
 

Közbeszerzésekkel kapcsolatos közzétételi kötelezettségek 

Tisztelt Érdeklődők! 

Közbeszerzéseink átláthatósága, és közzétételi kötelezettségeink teljesítése érdekében az alábbi 
elérési útvonalakon elérhető adatbázisokban tekinthetik meg közbeszerzési tervünket, a folyamatban 
lévő közbeszerzési eljárásainkat, az összegezéseket, a közbeszerzési eljárások eredményeként kötött 
szerződéseinket, egyéb, Kbt. 43.§ és az Info tv. alapján közzéteendő dokumentumainkat. 

EKR 

Az EKR-ben regisztráció nélkül, publikusan elérhető információk: 

 Nyilvántartások 
o Ajánlatkérők nyilvántartása 
o FAKSZ nyilvántartás 

 Közbeszerzési eljárások 
o Közbeszerzési tervek 
o Megindított eljárások 
o Közbeszerzési hirdetmények 

Az EKR adatbázisának egyéb részéhez regisztráció szükséges, mely az alábbi módon tehető meg: 

https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap 

A Portál kezdőlapon a „Regisztráció” gombra kattintva megjelenik a regisztrációs űrlap. Az oldal 
tetején található regisztrációs segédlet letöltése gombbal töltheti le a kitöltési útmutatót. 

A felületen meg kell adnia személyes- és felhasználói adatait, telefonszámát, és a sikeres 
regisztrációhoz el kell fogadnia a „Felhasználási feltételeket”. Sikeres regisztráció esetén a rendszer 
megerősítő e-mail-t küld. 

kba 

A publikus kba felületet a Közbeszerzési Hatóság üzemelteti, és a kozbeszerzes.hu honlapról nyitható 
meg, vagy közvetlenül az alábbi linken érhető el, regisztráció nélkül: 

https://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:4998789209213482 

A MÁV Zrt. közbeszerzési eljárásai az alábbi közvetlen linen érhetők el: 

https://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:34:4998789209213482:search:NO:RP:: 

CoRe 

Amennyiben a kba rendszert regisztrált felhasználóként használja, a CoRe rendszerbe is be tud lépni, 
melyen a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések érhetők el ajánlatkérőnként 
és eljárásonként. 

https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
https://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:4998789209213482
https://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:34:4998789209213482:search:NO:RP::


https://kba.kozbeszerzes.hu/ekt/ff200/init.do 

Ajánlattevői tájékoztatás  

a közbeszerzési eljárásokról a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatása alapján 
(https://ertesitoplusz.kozbeszerzes.hu/szam/20190219/2019-februari-osszefoglalo/) 

Javasoljuk, hogy kísérje figyelemmel az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) közbeszerzési 
eljárás menüpontjában a megindított eljárásokat, amely a megindított eljárások mellett a nemzeti 
eljárásrendben megindítandó közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó összefoglaló tájékoztatásokat is 
tartalmazza. 

Gazdasági szereplő ajánlattevőként akkor tud ezekre az eljárásokra jelentkezni, valamint ajánlatot 
benyújtani, ha regisztrált az EKR-be. Az EKR elérési útvonala a 
következő: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap. 

Amennyiben központosított közbeszerzési eljárásban szeretne ajánlattevőként, azaz szállítóként részt 
venni, akkor a központosított közbeszerzési rendszerbe (KEF) szükséges bejelentkeznie. A KEF portál 
elérési útvonala a következő: https://www.kozbeszerzes.gov.hu/1. 
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