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Segédlet az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer használatához 

2018. április 15-től kezdődően a közbeszerzési eljárásokat elektronikus úton, a Miniszterelnökség által 

üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével kell lebonyolítani, 

minden kommunikáció ezen keresztül történik az ajánlatkérő és a részvételre jelentkezők/ajánlattevők 

között. Eljárási cselekmények (érdeklődés jelzése, részvételi jelentkezés vagy ajánlat benyújtása, kérdés 

feltevése) csak regisztrációt követően végezhetőek. 

Az EKR a következő linken érhető el: https://ekr.gov.hu/ 

Az EKR-be minden jövőbeli felhasználónak természetes személyként regisztrálnia kell, bármilyen 

tevékenységről is legyen szó az EKR használatát illetően. Csakis a természetes személy regisztrációt 

követően lesz lehetősége szervezethez csatlakozni, vagy szervezetet regisztrálni a rendszerben. Minden 

szervezetnek szükséges regisztrálnia az EKR-be.  

https://ekr.gov.hu/portal/felhasznalo/regisztracio 

A regisztrációs segédlet itt érhető el: file:///C:/Users/magyar.adrienn/Downloads/registrationManual.pdf 

 

 

A szervezet regisztrációja a „ Szervezet” menüpont, „Szervezet regisztráció” almenüpontban érhető el. 

A szervezetek típusánál a „gazdasági szereplő” opciót kell kiválasztani. 

Az adatok kitöltését követően – jelölő négyzetbe tett pipával - nyilatkozni kell arról, hogy a felhasználó 

jogosult a szervezet képviseletére. 

Fontos megjegyezni, hogy a szervezet regisztráció nem új felhasználót hoz létre, hanem egy elektronikus 
csoportot, amihez a későbbiekben tudnak csatlakozni emberek, és nevében eljárást indítani, vagy ajánlatot 
tenni. 
  
A csatlakozást minden esetben a szervezethez csatlakozni kívánó felhasználónak kell elindítania a 
„Felhasználó” menü „Csatlakozás szervezet” pontnál és nem a szervezet szuperusere keresi ki és jelöli be a 
szervezethez egyébként tartozó felhasználókat. A csatlakozási kérelmeket minden esetben adott szervezet 
szuperusere tudja jóváhagyni a „Felhasználó” menü „Jogosultsági kérelem elbírálása” pontban és így az EKR-
n belül szervezeti tagsággal felruházni a kérelmet benyújtó felhasználót. A szervezetet regisztráló felhasználó 

https://ekr.gov.hu/
https://ekr.gov.hu/portal/felhasznalo/regisztracio
file:///C:/Users/magyar.adrienn/Downloads/registrationManual.pdf


2 
 

automatikusan a szervezet tagjává és egyúttal a szervezet első szuperuserévé is válik, így részéről külön 
csatlakozásra már nincsen szükség. Egy szervezet több szuperuserrel is rendelkezhet egyidejűleg. 
 

A regisztrációt követő eljárási cselekmények egy adott eljárás iránti érdeklődés esetén: 

I. Érdeklődés jelzése 

Részvételre jelentkezés, illetve ajánlattétel csak regisztrált felhasználóknak elérhető. A regisztráció során a 

gazdasági szereplő általános adatait kell megadni. 

Regisztrációt, valamint a rendszerbe történő belépést követően az alábbi Nyitóképernyőképről érheti el a 

használni kívánt funkciókat: 

 

A Megindított eljárások funkciógombra kattintva a rendszer elvezet arra az oldalra, ahol különböző 

kereséseket lehet végezni. Az Eljárási cselekmény kereső felületen az eljárásra vonatkozó információk alapján 

kereshető ki a kívánt közbeszerzési eljárás.  

Jelen eljárás EKR azonosító száma: EKR001602452021, amelyet a Közbeszerzési eljárás azonosító mezőbe 

beírva, majd a Szűrés funkciógombra kattintva egyedüli találatként jelenik meg. 

Az eljárás iránti érdeklődés az Érdeklődés jelzése funkciógombra kattintva jelezhető. 
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Amennyiben az eljárás részekből áll, akkor arra a rendszer figyelmeztet: 

 

Az érdeklődés jelzéséhez a Rész választása funkciógombot kell választani, majd a felugró ablakban egy részt 

megjelölni. Ezt követően a Rész kiválasztása funkciógombbal tudunk továbblépni. 

 

Tehát több részből álló eljárások esetében minden olyan rész vonatkozásában jelezni kell az érdeklődését az 

EKR-en keresztül, amely részben szeretne jelentkezést benyújtani. 

Az Érdeklődés jelzése funkciógomb választását követően ki kell választani a legördülő listából, hogy mely 

szervezet nevében járunk el, majd az Érdeklődés jelzése funkciógombra kattintva az EKR automatikusan 

elindítja a Részvételi jelentkezés összeállítása eljárási cselekményt. 

II. RJO - Részvételi jelentkezés összeállítása eljárási cselekmény 

Az Érdeklődés jelzése funkciógomb megnyomását követően az ajánlat felülete jelenik meg. 

 

 

A részvételi jelentkezés összeállításához a Részvételi jelentkezés összeállítása eljárási cselekmény sorban a 

Megnyitás gombot kell választani. 
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A részvételi jelentkezés összeállítása eljárási cselekmény az alábbi adatok rögzítése szükséges: 

1) Gazdasági szereplők adatainak rögzítése: az eljárásban résztvevő gazdasági szereplő(k) adatai, 

kapacitásnyújtó szervezet(ek), alvállalkozó(k) adatainak rögzítése a Gazdasági szereplők rögzítése 

kész funkciógomb megnyomásával zárható le. 
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2) Ajánlati dokumentáció: Benyújtandó iratok jegyzéke: az ajánlatkérő által összeállított űrlapok és 

nyilatkozatok kitöltése, mely alapján strukturáltan készíthető el a részvételi jelentkezést a kért 

információk rögzítésével és a szükséges dokumentumok feltöltésével. A nyilatkozatokat az oldalsó 

menüsorban egyesével kiválasztva lehet kitölteni és a megfelelő adatokkal feltölteni. 

 

 
 

 

 

A részvételi jelentkezéshez dokumentumokat a Benyújtandó iratok jegyzéke oldalsó menüpont felületen az 

Új dokumentum csatolása funkciógomb választásával lehet csatolni. A feltölthető dokumentum(ok) 

maximum 25 MB méretű(ek) legyen(ek), és elnevezésükben ne legyenek speciális karakterek, ékezetes betűk. 
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A dokumentum feltöltéséhez a Feltölt funkciógombot kell választani: 

  

 
 

3) Ajánlati dokumentáció: További közbeszerzési dokumentumok: itt találhatók meg az ajánlatkérő 

által összeállított, részvételre jelentkezés benyújtásához fontos dokumentumok 

 

4) Ajánlati dokumentáció: Felolvasólap: részvételre jelentkezés esetén a rendszer automatikusan kitölti 

a felolvasólapot az EKR-ben szereplő adatok alapján, azaz nem kell és nem is lehet további adatokat 

rögzíteni. 

 

5) Ajánlati dokumentáció: EEKD: az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum űrlapjai a középső 

menüsorba külön menüpontból érhetők el, melynek részei a baloldali menüpontban érhetők el. 
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- Az EEKD I. rész nem szerkeszthető, tájékoztató jellegű. 

- Gazdasági szereplőként csak azokat a mezők láthatóak és tölthetőek, amelyeket az ajánlatkérő 

kitöltésre megjelölt, tehát a kérd adatok és nyilatkozatok kitöltése szükséges. További információk 

jelennek meg az EEKD adott pontjainál, amelyek segítik a megfelelő kitöltést. 

- Több gazdasági szereplő rögzítésekor (közös ajánlattevő, kapacitásnyújtó szervezet) az EEKD űrlapjai 

minden gazdasági szereplő vonatkozásában ki kell töltenie a részvételre jelentkezőnek. 

 

 
 

A nyilatkozatok kitöltését követően a Mentés funkciógomb segítségével kerülnek mentésre a bevitt adatok. 

6) Részvételre jelentkezés benyújtása: a teljes részvételi jelentkezés dokumentáció kitöltése után a 

Részvételi jelentkezés adatainak rögzítése kész funkciógombra kell nyomni. Amennyiben valamely 

kötelező adat hiányzik, azt a rendszer hibaüzenetben, pirossal megjelöli a hibás űrlapokat. 

Amennyiben van olyan nyilatkozat űrlap, amely nem került kitöltésre akkor az alábbi üzenet jelenik 

meg: 

„Figyelem! Amennyiben nem nyilatkozik az űrlap benyújtásáról a nyilatkozatot be kívánom nyújtani jelölő 

négyzeten keresztül, akkor az eljárási cselekmény részeként ezen nyilatkozatok nem kerülnek benyújtásra, 

amely az ajánlat/jelentkezés érvénytelenségét is eredményezheti! Folytatja a benyújtást? 
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A Mégsem gomb megnyomásával a jelentkezés ismét szerkeszthetővé válik és a hiányzó nyilatkozat 

pótolható. 

A jelentkezés benyújtása előtt megerősítő üzenet jelenik meg: 

 

 
 

Az OK funkciógombra kattintva áttekintheti az összeállított nyilatkozatokat, ellenőrizheti a feltöltött 

dokumentumokat.  

Amennyiben a részvételi jelentkezésen még módosítani szeretne, akkor Vissza a részvételi jelentkezés 

adatainak szerkesztés funkciógombot, ha nem szeretne módosítani a részvételi jelentkezésen, a Benyújtás 

funkciógombot kell választania. 

 

 
 

A Benyújtás funkciógomb megnyomását követően a rendszer megerősítést kér, valamint meg kell adni az 

elsődleges és másodlagos mobil telefonszámot (a két szám lehet azonos), ahova a rendszer a benyújtott 

ajánlat zárolásának feloldásához szükséges sms kódot küldi. A két szám megadását követően az OK 

funkciógombra kell kattintani. 

A részvételi jelentkezés a benyújtást követően időzár alá kerül, nem tekinthető meg és nem módosítható, 

kizárólag a Jelentkezés visszanyitás funkciógomb segítségével, valamint a visszanyitáshoz szükséges sms kód 

felhasználásával.  

További információk az EKR rendszer honlapján, a Támogatás menüpontban 

(https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas) az éppen aktuális EKR Felhasználói kézikönyv az ajánlattevő 

szervezetek számára elnevezésű dokumentumban találhat. 

 

Az EKR rendszerrel kapcsolatos működési probléma, esetleges üzemzavar esetén a rendszert üzemeltető Új 

Világ Nonprofit Szolgáltató Kft-hez fordulhatnak: https://ujvilag.gov.hu/ekr 

EKR üzemeltetés ügyfélszolgálat 
munkanapokon 8:00 - 18:00 

Tel.: +36 1 465 – 8899 
Email: ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu 

https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
https://ujvilag.gov.hu/ekr
tel:+3614658899
mailto:ekrhelpdesk@ujvilag.gov.hu

