
 

 

 

           

A közbeszerzési eljárás nyilvánossága1 

        17/C. §2 
 

(1) Az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, hirdetményeket öt munkanapon belül 
közbeszerzési eljárásonként csoportosítva honlapján közzétenni, ha nem rendelkezik honlappal a 
Közbeszerzések Tanácsa honlapján öt munkanapon belül közzétenni, továbbá a 22. § (1) bekezdés d) pontja 
szerinti ajánlatkérő a kötelező közzétételt követően a helyben szokásos módon is közzéteheti: 

 
a) a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményt [48. § (1) bekezdés, 101. § (1) bekezdés, 138. § (2) 
bekezdés, 144. § (3) bekezdés, 157. § (1) bekezdés, 182. § (1) bekezdés, 189. §, 208. § (2) bekezdés, 
214. § (2) bekezdés, 249. § (1) bekezdés]; 
 
b) az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt [98. 
§ (1) és (3) bekezdés, 136/C. § (6) bekezdés, 138. § (3) bekezdés, 144. § (4) bekezdés, 159. § (1) 
bekezdés, 200. § (1) bekezdés, 202. §, 231. § (1) bekezdés, 237. § (1) bekezdés, 250. § (3) bekezdés 
h) pont, 250. § (4) bekezdés, 261. § (2) bekezdés i) pont]; 
 
c) a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt [2l/A. § (2) bekezdés, 161/A. § 
(2) bekezdés]; 
 
d) a közbeszerzési [99. § (1) bekezdés, 99/A. § (2) és (3) bekezdés], a 99/A. § (4) bekezdése szerinti, 
továbbá a 2/A. § alkalmazásával megkötött szerződéseket; 
 
e) a szerződés módosításáról, teljesítéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt [307. § (1) 
bekezdés]; 
 
f) amennyiben az ajánlatkérő ilyet készített, az előzetes összesített tájékoztatót, illetve időszakos 
előzetes összesített tájékoztatót tartalmazó hirdetményt [43. § (1) bekezdés, 182. § (1) és (4) 
bekezdés]; 
 
g) egyéb hirdetményeket [76. § (1) és (2) bekezdés, 107. § (3) bekezdés, 108. § (1) és (2) bekezdés, 
136/E. § (2) bekezdés, 218. §, 234. § (3) bekezdés]; 
 
h) az ellenszolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adatokat [305. § (5) és (6) bekezdés]; 
 
i) a közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárás vonatkozásában 
 

ia) a kérelem e törvényben meghatározott adatait [396. §(1) bekezdés f) pont]; 
ib) a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatát, a közbeszerzési ügy befejezését 
eredményező határozatát és a szerződés megkötését engedélyező végzését [332. § (4) 
bekezdés]; 
ic) adott esetben a bíróság határozatát (határozatait); 

j) az éves statisztikai összegzést [16. § (1) bekezdés]; 
 
k) a (2) bekezdés szerinti tájékoztatást. 
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