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Tájékoztatás a Közbeszerzési Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásairól 

(Ajánlattevők és egyéb, a közbeszerzések iránt érdeklődő felhasználók számára) 
 
Ezúton tájékoztatjuk az ajánlattevőket és egyéb, a közbeszerzések iránt érdeklődő 
felhasználókat, honlapunk látogatóit, hogy a Közbeszerzési Hatóság által működtetett 
elektronikus rendszereket érintően néhány módosítás került végrehajtásra. A bárki számára 
nyilvánosan és ingyenesen elérhető adatok tekintetében a változások a Közbeszerzési 
Adatbázist (KBA) és a honlapot érintik.  
 
A módosítások részben a Kbt. november 1-től hatályba lépő rendelkezéseivel függenek össze, 
részben pedig ettől függetlenül, a rendszerek működtetésével kapcsolatban szerzett 
tapasztalatok alapján kerültek végrehajtásra.  
 
I. A változások összefoglalása     
 
A Kbt. 2013. november 1-jével hatályba lépő módosulásai nyomán a Közbeszerzési Hatóság 
elektronikus közzétételi lehetőséget biztosít az ajánlatkérők számára, hogy a közbeszerzési 
eljárás dokumentációját központilag, térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül 
elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé tehessék.  
 
Amennyiben az ajánlatkérők a fentiek szerint dokumentációt tesznek közzé, az a KBA publikus 
felületén jelenik meg, bárki számára ingyenesen elérhető módon. A KBA a Közbeszerzési 
Hatóság honlapjának főoldalán elhelyezett linkről érhető el1. Szíves tájékoztatásul jelezzük, 
hogy a dokumentáció mellett ugyanitt tudják a látogatók megtekinteni a Kbt. 31. § (1) 
bekezdése szerint közzétett dokumentumokat.  
 
A KBA publikus felületén a korábbiakkal egyező módon tudnak a felhasználók különböző 
szempontok szerinti kereséseket végrehajtani. (Az adatbázisban közbeszerzési eljárás és 
dokumentumtípus szerinti keresésre van lehetőség.) A korábbiakhoz képest újdonság, hogy a 
honlapon a Közbeszerzési Értesítőben megjelenő hirdetmények felől is lehetőség van átlépni 
a KBA-ba: a hirdetmények adatlapja kiegészítésre került a „Közbeszerzési eljárás” mezővel, az 
itt elhelyezett linkről közvetlenül el lehet érni annak az eljárásnak az adatlapját, amelyhez az 
adott hirdetmény tartozik. Ily módon az érdeklődők egyszerűen és gyorsan megtekinthetik, 
hogy a kiválasztott hirdetményhez tartozó eljárásban sor került-e dokumentáció 
közzétételére, illetve milyen további hirdetmények, dokumentumok találhatók még meg (így 
pl. előzetes vitarendezés, szerződés, szerződés teljesítéséről szóló tájékoztatás, stb.).  
 
Részletes ismertetőt az alábbiakban olvashatnak. 
 
Előzőek mellett tájékoztatásul jelezzük, hogy a hirdetmények közzétételével összefüggésben 
olyan technikai korlátozásokat építettünk be a rendszereinkbe, amelynek eredményeként azt 
várjuk, hogy az ugyanazon eljáráshoz tartozó hirdetmények egymáshoz kapcsolása a 
korábbiakhoz képest fokozottan érvényre jut. Ennek hatására a KBA-ban az egy-egy eljárás 
folyamán közzétett hirdetmények és egyéb dokumentumok áttekinthető, nyomon követhető 
módon lesznek elérhetők. 

                                                
1 A KBA publikus felülete 2012. szeptember 24. óta elérhető. 
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II. A változások ismertetése részletesen 
 
A közbeszerzéshez kapcsolódó (KBA-ban közzétett) dokumentumok a jelen módosítások 
életbe lépését követően kétféleképpen érhetők el (beleértve a dokumentációt is): 

- a Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmény adatlapjáról, vagy 
- a honlap főoldaláról, a Közbeszerzési Adatbázis menüpontból. 

 
Az alábbiakban képernyőképek segítségével mutatjuk be az egyes elérési utakat. 



 
 

3/13 

 

1026 Budapest, Riadó u. 5.  

1525 Pf.: 166. 

Telefon: +36-1/882-8594 

Fax: +36-1/882-8593  

E-mail: elnok@kt.hu 

 

1. A dokumentáció elérése a Közbeszerzési Értesítőben megjelent hirdetmények felületéről 
 

Elöljáróban megjegyezzük, hogy a hirdetmények elérése, keresése a korábbiakhoz képest nem változott.  
 
Hirdetmény keresése a honlap kereső szolgáltatásainak használatával: 
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vagy hirdetmény keresése a Közbeszerzési Értesítő szekcióban2: 

 
 

                                                
2 Kiegészítésképpen megjegyezzük, hogy a honlap regisztrált felhasználói keresési feltételeket menthetnek el, illetve kérhetnek értesítést a keresési feltételeknek megfelelő 
közzétételekről is. E dokumentumban erre részletesen nem térünk ki. 
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A keresett hirdetmény kiválasztása, megtekintése: 

 
 

A „Közbeszerzési eljárás” mezőhöz tartozó linkre kattintással tekinthető meg, hogy a KBA-ban van-e ehhez az eljáráshoz közzétett 
dokumentáció. 
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A linkre kattintva a honlap átnavigál a KBA publikus felületére, és annak az eljárásnak az adatlapját jeleníti meg, amelyhez a hirdetmény 
tartozik. Ha a hirdetmény mellett dokumentáció is közzétételre került ehhez az eljáráshoz, a „Kapcsolódó dokumentumok” listájában 
megjelenik3: 

 
                                                
3 Az ajánlatkérőnek az eljárást indító hirdetményben kell tájékoztatást adnia arról, hogy a dokumentáció honnan szerezhető be. Ha az a KBA-ban került közzétételre, akkor 
praktikusan erre fog hivatkozni a hirdetményben. 
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A „Megtekint” gombra kattintva megjelenik a dokumentum adatlapja. A dokumentáció, és adott esetben a további fájl csatolmányok (pl. 
mellékletek) a „Találati lista” szekcióban jelennek meg. Letöltésük a „Megtekint” gombbal kezdeményezhető: 
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2. A dokumentáció elérése a KBA publikus felületéről 
 
A honlap főoldalán elhelyezett menüpont megnyitása: 
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A KBA keresési szolgáltatásaival a közbeszerzési eljárásnak vagy a dokumentumnak a kikeresése: 
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2.1. Eljárás szerinti keresés  
 
Az eljárások listája, keresési feltételek megadása, a keresett tétel kiválasztása: 

 
 
Az eljáráshoz közzétett dokumentáció az „Eljárás adatlapja” funkcióval érhető el. Innentől az 1. pontban írtak megfelelően irányadók.  
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Az eljárás adatlapjának a megtekintése: 
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A dokumentum adatlapjának megnyitása, dokumentum megtekintése/letöltése: 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

13/13 

 

1026 Budapest, Riadó u. 5.  

1525 Pf.: 166. 

Telefon: +36-1/882-8594 

Fax: +36-1/882-8593  

E-mail: elnok@kt.hu 

2.2. Dokumentumtípus szerinti keresés 
 
A dokumentumok listájának szűkítése, a keresett tétel kiválasztása: 

 
  
A keresett dokumentumot a Dokumentum adatlap megnyitásával tekinthetjük meg, de lehetőség van ezen a felületen a közbeszerzési eljárás 
adatlapját is megjeleníteni. Mindkét esetben a 2.1. pontban írtak szerinti felületekre jutunk (ld. eljárás adatlapja / dokumentum adatlapja). 


