
"Távhőtechnológiai 

rendszerelemek 

energiahatékonysági 

fejlesztése, új fogyasztók 

rendszerintegrációja, 

távhőkörzetek 

összekapcsolása" KEHOP 

5.3.1 projekt keretében - a 

2018. évi fejlesztések 

tervezése és kivitelezése

Szolgáltatás 

megrendelés

Meghívásos 

eljárás
uniós eljárásrend 71335000-5 ; 45232140-5

Tahi úti DN600 vezeték 

bővítés kivitelezése

Építési 

beruházás

Meghívásos 

eljárás
uniós eljárásrend 44161000-6

Kispest-Angyalföld 

stratégiai vezeték  Liget 

Budapest,   tervezése és 

kivitelezése az  

"Távhőtechnológiai 

rendszerelemek 

energiahatékonysági 

fejlesztése, új fogyasztók 

rendszerintegrációja, 

távhőkörzetek 

Építési 

beruházás

Meghívásos 

eljárás
uniós eljárásrend 71335000-5 ; 45232140-5

Az "Új Fogyasztók 

hálózatra kapcsolása" 

KEHOP 5.3.1 projekt 

keretében a Testnevelési 

Egyetem,  bekötése, az 

előminősítési rendszer 

alapján

Építési 

beruházás

Meghívásos 

eljárás
uniós eljárásrend 71335000-5 ; 45232140-5

Az "Távhőtechnológiai 

rendszerelemek 

energiahatékonysági 

fejlesztése, új fogyasztók 

rendszerintegrációja, 

távhőkörzetek 

összekapcsolása" KEHOP 

5.3.1 projekt keretében 

tervezési tevékenységek 

elvégzése a Budapest 

Szolgáltatás 

megrendelés

Meghívásos 

eljárás
uniós eljárásrend 71335000-5



Tervezési szolgáltatások az 

Észak-budai fűtőmű 

területén biomassza 

fűtőmű megvalósítására a 

"Észak-budai fűtőmű 

területén biomassza 

fűtőmű megvalósítása 

2016-2017., napelemes 

rendszerek telepítése a 

FŐTÁV Zrt. fűtőműveibe" 

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 71322200-3

Napelemes rendszerek 

telepítése KEHA szerint 

(Keresztúr, Újpalota, 

Füredi) a "Észak-budai 

fűtőmű területén 

biomassza fűtőmű 

megvalósítása 2016-2017., 

napelemes rendszerek 

telepítése a FŐTÁV Zrt. 

Fűtőműveibe" KEHOP 

Építési 

beruházás
Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 09330000-1

Hőközponti teljes 

rekonstrukcióhoz 

szükséges motoros 

szelepek beszerzése a 

"Távhőtechnológiai 

rendszerelemek 

energiahatékonysági 

fejlesztése, új fogyasztók 

rendszerintegrációja, 

távhőkörzetek 

Árubeszerzés Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 42131142-3

Hőközponti teljes 

rekonstrukcióhoz 

szükséges lemezes 

hőcserélők beszerzése 

"Távhőtechnológiai 

rendszerelemek 

energiahatékonysági 

fejlesztése, új fogyasztók 

rendszerintegrációja, 

távhőkörzetek 

Árubeszerzés Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 42511100-2

 2018. évi Hőközponti 

teljes rekonstrukcióhoz 

szükséges szivattyúk 

beszerzése a 

"Távhőtechnológiai 

rendszerelemek 

energiahatékonysági 

fejlesztése, új fogyasztók 

rendszerintegrációja, 

távhőkörzetek 

Árubeszerzés Nyílt eljárás uniós eljárásrend 42120000-6



Hőközponti teljes 

rekonstrukcióhoz 

szükséges műanyag 

csővek és idomok 

beszerzése  a 

"Távhőtechnológiai 

rendszerelemek 

energiahatékonysági 

fejlesztése, új fogyasztók 

rendszerintegrációja, 

Árubeszerzés Nyílt eljárás uniós eljárásrend 44163000-0

Hőközponti teljes 

rekonstrukcióhoz 

szükséges fém csövek és 

idomok beszerzése  a 

"Távhőtechnológiai 

rendszerelemek 

energiahatékonysági 

fejlesztése, új fogyasztók 

rendszerintegrációja, 

távhőkörzetek 

Árubeszerzés Nyílt eljárás uniós eljárásrend 44163000-0

Szekunder 

tevékenységhez köthető 

munkák keretszerződés 1 

év + 1 év opció 

időtartamra

Építési 

beruházás
Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 45331000-6

Távleolvasási rendszer 

üzemeltetése (4 évre)

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 65500000-8 

Hőközponti távfelügyelet 

(EBI rendszer) 

karbantartási szerződés (5 

évre(

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 50324100-3



SAP eseti fejlesztési 

keretszerződés (FŐTÁV 

Zrt. és leányvállalatai)

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 72000000-5

Energia menedzsment 

rendszer beszerzése

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 71314300-5

Hőközponti távfelügyelet 

(EBI rendszer) 

megjelenítési, adattárolási 

fejlesztése

Árubeszerzés Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 72315100-7

Prediktív 

hálózatszimulációs 

szoftver bevezetése

Árubeszerzés Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 72511000-0

Távfelügyeleti környezet 

platform frissítése
Árubeszerzés Nyílt eljárás uniós eljárásrend 48150000-4



MS EA&ECI 3 évre Árubeszerzés Nyílt eljárás uniós eljárásrend 48000000-8

Szerver és adattároló 

bővítése vékony kliensek 

kiszolgálásához

Árubeszerzés Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 72541000-9

305 db kliens (275 vékony, 

30 notebook, 7 laptop, 

monitor, perifériák)

Árubeszerzés
Központosítot

t közbeszerzés
uniós eljárásrend 30200000-1

Hálózathoz csatlakoztatott 

eszközök szűrése (NAC)
Árubeszerzés Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 48732000-8

Magas jogosultságú 

felhasználók kontrollja 

(HighPrivilege user 

control)

Árubeszerzés Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 48732000-8



HŐTÉR X - berendezés 

nyilvántartás fejlesztése 

III. ütem

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 72212100-0

SAP licence support 3 évre
Szolgáltatás 

megrendelés

Központosítot

t közbeszerzés
uniós eljárásrend 72000000-5

Iratkezelési rendszer 

licence követési díja 3 évre

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 72000000-5

Hőtér és 

alrendszerei,hozzá kapcs. 

SAP integr. Üzemeltetés 

1/2 év

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 72000000-5

SAP HR modul 

üzemeltetési támogatás 2 

évre

Szolgáltatás 

megrendelés

Központosítot

t közbeszerzés
nemzeti eljárásrend 72000000-5



Hálózat üzemeltetés 

támogatás 2 évre

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 72000000-5

Bérelt vonali komplex és 

BDSL szolgáltatás 3 évre

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 64200000-8

Nagyteljesítményű 

multifunkciós nyomtatók 

biztosítása és 

üzemeltetése 4 évre

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 30125110-5

Dataprotector licencek 

supportja 3 évre

Szolgáltatás 

megrendelés

Központosítot

t közbeszerzés
nemzeti eljárásrend 48000000-8

Háztartási kis és 

nagygépek beszerzése az 

arculatterv alapján

Árubeszerzés Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 39710000-2



Központi telephely 

koncepció - III. ütem 

(2017)

Építési 

beruházás
Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 45000000-7

Személy-Gépjármű flotta 

modernizáció, bérleti 

konstrukcioban 4 évre

Árubeszerzés

Kishaszon-Gépjármű flotta 

modernizáció, bérleti 

konstrukcioban 4 évre

Árubeszerzés Nyílt eljárás uniós eljárásrend 34100000-8

Nehéz tgk-Gépjármű flotta 

modernizáció, bérleti 

konstrukcioban 4 évre

Árubeszerzés

Targonca-Munkagép flotta 

modernizáció, bérleti 

konstrukcioban 4 évre

Árubeszerzés Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 42415210-3



Üzemanyag-benzin Árubeszerzés
Központosítot

t közbeszerzés
nemzeti eljárásrend 09132100-4

Üzemanyag-diesel Árubeszerzés
Központosítot

t közbeszerzés
nemzeti eljárásrend 09134200-9

Folyamatos 

emissziómérők 

üzemeltetése, 

karbantartása

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 90700000-4

Termelési veszélyes és 

nem veszélyes hulladék 

szállítás

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 90512000-9

ÉBF olajtartályok 

tisztítása, olajiszap 

elszállítása 

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 90512000-9



Pénzügyi szolgáltatások a 

2017-2018. évi cafeteria 

biztosításához - 

Keretszerződés 2 évre

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 66000000-0

Egészségbiztosítási 

Szerződés a 2018-2019. 

évi cafeteria 

biztosításához

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 66000000-0

Munkaerőkölcsönzés 

Keretszerződés 

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 79620000-6

Foglalkozásegészségügyi 

ellátás és 

menedzserszűrés 2018. 

júliustól 2023. 12.31 ig.

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 85100000-0

SAP újra-bevezetés 

tanácsadói és fejlesztői 

szolgáltatások

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 72000000-5



SAP újra-bevezetéshez 

kapcsolódó 

minőségbiztosítási 

szolgáltatások

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 72000000-5

SAP újra-bevezetéshez 

kapcsolódó teszteléssel 

összefüggő szolgáltatások

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 72000000-5

Kulcs üzleti folyamatok 

dokumentálása, 

felülvizsgálata (BPR I.)

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 72000000-5

Kulcs üzleti folyamatok 

optimalizálása, 

újratervezése (BPR II.)

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 72000000-5

Barázda köz 9.-11. 

- Energiahatékonysági 

projektek (homlokzati 

hőszigetelés, 

nyílászárócsere, lapsotető 

szigetelés, napelem)

Szolgáltatás 

megrendelés

Meghívásos 

eljárás
nemzeti eljárásrend 45261400-8



San Marco gördíthető 

polcos állványrendszer
Árubeszerzés Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 39132000-6

Épületrészek felújítása, 

korszerűsítése - 

keretszerződés

Szolgáltatás 

megrendelés

Meghívásos 

eljárás
nemzeti eljárásrend 45262690-4

Épületrészek energetikai 

korszerűsítése - 

keretszerződés

Szolgáltatás 

megrendelés

Meghívásos 

eljárás
nemzeti eljárásrend 45262690-4

FŐTÁV és 

leányvállalatainak vagyon- 

és felelősségbiztosítása 

(2017.10. hótól) 3 évre

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 66515200-5

Siófoki üdülő étterem 

kialakítás

Építési 

beruházás

Meghívásos 

eljárás
nemzeti eljárásrend 45212421-3



Az "Új Fogyasztók 

hálózatra kapcsolása" 

KEHOP 5.3.1 projekt 

keretében a WING 

(Telekom) székházak 

bekötése, az előminősítési 

rendszer alapján

Építési 

beruházás

Meghívásos 

eljárás
uniós eljárásrend 71335000-5 ; 45232140-5

Az "Új Fogyasztók 

hálózatra kapcsolása" 

KEHOP 5.3.1 projekt 

keretében a Budapart 

bekötése az előminősítési 

rendszer alapján

Építési 

beruházás

Meghívásos 

eljárás
nemzeti eljárásrend 71335000-5 ; 45232140-5

"Távhőtechnológiai 

rendszerelemek 

energiahatékonysági 

fejlesztése, új fogyasztók 

rendszerintegrációja, 

távhőkörzetek 

összekapcsolása" KEHOP 

5.3.1 projekt keretében - a 

2018. évi fejlesztések 

kivitelezése

Építési 

beruházás

Meghívásos 

eljárás
uniós eljárásrend 71335000-5 ; 45232140-5

Kispest-Angyalföld 

stratégiai vezeték (NOK, 

OPERA, Kispest-Újpest 

összekötés) kivitelezése és 

tervezése az  

"Távhőtechnológiai 

rendszerelemek 

energiahatékonysági 

fejlesztése, új fogyasztók 

rendszerintegrációja, 

Építési 

beruházás

Meghívásos 

eljárás
uniós eljárásrend 71335000-5 ; 45232140-5

Keretszerződés - 

távvezetékek és 

technológiai berendezések 

festése

Építési 

beruházás

Kbt. 115 § 

szerinti eljárás
nemzeti eljárásrend 45442000-7



Keretszerződés - 

távvezetékek és 

technológiai berendezések 

szigetelése

Építési 

beruházás

Kbt. 115 § 

szerinti eljárás
nemzeti eljárásrend 45442000-7

Előreszigetelt 

távhővezeték szállítók 

előminősítési eljárása

Árubeszerzés Nyílt eljárás uniós eljárásrend
44160000-9,

44163000-0

Építőmesteri anyagok 

beszerzése
Árubeszerzés Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 44111000-1

Műszaki ellenőrzési 

keretszerződés

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 71356100-9

Hőközponti 

vagyonvédelmi anyagok 

beszerzése

Árubeszerzés Nyílt eljárás uniós eljárásrend 31625000-3



Adatrögzítő és tároló 

plasztikkártya (FŐTÁV 

kártya) II. ütem

Árubeszerzés

Kbt.  113. §-a 

szerinti  

nemzeti 

eljárásrendbe

n irányadó 

eljárás

nemzeti eljárásrend 35123400-6

Projektmenedzseri 

feladatok ellátása (feladat 

csúcsok, torlódások 

esetére) - (3 év) 

keretszerződés 

(Távhőtechnológiai 

szinten tartó felújítások és 

Távhőtechnológiai 

fejlesztési beruházások)

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 79421200-3

A FŐTÁV Zrt. elektronikus 

irat- és 

dokumentumkezelő 

rendszerének 

korszerűsítése, 

megfeleltetése a 

jogszabályi változásoknak

Szolgáltatás 

megrendelés

Központosítot

t közbeszerzés
nemzeti eljárásrend 79996100-3

SAP 13 db moduljának 

üzemeltetése támogatás 2 

évre

Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 72250000-2

Keretszerződés - Akna 

szakipari és födémcserés 

munkák tervezésére és 

kivitelezésére

Szolgáltatás 

megrendelés

Kbt. 115 § 

szerinti eljárás
nemzeti eljárásrend 71326000-9



Észak-budai fűtőmű 

területén biomassza 

fűtőmű megvalósítása                                 

(kazán beszerzés)

Árubeszerzés Nyílt eljárás uniós eljárásrend 45251200-3

Pesterzsébeten biomassza 

fűtőmű megvalósítása                                 

(kazán beszerzés)

Árubeszerzés Nyílt eljárás uniós eljárásrend 45251200-3

Redundáns adatközponti 

hálózat kialakítása (BCP 

intézkedési terv)

Árubeszerzés
Központosítot

t közbeszerzés
uniós eljárásrend 72212200-1

Puskás Ferenc stadion 

távhőre csatlakoztatása az 

előminősítési rendszer 

alapján (kivitelezés)

Építési 

beruházás

Meghívásos 

eljárás
uniós eljárásrend 44161000-6

Kalotaszeg utca B, D 

épület energetikai 

korszerűsítése

Építési 

beruházás

Meghívásos 

eljárás
nemzeti eljárásrend 71314000-2



Kiberbiztonsági audit
Szolgáltatás 

megrendelés
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 72222000-7

Füredi úti és Barázda köz 

telephelyek energetikai 

korszerűsítése

Építési 

beruházás

Meghívásos 

eljárás
nemzeti eljárásrend 71314000-2

Mobil hang és 

adatszolgáltatás

Szolgáltatás 

megrendelés

Központosítot

t közbeszerzés
nemzeti eljárásrend 64213000-2

Keretszerződés- 

távvezetéki munkák 

tervezésére

Szolgáltatás 

megrendelés

Meghívásos 

eljárás
uniós eljárásrend 71220000-6

XI. Rátz L. utcai DN400-as 

védőcsatornás 

gerincvezeték 

felújításának II. üteme az 

A000614 (23-2-3636) és az 

A000588 (23-2-3650) jelű 

aknák közötti szakaszon 

kb. 310 nyvfm DN400-as 

előreszigetelt vezetékkel. 

A tervek 2016-ban az I. 

Építési 

beruházás

Meghívásos 

eljárás
uniós eljárásrend 71335000-5



IX. WING projekt II. ütem 

előminősítési rendszer 

alapján (tervezés)

Szolgáltatás 

megrendelés

Meghívásos 

eljárás
uniós eljárásrend 44161000-6

Keretszerződés-

Távvezetéki nyomvonalas 

munkák tervezése és 

kivitelezése

Építési 

beruházás

Meghívásos 

eljárás
uniós eljárásrend 44161000-6

Tahi úti szivattyúállomás 

kapacitás növelése

Építési 

beruházás
Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 71223000-7

Liget projekt - hűtés
Építési 

beruházás
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 42500000-1

Archiválás, mentési 

eszközök és szoftverek 

frissítése

Árubeszerzés

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás

nemzeti eljárásrend 48329000-0



DP adatmentő licencek 

követési díj
Árubeszerzés

Hirdetmény 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás

nemzeti eljárásrend 48710000-8

ELO rendszer 

üzemeltetése (3 évre)

Szolgáltatás 

megrendelés

Kbt. 115 § 

szerinti eljárás
nemzeti eljárásrend 48811000-6 

Siófoki üdülő 

szállásszolgáltatás 

korszerűsítése

Építési 

beruházás

Meghívásos 

eljárás
nemzeti eljárásrend 45454000-4

2017. évre áttolódó 

távvezetéki 

szerelvénycserék, és 2017. 

évi stratégiai 

szerelvénybeépítések 

kivitelezési munkáinak 

versenyeztetése, 

előminősítési rendszer 

alapján (a szerelvényeket 

nem a Főtáv bocsátja 

Építési 

beruházás
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 45232140-5

Siófoki üdülő energetikai 

korszerűsítése

Építési 

beruházás

Meghívásos 

eljárás
nemzeti eljárásrend 45261400-8



Telephelyi WIFI hálózat 

kialakítása
Árubeszerzés

Központosítot

t közbeszerzés
nemzeti eljárásrend 32418000-6

"Távhőtechnológiai 

rendszerelemek 

energiahatékonysági 

fejlesztése, új fogyasztók 

rendszerintegrációja, 

távhőkörzetek 

összekapcsolása"  KEHOP 

5.3.1 projekt keretében - 

Keretszerződés új 

fogyasztók bekötése, az 

Építési 

beruházás
Nyílt eljárás uniós eljárásrend 71335000-5 ; 45232140-5

Keretszerződés - 

távvezetéki 

nagyszerelvények 

szállítására

Árubeszerzés Nyílt eljárás uniós eljárásrend 42130000-9

A Belváros-Városháza 

távhőellátásának 

biztosítása stratégiai 

tranzitvezeték 

létesítésével az Erzsébet 

hídon az 

"Távhőtechnológiai 

rendszerelemek 

energiahatékonysági 

fejlesztése, új fogyasztók 

Építési 

beruházás

Meghívásos 

eljárás
uniós eljárásrend 71335000-5 ; 45232140-5

DN 600 

"Távhőtechnológiai 

rendszerelemek 

energiahatékonysági 

fejlesztése, új fogyasztók 

rendszerintegrációja, 

távhőkörzetek 

összekapcsolása" a KEHOP 

5.3.1 projekt keretében, 

az előminősítési rendszer 

Építési 

beruházás

Hirdetmény 

közzétételével 

induló 

tárgyalásos 

eljárás

nemzeti eljárásrend 71335000-5 ; 45232140-5



DN 400 "Távhővezetékek 

energetikai 

hatékonyságának 

növelése" a KEHOP 5.3.1 

projekt keretében, az 

előminősítési rendszer 

alapján

Építési 

beruházás

Hirdetmény 

közzétételével 

induló 

tárgyalásos 

eljárás

nemzeti eljárásrend 71335000-5 ; 45232140-5

DN 300-150 

"Távhőtechnológiai 

rendszerelemek 

energiahatékonysági 

fejlesztése, új fogyasztók 

rendszerintegrációja, 

távhőkörzetek 

összekapcsolása" a KEHOP 

5.3.1 projekt keretében, 

az előminősítési rendszer 

Építési 

beruházás

Hirdetmény 

közzétételével 

induló 

tárgyalásos 

eljárás

nemzeti eljárásrend 71335000-5 ; 45232140-5

Kazánházról üzemelő 

szekunder vezeték hálózat 

felújítása a 

"Távhővezetékek 

eneregetikai 

hatékonyságának 

növelése" KEHOP 5.3.1 

projekt keretében

Építési 

beruházás

Hirdetmény 

közzétételével 

induló 

tárgyalásos 

eljárás

nemzeti eljárásrend 71335000-5 ; 45232140-5

Észak-budai fűtőmű 

elfolyó vizeinek kezelése 

(B.15/)

Építési 

beruházás
Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 45000000

Szerszám, kisgép, műszer 

beszerzése

Építési 

beruházás
Nyílt eljárás nemzeti eljárásrend 44500000-5



Zöldterületek 

karbantartása a 

nyomvonalas 

létesítmények mentén

Építési 

beruházás

Meghívásos 

eljárás
nemzeti eljárásrend 45112710-5

Észak-budai  és 

Rákoskeresztúri fűtőmű, 

kémény felújítása 

szakvélemény alapján

Építési 

beruházás

Kbt. 115 § 

szerinti eljárás
nemzeti eljárásrend 45262000-1

Puskás Ferenc stadion 

távhőre csatlakoztatása az 

előminősítési rendszer 

alapján

Építési 

beruházás

Keretmegállap

odásos
uniós eljárásrend 71335000-5 ; 45232140-5


