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1 Bevezetés 
 

A felhasználói kézikönyv célja, hogy bemutassa az eKT rendszer Közbeszerzési Adatbázis 

(továbbiakban: KBA) moduljának működését és felhasználói eseteit. 

 

A KBA modul az eKT rendszer azon része, amely nyilvántartja a közbeszerzési eljárásokat, és 

összekapcsolja az ugyanazon közbeszerzéshez tartozó hirdetményeket és egyéb 

dokumentumokat. A KBA-ban van lehetőség olyan dokumentumok elektronikus beküldésére, 

illetve közzétételére is, amelyek nem kapcsolódnak egy konkrét közbeszerzéshez (pl. éves 

statisztikai összegezés). A KBA rendelkezik publikus felülettel is (amely a Közbeszerzési 

Hatóság honlapján bárki által elérhető), azonban jelen Kézikönyv csak a KBA belső 

felületével foglalkozik.  

2 Felhasználók típusai 
 

A felhasználói típusok és tulajdonságaik megegyeznek a KBEJ Kézikönyvében szereplő 

típusokkal, így e helyütt csak a felsorolásukra kerül sor. 

 

A rendszer külső felhasználói az alábbiak: 

 

 Superuser;  

 Szervezeti felhasználó; 

 Természetes személy
1
. 

 

3  Felhasználók számára kiosztható jogosultságok / szerepkörök 
 

Miként ez a KBEJ Kézikönyvében részletesen szerepel, az egyes felhasználói típusokba 

tartozó felhasználók jogosítványait (a rendszerekben elvégezhető tevékenységeinek korlátját) 

több tényező határozza meg. A KBA szakrendszer szempontjából a „szerepkör”-nek és – a 

megfelelő szerepkörön túl – a „jogosultság”-nak is van jelentősége. 

 

Az alábbiakban ezeket csak a KBA-hoz szükséges mértékben mutatjuk be; egyéb tekintetben 

ld. a KBEJ Kézikönyvében (különösen annak 5.4. pontjában) írtakat. 

3.1 KBA modulhoz kapcsolódó szerepkörök 

 

Az alábbi táblázat ismerteti a KBA szempontjából értelmezett szerepköröket:  

 

                                                 
1
 A Kézikönyv kiadásakor az Ügyfélkapus regisztrációval rendelkező, Természetes személy típusú felhasználók 

számára még nem elérhetők a KBEJ/KBA (illetve EHR) szolgáltatásai. 
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Szerepkör Leírás 

KBA közbeszerzési eljárás 

ügyintéző 

Adott szervezet tekintetében hozzáfér a közbeszerzési 

eljárások és azok dokumentumainak kezeléséhez (teljes 

körű jogosultság esetén mindegyikhez, ügy alapú 

jogosultság esetén meghatározott eljárásokhoz). 

KBA ügyintéző Adott szervezet tekintetében hozzáfér mindazon 

dokumentumokhoz, amelyek nem közbeszerzési 

eljárásokhoz tartoznak.  

 

Mint látható, a „KBA közbeszerzési eljárás ügyintéző” szerepkör esetén értelmezett az ügy 

alapú jogosultság, a „KBA ügyintéző” esetén nem. Ez a KBA fő működési elvével áll 

összhangban, miszerint a KBA központi eleme a közbeszerzési eljárások nyilvántartása, de az 

eljárások mellett vannak közbeszerzési eljáráshoz nem kapcsolható dokumentumok is az 

adatbázisban. A szerepkörök közötti megkülönböztetés ebből kifolyólag azt a célt 

szolgálja, hogy a közbeszerzési eljárások (illetve az ezekhez kapcsolódó hirdetmények és 

egyéb típusú dokumentumok) tekintetében lehessen jogosultságot adni meghatározott 

eljárás(ok)ra. (Az eljárás szintű jogosultság mellett egyes hirdetményekre is lehet 

jogosultságot beállítani, ami alapvetően az EHR-ben történő hirdetménykezelés 

szempontjából bír jelentőséggel. Ld. a későbbiekben.)  

 

Az alábbiakban röviden összefoglaljuk a teljes körű és az ügy alapú jogosultság sajátosságait 

(azzal, hogy részletesebben a KBEJ Kézikönyv ad ezekről ismertetést). 

3.2 Teljes körű jogosultság 

 

A teljes körű jogosultság két relációban értelmezett: 

 

- ajánlatkérő szervezet és meghatalmazott szervezet, illetve 

- szervezet és szervezeti felhasználója tekintetében. 

 

Amennyiben egy meghatalmazott szervezet valamely ajánlatkérő tekintetében teljes körű 

jogosultsággal rendelkezik, akkor hozzáfér a szerepkörének megfelelő modul által kezelt 

minden ügyhöz (illetve a szerepkör szerinti modul ügy nélküli szolgáltatásaihoz). Ez pl. EHR 

ügyintéző szerepkör esetén azt jelenti, hogy az ajánlatkérő valamennyi hirdetményéhez 

hozzáfér az EHR-ben (akár a még meg nem jelentekkel is végezhet műveleteket), illetve 

valamennyi eljáráshoz kapcsolódóan jogosult hirdetményt feladni.  

 

A szervezet és a hozzá tartozó szervezeti felhasználó viszonyában pedig, ha a szervezeti 

felhasználónak állítanak be ilyen jogosultságot, akkor  

- ajánlatkérői szervezeti felhasználó esetén hozzáfér a szerepkörének megfelelő modul 

által kezelt, az ajánlatkérőhöz tartozó minden ügyhöz (illetve a szerepkör szerinti 

modul ügy nélküli szolgáltatásaihoz); 

- meghatalmazott szervezet szervezeti felhasználója esetén hozzáfér a szerepkörének 

megfelelő modul által kezelt minden olyan ügyhöz, amelyhez a szervezetének van 

jogosultsága (illetve a szerepkör szerinti modul ügy nélküli szolgáltatásaihoz).  
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Az ügy a KBA/EHR szempontjából közbeszerzési eljárást és a hirdetményt jelent.  

 

3.3 Ügy alapú jogosultság 

 

Az ügy alapú jogosultság azt határozza meg, hogy a felhasználó milyen 

 közbeszerzési eljáráshoz, vagy 

 hirdetményhez 

fér hozzá, illetve ezek tekintetében csak megtekintési, vagy módosítási jogosultsága is van-e. 

 

A felhasználó akkor fér hozzá adott eljáráshoz vagy hirdetményhez, ha rendelkezik az 

eljáráshoz/hirdetményhez ilyen jogosultsággal és a modulhoz kapcsolódó szerepkörrel. A 

KBA/EHR viszonyában az alábbi táblázat segít eligazodni, hogy valamely funkció eléréshez 

milyen jogosultsági beállítások szükségesek.  

 

Fontos: a KBEJ Kézikönyvében írtakkal összhangban egy adott szervezet superuser 

típusú felhasználója minden olyan szerepkörrel és jogosultsággal rendelkezik, amivel a 

szervezet maga rendelkezik. A hierarchia tetején az ajánlatkérő szervezet superusere 

van, aki automatikusan rendelkezik az alábbi táblázat szerinti összes funkció 

használatához szükséges jogosultságokkal, míg az egyéb felhasználók (beleértve a 

meghatalmazott szervezet superuserét is) csak az ajánlatkérőtől származtatott körben 

használhatják a rendszer funkcióit: 
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Funkciók 
Ajánlatkérői 

Superuser 

Nem ajánlatkérői superuser felhasználók felhasználói jogai (módosítási szint)2 

KBA 

ügyintéző 

KBA 

közbeszerzési 

eljárás 

ügyintéző 

EHR 

ügyintéző 

teljeskörű 

jogosultság  

egyedi jogosultság 

eljáráshoz  

egyedi jogosultság 

hirdetményhez 

KBA-ban eljáráshoz nem kapcsolódó dokumentumok 

kezelése (keresés, adatlap megtekintés, adatlap 

módosítás, új dokumentum létrehozása) 

  x     

 

KBA-ban közbeszerzési eljárások keresése, új eljárás 

létrehozása 
   x     

KBA-ban minden közbeszerzési eljárás kezelése (adatlap 

megtekintés, adatlap módosítás, eljáráshoz kapcsolódó 

dokumentum létrehozása és módosítása /a hirdetmény 

kivételével/)  

   x  x 
(az összes eljáráshoz 

egyenként is adható) 
 

KBA-ban meghatározott közbeszerzési eljárások kezelése 

(adatlap megtekintés, adatlap módosítás, eljáráshoz 

kapcsolódó dokumentum létrehozása és módosítása /a 

hirdetmény kivételével/) 

nem 

értelmezhető 
 x  

nem 

értelmezhető 
x  

EHR-ben minden feladott, de még meg nem jelent 

hirdetménnyel kapcsolatos műveletek  
    x x  

(az összes 

hirdetményhez 

egyenként is adható) 

EHR-ben feladott, de még meg nem jelent 

hirdetményekkel kapcsolatos műveletek meghatározott 

hirdetmények esetén 

nem 

értelmezhető 
  x 

nem 

értelmezhető 
 x 

                                                 
2
 A táblázatban az üresen hagyott cellák azt jelentik, hogy nincs jelentősége adott funkció szempontjából, hogy a szerepkör/jogosultság meg van-e adva a felhasználónak, vagy sem. 

A „nem értelmezhető” szövegek azt jelentik, hogy adott funkcionalitás tekintetében a szerepkör/jogosultság beállítását nem teszi lehetővé a rendszer. Ez az eset áll fenn az egyedi 

és a teljeskörű jogosultság esetében, mivel a kettő egymást kizárja. (Az ajánlatkérői superuser esetében sem értelmezett az ügy alapú jogosultság.) Egyedileg az összes 

eljárásra/hirdetményre is beállítható a jogosultság, mely tartalmát tekintve megegyezik a teljeskörű jogosultsággal, ezért ezen esetekben „az összes hirdetményhez egyenként is 

adható”, illetve „az összes eljáráshoz egyenként is adható” szöveg szerepel. (A jogosultság összes hirdetményhez/eljáráshoz történő megadása viszont annyiban különbözik a 

teljeskörű jogosultságtól, hogy ez utóbbi esetében a hozzáférés automatikusan biztosított azon eljárásokhoz/hirdetményekhez is, amelyek a jogosultság beállítását követően jönnek 

létre. Az egyedi jogosultság ezzel szemben – értelemszerűen – csak már meglévő eljárásokra/hirdetményekre adható.) 



                  

 
 

e-KT projekt 

Közbeszerzési Hatóság 

Közbeszerzési adatbázis modul külső felhasználói kézikönyve 

 

 7/49 

 

EHR-ben új, eljárást indító hirdetmény feladása     x    
 

EHR-ben új, eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény feladása, 

bármely eljárás esetén 
    x x 

(az összes eljáráshoz 

egyenként is adható) 
 

EHR-ben új, eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény feladása, 

meghatározott eljárás esetén 

nem 

értelmezhető 
  x 

nem 

értelmezhető 
x 

 

EHR-ben új, eljárás független hirdetmény feladása     x   
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A táblázattal kapcsolatos kiegészítő megjegyzések: 

 

- a KBA modul akkor érhető el valamely felhasználó számára, ha rendelkezik 

legalább 1 ajánlatkérő vonatkozásában (vagy közvetlenül, vagy meghatalmazott 

szervezeten keresztül) KBA ügyintéző vagy KBA közbeszerzési eljárás ügyintéző 

szerepkörrel. (Ennek hiányában a felhasználó számára nem jelenik meg a KBA 

menüpont sem.) 

- a közbeszerzési eljárás vagy dokumentum szerinti keresőben csak annak az 

ajánlatkérőnek az eljárásai/dokumentumai jelennek meg a felhasználó számára a 

találati listában, amelynek a nevében a felhasználó eljár;
3
 

- a hirdetmény a KBA rendszerén belül speciálisan kezelt dokumentumtípus. A 

hirdetmények létrehozása, módosítása az EHR rendszerben valósul meg, ezért ezekhez 

a funkciókhoz az EHR használata szükséges (illetve ehhez pedig EHR ügyintézői 

szerepkör). A KBA-ban mint dokumentum kerül letárolásra, ebből kifolyólag a KBA 

modulban mindössze a hirdetmény adatlapjának és a Közbeszerzési Értesítőben 

közzétett hirdetménynek a megtekintési funkciója értelmezett.
4
  

- az ügy alapú jogosultság csak azon eljárásokra nézve állítható be a felhasználó 

számára, amelyek szerepelnek a KBA-ban (akár az induláskor migráció útján kerültek 

be, akár a KBA működésének megkezdését követően jöttek lére).   

 

Fontos: eljárást indító hirdetmény létrehozása (EHR-en keresztül történő beküldése) 

esetén a rendszer automatikusan beállítja annak a felhasználónak a jogosultságát a 

létrehozott eljáráshoz, aki a hirdetményt létrehozta. Ennek akkor van jelentősége, ha az 

adott felhasználónak nincs teljeskörű jogosultsága. Mindezt azért szükséges kiemelni, mert ha 

valamely felhasználónak (vagy meghatalmazott szervezetnek) EHR ügyintéző szerepkört 

biztosítunk, akkor számára elérhető lesz az EHR-ben az eljárást létrehozó hirdetmény feladása 

opció (ld. fenti táblázatot). Az említett automatikus jogosultsági beállítás miatt pedig, ha ez a 

felhasználó (meghatalmazott) közzétételre felad egy megindító hirdetményt, számára már 

nem kell az ugyanezen eljáráshoz kapcsolódó további hirdetményekhez és egyéb 

dokumentumok létrehozáshoz, illetve beküldéséhez eljárás alapú jogosultsági beállításokat 

elvégezni. Mindez viszont azzal jár együtt, hogy a felhasználó (meghatalmazott) ezen 

eljárásra vonatkozó jogosultsága mindaddig érvényben lesz, amíg azt a jogosultságkezelőben 

nem módosítjuk.
5
  Ezzel analóg módon közbeszerzési eljárás KBA-ban történő létrehozása 

esetén is automatikusan beállítódik a jogosultsága a felhasználónak az általa létrehozott 

eljáráshoz. (A közbeszerzési eljárás létrehozását, illetve a hirdetmények és a KBA kapcsolatát 

ld. a 6. fejezetben. A közbeszerzési eljárás KBA-ban történő létrehozását ld. a 8.4. pontban. A 

jogosultsági beállításokat ld. a KBEJ Kézikönyv 8.7 pontjában.) 

                                                 
3
 Ld. 7.3 pontot.  

4
 A hirdetmények elérhetők a dokumentumok listájából, vagy adott közbeszerzési eljárás adatlapjáról (ha a 

hirdetmény eljáráshoz kapcsolódik).  

5
 A KBEJ működési elvével összhangban természetesen megszűnik a felhasználó hozzáférése az ügyhöz, ha 

törlésre kerül, illetve meghatalmazott szervezet esetén akkor is, ha a meghatalmazás visszavonásra kerül.   
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4 Általános funkcionalitás 
Az általános funkcionalitások körében mutatjuk be a találati listát, a nyomógombokat,  

továbbá azon funkciókat, melyek több felületen is megtalálhatók. 

4.1 Találati listák 

Nyomógomb neve Nyomógomb funkciója 

 
Az oldalon megjelenített találatok x-től y-ig valamint a 

keresési feltételnek megfelelt sorok összesen (z). 

 
Az egy oldalon megjelenített találatok száma a legördülő 

listából választható (10, 25, 50, 100). Alapesetben 10 

elemet jelenít meg a rendszer. Az új beállítások a „Keres” 

nyomógomb hatására lépnek érvénybe. 

 
A találati lista első oldalára lép. 

 
A találati lista utolsó oldalára lép. 

 
Előrefele lapoz a találati listában. 

 
Hátrafele lapoz a találati listában. 

4.2 Nyomógombok 

Nyomógomb neve Nyomógomb funkciója 

Vissza  
Visszalép az előzőleg aktív felhasználói felületre. 

Keres  
A találati listában a keresési feltétel/feltételeknek 

megfelelő bejegyzések jelennek meg. Ha nem adunk 

meg keresési feltételt, akkor az összes elem 

megjelenik a találati listában, amik közül választani 

lehet. 

Mentés  
A gombra kattintva az új bejegyzés elmentésre kerül, 

és megjelenik a találati listában. 

Új  
Tovább lép a megfelelő felületre ahol megadhatók az 

új bejegyzés adatai 

Módosít  
A találati listából kiválasztott bejegyzés 

módosításához továbblép a megfelelő felületre ahol 

módosítható a bejegyzés adatai. 

Töröl  
A találati listából kiválasztott bejegyzést törli. 

Eltávolít  
A listázó mezőből kiválasztott elemet törli. (A listázó 

mező olyan adatok megadására szolgál, ahol fix 

értékkészletből egyszerre több érték is kiválasztható.) 

>>  
A baloldali listázó mező tartalmát áthelyezi a 

jobboldali listázó mezőbe. 

<<  
A jobboldali listázó mező tartalmát áthelyezi a 

baloldali listázó mezőbe. 

x – y összesen: z sor 

Találatok száma egy oldalon

|<

>|

<

>

Vissza

Keres

Mentés

Új

Módosít

Töröl

Eltávolít

>>

<<
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>  
A baloldali listázó mezőből kiválasztott elemet 

áthelyezi a jobboldali listázó mezőbe 

<  
A jobboldali listázó mezőből kiválasztott elemet 

áthelyezi a baloldali listázó mezőbe. 

Tallózás  Valamely feltölteni kívánt állomány, dokumentum 

megkeresésére szolgáló párbeszédablak megnyitása. 

 
Továbblépés valamilyen választó felületre, ahol a 

funkciócsoport jellegének megfelelő érték választható 

ki egy listából. 

 

4.3 Funkciók 

 Alapértelmezett találatok: a találati listában megjelenő adatok szűrésére szolgál. Egy 

külön szekcióban meghatározható, hogy a lista mely oszlopokat tartalmazza. Az 

összeállított találati lista oszlop kombinációt a felhasználó elmentheti a profiljához, ezután 

ezzel a beállítással jelenik meg neki az adott oldal találati listája. 

 Találati lista rendezése: az Oszlopnevekre kattintva sorba rendezhető az adott oszlop 

szerint, növekvő, vagy csökkenő sorrendben. 

4.3.1 Megjegyzéskezelés 

A megjegyzés kezelési szolgáltatás segítségével adott adatkörhöz kapcsolódóan több 

megjegyzést is lehet tenni úgy, hogy látszódjon melyik felhasználó mikor rögzítette az adott 

megjegyzést.  

 

Azon adatkörök esetében, amelyekhez követelményként értelmezhető megjegyzés 

megadásának lehetősége, a következő egységes megjegyzés kezelési szolgáltatást biztosít a 

modul: 

 

- Adott adatkör adatlapján önálló szekcióban jelenik meg két gördíthető szövegdoboz: 

a) Megjegyzés hozzáfűzése: a szövegdoboz írható, a felhasználó ide írhatja be az adott 

adatkörhöz fűzendő megjegyzést. A mellette található nyomógomb segítségével a 

beírt szöveg rögzítésre kerül dátummal és a felhasználó nevével. 

b) Hozzáfűzött megjegyzések: a szövegdoboz az adatkörhöz már hozzáfűzött 

megjegyzéseket listázza egymás alatt a megjegyzést tevő nevével és a rögzítés 

dátumával. A megjegyzéseket szeparátor különíti el egymástól. 

- A már rögzített megjegyzés nem módosítható, és nem is törölhető.  

4.3.2 Törlés/eltávolítás művelet kezdeményezésekor megerősítés kérése 

Minden eltávolítási, vagy törlési funkció kezdeményezésekor a rendszer a felhasználótól 

megerősítést kér egy felugró ablakban, hogy tényleg végre akarja-e hajtani a műveletet. 

4.3.3 Funkciógombokhoz tartozó súgó 

Egyes funkciógombokhoz, illetve adatmezőkhöz „tooltip”-ben súgó (magyarázó szöveg) 

jeleníthető meg. (A tooltip akkor jelenik meg, ha a felhasználó a tooltip-et szimbolizáló „!” 

>

<

...
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jelre vitte az egeret.) A súgó többnyelvű, azonban ha a felhasználó által kiválasztott nyelven 

nem áll rendelkezésre az adott funkciógombhoz/adatmezőhöz „tooltip”-ben kiírható súgó, 

akkor nem jelenik meg a „tooltip”. 

5 A rendszer elérése 
 

A KBA a KBEJ modulból érhető el. A KBEJ a Közbeszerzési Hatóság honlapjáról 

(www.kozbeszerzes.hu) érhető el regisztrált felhasználók számára (a Kézikönyv kiadásakor 

„A Közbeszerzés Hatóság on-line szolgáltatásai” főmenü „Központi Bejelentkezés” 

menüpontjából). A KBEJ-ben történő regisztrációról ld. bővebben a KBEJ Kézikönyvének 

8.1 és 8.4 – 8.5 pontjait. 

 

A KBA modul (a 3. fejezetben írtakkal összhangban) akkor érhető el valamely KBEJ-ben 

regisztrált felhasználó számára, ha rendelkezik legalább 1 ajánlatkérő szervezet 

vonatkozásában (vagy közvetlenül, vagy meghatalmazott szervezeten keresztül) KBA 

ügyintéző vagy KBA közbeszerzési eljárás ügyintéző szerepkörrel. Ennek hiányában a 

felhasználó számára nem jelenik meg a KBA menüpont. 

6 A KBA működési koncepciója 
 

A KBA koncepciója arra épül, hogy a közbeszerzési eljárás során számos olyan adat és 

dokumentum keletkezik, amely a jogszabály előírásai szerint nyilvános. Ezt szemlélteti az 

alábbi ábra: 

 

 
 

http://www.kozbeszerzes.hu/
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Az adatbázis célja, hogy a különböző nyilvános dokumentumok számára biztosítson egy 

áttekinthető, kereshető felületet, és a dokumentumok adott ajánlatkérő adott közbeszerzési 

eljárására vetítve időrendben egymás alatt megjelenjenek. Ennek technikai értelemben az a 

feltétele, hogy a dokumentumok között meglegyen a kapcsolat. A KBA-ban az ajánlatkérő és 

az ajánlatkérő közbeszerzési eljárásai biztosítják ezt a kapcsolatot, amelyhez a már 

használatban lévő ajánlatkérői azonosítót, és az újonnan bevezetésre kerülő közbeszerzési 

eljárás azonosítót használjuk fel. 

 

A KBA közpinti eleme ezért a „közbeszerzési eljárás”. Technikai értelemben akkor 

beszélhetünk közbeszerzési eljárásról, ha a KBA-ban létrejött egy ilyen típusú objektum. A 

közbeszerzési eljárást meghatározott esemény hozza létre.  

6.1 A közbeszerzési folyamat a KBA szempontjából (általánosságban) 

 

A közbeszerzési eljárások meghatározó dokumentumai a hirdetmények. A hirdetménnyel 

induló eljárások esetében a folyamat során a felhasználó által az Elektronikus 

Hirdetménykezelő Rendszerben (EHR) feladott felhívás létrehoz a KBA-ban egy új 

közbeszerzési eljárást. Az alábbiakban röviden bemutatjuk ezt a folyamatot. (A bemutatásnak 

nem célja az EHR funkciónak ismertetése.) 

 

Hirdetmény feladásához be kell lépni a KBEJ modulba: 
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A felhasználónév és jelszó magadását követően az EHR menüpontra kell kattintani: 

 

 
 

Az EHR-be átlépve az alábbi főmenübe érünk: 
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Az Új hirdetmény feladása menüpontra kattintva az alábbi képernyő jelenik meg: 

 

 
 

 

A baloldalon látható „Közbeszerzési eljárást indító hirdetmény feladása” kiválasztásával 

lehetséges új eljárást létrehozni. (Ebben az esetben mindig létrejön a KBA nyilvántartásában 

az új eljárás. Emellett vannak speciális esetek, amikor szintén létrejön az eljárás – ld. a 

későbbiek során.) A felületen szükséges még megadni, hogy volt-e előzetes tájékoztató 

hirdetmény. (Amennyiben igen, akkor a felületen megjelenő választó segítségével ennek KÉ 

számát is ki kell választani egy listából.) 
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A jobboldalon lévő „Hirdetmény típusa” választóban a közösségi (EU) és hazai (Magyar) 

jogszabályok, illetve hirdetménytípusok közül kell kiválasztani a megfelelőt. (A legördülőben 

csak azok a hirdetményminták választhatók, amelyek a kiválasztott jogszabály szerintiek, 

illetve amelyek eljárás megindítására szolgálnak.) 

 

A hirdetmény rövid tartalmának megadásával és a tovább gombbal tudunk továbblépni a 

kérelem és a minta kitöltéséhez. 
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Kérelem űrlap a vonatkozó közzétételi rendelet alapján: 
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A minta kitöltésére szolgáló felület (részlet): 
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A kitöltés során az utolsó oldalhoz érve megjelenik az űrlap alatt a Befejez funkciógomb, 

ezzel tudjuk a hirdetmény kitöltését véglegesíteni és a hirdetményt beküldeni közzététel 

céljából: 
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A beküldéssel létrejön a KBA-ban az ajánlatkérőhöz kapcsoltan egy új közbeszerzési eljárás. 

Ez abban mutatkozik meg, hogy a megfelelő jogosultságú felhasználó számára megjelenik a 

KBA menüponton belül a Közbeszerzési eljárások listája almenüben az új közbeszerzés, 

illetve megtekinthető annak adatlapja. Emellett a KBA publikus felületén is elérhetővé válik 

az új eljárás.  

 

A felhívás Közbeszerzési Értesítőben történő megjelenését követően (technikailag a 

hirdetmény KBA-ba történő áttöltésekor) az eljárás adatlapján elérhető lesz a megindító 

felhívás is. (A közbeszerzési eljárások listájának és a közbeszerzési eljárás adatlapjának 

leírását ld. a 7.3.1 és a 7.3.2.1 pontokban.)  

 

A közbeszerzési eljárás előrehaladásával keletkeznek olyan további dokumentumok, amelyek 

szintén bekerülnek, vagy bekerülhetnek a KBA-ba. Az előbbi körbe tartoznak a 

helyesbítő/módosító/tájékoztató típusú hirdetmények, amelyek beküldésekor a felhasználónak 

az EHR felületén meg kell adnia, hogy melyik közbeszerzési eljáráshoz kívánja az adott 

hirdetményt hozzákapcsolni. Ehhez az alábbi kép szerint a „Közbeszerzési eljáráshoz 

kapcsolódó hirdetmény feladása” opciót bejelölését, valamint a felugró ablakban a megfelelő 

eljárást kell kiválasztani: 

 

 
 

A hirdetmény feladásával (illetve KBA-ba történő áttöltésével) ez a hirdetmény is elérhetővé 

válik az eljárás „mappájában”, a közbeszerzési eljárás adatlapján.  

 

A hirdetmények mellett az eljárás során más olyan dokumentumok is keletkeznek, 

amelyekkel kapcsolatban a jogszabály közzétételi kötelezettséget ír elő. E közzétételhez a 

KBA felületet biztosít bármely (KBEJ-ben regisztrált) ajánlatkérő számára, így pl. lehetőség 

van az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos információk, vagy az eljárás eredményeként 
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megkötött szerződés közzétételére is, adott közbeszerzéshez kapcsolódóan. Ezeket a 

Kézikönyv 7. fejezete mutatja be részletesen. 

6.2 Speciális esetek 

 

A 6.1. pontban írt folyamat mellett vannak speciális esetek. Az EHR és a KBA kezeli azokat a 

speciális helyzeteket, amikor  

 

a) az eljárás nem hirdetménnyel indul, de ahhoz kapcsolódóan hirdetmény (vagy egyéb 

dokumentum) közzététele válik szükségessé; 

b) jogi szolgáltatások megrendelésére kerül sor, és amely esetben csak a szerződés 

megkötéséről kell hirdetményt közzétenni; 

c) az eljárás olyan típusú hirdetménnyel indul, amely alapesetben nem eljárást megindító 

felhívás; 

d) a KBA indulása előtt megindított, de nem migrált eljáráshoz kapcsolódó tájékoztató 

közzétételére kerül sor; 

e) az eljárásban olyan ajánlatkérő részéről merül fel tájékoztató hirdetmény közzététele, 

amely nem azonos az eljárást megindító ajánlatkérővel. 

 

Az a) pont szerinti körbe tartoznak a hirdetmény közzététele nélkül induló eljárások, amely 

esetben az eljárás első hirdetménye az eljárás eredményéről szóló tájékoztató. Ilyen típusú 

közbeszerzésnél, továbbá a b) pont szerinti tájékoztató közzétételét megelőzően a KBA-ban 

létre kell hoznia a felhasználónak a megfelelő eljárást, majd a hirdetményt az „Eljáráshoz 

kapcsolódó hirdetmény feladása” opciót kiválasztva lehet feladni. (Ez esetben ui. a rendszer 

megköveteli az eljárás előzmény megadását.) 

 

Az eljárás KBA-ban történő létrehozásának a leírását ld. a 8.4. pontban.  

 

A c) pont szerinti körbe jelenleg 2 hirdetménytípus tartozik: 

 

- Időszakos előzetes tájékoztató - egyes ágazatokban 

- Előminősítési rendszer - egyes ágazatokban 

 

E hirdetmények irányulhatnak közbeszerzési eljárás megindítására is, így amennyiben a 

hirdetményminta vonatkozó pontjában ez az információ kerül megjelölésre, a KBA-ban 

létrejön az új eljárás. Az EHR-ben ezek a típusok a baloldalon a harmadik kategória, az ún. 

„Eljárás független hirdetmény feladása” jelölésekor érhetők el: 
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Az eljárás létrehozásához szükséges adatmező a hirdetménymintában: 

 

 
 

A d) pont szerinti eset kapcsán a következőkre kívánunk utalni. A Közbeszerzési Hatóság a 

KBA indulásához migráció útján létrehozott eljárásokat a rendelkezésére álló hirdetményi 

információk alapján.
8
 A felületeken a 2010. január 1. után indított eljárások érhetők el, 

melyek folyamatban lévő vagy lezárult státuszban vannak (ez utóbbi akkor, ha eljárás 

eredményéről szóló tájékoztató is közzétételre került). Előfordulhat azonban, hogy a KBA 

indulását követően olyan hirdetmény beküldése szükséges (pl. tájékoztató a szerződés 

                                                 
8
 Ezeknek az eljárásoknak az azonosítója „MGR”-rel kezdődik, a KBA működése során létrejött eljárások 

azonosítója pedig „KBE”-vel kezdődik. (Ezt követi egy sorszám, illetve az évszám.) Technikai okokból 

kifolyólag előfordulhat, hogy a migrált eljárások adatai hiányosak, vagy adott esetben tévesek. Az ajánlatkérő 

jelzése alapján a Hatóság gondoskodik a szükséges javításokról.  
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módosításáról), amelynek előzménye nem található a migrált eljárások között (pl. azért, mert 

az eljárás még 2010. január 1. előtt indult). Ilyen esetben értesítést kell küldeni az általános 

hibabejelentési címre, és a rendszergazda gondoskodik az eljárás létrehozásáról.  

 

Az e) pont szerinti esetben a kitöltő felületen az utolsó (4.) blokk szerinti választót kell 

bejelölni. Ez esetben a hirdetmény feladása a 6.1. pontban írtakkal azonos módon létrehozza a 

KBA-ban az új közbeszerzési eljárást. 

 

   

A 6.1 és 6.2 pontokban írt eljárások hirdetmények útján történő létrehozásával 

kapcsolatban fontos kiemelni: az ott bemutatott esetekben a hirdetmény beküldésével 

automatikusan és technikai értelemben visszafordíthatatlanul létrejön a KBA-ban az új 

közbeszerzési eljárás.  

6.3 Közbeszerzési eljáráshoz nem kapcsolható dokumentumok 

 

Az irányadó jogszabályi környezet alapján számos olyan dokumentumtípus van, amely 

közvetlen módon nem kapcsolható egy konkrét közbeszerzési eljáráshoz. Ebbe a körbe 

tartoznak: 

 

- a közbeszerzési tervek és módosításaik; 

- az éves statisztikai összegezés; 

- az ún. eljárás független hirdetmények
10

; 

                                                 
10

 Ebbe a kategóriába soroltuk az alábbi hirdetményeket:  
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- az ún. in-house szerződések
11

; 

- egyes olyan tájékoztatások, amelyeket a Közbeszerzési Hatóság részére kell 

megküldeni
12

. 

 

Az általános elvek mentén a hirdetmények beküldése az EHR-en keresztül lehetséges, míg az 

egyéb dokumentumoké a KBA felületén történik. 

6.4 A KBA és az EHR kapcsolata 

 

A hirdetmények beküldése (a fentebb írtakkal összhangban) az EHR-en valósul meg.  

 

Látható, hogy az EHR és a KBA rendszerek integráltan együttműködnek annak érdekében, 

hogy a közbeszerzési eljárásoknak egységes nyilvántartása legyen. Ehhez a két rendszer 

együtt biztosítja, hogy  

- az eljárás létrejöjjön az adatbázisban akkor, amikor adott típusú (illetve adott 

adattartalmú) hirdetmény kerül beküldésre; 

- az egy eljáráshoz tartozó hirdetmények között a kapcsolat meglegyen; 

- az eljáráshoz nem kapcsolható hirdetmények is nyilvántartásba vételre kerüljenek a 

KBA-ban. 

 

Fontos azonban kiemelni, hogy bár a rendszerekbe épített mechanizmusok a fentieket 

elősegítik, ahhoz, hogy a KBA adott közbeszerzés kapcsán teljes mértékben azt a képet 

tükrözze, ami a valóságnak megfelel, a hirdetmények beküldésekor az ajánlatkérőknek 

(illetve képviselőiknek) kellő körültekintéssel kell eljárni. Így pl. eljáráshoz kapcsolódó 

hirdetmény feladásakor meg kell arról győződni, hogy az előzményi eljárás szerepel-e a 

nyilvántartásban, illetve az előzmény eljárás kiválasztásakor a megfelelőt kell 

megjelölni. Ez utóbbi tekintetében utólagos korrigálására ui. sem a Hatóságnak, sem a 

felhasználónak nincs lehetősége.  

                                                                                                                                                         
- Előzetes tájékoztató 

- Időszakos előzetes tájékoztató - Egyes ágazatokban* 

- Előminősítési rendszer - Egyes ágazatokban* 

- Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény 

- Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény 

- Előzetes tájékoztató - Honvédelem és biztonság 

* Ld. a korábban írtakat: a hirdetménymintában megadott információ alapján minősülhet eljárást indítónak, vagy 

eljárás függetlennek. 

11
 Ld. a Kbt. 31. § (1) bekezdés b) pontját. 

12
 Ebbe a körbe tartozik pl.: 

- a különös közbeszerzési eljárási rendben egyes kivételek alkalmazásáról tájékoztatás [ld. pl. Kbt. 116. § 

(2) bekezdése] 

- a két szakaszból álló eljárások részvételi szakaszáról készített írásbeli összegezés megküldése [Kbt. 77. 

§ (6) bekezdés] 

- összegezés az ajánlatok elbírálásáról [Kbt. 77. § (5) bekezdés] 

Az egyes típusokat ld. a 7.1pontban. 
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7 A KBA modul ismertetése 

7.1 Dokumentumok nyilvántartása a KBA-ban 

 

A KBA-ban az alábbi dokumentumtípusok kerülnek nyilvántartásba vételre: 

 

- hirdetmények 

- szerződések 

- szerződés teljesítésére vonatkozó információk 

- ajánlattételi / részvételi dokumentációk 

- ajánlatok 

- előzetes vitarendezéssel kapcsolatos dokumentumok 

- közbeszerzési tervek 

- éves statisztikai összegezések 

- egyéb tájékoztatások 

- jogorvoslattal kapcsolatos publikus anyagok
13

. 

 

Az egyes dokumentumtípusokon belül dokumentum altípusokat is megkülönböztet a rendszer, 

az alábbiak szerint: 

 

Dokumentum típus Dokumentum altípus Eljárás viszony 

Ajánlat  Nyertes, 

 Nem nyertes, 

 Részben nyertes 

közbeszerzési 

eljáráshoz 

kapcsolódó 

Szerződés  Megbízási szerződés,  

 Vállalkozási szerződés,  

 Szállítási szerződés,  

 Közüzemi szerződés,  

 Tervezési szerződés,  

 Kutatási szerződés,  

 Kivitelezési szerződés,  

 Bérleti szerződés,  

 Ingatlan adásvételi szerződés,  

 Hitelszerződés,  

 Bankszámlaszerződés,  

 Lízingszerződés,  

 Biztosítási szerződés, 

 Egyéb. 

a szerződések 

eljáráshoz 

kapcsolódása a 

szerződés fajták 

függvénye (lásd 

alábbi táblázat) 

Szerződés  92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 8. melléklete közbeszerzési 

                                                 
13

 A jogorvoslattal kapcsolatos nyilvános dokumentumok (pl. kérelem/kezdeményezés adatai, jogorvoslati 

döntések, semmisség iránt indított perek adatai, stb.) csak az eKT rendszer EJOG moduljának éles üzemi 

megkezdését követően kerülnek be a KBA-ba. 



                  

 
 

e-KT projekt 

Közbeszerzési Hatóság 

Közbeszerzési adatbázis modul külső felhasználói kézikönyve 

 

 26/49 

 

teljesítésére 

vonatkozó 

információk 

szerinti tájékoztatás 

 2003. évi CXXIX. tv. (Kbt.) alapján megkötött 

szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás 

eljáráshoz 

kapcsolódó 

Ajánlattételi / 

részvételi 

dokumentáció 

 Ajánlattételi dokumentáció 

 Részvételi dokumentáció 

közbeszerzési 

eljáráshoz 

kapcsolódó 

Egyéb tájékoztatás  Meghatározott érvénytelen ajánlatokról 

tájékoztatás nyújtása [Kbt. 69. § (8) bekezdés] 

 A két szakaszból álló eljárások részvételi 

szakaszáról készített írásbeli összegezés 

megküldése [Kbt. 77. § (6) bekezdés] 

 Meghatározott eljárásokban az ajánlatkérőnek a 

szerződés(ek) megkötésére, illetve a szerződés 

teljesítésre képtelenné válásáról tájékoztatás 

nyújtása [Kbt. 109. § (5) bekezdés, 289/2011. (XII. 

22.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése, 289/2011. 

(XII. 22.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése, 

289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 16. § (2) 

bekezdése] 

 Meghatározott eredménytelen eljárásokról 

tájékoztatás nyújtása [Kbt. 94. § (2) bekezdés b) 

pontja] 

 Összegezés az ajánlatok elbírálásáról [Kbt. 77. § 

(5) bekezdés] 

 Az előminősítési dokumentáció megküldése 

[289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (5) 

bekezdése]* 

 Tájékoztatás hamis adatszolgáltatás, illetve hamis 

nyilatkozattétel miatti kizárásról [Kbt. 56. § (7) 

bekezdés]* 

közbeszerzési 

eljáráshoz 

kapcsolódó 

 A szolgáltatási koncesszió meghatározott eseteiben 

nem a Kbt. szerinti eljárás alkalmazásáról 

tájékoztatás nyújtása [Kbt. 9. § (1) bekezdés i)-j) 

pontjai] 

 A különös közbeszerzési eljárási rendben egyes 

kivételek alkalmazásáról tájékoztatás nyújtása 

[Kbt. 116. § (2) bekezdése, Kbt. 117. § (3) 

bekezdés, Kbt. 118. § (6) bekezdés] 

 Az előminősítési dokumentáció megküldése 

[289/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 9. § (5) 

bekezdése]* 

 Tájékoztatás hamis adatszolgáltatás, illetve hamis 

nyilatkozattétel miatti kizárásról [Kbt. 56. § (7) 

bekezdés]* 

eljárás független 



                  

 
 

e-KT projekt 

Közbeszerzési Hatóság 

Közbeszerzési adatbázis modul külső felhasználói kézikönyve 

 

 27/49 

 

Előzetes 

vitarendezési kérelem 

nincs altípus közbeszerzési 

eljáráshoz 

kapcsolódó 

Közbeszerzési terv nincs altípus eljárás független 

Éves statisztikai 

összegzés** 
 statisztikai összegezés a klasszikus ajánlatkérők 

vonatkozásában, 

 statisztikai összegezés a közszolgáltató 

ajánlatkérők vonatkozásában 

eljárás független 

 * A *-gal jelölt tájékoztatások lehetnek konkrét közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódók és 

eljárás függetlenek is. 

**Az éves statisztikai összegezés a Kézikönyv kiadásakor még inaktív.  

 

Szerződés fajták a KBA-ban: 

 

Szerződés fajta megnevezése Eljárás viszony 

Szerződés közbeszerzési eljáráshoz 

kapcsolódó Keretszerződés 

Keretmegállapodás 

In-house szerződés [Kbt. 31. § (1) bekezdés b) pont] eljárás független 

 

7.2 Hirdetmények kezelése, nyilvántartása, közbeszerzési eljárás indítása 

 

Új hirdetmény feladását – a 6. fejezetben bemutatottakkal összhangban – az Elektronikus 

Hirdetménykezelő Rendszerben (EHR) kell megtenni. A részleteket ld. a 6.1 – 6.4 pontokban. 

Az EHR-ben feladott hirdetmények a hivatkozott pontok szerint új eljárást hoznak létre, vagy 

már meglévő eljáráshoz kapcsolódóan kerülnek beküldésre, illetve bizonyos típusok 

közbeszerzési eljárástól függetlenül kerülnek a KBA-ba. 

 

A hirdetmények elérése a KBA-ban annyit jelent, hogy megtekinthető a hirdetmény adatlapja, 

illetve a Közbeszerzési Értesítőben közzétett hirdetmény. Ehhez – a 7.3.1 pontban részletesen 

ismertetett – dokumentumtípus vagy közbeszerzési eljárás szerinti keresőt kell igénybe venni.  
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Pl. a dokumentumtípus szerinti keresésnél: 

 
 

A hirdetmény adatlapja: 
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A jobb felső sarokban lévő „Hirdetmény megtekintése” funkció meghívásával új ablakban 

megnyílik a Közbeszerzési Értesítő on-line felülete, az adott hirdetményre navigálva. 

7.3 Belépés a KBA-ba, dokumentum kezelési műveletek 

 

A hirdetményeken kívül egyéb dokumentumok létrehozásához, KBA-ba történő beküldéséhez 

a KBA modul használatára van szükség. Ehhez be kell lépni a KBA menübe, mely a KBEJ-be 

történő bejelentkezést követően látható a felületen (megfelelő szerepkör esetén): 

 

 
 

Amennyiben a felhasználó meghatalmazott szervezethez tartozik, a KBA Szervezetválasztó 

(FF069) felületén először ki kell választani az ajánlatkérőt. Választani csak azon ajánlatkérő 

szervezetek közül tud a felhasználó, amelyekhez KBA ügyintéző vagy KBA közbeszerzési 

eljárás ügyintéző szerepkörrel hozzárendelte egy superuser
14

: 

 

 
 

 

                                                 
14

 Az ajánlatkérő bejelölésére a felületen akkor is szükség van, ha csak egy ajánlatkérő nevében járhat el a 

felhasználó. 
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Megjegyzés:  

- a szervezet választóban látható, hogy a felhasználó az egyes ajánlatkérők tekintetében 

milyen szerepkörökkel rendelkezik; 

- ajánlatkérő szervezet kiválasztását nem csak a KBEJ-ből történő navigációt követően 

teheti meg a felhasználó, hanem a KBA felhasználásának során bármikor. Erre a 

Szervezet választó almenü szolgál: 

 

  

A szervezet kiválasztását követően, illetve amennyiben a felhasználó csak egy ajánlatkérő 

nevében járhat el, a KBA menüpontra kattintva megjelenik a KBA főmenüje: 

 
 

A KBA főmenüben elérhető funkciók: 

 Közbeszerzési eljárások listája: a Közbeszerzési eljárások listája (FF017) felületre 

navigál; 

 Elutasított dokumentumok listája: a Dokumentumok listája (FF025) felületre navigál; 

 Szervezet választó: a KBA szervezet választó (FF069) felületre navigál; 

 Dokumentumok listája: a Dokumentumok listája (FF025) felületre navigál. 

 Dokumentum feltöltés: a Dokumentum adatlap (FF024) felületre navigál. 
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 Új közbeszerzési eljárás létrehozása: Közbeszerzési eljárás adatlap (FF018) felületre 

navigál 

 

A KBA dokumentumkezelési műveletekkel kapcsolatosan általánosságban felhívjuk a 

figyelmet a technikai és jogi értelemben vett módosítás fogalmakra: 

 

 Technikai értelemben vett módosítás alatt értjük egy dokumentum tartalmának (leíró 

adatok és feltöltött fájlok) módosítását, bizonyos esetekben új dokumentumverzió 

létrehozásával (lásd alább). A módosító dokumentum jóváhagyásával a módosított 

„felülbírált” státuszba lép. 

 

 Jogi értelemben vett módosítás egy új, módosító dokumentum létrehozása, amely egy 

korábbi dokumentumot bírál felül (pl. szerződésmódosítás, közbeszerzési terv módosítása, 

stb.). Ilyen esetben a dokumentum létrehozásakor a felhasználónak kötelezően meg kell 

jelölni azt a korábbi dokumentumot (pl. a szerződést) amelyre vonatkozóan tartalmaz az 

újonnan létrehozott dokumentum módosításokat. A módosító dokumentum jóváhagyása 

nem érinti a módosított dokumentum státuszát.  

7.3.1 Általános dokumentum/közbeszerzési eljárás keresési szolgáltatás 

A dokumentumok vagy közbeszerzési eljáráshoz tartoznak, vagy eljárástól függetlenek. Ezért 

vagy a Dokumentumok listája (FF025) felületről lehet megnyitni egy dokumentumot, vagy ha 

eljáráshoz tartozik, akkor a Közbeszerzési eljárás adatlapjáról (FF018) is kezdeményezhető 

ugyanez a folyamat.  

 

A 2 lista különböző menüpontból érhető el: 
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A közbeszerzési eljárások listája meghívásakor a rendszer kilistázza az ajánlatkérőhöz tartozó 

KBA-ban nyilvántartott eljárásokat. (A felület megnyitásához ajánlatkérői superusernek, vagy 

olyan meghatalmazott szervezeti superusernek, illetve szervezeti felhasználónak kell lenni, 

amely rendelkezik legalább 1 ajánlatkérő vonatkozásában KBA közbeszerzési eljárás 

ügyintéző szerepkörrel.) 

 

 
 

A keresőfelület célja a KBA nyilvántartásában szereplő eljárások keresési és listázási 

szolgáltatásainak biztosítása.  

 

A dokumentumok listája felület a dokumentumok listázását és keresését biztosítja. A 

rendszer kilistázza az ajánlatkérőhöz tartozó KBA-ban nyilvántartott dokumentumokat. (A 

felület megnyitásához ajánlatkérői superusernek, vagy olyan meghatalmazott szervezeti 

superusernek, illetve szervezeti felhasználónak kell lenni, amely rendelkezik legalább 1 

ajánlatkérő vonatkozásában KBA közbeszerzési eljárás ügyintéző és/vagy KBA ügyintéző 

szerepkörrel.) 
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A keresőfelület célja a KBA nyilvántartásában szereplő dokumentumok keresési és listázási 

szolgáltatásainak biztosítása.  

7.3.2 Új dokumentum rögzítése, KBA-ba történő beküldése 

 

Dokumentum létrehozását az alábbi módokon lehet kezdeményezni. Egyrészt, attól függően, 

hogy a dokumentum közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó, vagy eljárás független, 

rendelkezésre áll a közbeszerzési eljárások listája, illetve a dokumentumok listája felől történő 

létrehozás. Másrészt a Dokumentum feltöltése menüpontból is elvégezhető a művelet, mind 

az eljáráshoz kapcsolódó, mind az eljáráshoz nem kapcsolódó dokumentumokra nézve.  

 

Az eljáráshoz tartozó / eljárás független kategóriákba tartozó dokumentumtípusokat, illetve 

altípusokat ld. a 7.1 pontban bemutatott táblázatnál. 

7.3.2.1 Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentum létrehozásának kezdeményezése 

 

Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan új dokumentumot a közbeszerzési eljárás 

adatlapjáról (FF018) lehet kezdeményezni. Ilyenkor ki kell választani a listából azt az 

eljárást, amelyhez rögzíteni kívánjuk a dokumentumot, és a „Módosít” funkciógombbal kell 

meghívni az eljárás adatlapját. Az adatlapon a kapcsolódó dokumentumok szekciónál 
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megjelenő „Új” nyomógombbal lehet megkezdeni az alapadatok rögzítését. Ezt a folyamatot 

szemléltetik az alábbi ábrák: 

 

Közbeszerzési eljárások listájának elérése: 

 
 

Közbeszerzési eljárások listázása: 
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Adott eljárás adatlapjának meghívása a „Módosít” funkcióval: 

 
 

A közbeszerzési eljárás adatlapja (részlet): 

 
 

Az adatlapon az „Új” gombbal kezdeményezhető a dokumentum létrehozása. 
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Megjegyzés: a fent bemutatottak szerint közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentumot 

csak olyan eljáráshoz lehet rögzíteni, amelyik szerepel a KBA-ban (akár migrált eljárásként, 

akár a KBA működése során létrejött eljárásként).  

7.3.2.2 Eljárás független dokumentum létrehozásának kezdeményezése 
 

Közbeszerzési eljárástól független dokumentumok létrehozását a dokumentumok 

listájáról (FF025) lehet kezdeményezni. Ennek folyamata az, hogy a dokumentumok 

listájában az eljáráshoz nem kapcsolódó dokumentum létrehozása gombra kell kattintani. 
 

Dokumentumok listájának elérése: 

 
 

Dokumentumok listája almenüre kattintva a felületen elérhetők az adott ajánlatkérőhöz 

tartozó, KBA-ban nyilvántartott dokumentumok: 
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Új dokumentum létrehozását a „Találati lista” mellett megjelenő „Eljáráshoz nem kapcsolódó 

dokumentum létrehozása” funkcióval lehet kezdeményezni. 

7.3.2.3 Dokumentum feltöltés kezdeményezése a KBA főmenüből 

 

Dokumentum feltöltése kezdeményezhető a KBA főmenü Dokumentum feltöltése 

menüpontjára kattintva is: 
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Ekkor megjelenik a Dokumentum adatlap: 

 
 

A létrehozás célja lenyíló listából a következő két elem egyike választható: 

 Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentum feltöltése 

 Közbeszerzési eljáráshoz nem kapcsolódó dokumentum feltöltése 

 

A létrehozás célja lenyíló listából a Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentum 

feltöltése elemet kiválasztva megjelenik a Közbeszerzési eljárás mező.  

 
 

A … gombra kattintva megjelenik azoknak a közbeszerzési eljárásoknak a listája, amelyhez a 

felhasználónak írási jogosultsága van. 
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Itt egy tételt megjelölve és a Kiválaszt gombra kattintva visszatérünk a dokumentum 

adatlapra, ahol a Közbeszerzési eljárás mezőben megjelenik a kiválasztott eljárás azonosítója 

és a tárgy, típus és altípus mezők. (Ezt követően a 7.3.2.4. pontban írtak megfelelően 

irányadóak.) 
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Amennyiben a létrehozás célja lenyíló listából a Közbeszerzési eljáráshoz nem kapcsolódó 

dokumentum feltöltése elem kerül kiválasztásra, a felületen megjelenik a tárgy, típus és 

altípus mező. (Ezt követően a 7.3.2.4. pontban írtak megfelelően irányadóak.) 

7.3.2.4 Dokumentum adatok rögzítése 

 

Mind az eljáráshoz tartozó, mind az eljárás független dokumentumok esetében első lépésben a 

dokumentum általános alapadatait kell rögzítenie a felhasználónak, amelyeket a továbbiakban 

már nem módosíthat. Ennek körében kell megadni: 

 a dokumentum tárgyát (szabadszöveges leírással) 

 a dokumentum típusát (értékkészletből kiválasztva); 

 a dokumentum altípusát (értékkészletből kiválasztva). 

 

 
 

Megjegyzés: a „Típus” mező legördülő listájában attól függően jelennek meg az egyes 

dokumentumtípusok, hogy a felhasználó eljáráshoz kapcsolódóként, vagy eljárás 

függetlenként kezdeményezte a dokumentum létrehozását. (Az altípusok pedig a kiválasztott 

típustól függően érhetők el.) A dokumentumok típusait/altípusait, illetve az eljáráshoz 

kapcsolódást ld. a 7.1 pontban. 

 

A művelet végrehajtásával a Mentés gombra kattintva a dokumentum bejegyzés létrejön 

„rögzítés alatt” státusszal. 
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A következő lépésben a kiválasztott dokumentumtípusnak megfelelő, specifikus adatok 

szerkesztésére és fájl feltöltésére van lehetőség, illetve ezen a felületen törlésre is van mód. 

 

 
 

A felületen vastag betűkkel vannak jelezve a kötelezően megadandó adatok. 
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7.3.2.5 Dokumentum mentése, jóváhagyásra küldése, törlése, módosítása 

 

Dokumentum mentése 

 

A kitöltés során lehetőség van mentésre; ez esetben a dokumentum még nem kerül beküldésre 

a KBA-ba és „rögzítés alatt” státuszban marad.  

 

Dokumentum mentése nem jóváhagyandó dokumentum esetén 

 

Vannak olyan dokumentumtípusok, amelyeknél nincs jóváhagyás a Közbeszerzési Hatóság 

részéről. Ezek jelen Kézikönyv kiadásakor az Egyéb tájékoztatások, az Ajánlat és az 

Ajánlattételi/részvételi dokumentáció. Amennyiben a dokumentumtípus a rendszerben 

publikusként van meghatározva, akkor a mentésre a dokumentum „publikált” státuszba kerül 

és megjelenik a publikus KBA-ban. Ilyen az Ajánlattételi/részvételi dokumentáció. 

Amennyiben az adott dokumentumtípus nem publikus, a mentéssel a rendszerben 

„nyilvántartásba vett” státuszba került. E körbe tartoznak az említett Egyéb tájékoztatások és 

az Ajánlat. 

 

Dokumentum jóváhagyásra küldése 

 

A Közbeszerzési Hatóság részéről jóváhagyandó dokumentumtípusok esetén a „véglegesítés 

és küldés” funkcióval történik meg a jóváhagyásra küldés. Ezt követően a dokumentum a 

„rögzítés alatt” státuszból „jóváhagyásra vár” státuszba kerül. Megjegyzés: adott 

dokumentum csak akkor küldhető jóváhagyásra, ha az elsődleges fájl csatolásra került. (A fájl 

csatolását ld. 7.3.2.5 pontban.) 

 

A Hatóság által történő jóváhagyást követően a dokumentum „publikált” státuszba kerül és 

megjelenik a publikus KBA-ban. A felhasználó e-mail üzenetet kap a dokumentum 

státuszának megváltozásáról. 

 

Amennyiben a Hatóság nem hagyja jóvá a dokumentumot, az „elutasított” státuszba kerül. A 

felhasználó ez esetben is kap e-mailértesítést, melyben megjelenik az elutasítás oka. (Az 

elutasítás oka a KBA-ban az adott dokumentum adatlapján is megjelenik.)  

 

Dokumentum törlése 

 

A jóváhagyandó, valamint a nem jóváhagyandó, de publikus dokumentumtípusok esetében a 

felhasználó mindaddig törölheti a dokumentumot, ameddig az nem kerül „publikált” 

státuszba. Ezt követően viszont már csak a Hatóság munkatársának van arra lehetősége, hogy 

a publikálást visszavonja. (Ez esetben a dokumentum „rögzítés alatt” státuszba kerül, mely 

státuszban már engedélyezett a törlés is.)
15

 A nem jóváhagyandó és nem publikus 

                                                 
15

 Dokumentum törlése csak akkor lehetséges, ha az: 
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dokumentumokat a mentésig lehet törölni. A törlés logikai törlést jelent, ami megegyezik a 

„törölt” státusz beállításával.  

 

Megjegyzés: a technikai értelemben vett módosító dokumentum létezése esetén a módosított 

dokumentum „felülbírált” státuszban áll, így azt nem lehet törölni (a „felülbírált” státusz 

lényegében megegyezik a „törölt” státusszal, csak többlet információt biztosít: a törlés 

technikai módosítás miatt következett be). 

 

Dokumentum módosítása 

 

A felhasználónak lehetősége van bármely státuszban módosítást tenni a dokumentumon. Ez a 

módosítás a „rögzítés alatt” és a „jóváhagyásra vár” státuszokban csak olyan technikai 

módosítást jelent, amellyel nem jön létre a dokumentumnak egy újabb verziója. Ez esetben a 

dokumentum adatlapjának megnyitásával, és az adatok módosításával (illetve adott esetben a 

feltöltött fájl/fájlok helyett másik fájl/fájlok feltöltésével), és a mentéssel vagy jóváhagyásra 

küldéssel történik meg a módosítás.  

 

Amennyiben a dokumentum „elutasított” vagy „publikált” státuszban van, olyan technikai 

módosításra van lehetőség, amellyel új dokumentum verzió jön létre. (Ez egyúttal azt is 

jelenti, hogy a dokumentum új iktatószámot kap, és a dokumentum adatlapján a technikai 

módosításra vonatkozó adatmezők kitöltődnek.) Ez a dokumentum adatlapján a „Technikai 

módosítás” funkció meghívásával kezdeményezhető. 

 

 
 

Ez esetben a korábbi verziót felváltja az újabb, és a publikus KBA felületeken ez lesz 

elérhető.
16

 

 

A „publikált” státuszú dokumentumok esetében van lehetőség továbbá ún. jogi módosításra 

is. Ez alatt azt értjük, hogy pl. a felek között létrejön egy szerződés-módosítás, mely esetben 

az eredeti szerződés és a módosítás is elérhető lesz a KBA-ban. A „Jogi módosítás” a 

dokumentum adatlapjának jobb felső sorában lévő gombbal kezdeményezhető. 

                                                                                                                                                         
- „jóváhagyásra vár”, „rögzítés alatt” vagy „elutasított” státusszal rendelkezik, és 

- nem tartozik hozzá jogi értelemben vett módosító dokumentum, vagy 

- tartozik hozzá jogi értelemben vett módosító dokumentum, de annak státusza „törölt”. 
16

 Ez ún. verziókezelt módosítás: a dokumentum módosításakor a KBA a dokumentum entitást a teljes 

adattartalmával és a hozzá feltöltött fájlokkal együtt lemásolja egy új verziószámmal (kivéve a státuszokat és a 

jóváhagyás határidőt). A módosítás ezt követően az új verziószámon található dokumentumra és annak fájl 

csatolmányaira fog vonatkozni. Az új verzió jóváhagyásakor a publikus felületen már csak az új verzió jelenik 

meg, a régi csak a KBA felhasználói számára marad látható „felülbírált” státuszban. 
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Megjegyzés éves statisztikai összegzés típusú dokumentum esetében: 

 új űrlap akkor rögzíthető adott tárgyévre vonatkozóan, ha még nem történt rögzítés, vagy 

történt, de az törölt állapotban van; 

 nem értelmezhető jogi rételemben vett módosítás; 

 technikai értelemben vett módosítás csak a beküldésre jogszabály által előírt határidőig 

lehetséges (ez a Kézikönyv kiadásakor minden év május 31.). 

7.3.2.6 Fájlok csatolása dokumentumhoz 

 

A dokumentum a KBA nyilvántartásában egy logikai entitás, amelyhez több fizikai fájl 

tartozhat. Ezek közül egy kitüntetett szereppel bír, a többit mellékletként értelmezi a rendszer.   

 

A dokumentum fájl feltöltéséhez előbb a dokumentum alapadatait kell megadni és tárolni. A 

fájlfeltöltés hagyományos fájl megnyitási dialógus segítségével hajtható végre. Amennyiben 

már egy feltöltött fájlt szeretne a felhasználó módosítani, akkor azt törli, és a megfelelőt 

feltölti.  

 

 
 

Az elsődleges fájlt a mellékletektől külön lépésben, illetve külön szekcióban kell feltölteni. 

 



                  

 
 

e-KT projekt 

Közbeszerzési Hatóság 

Közbeszerzési adatbázis modul külső felhasználói kézikönyve 

 

 45/49 

 

 
 

A felhasználók számára csak a támogatott fájlformátumok feltöltése engedélyezett, melyek az 

alábbiak: doc, xls, jpg, pdf, bmp, gif, txt, jpeg, zip, rtf, docx, xlsx. Amennyiben egy ettől 

eltérő formátumú dokumentumot töltött fel a felhasználó, egy erre vonatkozó hibaüzenet 

jelenik meg a képernyőn. Ekkor a dokumentum nem kerül tárolásra a KBA-ban. 

8 Felhasználók számára elérhető további szolgáltatások 

8.1 Hirdetményhez jogosultság beállítása a Hirdetmény adatlapon  

 

Lehetőség van arra, hogy a KBEJ jogosultságok beállítására szolgáló felülete helyett a 

hirdetményhez kapcsolódó felhasználói hozzáférés szintjét az adott hirdetmény adatlapján 

állítsa be a szervezet superusere:  

 
 

A Szervezet, illetve a Felhasználó legördülő listában azok az elemek jelennek meg, 

amelyeknek a kiválasztott hirdetményhez még nincs hozzáférésük, a felette lévő találati 

listában pedig azok, amelyeknek igen. A listából a kívánt felhasználó és a jogosultság 

mértékének kiválasztásával, valamint a „Hozzáad” funkcióval lehet a hozzárendelést 

elvégezni. A „Törlés” gomb visszavonja a kiválasztott felhasználótól a hirdetményhez 

kapcsolódó jogosultságot. 
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8.2 Eljáráshoz jogosultság beállítása a Közbeszerzési eljárás adatlapon 

 

A 8.1 ponthoz hasonlatosan lehetőség van arra, hogy a KBEJ jogosultságok beállítására 

szolgáló felülete helyett a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó felhasználói hozzáférés 

szintjét az adott hirdetmény adatlapján állítsa be a szervezet superusere:  

 

 
 

A jogosultság beállításához kapcsolódó funkciókat ld. a 8.1 pontban. 

8.3 Az eljárás adatainak szerkesztése a Közbeszerzési eljárás adatlapon 

 

Az eljárást létrehozó hirdetmény EHR-ben történő feladásával a KBA-ban létrejön az új 

közbeszerzési eljárás. Ekkor a státusza automatikusan „nyilvántartásba vett”, illetve a 

Közbeszerzési eljárás adatlapon (FF018) elérhető adatok nagy részét a rendszer 
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automatikusan tölti, azok a felhasználó által nem szerkeszthetők. Ezek alól kivétel az eljárás 

státusza, típusa és a megindító hirdetmény TED száma.  

 

Az eljárás státuszainak beállítását (pl. „folyamatban lévő” vagy „eljárás befejeződött” 

státuszra állítást), valamint a megindító hirdetmény TED száma adat megadását a felhasználó 

bármikor elvégezheti. 

 

Az „Eljárás típusa” adat az alábbiak szerint szerkeszthető: 

- az adat főszabály szerint mindaddig szerkeszthető, ameddig a Közbeszerzési 

Értesítőben meg nem jelenik a hirdetmény, és annak adatait a KBA fel nem dolgozza. 

Ekkor az eljárás típus értéket a program beállítja, és az a felhasználó által már nem 

módosítható; 

- néhány speciális esetben az eljárást létrehozó felhívás adatai alapján még nem 

állapítható meg egyértelműen a típusra vonatkozó információ.
17

 Ilyenkor az eljárás 

eredményéről szóló tájékoztató közzétételét és KBA-ban történő feldolgozását 

követően állapítja meg a program a típust. Ezt követően a típus már nem módosítható; 

- amennyiben a fentiek szerint sem tudja a programlogika megállapítani az eljárás 

típusát, az a felhasználó által szerkeszthető marad. 

 

 
 

Az adatlapon történő adatok módosítását követő mentéssel a KBA publikus felületén is 

megjelennek a módosítások. 

 

                                                 
17

 Ilyenek pl. a Kézikönyv kiadásakor a 842/2011/EU rendelet szerinti VII., X. és XI. űrlapokkal megindított 

eljárások, mely esetben az űrlapokban nincs jelölő mező az eljárás típusára vonatkozóan. 
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8.4 Új közbeszerzési eljárás rögzítése 
 

A KBA főmenü Új közbeszerzési eljárás létrehozása menüpontjára kattintva megjelenik a 

közbeszerzési eljárás adatlap melyen megadhatók az eljárás adatai. 

 
 

Az adatok megadása után a mentés gombra kattintva megjelenik a kapcsolódó 

dokumentumok és az eljáráshoz egyedi jogosultsággal hozzáférő felhasználók listája szekció. 
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A mentéssel az eljárás létrejön a KBA-ban. Ezt követően a felhasználó az eljárásnak csak a 

státusz adatát tudja módosítani. (Egyéb adatokat szükség szerint a rendszergazda tud 

módosítani.) 

 

A Kézikönyv kiadásakor csak az alábbi típusú eljárások létrehozására van mód e funkció 

használatával: 

 

- hirdetmény nélküli tárgyalásos 

- keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos 

- 4. melléklet szerinti jogi szolgáltatás (ügyvédi tevékenység)
18

 

- Kbt. 122/A. § szerinti eljárás 

                                                 
18

 A korábbi (2003-as) Kbt. alapján csak meghatározott jogi szolgáltatások esetén volt lehetőség arra, hogy 

közbeszerzési eljárást nem kellett lefolytatni, csak a megkötött szerződésről kellett tájékoztató hirdetményt 

közzétenni. Erre utal a zárójelben szereplő „ügyvédi tevékenység”. A 2011. évi Kbt. alapján – a Kézikönyv 

kiadásakor – a jogi szolgáltatások tekintetében nincs ilyen megszorítás. Az ilyen szerződéskötések a Kbt. 

fogalmai szerint nem minősülnek közbeszerzésnek, de mivel ezekkel kapcsolatban van hirdetmény közzétételi 

kötelezettség, illetve a Közbeszerzési Hatóság statisztikáiban is kimutatásra kerülnek, ezért technikai értelemben 

közbeszerzési eljárásként tartjuk nyilván.   


