A közbeszerzésről
A közbeszerzési eljárásokat közpénzekből
gazdálkodó szervezetek, illetve bizonyos, nem
versenyszférabeli vállalkozások (pl. energia- vagy
vízszolgáltatók, tömegközlekedési vállalatok,
postai szolgáltatók) indítják meghatározott
értékhatáron felüli szolgáltatások, áruk vagy
építési
munkák
beszerzésére.
Részletes
szabályairól a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény (Kbt.) rendelkezik.
A nyilvánosság biztosítása a közbeszerzésben
A
közpénzek
hatékony
felhasználásának
átláthatósága és nyilvános ellenőrizhetőségének
biztosítása a közbeszerzési eljárás egyik kiemelt
alapelve. A NAIH határozott álláspontja szerint a
közbeszerzési eljárásokban mind az ajánlatkérő
cselekményei, mind az ajánlattevők által
benyújtott iratok alapvetően közérdekű adatokat
tartalmaznak,
kivételes
jelleggel
pedig
közérdekből nyilvános adatokat.
A nyilvánosság és átláthatóság a kötelező
közzététellel, iratbetekintéssel, illetve közérdekű
adatigények teljesítésével biztosítható.
A közbeszerzési eljárás szakaszai:
I. Előkészítő szakasz: közbeszerzési eljárások
tervezése, éves közbeszerzési terv, közbeszerzési
szabályzat elkészítése
II. Közbeszerzési eljárás megindítása –
ajánlattételi felhívás
III. Kiegészítő tájékoztatás
IV. Előzetes vitarendezés, iratbetekintés
V. Beérkezett ajánlatok bontása
VI. Az ajánlatok elbírálása (összegezés az ajánlatok
elbírálásáról)
VII. Hiánypótlás kérése

VIII. Az ajánlattevők tájékoztatása az eljárás
eredményéről (esetleges jogorvoslati eljárás,
iratbetekintés)
IX. Szerződéskötés a nyertes ajánlattevővel,
teljesítés
A Hatóság álláspontja szerint a közbeszerzési
eljárás
lezárása
a
nyertes
ajánlattevő
kiválasztásáról szóló döntéssel és a vele való
szerződéskötéssel valósul meg - ettől kezdődően a
közbeszerzési
eljárás
adatai
már
nem
minősíthetőek döntést megalapozó adatoknak.
Kötelező közzététel
A Kbt. pontosan meghatározza, hogy kinek, mikor
és milyen adatokat kell közzétenni az elektronikus
közbeszerzési rendszerben (EKR) és a
Közbeszerzési Hatóság honlapján. Így például a
közbeszerzési
tervet,
a
szerződő
felek
megnevezését, a megkötött szerződéseket és
szerződésmódosításokat, a teljesítésre vonatkozó
adatot.
A
közzétett
adatok
elérési
helye:
https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap.
Iratbetekintés
A közbeszerzési eljárásra és a Közbeszerzési
Döntőbizottság jogorvoslati eljárására az általános
közigazgatási
rendtartás
szabályai
alkalmazandóak, így az ajánlattévők és más
ügyfelek indokolt esetben, konkrétan megjelölt
terjedelemben
iratbetekintési
jogukat,
(korlátozások mellett) ez alapján gyakorolhatják.
Közérdekű adatok megismerése
A közérdekű adat megismeréséhez való jog
szélesebb körű jogosultság, mint az iratbetekintési
jog. Önmagában az a tény, hogy a megismerni
kívánt adatokat egyébként közbeszerzési

eljárásban felhasználják, illetve annak során
keletkeznek, nem fosztja meg azokat közérdekű
adat jellegüktől, sőt, ezen adatok éppenséggel ettől
válnak közérdekűvé.
Így a lezárt közbeszerzési eljárások esetében
főszabály a nyilvánosság (ideértve például a
nyertes ajánlattevő teljes ajánlatát – kivéve a
védett üzleti titok köre – vagy a nem nyertes
ajánlatok azon információit, amelyek szükségesek
az összehasonlításhoz), de már ez előtt, az
ajánlattételi határidő lejárta után is nyilvánosan
megnevezhetők például az ajánlattevők.
A védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló
2016. évi XXX. törvény (Vbt.) rendezi a védelmi
célú beszerzési eljárások és az azokhoz
kapcsolódó jogorvoslat szabályait. A beszerzési
eljárás lezárását követően a beszerzések
adatainak nyilvánossága vonatkozásában az
Infotv. általános szabályai mellett a Vbt. speciális
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Üzleti titok és egyéb védett ismeret
A
közpénzekkel
való
gazdálkodás
átláthatóságának érdekében az üzleti titok ebben
a körben nem feltétlenül jelenti a nyilvánosság
korlátját, ugyanakkor a törvény szűk körben
lehetőséget ad a gazdálkodás eredményessége
szempontjából fontos védett ismeretek (például
technológiai
eljárások,
know-how,
üzleti
stratégiák stb.) titkosítására. A közbeszerzési
eljárásban az ajánlat megadásakor az
ajánlattevőnek lehetősége van jelezni, hogy mely
adatát kéri üzleti titokként kezelni. A gazdasági
szereplők jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci
érdeke
felülírhatja
az
információk
megismerhetőségéhez fűződő közérdeket, ezt
azonban mindig mérlegelés útján kell eldönteni.

az adat megnevezése
ajánlattevő megnevezése
az ajánlattételi határidő
lejártát követően a
bontással egy időben.
szerződő felek
megnevezése
kapcsolattartó neve

e-mail cím

ajánlatkérő neve,
székhelye
a közbeszerzési eljárás
tárgya
a közbeszerzési eljárás
nyilvántartási száma
az ajánlatok/végső
ajánlatok felbontásának
időpontja
az ajánlatok/végső
ajánlatok felbontásának
helye
jelen vannak: a mellékelt
jelenléti ív szerint

Az
ajánlattételi/végső
ajánlattételi
határidő
lejártáig
szabályszerűen
benyújtott ajánlatok/végső
ajánlatok száma: ……. db
A szerződés teljesítéséhez
rendelkezésre álló anyagi
fedezet összege: nettó …. ,Ft
ajánlattevő neve, székhelye
összesített nettó ajánlati ár
azon kérelmező és
betekintő neve, akik
betekintettek az
ajánlattevő(k)
felolvasólapjába.
Kérelmező és betekintő
neve, illetve mely
ajánlattevő
felolvasólapjába tekintett
be.

közérdekű/közérdekből
nyilvános/védett adat (személyes adat,
üzleti titok)
Főszabály szerint közérdekből nyilvános
adat az Infotv. 27. § (3) bekezdése alapján
(ezt támasztja alá a Kbt. 103. § (6) és 115. §
(7) bekezdése is.).
A Kbt. 43. § (3) bekezdése, valamint az
Infotv. 27. § (3) bekezdése szerint
közérdekből nyilvános adat.
Ha a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti nyilvántartásból bárki számára
megismerhető,
akkor
közérdekből
nyilvános adat.
Ha a Kbt. 44. § (2) bekezdés a) pontja
szerinti nyilvántartásból bárki számára
megismerhető,
akkor
közérdekből
nyilvános.
közérdekű adat
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közérdekű adat
közérdekű adat
közérdekű adat
közérdekű adat
Amennyiben
a
gazdasági
szereplő
képviseletében jár el, és a Kbt. 44. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartásból
bárki számára megismerhető, akkor
közérdekből nyilvános adat.
közérdekű adat

közérdekű adat

közérdekből nyilvános adat
közérdekű adat
nem megismerhető, személyes adat
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