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Bevezetés 

 

I. 2013. július 1-től Kbt. 31. § (1) bekezdése szerinti 

dokumentumok közzététele a Közbeszerzési Adatbázisban 

(KBA) 

 

II. 2013. november 1-től dokumentáció közzétételének 

lehetősége a KBA-ban 

 

III. A Hatóság elektronikus rendszereinek főbb változásai 

 

 

2.  



A Közbeszerzési Adatbázis koncepciója 
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A Közbeszerzési Adatbázis koncepciója 

 

Közbeszerzési Adatbázis (KBA) 

 

Központi adatbázis: ajánlatkérő - közbeszerzési eljárás – 

hirdetmények/dokumentumok  

- Ajánlatkérők központi nyilvántartásán alapul (KBEJ) 

- A közbeszerzési eljárások központi nyilvántartásának eszköze 

- Integrált a hirdetményi feladással (EHR) 

- Dokumentum feltöltési lehetőséget biztosít (Kbt. 31. § (1) 

bekezdés, ill. dokumentáció) 
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A Közbeszerzési Adatbázis koncepciója 

 

Ajánlatkérői nyilvántartás (Kbt. 21. § (1) bekezdés) 

  

Központi Bejelentkezési modul (KBEJ): 

a) regisztráció 

b) adatváltozás 

c) meghatalmazás, felhasználó-kezelés 

 

Hirdetményfeladás feltétele a regisztráció. 

A hirdetményben az ajánlatkérői adatok a nyilvántartásból 

töltődnek (nem szerkeszthetők) . 
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A Közbeszerzési Adatbázis koncepciója 

 

Közbeszerzési eljárások nyilvántartása (KBA) 

  

Folyamat: 

1. Hirdetménnyel induló eljárások 

a) Bejelentkezés (KBEJ) 

b) Belépés az Elektronikus Hirdetménykezelő Rendszerbe (EHR) 

c) Eljárást indító hirdetmény opció választása 

d) Hirdetmény kiválasztása, kitöltése, feladása 

e) A KBA-ban automatikusan létrejön az új közbeszerzési eljárás 

f) Kapcsolódó hirdetmény(ek) feladása (EHR) 

g) Kapcsolódó dokumentumok közzététele (KBA) 
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A Közbeszerzési Adatbázis koncepciója 

Közbeszerzési eljárás létrehozása hirdetménnyel 

Eljárást indító hirdetmény opció választása (EHR) 
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A Közbeszerzési Adatbázis koncepciója 
Közbeszerzési eljárás létrehozása hirdetménnyel 

Jogszabály, hirdetményminta megadása (EHR) 
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A Közbeszerzési Adatbázis koncepciója 

 

Közbeszerzési eljárások nyilvántartása (KBA) 

  

Folyamat: 

2. Hirdetmény nélkül induló eljárások (2013. október 31-től) 

a) Bejelentkezés (KBEJ) 

b) Belépés a KBA-ba 

c) Eljárás létrehozása a felületen 

d) Kapcsolódó hirdetmény feladásakor: belépés az Elektronikus 

Hirdetménykezelő Rendszerbe (EHR), Közbeszerzési 

eljáráshoz kapcsolódó hirdetmény feladása opció kiválasztása 

e) Kapcsolódó dokumentum feltöltésekor: KBA-ban dokumentum 

feltöltés  
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A Közbeszerzési Adatbázis koncepciója 

Eljárás létrehozása a KBA-ban – új menüpont 

10.  



A Közbeszerzési Adatbázis koncepciója 

Eljárás létrehozása a KBA-ban – 1. alapadatok rögzítése 
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A Közbeszerzési Adatbázis koncepciója 

Eljárás létrehozása a KBA-ban – 2. eljárástípus megadása 
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A Közbeszerzési Adatbázis koncepciója 

Létrehozott eljárás adatlapja 
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A Közbeszerzési Adatbázis koncepciója 

Kapcsolódó eljárás kiválasztása hirdetményfeladáskor - változás 

(EHR) 
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A Közbeszerzési Adatbázis koncepciója 

Tájékoztató hirdetmények feladásának változása (EHR) 
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Dokumentáció közzététele 

2013. november 1.  - Kbt. módosítás: 

Kbt. 172. § (2) bekezdésének m) pont – dokumentáció közzétételét 

a KH biztosítja 

 

Dokumentáció közzététele a KBA-ban: 

a) Bejelentkezés (KBEJ) 

b) Belépés a KBA-ba 

c) Ajánlattételi/részvételi dokumentáció típusú dokumentum 

létrehozása – csak közbeszerzési eljáráshoz tölthető fel! 

c1. Hirdetménnyel indult eljárás 

- Közbeszerzési eljárások listája menüpont -> eljárás 

kiválasztása, új dokumentum létrehozása, vagy 

- Dokumentumfeltöltés menüpont –> eljárás kiválasztása, új 

dokumentum létrehozása 
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Dokumentáció közzététele 

Dokumentáció közzététele a KBA-ban 

 

c2. Hirdetmény nélkül induló eljárás 

- Eljárás létrehozása a felületen 

- Közbeszerzési eljárások listája menüpont -> eljárás 

kiválasztása, új dokumentum létrehozása, vagy 

- Dokumentumfeltöltés menüpont –> eljárás kiválasztása, új 

dokumentum létrehozása 

 

17.  



Dokumentáció közzététele 

Dokumentáció feltöltése – közbeszerzési eljárás adatlapról 

1. Közbeszerzési eljárások listája 
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Dokumentáció közzététele 
Dokumentáció feltöltése – közbeszerzési eljárás adatlapról 

2. eljárás kikeresése, módosításra megnyitása 

19.  



Dokumentáció közzététele 
Dokumentáció feltöltése – közbeszerzési eljárás adatlapról 

3. Új dokumentum létrehozása 
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Dokumentáció közzététele 

Dokumentáció feltöltése – közbeszerzési eljárás adatlapról  

4. Dokumentum típusának megadása 
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Dokumentáció közzététele 
Dokumentáció feltöltése – közbeszerzési eljárás adatlapról 

5. Dokumentum adatainak megadása, fájl feltöltése 

22. 



Dokumentáció közzététele 

Dokumentáció feltöltése – dokumentum feltöltés menüpont (új) 

23.  



Dokumentáció közzététele 

Dokumentáció feltöltése – dokumentum feltöltés menüpontból 

1. Feltöltés céljának megadása 
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Dokumentáció közzététele 

Dokumentáció feltöltése – dokumentum feltöltés menüpontból 

2. Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentum feltöltése  

25.  



Dokumentáció közzététele 

Dokumentáció feltöltése – dokumentum feltöltés menüpontból 

3. Közbeszerzési eljárás kiválasztása 

26.  



Dokumentáció közzététele 

Dokumentáció feltöltése – dokumentum feltöltés menüpontból 

4. Dokumentum típusának megadása 
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Köszönöm a figyelmet! 


