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Tisztelt Felhasználónk!
A Korrupciókutató Központ Budapest által létrehozott Közpénzkereső honlap (kozpenzkereso.eu) a
Közbeszerzési Hatóság online keresőfelületén elérhető közbeszerzési eredményhirdetések adataiból
jött létre, és 2005-től kezdve tartalmaz adatokat. Nem tartalmazza ugyanakkor a csak PDF
formátumban, 2005-2008 között közzétett Közbeszerzési Értesítők tartalmát (67 lapszám), valamint
az online felületen elérhető hirdetmények közül sem mindegyiket. Ez utóbbi szűkítés okait mutatjuk
be a következőkben. A Közpénzkeresőben nem megjelenő közbeszerzéseket a következő két fájlban
soroljuk fel, amelyek a honlapon, a Keresés menüpontban találhatóak.
Nem használt közbeszerzések adatai - Utoljára frissítve: 2015 03.31.
Hiányos közbeszerzések adatai - Utoljára frissítve: 2015 03.31.
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1. Hiányos közbeszerzések adatai

Nem jelennek meg a keresőben azok a közbeszerzések, amelyek szereplőit nem tudtuk azonosítani,
vagyis nem tudtuk hivatalos, egyedi azonosítószámukat hozzájuk kapcsolni. Ez a cégek esetében a
KSH kód, ami az adószám első nyolc számjegyével azonos, intézmények esetében pedig a PIR szám,
ami egy hatjegyű szám, és többek között a Magyar Államkincstár honlapján található meg.1
A közbeszerzési hirdetményekben szövegesen vannak megadva a szereplők nevei, aminek az a
hátránya, hogy ha két hirdetményben nem pontosan ugyanúgy adják meg ugyanazt a cégnevet, akkor
a keresőnkben különböző cégnek számítanának, például:





Közgép Zrt.
Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt.
Közgép Építő-, és Fémszerkezetgyártó Zrt.
Közgép Építő és Fémszerkezetgyártó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Ha azonban a fenti nevek mindegyikéhez hozzárendeljük a cég KSH-kódját (10950676), akkor tudni
fogjuk, hogy ugyanarról a cégről van szó, és a kereső is kiadja az összes releváns találatot.
Előfordul azonban, hogy nem egyértelmű a szereplő neve (pl. Kovács István egyéni vállalkozó, akiből
több is van az országban), vagy külföldi cég nyert (amelynek nincs magyar KSH-kódja), vagy olyan
frissen alakult cégről van szó, amelynek KSH-kódja még nem szerepel adatbázisainkban. Ilyenkor nem
tudunk kódot kapcsolni a cégnévhez, és a keresőben sem jelenik meg az a közbeszerzés, ahol ez a cég
szerepel, hogy elkerüljük a következetlenségeket az adatbázisban.
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http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/ext/torzskonyv
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2. Nem használt közbeszerzések adatai

Azok a közbeszerzések sem jelennek meg honlapunk keresőjében, amelyek:


Nem voltak eredményesek, vagyis hiába írt ki pályázatot az ajánlatkérő, nem érkezett rá
megfelelő árú és minőségű ajánlat



Hibásan lettek közzétéve (például elírta a szerződés összegét az ajánlatkérő), és utólag
helyesbítő hirdetményt tettek közzé a helyes adatokkal. Ilyenkor csak a helyes adatokat
tartalmazó, új hirdetményt vesszük figyelembe, a korábbi hibásat nem.



Megismételt szerződések: egy bizonyos összeghatár felett a közbeszerzések eredményét az
Európai Unió Hivatalos Lapjában (EUHL) is közzé kell tenni, azonban ezeket a hirdetményeket
a Közbeszerzési Értesítőben is meg kell ismételni 5 napon belül a jogszabályok2 szerint. Ha
mindkét hirdetményt figyelembe vennénk, duplán vennénk figyelembe a szerződések
értékeit, ezért a Közpénzkereső adatbázisában nem szerepelnek az EUHL-ben megjelenő
hirdetmények. Sajnos előfordul, hogy a jogszabályi kötelezettség ellenére mégsem jelenítik
meg duplán a közbeszerzések eredményét az ajánlatkérők. Ilyenkor ezek a hirdetmények
nem szerepelnek a honlap keresőfelületén, ugyanakkor a „Nem használt közbeszerzések
adatai” táblázatból kikereshetőek.



Keretmegállapodás megkötéséről szólnak, vagyis abban állapodik meg az ajánlatkérő és a
nyertes cég, hogy a következő időszakban (pl. 2 év) egy meghatározott összeg erejéig (pl.
maximum 60.000.000 forint), egy meghatározott termékre vagy szolgáltatásra (pl. díszletek
építése kültéri forgatáshoz) szerződni fognak, de maga a keretmegállapodás megkötése nem
jár még konkrét kifizetéssel. A konkrét kifizetések egy újabb, úgynevezett
„keretmegállapodásra alapuló szerződés” megkötése után következnek, vagyis ha magát a
keretmegállapodást, és a keretmegállapodásra alapuló szerződést is figyelembe vennénk,
akkor duplán számolnánk a szerződések összegét.

Amennyiben kérdése merülne fel a nem megjelenített szerződésekkel kapcsolatban, szívesen
várjuk email-jét az info@crcb.eu címre.
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92/2011 NFM rendelet
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A csv fájlokban található változók tartalma
változónév

változó tartalma

sorszam

sorszám

iktatoszam

iktatószám

szerzodes_tartalom

a szerződés tartalma

url

a hirdetmény linkje

kozzetetel_datum

a hirdetmény közzétételének dátuma

CPV_kod

a szerződés tárgyának hivatalos termékkódja

eljaras_fotipus

Értékek: -1: hiányzó adat, 1: nyílt, 2: meghívásos, 3: tárgyalásos, 4: egyéb

eljaras_tipus

a közbeszerzési eljárás típusa

eredeti_szerzodes_ertek
egysegar

a hirdetményben szereplő eredeti szerződéses érték
Egységárban van-e megadva az ár? Értékek: 0: nem egységár, 1: /év, 2:
/hó, 3: /m3, 5: /óra

penznem
afa_nelkul
afaval

pénznem
Értékek: 1: ÁFA nélküli összeg szerepelt a hirdetményben; 0: ÁFÁ-s összeg
Értékek: 1: ÁFÁ-s összeg szerepelt a hirdetményben; 0: ÁFA nélküli

afa_merteke
szerzodes_erteke_netto_ft_javitott
benyujtott_ajanlatok_szama

az ÁFA mértéke százalékban
a szerződés nettó, forintban számolt összege
a felhívásra benyújtott ajánlatok száma összesen

ajanlatkero

az ajánlatkérő intézmény neve

AK_KSH_kod

az ajánlatkérő intézmény KSH kódja

AK_PIR_kod
AK_telepules

az ajánlatkérő intézmény PIR száma
az ajánlatkérő intézmény székhelyének települése

AK_cim

az ajánlatkérő intézmény székhelyének címe

nyertes

a nyertes cég neve

NY_KSH_kod

a nyertes cég KSH kódja

NY_telepules

a nyertes székhelyének települése

NY_cim

a nyertes székhelyének címe

CRI

korrupciós kockázati index (Corruption Risk Index); 0 és 1 között vesz fel
értéket, minél nagyobb, annál nagyobb a korrupciós kockázat

hirdetmeny_tipus
filter_eredmenyes

a letöltött hirdetmény típusa
szűrőváltozó, értékei: 1, ha eredményes volt az ajánlati felhívás, 0 ha nem

filter_EUHL

szűrőváltozó, értékei: 1, ha EUHL-ben megjelent hirdetményről van szó, 0
ha Közbeszerzési Értesítőben jelent meg

filter_keretmegallapodas
filter_konzorcium
filter_ok

szűrőváltozó, értékei: 1, ha keretmegállapodás megkötéséről szól a
szerződés, 0 ha nem
3
technikai változó, értékei: 1, konzorciumi tagok esetében, 0 egyébként
szűrőváltozó, értékei: 1, ha megjelenik a szerződés a keresőben, 0 ha nem
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Ha konzorcium nyerte a pályázatot, akkor azonosítjuk a konzorcium tagjait, és külön sorokban felsoroljuk
őket. Ennek dokumentálásához szükséges a filter_konzorcium változó, hogy ne vegyük figyelembe duplán
emiatt a szerződéses értéket elemzések készítésekor. A honlapon működő kereső működését ez nem
befolyásolja
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