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Magyarország Alaptörvénye M) cikkének (2) bekezdése kimondja, hogy Magyarország biztosítja a 
tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Közgazdasági alapelv, hogy a verseny hosszú távú fenntartása 
alapvető a fogyasztók és a vállalkozások érdekei érvényesítése, a piacok megfelelő működése 
szempontjából. Jelen tanulmányban részletezettek szerint megvizsgáltuk az építőipari vállalkozások alkotta 
piac szerkezetét, a különböző építmény alcsoportokban a 2017-2020. években előállított termelési érték 
szerkezetét, egyes versenyfelügyeleti eseteket és az állam, mint megrendelő szerepét az építési beruházások 
terén. Legfontosabb megállapításainkat az alábbiakban összegezzük: 

1. A hazai építőipari vállalkozások három ezredét kitevő 50 főnél többet foglalkoztató vállalkozások 
a termelési érték közel egyharmadát állították elő. 

Az építőipar vállalati piacszerkezete nem módosult szignifikánsan az elemzett időszakban. A vállalkozások 
közel 90%-át kitevő 1-4 főt foglalkoztatók, és a legnagyobb, 50 főt meghaladó foglalkoztatók a szektor 
termelési értékének közelítőleg egyharmadát-egyharmadát állították elő.   

2. Számos tényező változásának eredményeként az építőipari árszintek emelkedése meghaladta az 
infláció mértékét. 

Kiemelkedő volt az ipari épületek és raktárak, valamint a lakóépületek termelési értéke a 2017-2019. évek 
közötti időszakban. A keresletet befolyásoló ösztönzők és kedvező gazdasági-társadalmi folyamatok, a 
kínálatot érintő anyag- és munkaerőhiány, import-kitettség, valamint az árfolyam mozgások és egyéb 
tényezők is befolyásolták az árszint változását. 

3. Az építőipar hazai nemzetgazdasági súlyához képest kevés építőipari szektorban működő 
vállalkozás bírságolásával záruló versenyjogi eset jellemezte az elemzett időszakot.  

A stabil jogi környezetben működő versenyhatóság ügyszámaiban az összefonódások engedélyezése jelenti 
a legmagasabb arányt. Az engedélyezéseken túl a lefolytatott versenyjogi eljárásokat illetően a kartell és 
antitröszt, fúziós, valamint fogyasztóvédelmi versenyfelügyeleti eljárások során jellemzően nem állapított 
meg a Hatóság verseny korlátozást az építőiparban működő vállalkozások körében. 

4. Az állami nagyberuházások esetében a megrendelő pozíció lehetőséget adhat a közpénzek 
átlátható, gazdaságos és hatékony felhasználása mellett a gazdaságpolitikai célok 
érvényesítésére is.  

Közbeszerzési eljárások értékét tekintve meghatározó az építési beruházások aránya. Nagyértékű, komplex 
műszaki tartalmú építési közbeszerzések esetén a potenciális ajánlattevők száma a pénzügyi-műszaki 
alkalmassági követelmények emelkedésével csökken, így egyes beszerzések esetén az állam a gazdaságos és 
hatékony közpénz felhasználás szempontjának érvényesítését kevésbé a licitálás, mint a tárgyalás 
alkalmazásával tudja érvényesíteni, valamint előtérbe kerülnek a minőségi szempontok az ajánlatok 
értékelésénél. Mindemellett az állam hosszú távú stratégiai tervezéssel biztosíthatja gazdaságpolitikai 
céljaival összehangolt beruházás politikáját. 

5. Nincs hatályos jogszabályi előírás olyan stratégia elkészítésére, mely az állam építési beruházási 
megrendelői pozícióját a közpénz felhasználás szempontjából érvényesítené. 

Az állam nem írt elő az építési közbeszerzéseket koordináló és lebonyolító szervezetek számára a 
közpénzből finanszírozott építési beruházások megvalósítását jelentő szerződéskötésekre, az állam 
megrendelői pozíciójának érvényesítésére vonatkozó stratégia készítési kötelezettséget a közpénz 
felhasználás gazdaságossága és hatékonysága szempontjából. 
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Az építőipar jelentős szerepet tölt be az európai és a magyar gazdaságban. Magyarország GDP-jéhez való 
hozzájárulása és a költségvetés forrásainak felhasználása szempontjából stratégiai ágazatnak tekinthető. Az 
építőipar konjunkturális kilátásai a nemzetgazdaság számos területéhez szervesen kapcsolódnak, hiszen 
teljesítménye mind a gazdasági, mind a társadalmi folyamatokra hatást gyakorol. A szektor a 2017. évtől 
kezdődően húzóágazattá vált, a gazdasági növekedésen belül az elmúlt években meghatározó szerepet 
játszott.  

Az építőipar jelentős számú munkahelyet biztosít. Emellett a nyersanyagok, alapanyagok, eszközök és az 
ezekkel kapcsolatos szolgáltatások fogyasztója is. A vállalkozások versenyképessége a növekedés és a 
foglalkoztatás szempontjából is fontos. Mivel a gazdasági szektor különböző szereplői eltérően reagálnak a 
válsághelyzetre, indokolt megvizsgálni, hogy a 2017. évet követően (a rendelkezésre álló adatok 
függvényében a 2021. év első öt hónapjára kitekintve) változott-e az építőipari szegmens piacszerkezete. A 
verseny hosszú távú fenntartása alapvető fontosságú a fogyasztók és a vállalkozások érdekei, a piacok 
megfelelő működése szempontjából.   

Jelen elemzésben az építőipar szektor piacszerkezetét, a kormányzati politikák változásának hatását 
vizsgáljuk meg az építőipar teljesítményére nézve a 2017. évtől kezdődően. Feltérképezzük azt, hogy az 
iparágban feltárt versenyjogi esetek során állapítottak-e meg verseny korlátozást. A nagyberuházások 
arányainak áttekintése átvezet a közbeszerzések során érvényesíthető szempontok vizsgálatára. Az elemzés 
első fejezetében az építőipari vállalkozások jellemzőit mutatjuk be foglalkoztatás és gazdasági teljesítmény 
szempontjából. Ezt követően a második fejezetben a kormányzati politikák konjunktúrahatásait vesszük 
számba az épületek építése terén. Rámutatunk az inflációt többszörösen meghaladó árszínvonal változást 
kiváltó tényezők számosságára. Az elemzés harmadik fejezetében arra keresünk választ, hogy az állam 
piacszabályozása és a versenyfelügyelet mely esetekben érintette az építőipari szektort. Végül az építőipar 
„egyéb építmények építése” alcsoportban mért teljesítményének elemzését követően az állam, mint 
megrendelő pozícióját elemezzük a közpénz felhasználás átláthatósága és gazdaságossága szempontjából.  

Az elemzés társadalmi relevanciája 

Az építőipar Magyarország húzóágazata volt a 2017. évtől kezdődően. Kapacitásait jelentősen növelte, 
gazdasági teljesítménye intenzíven emelkedett, az ágazatban foglalkoztatottak száma nőtt. Az ágazatot több 
kormányzati politika is érintette. Keresletet növelő hatást gyakorolt a lakossági otthonteremtés ösztönzése. 
A vállalkozások fejlesztését célzó hitelprogramok a vállalkozások (építési) beruházásainak ösztönzésével 
emelték meg a keresletet az építőipar termékei és szolgáltatási iránt. Mindemellett az állam infrastrukturális 
fejlesztéseivel, jólét növelő beruházásaival is ösztönözték az építőipari vállalkozások kínálatának növelését, 
a termelési volumen fejlesztését. Az építőipari termékek és szolgáltatások árszintjének változása nem csak 
a lakosságot érintette közvetlenül, hanem a költségvetés kiadásaira is hatást gyakorolt. 

Az elemzés aktualitását fokozza, hogy a Gazdasági Versenyhivatal az építőipari nyersanyagok és termékek 
jelentős áremelkedésére reagálva sajtóközleményt bocsátott ki, melyben a piaci szegmens áttekintését 
irányozta elő.  
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Az elemzés célja 

Az elemzés célja az építőipar piacszerkezete változásának és az árverseny tisztasága esetleges sérülésének 
objektív feltérképezése a 2017. évet követő időszakban (a 2021. év tekintetében az első öt hónapot 
figyelembe véve). Az elemzés célja továbbá az is, hogy feltárja a magyarországi építőipari szektor 
kapcsolódási területeit, összefüggéseit más olyan szakterületekkel, amelyek az állami bevételek és kiadások 
teljesülése, a közpénz, a közvagyon védelme szempontjából fontosak, vagy hatással vannak az 
állampolgárok életminőségére, lakhatására, családtervezésére. Az elemzés célja mind a szektor gazdasági 
teljesítményét befolyásoló kormányzati politikák kialakításához, mind a verseny tisztaságának 
érvényesítéséhez kapcsolódó stratégiai-tervezési döntéshozatal támogatása az összefüggések 
bemutatásával. 

Jelen elemzés az építőipar piacszerkezetét és árverseny helyzetét befolyásoló tényezőkre és az állam, mint 
megrendelő által érvényesíthető gazdaságpolitikai szempontokra tér ki, ezért elsődleges célközönsége az 
építőipart érintő kormányzati szakpolitikák hosszú- és középtávú tervezéséért felelős kormányzati 
döntéshozói kör és az árverseny érvényesülésének felügyeletét végző hatóság. Mindemellett az építőipari 
ágazat piacszerkezete változására hatást gyakorló tényezők rendszerezése miatt általános körű 
érdeklődésre is számot tart. 

Az elemzés módszere 

Az Állami Számvevőszék az ÁSZ tv. 5. § (13) bekezdésében rögzített feladatkörében elemzéseket és 
tanulmányokat készít, elsősorban a „jól irányított állam” működéséhez való hozzájárulás érdekében a 
stratégiailag, illetve közpénzek felhasználása szempontjából kiemelt területeken. Az elemzés nézőpontja 
közpénzügyi, mivel a szektor fejlődését a kormányzati – esetenként közpénzt jelentő – ösztönzők hatásának 
szemszögéből is áttekinti. Közpénzügyi nézőpontú az állam közbeszerzésekben érvényesíthető, a közpénzek 
átlátható és gazdaságos felhasználásának lehetőségét biztosító megrendelői pozíciója áttekintése okán is.  

A források feldolgozása és az elemzéskészítés során kritériumot, mércét jelentett a közpénzek – 
Alaptörvényben is rögzített – átlátható, gazdaságos és hatékony felhasználását biztosító kormányzati 
gazdaságpolitika és szakpolitikák érvényesítése, összehangolása, valamint a szektorban működő 
vállalkozások – Alaptörvényben szintén rögzített – tisztességes gazdasági versenyének fogyasztók és 
vállalkozások érdekeinek megfelelő fenntartása. 

Az elemzés alapvetően dokumentumelemzés, nyilvánosan elérhető és az ÁSZ rendelkezésére álló források 
feldolgozásával foglalja össze eredményeit, speciális módszertani megközelítést és eszközt nem igényelt. Az 
elemzés a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., a Beruházási, Műszaki 
Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt., valamint Budapesti Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. 
közreműködésével rendelkezésre bocsátott dokumentumok felhasználásával készült. Az elemzés 
feldolgozza az Állami Számvevőszék elemzési tapasztalatait is. A statisztikai adatok feldolgozását a leíró 
statisztikai elemzés eszközével végeztük. Limitációt jelentett az, hogy a koronavírus okozta pandémia a 
gazdasági élet számos paraméterét egyidejűleg változtatta meg, ezért a 2020. évi adatok értelmezése során 
figyelembe kell venni, hogy a változások esetlegesen sok tényező együttes hatását mutatják.  
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1. Az építőipari vállalkozások alkotta piac szerkezete  
 

A hazai építőipari ágazatban a regisztrált vállalkozások száma 2017. év óta folyamatosan emelkedett, évente 
átlagosan tízezerrel nőtt a KSH adatai szerint, jellemző volt az újonnan alakult vállalkozások dinamikus 
gyarapodása. Ennek köszönhetően 2020. év végén már több, mint 124 ezer vállalkozást tartottak nyilván az 
építőiparban. 2020-ban 18 ezer vállalkozás alakult (az összes építőipari vállalkozás 14,4%-a) és 8,4 ezer szűnt 
meg (KSH, 2021). Az építőipart – a nemzetgazdaság más szektoraihoz hasonlóan – hosszú ideje a kis- és 
középvállalkozások számbeli túlsúlya jellemzi. A regisztrált építőipari vállalkozások számának alakulását a 
2017-2020. évek közötti időszakban az 1. ábra mutatja be.  

1. ábra: Az építőipari vállalkozások száma a 2017-2020. évek közötti időszakban létszám 
kategóriánként 

 

Forrás: KSH: Helyzetkép az építőiparról, 2020 kiadvány alapján ÁSZ szerkesztés. Megjegyzés: a forrásban 
kerekített adatok szerepelnek 

A magas fluktuáció mellett a jelenlévők számának növekedési tendenciája az elemzett időszakban 
folyamatos volt. Ez arra enged következtetni, hogy az építőiparban – a szegmens egészét tekintve – nincs 
versenytorzító hatású piacralépési korlát.  

A vállalkozások számának emelkedésével a 2017. évtől kezdődően emelkedett az építőiparban 
alkalmazásban állók száma is. A 2017. évi 118,4 ezer főről 2020-ra már 157,1 ezerre emelkedett az 
építőiparban alkalmazásban állók száma a legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállalkozásoknál.  Az 
építőiparban 2020. évben a válság ellenére is 5%-kal dolgoztak (361,6 ezer fő) többen, mint az azt megelőző 
évben (344,5 ezer fő) (KSH STADAT 20.1.1.9; 20.1.1.52).  

Az építőipari termelés értékének megoszlását létszám kategóriánként a 2. ábra mutatja be. 
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2. ábra: Az építőipari termelés értékének megoszlása létszám kategóriánként a 2017-2020. évek 
közötti időszakban 

 
Forrás: KSH: Helyzetkép az építőiparról, 2020 kiadvány (KSH, 2021) alapján ÁSZ szerkesztés 

 

A legnagyobb – legalább 250 főt foglalkoztató – szervezetek teljesítménye 2019. évről a 2020. évre 4,9%-kal 
emelkedett, így az építőipari termelésen belüli részesedésük a 2019. évi 8,9%-ról 2020-ra 10,3%-ra 
emelkedett. Az építőipari kibocsátás jelentős részét adó 50-249 fős szervezetek termelési volumene 6,5%-
kal csökkent a 2019. évről a 2020. évre, ennek következtében a 2019. évi építőipari termelésen belüli 
részarányuk 22,0%-ról 21,1%-ra csökkent a 2020. évre (KSH, 2021). A létszám kategóriák szerint képzett 
vállalkozáscsoportok közül a 4 főt, vagy annál kevesebb főt foglalkoztató és a 250 főnél nagyobb 
vállalkozások tudták növelni termelésüket a 2020. évben a 2019. évi bázisértékhez képest (a 2017-2019. 
években a szektor teljesítménye folyamatosan növekedett a KSH STADAT 7.1.1.4 adattáblája alapján). Az 
építőipar egészének egy foglalkoztatottra jutó hozzáadott értéke a 2020. évben a foglalkoztatottak 
számának növekedése ellenére csökkent (KSH, 2021). 

Az építőipari termelés értékének foglalkoztatott létszám kategóriánkénti megoszlásában érdemi változás 
összességében nem történt. A vállalkozások 89%-át jelentő 5 fő alatti foglalkoztatotti létszámmal rendelkező 
cégek adták az építőipari össztermelés közel egyharmadát (minimális és maximális részesedés 28,8%, illetve 
31,6%) az elemzett időszakban. Az 5-49 fő közötti létszámmal rendelkező vállalkozások termelési értékében 
sem volt lényeges elmozdulás, az építőipari össztermeléshez több, mint egyharmaddal (37%-39,5%) járultak 
hozzá a 2017-2020. évek közötti időszakban. Noha az 50 főt meghaladó foglalkoztatotti létszámmal bíró 
vállalkozások aránya 0,5% alatt van az építőiparban, az általuk előállított termelési érték szintén 29,6%-
33,6% közötti volt az elemzett időszakban, ami azt jelenti, hogy nem elhanyagolható a piaci koncentráció a 
magyar építőipari szektorban. A piaci koncentráció lehetséges számítási módjait az 1. sz. függelék mutatja 
be.  

A fenti adatok alapján megállapítható, hogy a piaci koncentráció az elemzett időszakban nem módosult 
lényegesen, a piacra ható számos tényező, például a hazai és nemzetközi konjunkturális viszonyok változása, 
a jogi-műszaki szabályozási környezet változása, a keresletösztönző kormányzati politikák nem változtatták 
meg lényeges mértékben az építési ágazat vállalatszerkezetét.   

2. A nemzetgazdasági beruházások és az építőipar vállalkozásainak 
versenye 

 

2.1. Az építőipar teljesítményének változása az épületek építése építmény-
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alcsoportban 

Az elemzett időszakban a 2020. évi visszaesés kivételével a nemzetgazdasági beruházások volumene 
növekvő volt (KSH, STADAT 3.1.1.2). A vállalkozások beruházásainak egy része építési beruházás. A legalább 
5 főt foglalkoztató építőipari vállakozások éves megfigyelésének adatai alapján az építőipar „épületek” 
építmény-alcsoportban (korábbi terminológia szerint magasépítés) a 2017-2019. években keletkezett 
termelési értéket a 3. ábra mutatja be. (Az ábrán nem különül el a közpénzből finanszírozott építések 
értéke.) 

3. ábra: Az építőipar „épületek” építmény-alcsoportban a 2017-2019. években keletkezett termelési 
értéke a legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállalkozások adatai alapján (millió Ft) 

 
Forrás: KSH STADAT 7.1.1.4 alapján ÁSZ szerkesztés 

 
Az ábra mutatja, hogy kiemelkedő volt az ipari épületek és raktárak, valamint a lakóépületek termelési 
értéke a 2017-2019. évek közötti időszakban, mely két építmény alcsoport termelési volumenváltozása 
elsősorban a vállalkozások és a lakosság kereslet növekedését tükrözi.  A lakosság építőipari termékek és 
szolgáltatások iránti kereslete – egyebek mellett – a kormányzati ösztönzők és a kedvező társadalmi-
munkaerőpiaci és jövedelmi-vagyoni folyamatok hatására növekedett az elemzett időszakban (ÁSZ, 2021,b).  

2.2. Az építőipari árszintek változása 

Az építőiparban mind az alapanyag árak, mind az építési költségek folyamatosan emelkedtek az elemzett 
időszakban. A 4. ábrán bemutatott adatsor alátámasztja, hogy a KSH adatai szerint valamennyi építési 
ágazatban az éves átlagos árszint változás meghaladta az infláció mértékét.  

4. ábra: Az építőipar termelői ár-indexeinek emelkedése az előző évhez képest (2017-2020. évek 

közötti időszakban, tárgyévet megelőző év=100%) 

 
Forrás: ÁSZ szerkesztés, KSH STADAT 1.1.1.30 alapján 
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A fenti ábrán látható árszint változások kapcsán kiemelhető, hogy az elemzett időszakban mind az anyag-, 
mind a munkaerő költsége emelkedett. Az építőipart az elemzett időszak második felétől a szakképzett 
munkaerő hiánya jellemezte, melyet a vállalkozók a bérek emelésével igyekeznek enyhíteni. Ugyanakkor, 
míg az elemzett időszak elején a munkaerőköltségek nagyobb mértékű növekedése figyelhető meg, a 2020. 
évben közel azonos szintű emelkedés tapasztalható az építési anyagárakban és a munkaerőköltségekben 
(KSH STADAT 18.1.1.11). Az építőipari költségek indexeinek alakulását mutatja be az 5. ábra a 2017-2020. 
évek közötti időszakban. 

5. ábra: Az építőipari költségek indexeinek alakulása az előző évhez képest (2017-2020. évek 

közötti időszakban, tárgyévet megelőző év=100%) 

 
Forrás: ÁSZ szerkesztés, KST STADAT 18.1.1.11 alapján 

Az építési költségek 2020. évi emelkedésének értelmezésekor figyelembe kell venni azt is, hogy a pandémia 
okozta termelés és szállítási kapacitás kiesés az építési ágazatban az anyagköltség szintjét jelentősen 
befolyásolta. A világjárványból eredően a gyártási kapacitások kieséséből alapanyaghiány keletkezett, illetve 
a szállítási kapacitások szűkösségéből adódó további problémák az építőanyagárak gyors ütemű 
emelkedésében jelentkeztek (KSH, 2021). Az Európai Bizottsági felmérése is alátámasztja, hogy Európában 
a 2019-2020. években az építőipar teljesítményét akadályozó tényező elsősorban a munkaerő, 
másodsorban az alapanyag hiánya volt (MNB, 2021,a). 

A minimális építőipari rezsióradíjakat az elemzett időszakban a 15/2017. (VI. 7.) MvM rendelet, majd a 
30/2018 (XI. 26), 23/2019. (VIII.14.), és a 17/2020. (VI. 12.) ITM rendelet rögzítette: 

 2017. év: nettó 2870 Ft/óra 

 2018. év: nettó 3300 Ft/óra 

 2019. év: nettó 3696 Ft/ óra 

 2020. év: nettó 4165 Ft/ óra (a 2017. évi minimális rezsióradíj 1,45-szorosa). A rendeletekben 
rögzített minimális építőipari rezsi óradíj évről évre történő emelkedésének üteme szintén 
meghaladta az infláció mértékét az elemzett időszak minden évében. 

Az építőiparban tapasztalt árszint változására tehát hatást gyakoroltak az alábbi tényezők:  
- a keresleti piac kialakulását eredményező tényezők fennállása, fenntartása; 
- építőipar alszektoraiban a verseny esetleges tökéletlensége (a vállalkozások száma, a piacra lépés 

korlátozottsága, az elérhető jövedelmezőség kiegyenlítettsége, stb.); 
- szakpolitikai célrendszerek hatásai (gazdaság kifehérítését célzó programok, munkavállalás 

ösztönzése, minimálbér szintje, szakoktatás támogatása, stb); 
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- az alapanyagok árszintjét befolyásoló külső tényezők hatása a kis, nyitott gazdaságban, a vásárlói 
kitettség mértéke, az árfolyamok változása; 

- a szektor termékcsoportjaival szembeni árrugalmasság mértékének változatossága, illetve ennek 
hatása az árszint alakulására. 

 
A koronavírus-járvány terjedésének megfékezésére hozott kormányzati intézkedések nem csak 
Magyarországon, hanem a világ minden táján a keresletet visszafogó következményekkel jártak (MNB, 
2020,a). A járvány enyhülésével a kereslet hirtelen ugrott meg a 2021. évben. Ezzel a gyors 
keresletnövekedéssel a kínálat (legalább) járvány előtti szintre való visszaépülése nem tudott lépést tartani, 
ezért a 2021. év első félévében – egyes építőanyagi alapanyagok szerint eltérő mértékben, de különösen a 
fa, vas és acél, valamint a szigetelőanyagok esetében – az árszint az előző évi árszintet az infláció 
többszörösével meghaladta (KSH, 2021). E tekintetben az import kitettség kifejezetten hátrányos, mivel a 
külpiacok inflációja mellett a valutaárfolyamok kedvezőtlen változása a magyar építőipari alapanyag 
felhasználást tekintve többszörös áremelkedést eredményez. 
 
Az árszintek emelkedésére reagálva 2021. évben több kormányzati intézkedés született és felmerült a 
versenyjog alkalmazási kérdéseinek áttekintése is.  

3. Versenyjog Magyarországon és versenyfelügyelet az építőiparban 
működő vállalkozásokat érintően 

 

3.1. Versenyjogi szabályozási keret Magyarországon 

A versenyszabályozás jelenlegi alapvető jogi keretét jelentő, a tisztességtelen piaci magatartás és a 
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 1997. január 1-jén lépett hatályba (Tpvt.). E törvény 
határozza meg többek között a magyar versenyjogi szabályokat, a GVH jogállását, szervezeti és működési 
kereteit, eljárásainak rendjét. A hatályos Tpvt. – összhangban az uniós jogszabályi előírásokkal - tiltja a 
tisztességes verseny követelményeibe ütköző, illetve a gazdasági versenyt korlátozó piaci magatartást, 
további célja a vállalkozások versenyre hátrányos összefonódásának megakadályozása. 

Magyarországon a Gazdasági Versenyhivatal feladata az, hogy a piaci verseny megfelelő működése felett 
őrködjön, megakadályozza annak korlátozását, torzítását. A GVH jogszabályban kapott felhatalmazásánál 
fogva fellép a tisztességtelen és versenykorlátozó piaci magatartással szemben. Eljárásai kiterjednek a 
vállalkozások olyan magatartása, illetve megállapodása ellen, amely a gazdasági verseny megakadályozását, 
korlátozását vagy torzítását célozza, vagy ilyen hatást fejt ki. Egyéb tevékenységei mellett a GVH fellép a 
versenykorlátozó megállapodásokkal (kartellekkel), gazdasági erőfölénnyel való visszaéléssel szemben, 
illetve fúziókontrollt is gyakorol. 2021. január 1-től két változás történt a Tpvt.-ben, amely kibővítette a GVH 
mozgásterét a piaci versenyt korlátozó megállapodások (kartellek) elleni küzdelemben (bizonyíték szerzés 
és felhasználás terén). 

A GVH versenyfelügyeleti eljárásban érvényesíti a Tpvt. és az uniós versenyjog rendelkezéseit, a 
versenyfelügyeleti eljárás megindításának, a vizsgálat elrendelésének, lefolytatásának és lezárásának 
szabályait a Tpvt., mögöttesen az Ákr. tartalmazza. A versenyfelügyeleti eljárások hivatalból, az 
összefonódások főszabályként bejelentésre (2017. január 15-től), kivételes esetekben (pl. ha az 
összefonódás-bejelentés alapján valószínűsíthető, hogy az összefonódást a végrehajtási tilalom ellenére 
végrehajtották) hivatalból indulnak. A 2017. január 15-ét követően az addigi kérelmes eljárás helyébe az 
összefonódás-bejelentés rendszere lépett. A GVH vizsgálhatja az összefonódási esetet, ha az érintett 
vállalkozások nettó árbevétele együttesen meghaladja az 5 Mrd Ft-ot, és felvetődik, hogy az összefonódás 
jelentős mértékben csökkentheti a versenyt. A vizsgálat elrendelésére okot adó magatartást a GVH maga is 
észlelheti, de panasz vagy bejelentés benyújtásával bárki felhívhatja arra a figyelmet.  
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A GVH versenyfelügyeleti eljárásait érdemben lezáró határozatokat és a megszüntető végzések egy részét a 
hivatalon belül elkülönült döntéshozó fórumként működő Versenytanács hozza meg. A Versenytörvény a 
versenyfelügyeleti eljárás lefolytatásához teljes önállóságot biztosít a Versenytanács tagjainak (GVH, 2020).  

3.2. Aktuális versenyjogi esetek és kérdések a hazai építőipari szektort 

érintően 

A versenyfelügyeleti eljárások terén a GVH kiemelt figyelmet fordít a kartellek feltárására, különösen akkor, 
ha azok közbeszerzést érintenek. A GVH tevékenységében prioritás az összefonódásokkal kapcsolatos 
engedélyezési eljárások minél gyorsabb és hatékonyabb lezárása is, valamint a gazdasági erőfölénnyel való 
visszaélések kivizsgálása. A 6. ábra a GVH által megindított versenyfelügyeleti eljárásokat mutatja be. Az itt 
szereplő adatok nem korlátozódnak az építőipar vállalkozásai ügyében indított eljárásokra. 

 
6. ábra: A megindított eljárások száma (bármely szektorba sorolt vállalkozás, db) 

 
Forrás: GVH Gyorsjelentés a Gazdasági Versenyhivatal tevékenységéről – 2020 c. kiadvány alapján ÁSZ 

szerkesztés 

Az építőipari szektort érintő kartell és antitröszt versenyjogi bejelentések és eljárások tapasztalatai  

A GVH az elemzés alá vont időszakban öt, építőipar szektorban működő, vagy az építőipar szektorral 
alapanyag ellátói vagy egyéb szolgáltatói viszonyban lévő vállalkozás ügyében indított kartell vagy antitröszt 
versenyfelügyeleti eljárást. Ezek közül két esetben a GVH saját feltárása alapján indult eljárás. Egy ügy még 
folyamatban van, egy ügy felfüggesztéssel, egy az eljárás megszüntetésével, kettő jogsértés megállapításával 
zárult. 

- Folyamatban van három cementforgalmazó vállalkozás esetében az ár és szállítási feltételek 
nagyfokú hasonlósága miatt indított versenyfelügyeleti eljárás, mivel felmerült annak gyanúja, hogy 
a három vállalkozás együttesen képessé vált a Magyarországon alkalmazott cementárak 
befolyásolására, a fogyasztói jólét csökkentésére. 

- Felfüggesztett ügy a GVH saját észlelése alapján indított versenyfelügyeleti eljárás közúti jelzőtáblák 
forgalmazásával, elhelyezésével és útburkolat festéssel foglalkozó tizenöt vállalkozás ellen. A GVH 
a közbeszerzési eljárások tendereinek egymás közötti felosztását és a versenytársak piacról való 
kiszorítását vizsgálta. 

- Közigazgatási bírósági döntés alapján indult versenyfelügyeleti eljárás nyolc magasépítő 
vállalkozással szemben autópálya építési közbeszerzési eljárások tendereinek egymás közötti 
felosztását és az ajánlati árak egyeztetését vizsgálva. Az eljárás megszüntetésének oka az volt, hogy 
nem került a GVH birtokába minden kétséget kizáró, bizonyító erővel bíró dokumentum a jogsértés 
alátámasztására. 

- Panasz alapján indított a GVH versenyfelügyeleti eljárást öt, megújuló (nap-) energetikai 
kivitelezéssel foglalkozó vállalkozás ellen azt vizsgálva, hogy egyeztették-e közbeszerzési 
ajánlataikat. A GVH a jogsértést megállapította, az öt vállalkozásra mindösszesen 81,3 millió Ft 
versenyfelügyeleti bírságot állapított meg (GVH, 2020). 
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- A GVH versenyfelügyeleti eljárásában hozott határozatában megállapította, hogy négy kútfúrással 
foglalkozó vállalkozás tendereket osztott fel egymás között. A hatóság minden érintett vállalkozásra 
a Tpvt. szerint kiszabható maximális bírságot rótta ki (GVH, 2019). 

Bejelentéseket és panaszokat a bejelentők több esetben a közbeszerzési eljárások lefolytatásakor, az 
ajánlatok értékelését követően nyújtottak be. A Kbt. 36. § (2) bekezdés kimondja, hogy amennyiben az 
ajánlatkérő az adott közbeszerzési eljárás során a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmának 
nyilvánvaló megsértését észleli vagy azt alapos okkal feltételezi, köteles azt - a Tpvt. bejelentésre vagy 
panaszra vonatkozó szabályai szerint - jelezni a GVH-nak. Az építőipari kartell megállapodásokkal 
kapcsolatban benyújtott panaszok és bejelentések az elemzett időszakban jellemzően építési, felújítási-
kivitelezési, energetikai és út-közmű fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységeket érintettek. A panaszok 
tárgya számos esetben közbeszerzésben vélelmezett ajánlat-egyeztetés, és egyéb gazdasági ügyletekben 
árazási probléma volt. A GVH saját hatáskörben dönt arról, hogy a panasz alapján versenyhatósági eljárás 
megindítható-e. 

Összefonódásokra vonatkozó versenyjogi bejelentések és eljárások tapasztalatai 

Az elemzett időszakban 33 esetben történt építőipari vonatkozású összefonódás bejelentés. Ebből 25 
esetben az összefonódás bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárás hatósági bizonyítvány kiállításával  
zárult, mivel a GVH az összefonódás vizsgálat elrendelésére okot adó körülményt nem tárt fel.  

A további nyolc esetben összefonódással összefüggő versenyfelügyeleti eljárás indult. Négy határozat 
rögzítette, hogy az összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon, egy 
esetben az eljárás megszüntetésre került, mivel a hatóság úgy ítélte meg, hogy a vállalkozás feletti 
irányításszerzés nem minősül a vállalkozások összefonódásának. Két esetben a GVH jogsértést állapított meg 
a kérelem benyújtásának elmulasztása miatt, de bírság (4,4 millió Ft) kiszabására csak az egyik esetben került 
sor. További egy, az építőipari szektort közvetetten érintő ügyben 2017-ben a GVH versenyfelügyeleti 
eljárásban vizsgálta két építési alapanyag forgalmazó összefonódási ügyét, mely a felvásárló vállalkozás által 
vállalt kötelezettségek utóvizsgálatával folytatódott. Ezen utóbbi vizsgálatban a GVH jogsértést nem 
állapított meg.  

Fogyasztóvédelmi bejelentések és eljárások az építőipari vállalkozásoknál 

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat kapcsán GVH-hoz beérkezett 
bejelentésekben szereplő cégek közül 7 cég az építőipari alapanyaggyártó- és forgalmazó, 2 cég építőipari 
vállalkozás, 1 vállalkozás ingatlanforgalmazó cég volt, tehát két ügy érintette közvetlenül az építőipar 
szektort. Bírság megállapítására az ingatlanforgalmazó vállalkozás esetében került sor (3,8 millió Ft). A 
fogyasztóvédelmi bejelentéseknek az építőipar piacszerkezetére és annak árszintjére nem volt hatásuk.   

A versenyjogi bejelentések és eljárások általános tapasztalatai 

Annak ellenére, hogy a hazai építőipari szektor az elemzett időszakban dinamikusan fejlődött, a 2020. év 
végére több, mint 124 ezer vállalkozást számlált, a GVH-nak bejelentésre indított vagy a GVH által feltárt, 
szektort érintő fogyasztóvédelmi, kartell, erőfölénnyel való visszaélés, illetve összefonódási versenyjogi 
eljárások száma alacsony. A GVH által építőipari vállalkozásokra kiszabott versenyfelügyeleti bírság összege 
csekély volt (bírságok kiszabására jellemzően nem az építőipar szektorba sorolt vállalkozásokkal szemben 
került sor).  

Elemzésünk alapján az alábbi területeken tere van további kockázatok feltérképezésének: 
- indokolt felmérni a piaci verseny esetleges torzulását az építőipar különböző alszektoraiban is 

(vállalkozások száma, beszerzési kitettség, piacra lépés korlátai, stb.); 
- tekintettel arra, hogy a közbeszerzések esetén kiemelt jelentőségű a közpénzek szabályszerű, 

eredményes és hatékony felhasználásának esetleges sérelme, adatbázis építés indokolt a 
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tenderfelosztásokra és ármegállapodásokra vonatkozó bejelentések és panaszok alapján részletes 
elemzés céljára;   

- a versenyjogi eljárások alapján kiszabható bírságok mértékének felülvizsgálatát indokolhatja a 
bírságok visszatartó erejének részletes elemzése.  

4. Építési közbeszerzések, közpénzből finanszírozott építések, az 
állam ajánlatkérő szerepe 

 

4.1. Az építőipar építési teljesítménye az „egyéb építmények” alcsoportban 

Mind termelési értékét, mind a termelési érték volumenváltozását tekintve kiemelkedő volt az építőipar 
teljesítménye az egyéb építmények (korábbi terminológia szerint mélyépítés) alcsoporton belül az utak, 
csővezetékek, távközlő és elektromos hálózatok, valamint a vasutak építése terén a 2017-2019. évek közötti 
időszakban (az elemzés készítésekor 2020. évi tényadatok még nem álltak a KSH rendelkezésére).  

7. ábra: Az építőipar „egyéb építmények” építmény-alcsoportban a 2017-2019. években 

keletkezett termelési értéke a legalább 5 főt foglalkoztató építőipari vállalkozások körében 

(millió Ft) 

 
Forrás: KSH STADAT 7.1.1.4 alapján ÁSZ szerkesztés 

 
Az ábrán látható legmagasabb termelési értéket képviselő építmény elemek esetében a közösségi fogyasztás 
jellemző, az építtető túlnyomórészt az állam. A beruházások és kivitelezések – a jogszabályi környezetben 
meghatározott értéktől függően – közbeszerzések formájában indulnak el és zajlanak le. 

4.2. Az építési közbeszerzések statisztikai jellemzői 

A közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések esetén a lebonyolítás során a közbeszerzési törvény előírásai 
szerint kell eljárni. A 2017-2020. évek közötti időszakban – a 8. sz. ábrán látható módon - az összes 
közbeszerzést tekintve az építési beruházások száma 38% és 52% között mozgott, értéke azonban 52% és 
64% között alakult, azaz minden évben közbeszerzési eljárásokban elköltött közpénz legalább fele építési 
beruházás volt.  
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8. ábra: Építési közbeszerzések számának és értékének aránya az összes közbeszerzésen belül (2017-

2019. években) 

 
Forrás: Közbeszerzési Értesítő Plusz I. évfolyam 11. szám és III. évfolyam 7. szám alapján ÁSZ 

szerkesztés 

Az elemzett időszakban a kis- és középvállalkozások szerepvállalása a közbeszerzési eljárásokban magas volt, 
az elnyert közbeszerzések körében 93%-ot tett ki a 2019. és a 2020. évben is. Az elnyert pályázatok értékét 
tekintve azonban azon túl, hogy jóval kisebb a kis- és középvállalkozások részaránya, 2020. évben az elnyert 
közpénzek értékének aránya csökkent. A 2019. évben azon közbeszerzések értékaránya, ahol kis- és 
középvállalkozás nyertes is volt 65%-ot tett ki, a 2020. évben ez az arány 54% volt (Közbeszerzési Hatóság, 
2019, 2021). A 2019. évben 427 db egyajánlatos építési közbeszerzési eljárás zárult mintegy 195 milliárd Ft 
értékben. Egy milliárd Ft értéket meghaladó egyajánlatos építési közbeszerzés a 2019. évben 41 db volt 
(Közbeszerzési Hatóság, 2020). 
 
Noha összességében, mint azt az 1. fejezetben jeleztük, az építőipar szektorban tevékenykedni tervező 
vállalkozások számára – a vállalkozás indítás lehetőségeit figyelembe véve – nem azonosítható piacra lépési 
korlát, a közbeszerzési eljárásokban, illetve különösen a komplex beszerzések esetében a résztvevő 
építőipari vállalkozásoknál a közbeszerzési piacon történő megjelenésnek különféle akadályai lehetnek, 
amelyek elsősorban az építési ágazathoz kapcsolódó méretgazdaságossági, gazdasági és műszaki 
kritériumokra vezethetőek vissza. 

4.3. Állami építési beruházások néhány kiemelt ajánlatkérő szereplője 

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. 

A gyorsforgalmi úthálózat fejlesztési program intézményi hátterének biztosítására a Magyar Fejlesztési Bank 
és a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium 1999-ben hozta létre a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
(NIF) Zrt-t. A szervezet feladatai az alapítás óta a jogszabályi környezet változásával összhangban kibővültek. 
A fejlesztési közreműködőként eljáró NIF ZRt, mint építtető - központi költségvetési és uniós támogatásból 
- beruházási (létesítés, felújítás és fejlesztés) feladatokat lát el. E tevékenység fontos közérdekű és közcélú 
tevékenységnek minősül. Az építtető az állam javára és nevében jár el. A szervezet egyes pénzügyi adatait 
az 1. sz. táblázat foglalja össze. 
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1. sz.  Táblázat A NIF Zrt. egyes pénzügyi adatai (milliárd Ft-ban) 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Áruk (befejezetlen beruházások) 816,5 1172,5 1634,8 594,7 654,8 

Utak (projekt teljesítések) 128,3 324,8 447,8 610,0 513,1 

Vagyonkezelőnek átadott vagyon 

teljesítés (Utak)  

453,9 114,2 181,2 123,3 450,7 

Vasutak (projekt teljesítés) 57,7 146,9 224,3 245,8 200,6 

Vagyonkezelőnek átadott vagyon 

teljesítés (Vasutak) 

170,3 - - - 199,4 

Intermodális csomópont (projekt 

teljesítés) 

0,1 0,1 2,5 6,7 8,4 

Forrás: NIF Zrt. éves beszámolói alapján ÁSZ szerkesztés 
https://nif.hu/kozerdeku-adatok/2016/06/eves-beszamolok/ 

A NIF Zrt. projektjeit rendszeresen felülvizsgálja, a közbeszerzések során alkalmazandó költség becslések 
elkészítésére részletes módszertannal rendelkezik, abban a költség becslés kockázatait felmérte (NIF Zrt. 
által rendelkezésre bocsátott dokumentumok).  

Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.  

Az Országgyűlés az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvényében 
döntött a Beruházási Ügynökség létrehozásáról. A Kormány a 299/2018. (XII.27.) számú Rendeletében 2019. 
január 1-től Beruházási Ügynökségként a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (BMSK Zrt.) jelölte ki. Feladatai közé tartozik a 700 
millió Ft-ot meghaladó kormányzati és önkormányzati magasépítési beruházások megvalósítása, valamint 
egyéb akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, építési műszaki ellenőri, beruházás lebonyolítói, 
üzemeltetési, hasznosítási és logisztikai feladatokat is ellát.  

Budapesti Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. 

A Budapesti Fejlesztési Központ (BFK) Nonprofit Zrt. budapesti és fővárosi agglomerációs városfejlesztési, 
várostervezési, városkutatási, közlekedésfejlesztési és egyéb átfogó urbanisztikai feladatokat, beruházás-
előkészítési és a Kormány egyedi döntése alapján megvalósítási feladatokat, valamint jogszabályokban és 
közjogi szervezetszabályozó eszközökben meghatározott feladatokat lát el. A szervezet a 2020. évben 18,7 
milliárd Ft költségvetési támogatásban részesült magasépítési beruházások előkészítésére és felügyeletére 
(BKF, 2020). 

Mindhárom ajánlatkérőre nézve megállapítható, hogy a NIF Zrt., a BMSK és a BFK részére az alapító 
jogszabályban nem írta elő, hogy a közpénzből finanszírozott építési beruházások megvalósítását jelentő 
szerződéskötésekre, az állam megrendelői pozíciójának érvényesítésére vonatkozóan stratégiát készítsenek 
a közpénz felhasználás gazdaságossága és hatékonysága szempontjából. Nincs előírás arra vonatkozóan 
sem, hogy az ajánlatkérők felmérjék a piacot, előrejelzéseket készítsenek egyes alszektorok piaca teljesítési 
kapacitásának várható változására. Nem egységesített a közpénzekből megvalósított és megvalósítani 
tervezett (folyamatban lévő és jövőbeli) projektek bemutatása, ami javíthataná az átláthatóságot. Az állami 
beruházások előkészítésére és megvalósítására vonatkozó szerteágazó jogszabályi környezet mindazonáltal 
részletesen rögzíti az egyes beruházási projektek lebonyolításának részleteit, azok dokumentálását (ÁSZ, 
2021,b).  

Felmérendő és kezelendő továbbá speciális építési közbeszerzések esetében az a jogszabályi előírások 
betartása mellett keletkező kockázat, hogy a lehetséges kis számú ajánlattevő között kibontakozik-e 
verseny. Az állam erősebb ajánlatkérő pozíciója és a közpénz gazdaságos felhasználása szempontjából 
előnyös, ha az ajánlattevők között verseny bontakozik ki. A potenciális ajánlattevők kis száma esetén a 

https://nif.hu/kozerdeku-adatok/2016/06/eves-beszamolok/
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licitálási lehetőségek szűkössége, a speciális építőipari kapacitási korlátok és az ajánlatra vonatkozó pénzügyi 
keretek ismeretével kialakuló verseny korlátozódás miatt a közpénzek gazdaságos felhasználása 
kockázatainak feltérképezése minden esetben indokolt. 

4.4. Az állam, mint ajánlatkérő: a közbeszerzések hatékonyságának egyes 

aspektusai  

A közbeszerzés a közpénzek szabályozott és hatékony elköltését szolgáló tevékenység, aminek keretében 
szabályozott versenyeztetéssel derül ki, hogy melyik ajánlattevő nyújtja a legjobb ajánlatot arra, hogy minél 
kevesebb közpénz elköltésével minél magasabb színvonalon hajtsa végre a közbeszerzés tárgyát (Tátrai, 
2009). A közbeszerzési jog és a versenyjog kapcsolódási területe a kartelljog. Mivel a verseny torzítása a 
közbeszerzések esetén a közpénzek szabályszerű felhasználásán túl a gazdaságos és átlátható közpénz-
felhasználást is befolyásolhatja (Juhász, 2010), mind az ajánlatkérők, mind az ajánlattevők szerepét indokolt 
áttekinteni. 

A közpénzek gazdaságos, hatékony és átlátható felhasználása, azaz a piaci kereslet 
szereplőjének/szereplőinek áttekintése szempontjából a monopóliumvizsgálatnak tehát létjogosultsága 
van, hiszen a kialakuló „erős” keresleti pozíció lehet előnyös a közpénzek felhasználására nézve. 

A keresleti oldalon jelenlévő egyetlen szereplő monopolkeresletet, vagyis monopszóniát eredményez. Az 
Állami Számvevőszék „A piaci versenyt érintő közbeszerzési gyakorlat” c. elemzésében rámutatott, hogy a 
közbeszerzések terén, - tehát az építési jellegű közbeszerzési eljárások esetében is - minél differenciáltabb 
az ajánlattevői kör és minél jelentősebb értékű a beszerezni kívánt termék/szolgáltatás, vagy 
megvalósítandó beruházás, annál inkább hasonlít a helyzet a monopszóniára (ÁSZ, 2021,a). 

Ha az állam tehát egyes jól körülhatárolható közbeszerzési tárgyak esetében gyakorlatilag versenytárs 
nélküli szereplő a beszerzési-keresleti oldalon, kérdéses, hogy ezt a szerepét a közpénzek gazdaságos és 
hatékony felhasználása szempontjából képes-e érvényesíteni, illetve az érvényesítésnek milyen korlátai 
vannak. 

Az állam, mint ajánlatkérő szerepének áttekintése nem csak a források szabályszerű felhasználása 
szempontjából érdekes, hanem – különösen a gyorsan változó, számos külgazdasági tényezőtől is függő 
piacon versenyző vállalkozások, mint ajánlattevők által meghatározott közbeszerzések esetén – a közpénzek 
hatékony, gazdaságpolitikai ösztönző eszközökkel összehangolt felhasználása szemszögéből is. 

A közbeszerzés, mint eszköz a közpénzek gazdaságos felhasználására  

A közbeszerzés a hagyományos árverés fordítottjaként is felfogható, amennyiben a legolcsóbb, 
legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a cél, azaz a kimenet szempontjából a hagyományos árveréssel szemben 
nem a legmagasabb, hanem a legalacsonyabb árat tekintjük a legkedvezőbbnek (Antal-Pomázi, 2012). A 
beszerzési tárgy komplexitásának növekedésével azonban az ár szempontjának egyedülisége megszűnik, és 
a nyertes ajánlattevő kiválasztásában más értékelési szempontok is megjelennek (pl. garancia, 
rendelkezésre állás, minőségi szempontok, stb.)  

A közbeszerzési eljárásokra általánosságban igaz az, hogy a kevesebb gyakorlati tapasztalattal bíró, 
kidolgozott ajánlásokat, módszertani útmutatókat nem, vagy ritkán alkalmazó ajánlatkérők esetében 
bizonytalanságot okozhat a beszerzési érték minél pontosabb meghatározása (pl. életciklus-költség 
számítások, becslések), a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat értékének számítása, a nehezen 
számszerűsíthető minőségi követelmények bírálati rendszerbe illesztése, stb (Glavanits, 2020).  

A beszerzés tárgyának komplexitása más oldalról a beszerző, ajánlatkérő részéről is jelentős szakértelmet 
kíván, hiszen az ajánlatkérés minél pontosabb meghatározása feltétele annak, hogy az ajánlattevők 
ténylegesen az igényeknek megfelelő műszaki tartalmat biztosító ajánlat megtételére legyenek képesek. A 
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szakirodalomban egyetértés van a tekintetben, hogy minél bonyolultabb, szakmailag összetettebb és 
szakértelem-igényesebb a beszerzés tárgya, annál inkább célszerű a nyílt közbeszerzési eljárás mellett a 
tárgyalásos eljárás alkalmazása (Tátrai, 2009). Mindehhez további, a közpénzek felhasználásának 
hatékonyságát árnyaló szempont az, hogy minél specifikusabb a közbeszerzés tárgya, annál kevesebb lesz a 
potenciális ajánlattevő, azaz, egyre kevésbé érvényesíthető az árverés típusú licitálás (Antal-Pomázi, 2012).  

Ebből következően a nyílt és tárgyalásos eljárások kombinálása az ajánlatkérőnél közpénzügyi szempontból 
gazdaságilag előnyösebb lehet (Antal-Pomázi, 2012). Az állam erős keresleti pozíciójából származó 
előnyöket tehát indokolt lehet érvényesíteni a (komplex) közbeszerzések esetén. 

Gazdaságpolitikai elkötelezettségek érvényesítése erős állami ajánlatkérő pozíció esetén  

A közpénzek gazdaságos, hatékony és átlátható felhasználása követelményének érvényesülése mellett az 
állam esetleges erős keresleti pozícióját érvényesítheti gazdaságpolitikai céljai elérése érdekében is.  

A szakirodalom két oldalról is közelíti az állami beruházások magánszektorra gyakorolt hatását: egyrészt 
pozitív externáliaként elismeri a gazdaságélénkítő hatást, másrészt figyelmeztet arra, hogy az állami 
beruházások kiszoríthatják a magánberuházásokat a gazdaságból, mivel elhasználják a szűkös erőforrásokat 
(Rawat-Khan, 2020). Az állam felelőssége, hogy megtalálja az egyensúlyt abban a tekintetben, hogy a 
gazdaság felpörgetésére tett intézkedései mellett ne szorítson ki a versenyszektorban működő szereplőket 
az erőforrások elvonása által.  

A közpénzek átlátható felhasználása tekintetében az állam felelőssége az is, hogy az átfogó, középtávú 
stratégiai célrendszerrel összehangolt módon történjen meg a beruházások tervezése, kivitelezése. Az 
építőipar tekintetében kiemelendő, hogy – noha rész-stratégiák léteznek1 – nincs olyan átfogó, legalább 
középtávú koncepcionális elgondolásokat, terveket, rövid- és középtávú feladatokat, felelősöket tartalmazó 
nyilvános stratégia, mely az építőipar szektor egészének fejlődésére, fejlesztésére, az állam hosszú távú 
szerepvállalásának mértékére és mikéntjére vonatkozóan viszonyítási alapot jelentene. 

Az ÁSZ elemzésében jelezte, hogy az építőiparban az extenzív növekedési lehetőségek kiaknázását követően 
intenzív növekedési pályára kell átállni, az átállás kulcsa a termelékenység növelése, az innovativitás 
támogatása (ÁSZ, 2021,b). Az állam beszerzésein, erős keresleti pozícióján keresztül szerepet vállalhat ezért 
az innováció ösztönzésében figyelembe véve azt is, hogy az államtól való függés kialakulása vezethet az 
innovációs potenciál és versenyképesség romlásához is (Kornai, 2011). 

Az állam erős keresleti pozícióját érvényesítheti a természeti-környezeti fenntarthatóság érdekében is. Az 
állam ez által szerepet vállalhat elsősorban az innováció támogatásával és a technológia-intenzív, zöld vagy 
munkatermelékenység növelő beruházásokkal (MNB, 2021,b) a hosszú távú fenntartható fejlődés 
biztosításában.   

                                                                        

1 Például 2021. június 1-jén fogadta el a Kormány az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környezet fenntartható 
fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről szóló 1337/2021. (VI. 1.) Korm. határozatot. A stratégia feladatot tartalmaz – egyebek 
mellett – az Építőipari Tételes Referencia Költségadatbázis létrehozására (2023. évi határidővel), a stratégiai jelentőségű építési alapanyagok, 
építőanyagok és építési termékek minőségbiztosítására, az építőipari nyers- és alapanyag termelés ellátásbiztonságának garantálására. 
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KSH STADAT táblák 
1.1.1.30 Az építőipar termelőiár-indexei [Előző év = 100,0%]  

3.1.1.2 A nemzetgazdasági beruházások értéke, volumenindexei  

7.1.1.4 Az építőipari termelés értéke építmény-alcsoportonként (2000–2019) 

18.1.1.11. A lakásépítési, a munkaerő- és anyagköltség indexe (2000-) 

20.1.1.9 A foglalkoztatottak száma nemzetgazdasági ágak, ágazatok szerint, nemenként – TEÁOR'08 
(2009–2020)  

20.1.1.52. Az alkalmazásban állók száma nemzetgazdasági áganként (2009–) 

ÁSZ tanulmányok, elemzések 
1. ÁSZ (2021,a): Elemzés: A piaci versenyt érintő közbeszerzési gyakorlat, Állami Számvevőszék, 

2021. április; 
https://www.asz.hu/storage/files/files/elemzesek/2021/kozbeszerzesi_gyakorlat_piaci_verseny_2
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Az Európai Unió Tanácsa 1/2003/EK rendelete az EKSz. 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok 
végrehajtásáról 

Az Európai Bizottság 773/2004/EK rendelete a Bizottság által az EK-Szerződés 81. és 82. cikke alapján 
folytatott eljárásokról 

Az Európai Unió Tanácsa 139/2004/EK rendelete a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről 

A Bizottság 802/2004/EK  rendelete (2004. április 21.) a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről 
szóló 139/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1 irányelve a tagállami versenyhatóságok helyzetének a 
hatékonyabb jogérvényesítés céljából történő megerősítéséről és a belső piac megfelelő működésének 
biztosításáról 
 
 

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartásról és a versenykorlátozás tilalmáról  

2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról 

1337/2021. (VI. 1.) Korm. határozat - az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az 
épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről 

1168/2019. (III. 28.) Korm. határozat a „Szakképzés 4.0 - A szakképzés és felnőttképzés megújításának 
középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom 
kihívásaira” című stratégia elfogadásáról és a végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekről  
 
  

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_hu
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Ákr.  Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 
törvény 

Bizottság Európai Bizottság 
Bizottság 
802/2004/EK 
rendelete 

A Bizottság 802/2004/EK  rendelete (2004. április 21.) a 
vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló 
139/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról 

CSOK Családi Otthonteremtési Kedvezmény 
EKSz. Európai Közösséget léterhozó Szerződés 
Európai 
Parlament és a 
Tanács 2019/1 
irányelve 

Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1 irányelve a 
tagállami versenyhatóságok helyzetének a hatékonyabb 
jogérvényesítés céljából történő megerősítéséről és a belső 
piac megfelelő működésének biztosításáról 

Európai Unió 
Tanácsa 
1/2003/EK 
rendelete 

Az Európai Unió Tanácsa 1/2003/EK rendelete az EKSz. 81. és 
82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról 

Európai Unió 
Tanácsa 
139/2004/EK 
rendelete 

Az Európai Unió Tanácsa 139/2004/EK rendelete a 
vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről 

EUMSz. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes 
szerkezetbe foglalt változata (2016/C 202/01) Az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés (EUMSz.) az Európai Közösséget 
létrehozó szerződésből (EKSz.) jött létre a Lisszaboni Szerződés 
eredményeként. 

GVH Gazdasági Versenyhivatal 
Kbt. 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről 
KSH  Központi Statisztikai Hivatal 
Tpvt. a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás 

tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 
 
 
 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_hu
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_hu
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_hu
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Alkalmazásban álló  Alkalmazásban álló az a munkavállaló, aki a munkáltatóval 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és a munkaszerződése, 
munkavégzésre irányuló megállapodása alapján, havi átlagban 
legalább 60 munkaórában munkadíj ellenében munkavégzésre 
kötelezett. (Forrás: KSH). 

Alszektor Az építőipari vállalkozások összességén belül képzett csoport az 
épőtőipari tevékenység specializációja alapján. (Forrás: KSH). 

Belépési korlátok A piacra lépést akadályozó tényezők, melyek csökkentik a termelők 
számát az iparágban, vagy gyengítik a köztük folyó versenyt. Fontos 
példái a jogi korlátozások, a szabályozás és a termékdifferenciálás. 
(Samuelson, P., Nordhaus, W., 2016) 

Építőipari rezsióradíj A vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági építési-
szerelési termelő tevékenységének elvégzéséhez szükséges, egy 
aktív munkaórára vetített - a kivitelező tényköltségei alapján 
számított vagy tervezett - összes költsége. (Forrás: Az építőipari 
kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet) 

Európai Bizottság  Az Európai Bizottság az EU politikailag függetlenséget élvező 
végrehajtó szerve. Kizárólagos hatáskörébe tartozik az új uniós 
jogszabályjavaslatok kidolgozása, és felelős az Európai Parlament 
és az Európai Unió Tanácsa által hozott döntések végrehajtásáért. 

Foglalkoztatott Foglalkoztatott, az aki a referencia-időszakban (ún. vonatkozási 
héten) legalább 1 óra, jövedelmet biztosító munkát végzett, vagy 
munkájától csak átmenetileg (szabadság, betegség stb. miatt) volt 
távol. (Forrás: KSH). 

Herfindahl-Hirscmann-
Index (HHI)  

A piaci szerkezetek elemzésénél gyakran használt mutató, amely a 
piaci hatalom mértékét méri. Úgy számítható ki, hogy összegezzük 
a piaci szereplők százalékos piaci részesedésének négyzetét. A HHI 
közel áll zérushoz tökéletes versenyben, míg 10 000 (= 1002) értéket 
vesz fel tiszta monopólium esetén. (Forrás: Samuelson, P., 
Nordhaus, W., 2016) 

Infrastrukturális építés Magában foglalja az út-, híd- és vasútépítés, közműépítés, általános 
és speciális mélyépítést (Forrás: KSH). 

kartell Hasonló termékeket előállító független vállalatok együttműködése 
az árak emelése és a kibocsátás korlátozása céljából. (Samuelson, 
P., Nordhaus, W., 2016) 

kis- és középvállalkozás Az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 
főnél kevesebb és éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió 
eurónak megfelelő forintösszeg vagy mérlegfőösszege 43 millió 
eurónak megfelelő forintösszeg. Kisvállalkozásnak minősül az a 
vállalkozás, amelyek összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél 
kevesebb és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege 
legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.  
Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek összes 
foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb és éves nettó 
árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak 
megfelelő forintösszeg. (Forrás: 2004. évi XXXIV. törvény 3. §) 

koncentrációs ráta A legnagyobb vállalatok százalékban mért együttes piaci 
részesedése egy iparág összkibocsátásából. A leggyakrabban 
használt mutató a négyvállalatos koncentrációs ráta, amely a négy 
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legnagyobb vállalat összesített részesedését mutatja. (Forrás: 
Samuelson, P., Nordhaus, W., 2016) 

magasépítési beruházás Minden olyan építési tevékenység keretében végzett építési 
beruházás, amely olyan építmény létrehozására, felújítására, 
bővítésére vagy átalakítására irányul, amelynek a meghatározott 
rendeltetésétől függően a csatlakozó rendezett terepszinthez 
képest egy vagy több építményszintje létezik, vagy létesül, és 
magában foglalja azon sajátos építményfajták körébe tartozó 
építmények létrehozását, felújítását, bővítését, vagy átalakítását 
is, amelyek a csatlakozó rendezett terepszinten vagy terepszint 
alatt az építmény rendeltetésszerű, biztonságos használatához 
elengedhetetlenek (Forrás: 2018. évi CXXXVIII. törvény - az állami 
magasépítési beruházások megvalósításáról) 

monopolisztikus verseny Piaci szerkezet, amelyben sok eladó kínál egymást jól, de nem 
tökéletesen helyettesítő termékeket. Ilyen piacon minden vállalat 
befolyásolhatja bizonyos mértékig a saját termékének árát. 
(Forrás: Samuelson, P., Nordhaus, W., 2016) 

monopólium E piaci szerkezetben egyetlen vállalat kínál meghatározott 
terméket vagy szolgáltatást. (Forrás: Samuelson, P., Nordhaus, W., 
2016) 

monopszónia A tökéletlen verseny egyik formája, a monopólium ellentéte. Míg 
a monopólium alatt egy termék esetében egy eladót, a 
monopszónia esetében egy vásárlót találunk a vizsgált piacon. A 
monopszónia ugyanúgy piacbefolyásoló tényezőként működik, 
mint a monopólium, így versenytorzító hatású. (Forrás: 
http://ecopedia.hu/monopszonia) 

oligopólium A tökéletlen verseny egyik formája, melyben néhány nagyobb 
eladó uralja az iparágat. (Forrás: Samuelson, P., Nordhaus, W., 
2016) 

összefonódás Vállalkozások összefonódása jön létre, ha az irányítás tartósan 
megváltozik azáltal, hogy két vagy több, előzőleg egymástól 
független vállalkozás vagy vállalkozásrész összeolvad, egy vagy 
több személy vagy vállalkozás akár értékpapírok vagy eszközök 
vásárlásával, akár szerződéssel vagy más úton, közvetlen vagy 
közvetett irányítást szerez egy vagy több más vállalkozás egésze 
vagy része felett. 

piac A piac olyan mechanizmus, amelynek keretében kapcsolatra lépnek 
egymással a vevők és eladók; termékeket, szolgáltatásokat, 
valamint különféle aktívákat cserélnek, s közben meghatározzák 
ezek árait.  (Forrás: Samuelson, P., Nordhaus, W., 2016) 

tökéletes verseny Az a piaci szerkezet, amelyben egyetlen eladó (vagy vevő) sem elég 
nagy ahhoz, hogy befolyásolhassa a piaci árat. Akkor alakulhat ki, 
ha 1. az eladók és vásárlók száma igen nagy, és 2. az eladók által 
felkínált termékek homogének (nem lehet megkülönböztetni őket). 
E feltételek között minden vállalat egyedi keresleti görbéje 
vízszintes lesz. (Forrás: Samuelson, P., Nordhaus, W., 2016) 

tökéletlen verseny Azon piaci szerkezetek összefoglaló neve, amelyekben nem 
érvényesül a tökéletes verseny, mert létezik legalább egy eladó 
(vagy vevő) a piacon, amelyik elég nagy, hogy befolyásolhassa a 
piaci árat, és így negatív meredekségű keresleti görbével (vagy mint 
vevő pozitív meredekségű kínálati görbével) szembesül. A 
tökéletlen verseny az összes tökéletlen piaci szerkezetet (tiszta 
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monopólium, oligopólium és monopolisztikus verseny) magában 
foglalja. (Forrás: Samuelson, P., Nordhaus, W., 2016) 
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Piaci koncentráció mértékének mérési lehetőségei 

A piaci hatalom leggyakoribb mércéje az iparág koncentrációs rátája, melynek a szakirodalom két fajtáját 
különbözteti meg.  

A 4 vállalatos koncentrációs ráta azt méri, hogy mekkora hányadát fedi le az adott piacnak vagy iparágnak 
annak négy legnagyobb vállalata. A 8 vállalatos koncentrációs ráta pedig azt méri, hogy az adott iparág nyolc 
legnagyobb cége az adott iparág hány százalékát fedi le. Tiszta monopólium esetén ezek a mutatószámok 
egyaránt száz százalékot mutatnak, tiszta verseny esetén a koncentrációs ráta értéke közelít a nullához, mert 
itt még a legnagyobb cégek is csak elenyésző töredékét adják az iparág kibocsátásának. Más megközelítést 
alkalmaz a Herfindahl-Hirshmann-index (HHI), mely jobban megragadja a nagyvállalatok szerepét. A HHI a 
piaci szerkezetek elemzésénél gyakran használt mutató, amely a piaci hatalom mértékét méri, a piaci 
szereplők százalékos piaci részesedésének négyzetével kalkulálva. A HHI közel áll zérushoz tökéletes 
versenyben, míg 10 000 (= 1002) értéket vesz fel tiszta monopólium esetén (Samuelson- Nordhaus, 2016). 

A termelési értékhez való hozzájárulás mértékének meghatározását az építőipari vállalatok nettó 
árbevételeinek ismeretei biztosítják. A hazai infrastrukturális és magasépítési alágazatban működő 12-12 
legnagyobb nettó árbevétellel rendelkező vállalat 2019. évi összesített nettó árbevétele azt mutatta, hogy a 
mélyépítés területén a 12 legnagyobb cég több, mint egyharmaddal (35,9%) járult hozzá az infrastrukturális 
építés 2019. évi 2001 Mrd Ft-os értékéhez, míg a magasépítés területén a 12 legnagyobb nettó árbevétellel 
rendelkező cég 727 Mrd forintos teljesítménye 30,5%-os részt képviselt a magasépítés 2381 Mrd Ft értékű 
2019. évi árbevételéből (Wéber, 2021, számviteli beszámolók). Ez arra enged következetni, hogy az építési 
ágazatban a nagyvállalatok súlya jelentős az árbevételt tekintve.  

Az a tény, hogy a 12-12 legnagyobb építőipari cég 2019. évi átlagos foglalkoztatotti létszáma az építőiparban 
alkalmazottak mintegy 4,7%-át tette ki, illetve a termelési értékük mindkét alágazatban, és együttesen is 
meghaladta a 30%-ot, arra enged következtetni, hogy a legnagyobbak kimagasló termelési értékeikhez 
számos alvállalkozó, kisebb cég teljesítménye is hozzájárult. 

A 4 és a 8 vállalatos koncentrációs ráták, illetve Herfindahl-Hirshmann-index számított értékei rendre azt 
mutatják, hogy az építési ágazatban a nagyvállalatok súlya jelentős. A 4 és a 8 vállalatos koncentrációs ráta, 
valamint a HHI alapján 2019. évre számított értékeket az alábbi táblázat mutatja be. 
 

  Épületek építése 
Egyéb építmények 

építése 

Négy vállalatos koncentrációs ráta 17,6% 18,9% 

Nyolc vállalatos koncentrációs ráta 26,0% 29,1% 

HHI index 1268,9 1094,2 

 
Forrás: Az építési piac jellemzőiről 2019-2020 c. kiadvány (Wéber, 2020) alapján ÁSZ szerkesztés 


