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Dokumentáció (v1.0) 

Eredménytájékoztató hirdetmények adatai 

Formátum: .csv 

Időszak: 2018.04.15 – 2022.06.30 

 
 

 Az adatok forrása azon Közbeszerzési Értesítőben megjelent, az eljárások 

eredményéről szóló tájékoztató hirdetmények adatai, amelyek az elektronikus 

közbeszerzési rendszer (továbbiakban: EKR) mellőzésével, a Közbeszerzési Hatóság 

által üzemeltetett informatikai rendszer igénybevételével kerültek közzétételre (* az 

előbbi hirdetmények tekintetében az alvállalkozókra és az erőforrást nyújtó szervezetekre 

vonatkozó információk az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésből kinyert adatokat 

tartalmazzák, tekintettel arra, hogy ezen információk megadására az ajánlatok elbírálásáról szóló 

összegezésben van lehetőség, figyelemmel az eljárás eredményéről szóló hirdetményminták és az 

ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés mintájának jogszabályban rögzített tartalmára). 

 Az adattábla a 2018.04.15 - 2022.06.30 közötti időszakban megjelent 

eredménytájékoztató hirdetmények (* és bizonyos esetekben az ehhez kapcsolódó ajánlatok 

elbíráslásáról szóló összegezések) adatait tartalmazza. 

 Az adattábla szerződésalapú adatokat tartalmaz, amelyben egy rekord (sor) az adott 

közbeszerzési eljárás adott részére vonatkozik; amennyiben egy adatkör (oszlop) 

vonatkozásában a szerződésalapú rendszerezés nem értelmezhető (tekintettel az adat 

eljárásalapú tulajdonságára, pl. eljárás típusa, eljárásrend), akkor az adatkörhöz 

tartozó adatok többszörözve jelennek meg az adott eljáráshoz kapcsolódóan. 

 A hatályos Kbt. rendelkezéseinek megfelelően a Közbeszerzési Hatóság vonatkozó 

nyilvántartása (adatbázisa) az ajánlatkérők által megküldött, majd a Közbeszerzési 

Hatóság által közzétett hirdetményekben rögzített releváns információkon alapul, így 

az adattáblában található adatokat az ajánlatkérők által megküldött 

hirdetménytartalmak képezik (* az alvállalkozókra és az erőforrást nyújtó szervezetekre 

vonatkozó információk az ajánlatkérők által kitöltött és a Közbeszerzési Adatbázisban 

nyilvánosan publikált, „Összegezés az ajánlatok elbíráslásáról” szóló dokumentumokból 

kerültek feldolgozásra). 

 Az alvállalkozókra és az erőforrást nyújtó szervezetekre vonatkozó szerződésalapú 

adatok – tekintettel arra, hogy ezen adatkörök nem az eljárás eredményéről szóló 

hirdetményekből, hanem ettől eltérő, külön dokumentumból, az összegezés az 

ajánlatok elbírálásából származnak – automatizált folyamatok által kerültek 
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összekapcsolásra a többi adatkörhöz, amelyek az eredménytájékoztató hirdetmények 

egyes részeihez tartoznak. Az automatizált összekapcsolási folyamatban, illetve az 

említett adatkörök rendszerezése során előfordulhat, hogy hibák keletkezhettek, 

tekintettel arra, hogy az összegezés az ajánlatok elbírálásáról típusú dokumentumok 

megbízható kitöltöttségének és a megadott információk teljeskörűségének biztosítása 

ajánlatkérői kompetencia. Az automatizált feldolgozás során azt a logikát követtük, 

hogy az összegezések részenkénti sorrendjének kitöltésekor az ajánlatkérők a részek 

sorrendiségén nem változtattak az eredménytájékoztatóban közzétett sorrendhez 

képest. Az egyes közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó összegezésekből ugyanakkor 

több módosítás, illetve verzió is közzétételre kerülhet, melyek összekapcsolása oly 

módon történt, hogy minden összegezés minden részéhez kapcsolódó 

alvállalkozó(k)ra, illetve kapacitást biztosító szervezet(ek)re vonatkozó adata egymás 

mellett került feltüntetésre, ezáltal pedig előfordulhat, hogy egyes részeknél 

ugyanazon alvállalkozó többszörösen jelenik meg. 

 A becsült értékekre vonatkozó adatok kitöltöttsége és megbízhatósága kapcsán 

előfordulhat, hogy az bizonyos részek esetén nem megfelelő, hiszen az az ajánlatkérők 

által az eredménytájékoztató hirdetményekben megadott információk minőségétől, 

illetve feldolgozhatóságától függ. Megjegyzendő, hogy az eljárás eredményéről szóló 

hirdetményminták jogszabályban rögzített tartalma szerint a becsült érték feltüntetése 

nem kötelező, az csak adott esetben, ajánlatkérő döntése szerint kerül szerepeltetésre. 

A nyertes ajánlattevők adószámai az uniós eljárásrendű közbeszerzések (eljárások) 

esetén az uniós hirdetményminták sajátosságai miatt csak a szabadszöveges adatokat 

tartalmazó további információk rovatban kerülhettek feltüntetésre. 

 Az Európai Bizottság módszertanával összhangban, tekintettel az adatok forrására és 

szerkezetére, az adattábla további felhasználása (pl. elemzéshez vagy kimutatások 

készítéséhez) egyéb rendszerezést, adattisztítási tevékenységet vagy esetleges 

ellenőrzést igényelhet az egyes adatkörök vonatkozásában (pl. a torzító hatások 

kiszűrése érdekében); az adattáblában található adatok kivonatolása az 

eredménytájékoztató hirdetményekből és az ajánlatok elbíráslásáról szóló 

összegezésekből gépi folyamatok által történt, ugyanakkor az adatok minősége és 

megbízhatósága – az adatok forrására és kitöltöttségére tekintettel – előfordulhat, hogy 

bizonyos esetekben nem teljeskörű. 


