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Fő célok

• A közpénzek elköltésének kontrollja

• Közbeszerzések átláthatóbbá tétele
 Rendezett és tisztított adatok

• Információ mindenki számára
 Könnyen kezelhető keresési felület

• Az eredmények értelmezésének 

támogatása
 Konkrét esetek és összefoglaló adatok egyaránt
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Fő jellemzők

• Közbeszerzési adatok 2005 után

• Több mint 92.000 közbeszerzés

• Változatos szűrési lehetőségek

• Rövid mintaelemzések

• Letölthető adatok, eredmények

• Kommentelés, kapcsolódó képek 

feltöltése
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Kinek ajánljuk?

Ha már tudja, mit keres…

• Oknyomozó újságírás, data driven journalism

• Médiában megjelenő esetek háttere érdeklődő 
olvasóknak

• Konkrét ügyekkel kapcsolatos információk, 
vélemények nyilvánosságra hozása

• Objektív adatok tudományos munkához
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Kinek ajánljuk?

Ha böngészne…

• A legkockázatosabb közbeszerzések

• Saját lakóhely, munkahely, környezet 

szerződései

• Saját ágazat, üzleti környezet megismerése
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Funkciók

• Közbeszerzési szerződések keresése 

– Nyertes

– Ajánlatkérő

– Termék/szolgáltatás

– Ár

– Dátum szerint

• Letölthető adatok csv formában
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Funkciók

• Ábrák és térképek az adatok látványos 
megjelenítéséhez

• Összefoglaló és összehasonlító adatok a 
gyors áttekintéshez

• Kapcsolat az eredeti hirdetményhez

• Ajánlatkérői és pályázói profilok
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Funkciók
• Naponta, automatikusan frissülő adatok – ÚJ !

• Minden közbeszerzés adata 2005-től: 

– általunk feldolgozott; 

– feldolgozott de különböző okok miatt kiszűrt; és – ÚJ !

– adathiány miatt fel nem dolgozható közbeszerzések adatai - ÚJ !

• A korrupciós kockázat fő komponense - Benyújtott ajánlatok száma:  
– Ajánlatkérőnként,

– nyertesenként,

– területi szinteken,

– piaconként, stb. (– ÚJ !)
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Lássunk egy példát!
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A jövő

• Corruption Risk Index előállítása a teljes 
időszakra, automatikus számítása, 
komponensek bemutatása

• Más európai uniós országok adatainak 
beillesztése

• A jó adatminőség folyamatos fenntartása
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