
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típusa szerint, 2021 
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szervezetek: az eljárások számának több, mint a három-
negyedét tették ki, az eljárások értékarányából pedig 85 
százalék fölötti részesedést értek el. Jelentősebb rész-
arányt képviseltek még a központi szintű szervezetek a 
szociális szempontokat figyelembevevő közbeszerzések 
számán belül (11,5%), de értékarányuk csak 6,8 
százalékot tett ki. 

A rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint a közszol-
gáltató szervezetek egyáltalán nem vettek figyelmebe 
szociális szempontokat a közbeszerzéseik során és a 
zöld szempontok is csak elhanyagolható mértékben 
jelentek meg: 2 % alatt maradt az arányuk mind az 
eljárások számának, mind az értékének tekintetében. 

Az egyes ajánlatkérői csoportok közbeszerzési eljárá-
sainak számát negyedévenként vizsgálva (13. ábra), 
megállapítható, hogy a regionális/helyi szintű szerve-
zetek minden negyedévben kb. 30-40 százalékát 
bonyolították le az eljárásoknak. Az is elmondható, 
hogy a regionális-, a közszolgáltató-, és egyéb szerve-
zetek által lefolytatott közbeszerzési eljárások száma 

viszonylag egyenletes eloszlást mutatott az egyes 
negyedévek között, azaz az egyes negyedévekben az 
eljárások közelítőleg a negyedét folytatták le. A közjogi-
, központi szintű- és támogatott szervezetek eljárásai-
nak megoszlása az egyes negyedévek között már 
nagyobb eltéréseket mutatott, a minimum és a maxi-
mum értékek különbsége meghaladta a 10 százalék-
pontot.  
Az eljárások értékét tekintve változatosabb a helyzet 
(14. ábra), ugyanis nem a regionális/helyi szintű aján-
latkérőkhöz tartoztak a legnagyobb értékű közbeszer-
zések, ezekhez csak az összérték 15-19 százaléka 
kapcsolódott. Az első negyedévben az egyéb szerve-
zetek, míg a 2-4. negyedévben pedig kiugró értékekkel 
a közjogi szervezetek végeztek az első helyen az 
eljárások összértékének tekintetében, úgy, hogy az 
utolsó negyedéveben az összérték több mint a fele (55%-
a) ez utóbbi intézményekhez volt köthető. A támogatott
szervezetek részesedése elhanyagolható volt az egyes
negyedéveket illetően, ahogy az egész évre érvényesen
is 1 százalék alatt maradt.

1. negyedév
2. negyedév

3. negyedév
4. negyedév

0

100

200

300

400

500

600

700

800

db

Forrás: Közbeszerzési Hatóság

13. ábra A közbeszerzési eljárások száma (db) negyedévenként, az ajánlatkérők
típusa szerint, 2021
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Az ajánlatkérők régiója szerint is vizsgálhatjuk a közbe-
szerzési eljárásokat, de ebben az esetben figyelmen 
kívül kell hagynunk azt a kb. 550 db eljárást, amiben 
több ajánlatkérő, több megyével szerepel, mert egyéb-
ként nem lenne egyértelmű a besorolás.  

A 15. ábra diagramja a közbeszerzési eljárások számará-
nyait ábrázolja a magyarországi tervezési-statisztikai 
régiók (NUTS 2) és az ajánlatkérők típusai szerinti 
felosztásban. Látható az ábrából, hogy az ajánlatkérői 
csoportokhoz kapcsolódó közbeszerzések megoszlása a 
vidéki régiókban nagyjából egyforma volt, a minimális 
és maximális arányok közötti különbség nem érte el a 15 
százalékpontot. 

Budapest kivételével igaz az az állítás is a régiókra, 
hogy a regionális/helyi szintű ajánlatkérők bonyolí-
tották le a közbeszerzések több mint felét, 50-60 
százalékát, Közép-Dunántúlon majdnem a kétharma-
dát. A központi szintű- és a támogatott szervezetek 
eljárásainak számaránya nem volt releváns, minden 

egyes régióban 4 százalék alatt maradt. A közjogi szer-
vezetek az észak-magyarországi régiótól eltekintve 
(5,1%), 10-15 % körüli értékeket vettek fel, a közszolgál-
tató szervezetek beszerzéseinek arányai 2-12 százalékot 
értek el. Budapesten ezektől eltérő arányokat figyelhe-
tünk meg: a közjogi szervezetek folytatták le a legtöbb 
közbeszerzési eljárást, több mint 1000 darabot, ez 36,8 
százalékos arányt jelentett és ezek összértékének az 
aránya meghaladta a 60 százalékot (63,7%, 1805 Mrd Ft). 
A budapesti regionális/helyi szintű szervezetek kis 
mértékben vették csak ki részüket a közbeszerzési 
eljárásokból, számarányban 10 százalékot, értékarány-
ban csupán 3 százalékot képviselve.  

A 16. ábrán látható, hogy az eljárások értékének meg-
oszlása többé-kevésbé hasonló arányokat mutat a szám-
arányokéhoz képest, kivételt képez ez alól a budapesti 
közjogi szervezetek közbeszerzéseinek értékaránya, 
valamint az észak-alföldi közszolgáltató szervezetek 
értékaránya, melyek jelentős nagyságrendűek. Elmond-
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Forrás: Közbeszerzési Hatóság

14. ábra: A közbeszerzési eljárások értéke (Mrd Ft) negyedévenként, az ajánlatkérők
típusa szerint, 2021.
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ható az is, hogy a közszolgáltatók kevesebb, de nagyobb 
értékű eljárást bonyolítottak le, míg a regionális 

ajánlatkérők inkább fordítva, több, de kisebb értékű 
közbeszerzést folytattak le. 
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Régiók

15. ábra A közbeszerzési eljárások számának megoszlása a magyarországi régiók és 
az ajánlatkérők típusa szerint, 2021. 

Regionális/helyi szintű Közjogi Központi szintű Közszolgáltató Támogatott Egyéb
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Régiók

16. ábra A közbeszerzési eljárások értékének megoszlása a magyarországi régiók és 
az ajánlatkérők típusa szerint, 2021. 
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