
 

 

 

 

 

 

Tájékoztató  

a Közbeszerzési Hatóság szerződés-ellenőrzési eljárása 

során adatszolgáltatásra kötelezetteknek az 

ideiglenes tárhely használatáról



A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) honlapján biztosított ideiglenes 

tárhely szolgáltatás célja a szerződés-ellenőrzési eljárás során az Ajánlatkérőket és 

gazdasági szereplőket terhelő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének 

megkönnyítése.  

Amennyiben a Hatóság szerződés-ellenőrzési eljárásának lefolytatása során az 

adatszolgáltatás olyan nagy méretű fájl csatolásával teljesíthető, amely meghaladja az 

IForm elektronikus űrlap használatával a Hatóság hivatali kapuján benyújtható 

méretkorlátot, az Ajánlatkérők és a gazdasági szereplők (továbbiakban együtt: 

adatszolgáltatásra kötelezettek) az alábbiak szerint tehetnek eleget adatszolgáltatási 

kötelezettségüknek:  

A Hatóság végzésében megjelölt https://www.kozbeszerzes.hu/tarhely/ linkre kattintva 

a ,,Fájl kiválasztása” vagy ,,Tallózás” gombra kattintással kiválaszthatja a csatolni kívánt 

fájlt. Javasoljuk a ,,.zip” tömörítés alkalmazását, amennyiben több nagy méretű 

dokumentum csatolására van szükség.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatszolgáltatás ideiglenes tárhelyre való feltöltéssel 

történő teljesítése abban az esetben fogadható el, amennyiben a csatolt fájl változtatást 

lehetővé nem tevő elektronikus aláírással van ellátva (e-akta; e-mappa). 

 

 

A ,,Fájl feltöltése” gombra kattintva a tárhelyre kerül a kiválasztott dokumentum.  



 
 
A feltöltés befejezését követően a honlap automatikusan generál egy ,,feltöltési 

azonosítót”, melynek megjegyzése/kimásolása nélkülözhetetlen. Az ideiglenes tárhelyre 

feltöltött dokumentumok a feltöltést követő 90. napon automatikusan törlődnek.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Hatóság munkatársai csak a helyesen megküldött ,,feltöltési 

azonosítót” tartalmazó IFormon keresztül megküldött nyilatkozat megküldése esetén 

tudják letölteni a beküldött fájlt.  

 

 



Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. 

évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) 9. § (1) bekezdés szerinti ügyfelek és jogi 

képviselőik elektronikus ügyintézésre kötelesek. Az Eüsztv. 9. § (5) bekezdése alapján, ha 

jogszabály egy nyilatkozat megtétele vonatkozásában az elektronikus kapcsolattartást - 

vagy az elektronikus kapcsolattartás módját - kötelezővé teszi, az e követelménynek meg 

nem felelő nyilatkozat, a személyesen, valamint postai úton történő adatszolgáltatás - a 

törvényben meghatározottak kivételével - hatálytalan.  

A Hatóság az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) 

Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 114. § (1) bekezdésének megfelelően 

rendszeresített elektronikus űrlapok segítségével biztosítja az elektronikus 

ügyintézést. Az új, Vhr. 116. §-a szerinti e-Űrlap szolgáltatás használatához nem 

szükséges külön nyomtatványkitöltő alkalmazás, az űrlapok a magyarorszag.hu 

portálon található ügyleírások megnyitását követően vehetők igénybe. 

A Vhr. 7. § (1) bekezdés c) pontja értelmében ha az ügyfél úgy kíván az általános célú 

elektronikus kéreleműrlap szolgáltatás (e-Papír szolgáltatás) útján kérelmet, iratot, egyéb 

beadványt (a továbbiakban együtt: beadvány) benyújtani, hogy az ügyre vonatkozóan az 

elektronikus ügyintézést biztosító szerv a 115. vagy a 116. § szerinti szolgáltatás szerinti 

elektronikus űrlapot rendszeresít, - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a beadványt 

be nem nyújtottnak kell tekinteni, és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv erről, 

valamint az irat benyújtásának lehetséges módjairól az ügyfelet a kapcsolattartásra 

szolgáló elérhetőségén a beadvány előterjesztésétől számított nyolc napon belül 

tájékoztatja. 

A fenti rendelkezések alapján kérjük az adatszolgáltatásra kötelezetteket, hogy az 

ideiglenes tárhely használata esetén az Eüsztv.-ben foglaltaknak megfelelően az IForm 

használatával a Hatóság hivatali kapuján keresztül nyújtsák be az ideiglenes tárhely által 

generált azonosítót az alábbiak szerint:  

A Hatóság végzésében foglaltak szerint az IForm használatával a Hatóság által biztosított 

,,KHSZEF_adatszolg.jar” űrlap kitöltésekor csatolja (https://www.kozbeszerzes.hu/e-

ugyintezes/) az alábbi minta szerinti tartalomnak megfelelő nyilatkozatot és küldje be 

hivatali kapun keresztül adatszolgáltatása teljesítéséhez. 



 

 

 

 

 


