
Eljárástípus

beszerzés / közbeszerzés

Személygépjármű és 

tehergépjármű beszerzése
Logisztikai osztály Közbeszerzés

Személygépjármű és tehergépjármű beszerzése bérleti és 

flottaüzemeltetési szerződés keretében, 48 hónap időtartamra (67 db 

személy valamint haszongépjármű bérlet 48 hónapos időtartamra (43 db 

személy, + 18 db haszongépjármű, valamint 6 db személygépjármű 

opciós lehívással).

2020.02.25

LeasePlan Hungária Gépjárműpark 

Kezelő és Finanszírozó Zártkörű 

Nemzeti azonosítószám

Részvénytársaság (1113 Budapest, 

Bocskai út 134-146.)

8 479 465,- Ft/hó; 

407 014 320,- Ft/48 

hó

2020.03.16 2020.03.16

Hegtoldatos gömbcsapok 

beszerzése 

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport Beszerzés

Hegtoldatos gömbcsapok beszerzése FŐTÁV-KOMFORT Kft. részére.

A hőközpont primer oldalán építünk be hegtoldatos elzáró 

szerelvényeket, amelyekkel biztosítjuk a primer közeg áramlásának 

elzárását, nyitását.

2020.02.25

METSYS Gazdasági Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság (1131 

Budapest, Reitter Ferenc utca 132.)

6 000 000 Ft 2020.02.13 2021.02.13

Hidegvízmérők beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport Beszerzés

Hidegvízmérők beszerzése FŐTÁV-KOMFORT Kft. részére. A 

hőközpontokba beépítésre kerülő vízmérővel mérjük a használati 

melegvíz előállításához szükséges hidegvíz felhasználását.

2020.02.25

ENERWÉ Hungária Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (1107 Budapest, Üllői út 

134. 1. lház. 1. em. 4.)

9 800 000 Ft 2020.04.08 2021.04.08

Szivattyú beszerzés

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport Beszerzés

Szivattyú beszerzés FŐTÁV-KOMFORT Kft. részére.

Hőközpont teljes felújítási munkákhoz és új fogyasztók részére gyártott 

fűtési és használati melegvíz modulok gyártásához, valamint 

karbantartásokhoz (meghibásodási cserék esetén) szükséges a 

szivattyúk beszerzése. A fűtési szivattyú biztosítja az épület szekunder 

fűtési rendszerében a fűtővíz áramlását, a cirkulációs szivattyú biztosítja 

a használati melegvíz rendszerben a folyamatos keringtetést, hogy a 

használati melegvíz a lehető leggyorsabban álljon a fogyasztó 

rendelkezésére a csapolóknál.

2020.02.25

  WILO Magyarország Fűtés- és 

Klímaberendezéseket Gyártó és 

Forgalmazó Kft. (2045 Törökbálint, 

Torbágy utca 14.)

45 000 000 Ft 2020.03.10 2021.03.10

Szerződés hatálya

(-tól , -ig/határozatlan)

                                                                A FŐTÁV Zrt. Beszerzési Bizottsága által megtárgyalt, elfogadott beszerzések 2020.02.15. óta 

Beszerzés elnevezése Igénylő terület Beszerzés tárgyának rövid bemutatása, indoklása
Jóváhagyás 

időpontja

Szerződéses 

összeg (nettó)
Nyertes ajánlattevő



Üvegházhatású gázok külső 

szakértői tevékenység 2020.

Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Beszerzés

Üvegházhatású gázok hatósági bevallásával kapcsolatos külső szakértői 

tevékenység beszerzése 4 EU ETS (20 MW-ot meghaladó bemenő 

teljesítményű) hőtermelő létesítmény vonatkozásában, 2020-ra.

2020.02.25
Interzóna-X Klímavédelmi és 

Üzletviteli Tanácsadó Kft.
4 210 000 Ft 2020.05.19 2020.12.31

Adótanácsadás Számviteli főosztály Beszerzés Képviseleti és adótanácsadási tevékenység ellátása. 2020.02.25

Bergman Könyvszakértő és 

Adótanácsadó Kft (1138 Budapest, 

Váci út 186.)

14 900 000 Ft 2020.03.17 2021.05.31

Transzferárnyilvántartás Számviteli főosztály Beszerzés Transzferár-nyilvántartási feladatok ellátása. 2020.02.25

Bergman Könyvszakértő és 

Adótanácsadó Kft (1138 Budapest, 

Váci út 186.)

14 900 000 Ft 2020.03.17 2021.05.31

Jogosítványok beszerzése HR igazgatóság Beszerzés

C és CE kategóriás vezetői engedélyre vonatkozó, teljes körű képzési és 

hatósági vizsgáztatási feladatok ellátása a FŐTÁV Zrt. munkavállalói 

részére.

2020.02.25
Nit Kamionsuli Fuvarozási és 

Logisztikai Oktatási Köpont Kft.
1 000 000 Ft 2020.05.25 2022.05.25



SAP licencek supportja Informatikai főosztály Közbeszerzés

FŐTÁV SAP licenceinek supportjára és karbantartására vonatkozó 

követés beszerzése 24 hóra, melynek segítségével a frissítések 

letölthetők, így biztosítva például A bérfizetések, vagy adóügyi kötelező 

jelentések jogszabályi megfelelőségét.

2020.02.25

Angyal Business Consulting 

Tanácsadó és Szolgáltató Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság

329 400 000 Ft 2020.07.01 2021.07.31

Hűtési vezeték hálózat létesítése  

Városliget középületeinek hűtési 

energiával való ellátása

Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Közbeszerzés

Hűtési vezeték hálózat létesítése  Városliget középületeinek hűtési 

energiával való ellátása.
2020.02.25

SADE- Magyarország Mélyépítő Kft. 

(2040 Budaörs, Szabadság út 31.)

 Egyösszegű 

átalányár: 

328.834.321,- Ft; 

átalányáron felüli 

előirányzat: 

54.598.400,- Ft; 

tartalékkeret: 

32.883.432,- Ft. 

2020.04.03 2020.04.20

DMS támogatás (support) Informatikai főosztály Beszerzés
DMS One iktató és érkeztető rendszer,  rendszertámogatási (support) és 

jogszabály verziókövetési szolgáltatás ellátása.
2020.02.25

DMS One Szolgáltató és Tanácsadó 

Zrt.

11 568 000 Ft 

különszolgáltatás 

napidíj 15 000 Ft

2020.03.06 2020.12.31

III. Pünkösdfürdő utcai DN500-as 

gerincvezeték felújítása

Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Közbeszerzés

III. Pünkösdfürdő utcai DN500-as gerincvezeték felújítása

A védőcsatornás távhő-gerincvezeték 1976-ban épült, életkora 44 év. A 

vezetékszakaszon az elmúlt 10 évben 2 db meghibásodás is volt. A 

korábbi vízcsőtörések miatt a szigetelés elázott, ezért nem tudja ellátni a 

funkcióját. Emellett az aknák vizesek, betonszerkezetein betonleválások 

találhatóak. A vezeték felújítás kiviteli és engedélyes tervei 2018. év 

októberére készültek el. A kivitelezői közbeszerzési eljárás 2019. évben 

lezajlott, a Vállalkozói szerződés 2020. 03.16-i megkötése előtt a 

Beszerzési Bizottság tárgyalta.

2020.02.25
Hídépítő Zrt.

TRIUT Építőipari Kft.
359 510 957 Ft 2020.04.15 2020.09.15



BKV Zrt. telephelyeinek fűtési- és 

hmv rendszereinek karbantartása

Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Közbeszerzés

BKV Zrt. telephelyeinek fűtési- és használati melegvíz rendszereinek 

karbantartása.

A FŐTÁV Zrt. és a BKV Zrt. üzemeltetési szerződéssel vegyes 

hőszolgáltatási keretszerződést (SZE010014) írt alá 2019.05.30-án 8 

BKV telephely távhőellátására. Azokon a telephelyeken, melyeken nem 

valósult meg a távhőszolgáltatásba integrálás, ott a meglévő, főként 

gázüzemű berendezések karbantartását szükséges elvégezni 

alvállalkozó bevonásával.

2020.02.25

A FŐTÁV Zrt. és a FŐTÁV-

Komfort Kft. vállalatok SAP 

vállalatirányítási rendszereinek 

tesztelési szolgáltatásai

Informatikai főosztály Közbeszerzés

A folyamatban lévő SAP újra-bevezetési projekt során elvégzett 

fejlesztési feladatok felhasználói tesztelésének elvégzése, a 

belsőerőforrások tehermentesítésének céljából.

2020.02.25

BKV Zrt. telephelyeinek fűtési- és 

hmv rendszereinek üzemeltetése

Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Közbeszerzés

BKV Zrt. telephelyeinek fűtési- és használati melegvíz rendszereinek 

üzemeltetése.

A FŐTÁV Zrt. és a BKV Zrt. üzemeltetési szerződéssel vegyes 

hőszolgáltatási keretszerződést (SZE010014) írt alá 2019.05.30-án 8 

BKV telephely távhőellátására. Azokon a telephelyeken, melyeken nem 

valósult meg a távhőszolgáltatásba integrálás, ott a meglévő, főként 

gázüzemű berendezések üzemeltetését szükséges elvégezni 

alvállalkozó bevonásával.

2020.02.25

Távfelügyeleti rendszer 

üzemeltetés, támogatás 

beszerzése

Informatikai főosztály Beszerzés

Honeywell EBI rendszer üzemeltetésének és támogatásának beszerzése 

1 évre, mely a FŐTÁV saját tulajdonú hőközpontjainak távfelügyeletét és 

távmenedzselését látja el.

2020.03.10 Honeywell Szabályozástechnikai Kft.

42 600 000 Ft 

fejlesztési óradíj   22 

500 Ft/óra

2020.03.17 2021.03.17



Hőközpontok vagyonvédelmi 

rendszerek beszerzése
MFIK Közbeszerzés Hőközpontok vagyonvédelmi rendszerek beszerzése. 2020.03.10

450 db Távleolvasási szenzor 

beszerzése
Informatikai főosztály Beszerzés

450 db távleolvasási szenzor beszerzése, mely a nem saját tulajdonú 

hőközpontok távleolvasásának LoRa hálózaton történő kommunikációját 

biztosító hardware beszerzés következő üteme. 

2020.03.10

Geometria Kft. által fejlesztett 

rendszerek üzemeltetése, 

támogatása

Informatikai főosztály Közbeszerzés

Geometria Kft. által fejlesztett rendszerek üzemeltetési és támogatási 

feladatainak ellátása. Érintett rendszerek: SzolgV, Mirtusz, Hőtér, Mobil 

munkalap, Szegmens.

2020.03.10
Geometria Kft.(1027 Budapest, 

Medve Utca 17.)
48 600 000 Ft 2020.03.03 2020.12.31

Laptopok és pc-k beszerzése Informatikai főosztály Közbeszerzés
Laptopok és pc-k beszerzése. Vállalat 5-12 éves életciklusú 

munkaállomásainak tervezett cseréje.
2020.03.10



Siófoki FŐTÁV Zrt. Üdülőjének 

üzemeltetése 2 hónap időtartamra

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés Siófoki FŐTÁV Zrt. Üdülőjének üzemeltetése 2 hónap időtartamra. 2020.03.10 Immodus Zrt. 5 232 004 Ft 2020.01.01 2020.02.29

Új fogyasztók bekötése - 

keretmegállapodás

Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Közbeszerzés

Új fogyasztók bekötése - Keretmegállapodás - Tervezett távhővezetéki 

munkák és távhőszolgáltatásra kapcsolások elvégzésére, kivitelezésére.
2020.03.10

Új fogyasztók bekötése tervezés
Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Közbeszerzés

Új fogyasztók bekötése (tervezés) - Keretmegállapodás - Távhővezeték 

engedélyes kiviteli tervek készítése, távhővezeték karbantartási 

munkálatokhoz kapcsolódó tervezési munkálatok.

2020.03.10

Új fogyasztók bekötése építés - 

keretszerződés

Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Közbeszerzés

Új fogyasztók bekötése (építés) - Keretszerződés nem tervezhető, 

azonnali bekötésű új fogyasztók távhőszolgáltatásra csatlakoztatására, 

kivitelezésére.

2020.03.10



Klíma - Kalotaszeg u. B épület

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Közbeszerzés

Klíma - Kalotaszeg u. B épület - FŐTÁV Zrt. XI. Kalotaszeg u. 31. B 

épület négycsöves fan coil hűtő-fűtő készülékek beszerzése, 

felszerelése, beüzemelése.

2020.03.10 Scorpio Kft. 29 849 646 Ft 2020.08.14

Munka 

megrendelésétől 

számított 30 nap

Klíma - Kalotaszeg u. D épület

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Közbeszerzés
Klíma - Kalotaszeg u. D épület - FŐTÁV Zrt. XI. Kalotaszeg u. 31. D 

épület északi szárny VRF hűtési rendszer kiviteli tervek szerinti kiépítése.
2020.03.10 Thermoclima Kft. 23 566 545 Ft 2020.08.19 2020.10.19-ig

Klíma -egyéb telephelyen

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

közbeszerzés

Klíma - egyéb telephelyen - Légkondicionáló berendezések felújítása, 

áttelepítése, karbantartása valamint új légtechnikai berendezések 

telepítése, meglévő berendezések karbantartása keretszerződés 

keretében.

2020.03.10 Csepel Mérnökiroda Kft. 27 640 250 Ft 2020.08.11 2022.08.10-ig

Eseti jellegű építés-szerelési 

munkák

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Közbeszerzés

A FŐTÁV Zrt. Budapest, Kalotaszeg utca 31. székhelyén és telephelyein, 

általa használt, bérelt, tulajdonolt ingatlanain végzendő 

felújítási/korszerűsítési, átalakítási munkálatok megvalósítása.

2020.03.10 Szin-Ker Kft. 299 000 000 Ft 2020.07.30 2022.07.29-ig



Tűzvédelmi szakvizsgák 2020-

2022 (keretszerződés)

Személyügyi és 

szervezetfejlesztési 

osztály

Beszerzés Tűzvédelmi szakvizsgák 2020-2022 (keretszerződés) 2020.03.25

APAVE MAGYARORSZÁG 

Biztonsági, Minőségi és Környezeti 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (1143 Budapest, Semsey 

Andor u. 25.)

Keretösszeg: 4 800 

000 Ft
2020.06.01 2022.12.31

Hőközponti munkákhoz szükséges 

hőcserélők
Fenntartási igazgatóság Közbeszerzés

Hőközponti munkákhoz szükséges hőcserélők

Hőközpont teljes felújítási munkákhoz és új fogyasztók részére gyártott 

fűtési és használati melegvíz modulok gyártásához, valamint 

karbantartásokhoz (meghibásodási cserék esetén) szükséges a 

hőcserélők beszerzése. A berendezéssel történik meg a primer forróvíz 

hőenergia átadása a szekunder rendszer (fűtési és HMV) részére. 

2020.03.25

Talaj- és vízminőség vizsgálatok Stratégiai igazgatóság Beszerzés

Társaságunknak a telephelyeken környezetvédelmi hatósági 

határozatokban foglaltak alapján talaj- és vízminőség vizsgálati 

kötelezettsége van. A mintavételezési és vizsgálati feladatokat erre 

akkreditált szervezetnek szükséges elvégeznie. A beszerzési eljárás 

elindítása azért szükséges, mert a jelenleg érvényes  Keretszerződésben  

rendelkezésre álló keretösszeg 2020.május hónapban kimerülhet, 

továbbá a külső szolgáltatási díj csökkentése  is cél.

2020.03.25 FKF Zrt.
Keretösszeg: 

10.500.000 Ft
2020.07.17 2023.07.17

Arculati elemek pótlása PR csoport Beszerzés
Arculathordozó elemek cseréje, pótlása - Fóliázás, feliratok, névtáblák, 

irányítótáblák, cégtáblák.  Keretszerződés keretében.
2020.03.25

Studio 33 Kft. (1032 Budapest, Bécsi 

út 52.)
14 900 000 Ft 2020.05.19 2021.12.31



A FŐTÁV Zrt. és leányvállalata 

honlapjainak üzemeltetése
PR csoport Beszerzés

A FŐTÁV Zrt. és leányvállalata honlapjainak üzemeltetése a 

www.fotav.hu valamint a www.dhkzrt.hu webcímek alatt, illetve 

részajánlatként a további leányvállalatok www.fotavkiseromu.hu, 

www.fotav-komfort.hu webcímek alatti honlapok üzemeltetése a 

Megrendelők által megszabott működtetés határidejéig. 

2020.03.25 HappyIT Kft. 6 000 000 Ft 2020.06.12 2023.06.12

Nyomdai költségek - 

keretszerződés
PR csoport Beszerzés

Nyomdai szolgáltatások keretszerződés - alapvetően az üzemvitelhez 

szükséges dokumentációk, ügyviteli kiadványok vonatkozásában.
2020.03.25 Pátria Nyomda Zrt. 6 000 000 Ft 2020.08.03 2022.08.03

A FŐTÁV-KOMFORT Kft. BKV Zrt. 

telephelyei fűtési és használati 

melegvíz rendszereinek 

karbantartása és hibaelhárítása 

keretszerződés beszerzése

Fenntartási igazgatóság Beszerzés

A FŐTÁV-KOMFORT Kft. A BKV Zrt. telephelyei fűtési és használati 

melegvíz rendszereinek karbantartása és hibaelhárítása keretszerződés 

beszerzése.

Amíg a FŐTÁV Zrt. azonos tárgyú közbeszerzési eljárása nem kerül 

megkötésre, addig a FŐTÁV-KOMFORT Kft. biztosítja alvállalkozó 

bevonásával a karbantartást és hibaelhárítást. 

2020.03.25

Vasuta Kazán-Hő-Klímatechnikai 

Kereskedelmi és Szolgáltató 

Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság

14 990 000 Ft 2020.03.19 2020.06.19

A FŐTÁV-KOMFORT Kft. BKV Zrt. 

telephelyei fűtési és használati 

melegvíz rendszereinek 

üzemeltetése keretszerződés 

beszerzése

Fenntartási igazgatóság Beszerzés

A FŐTÁV-KOMFORT Kft. BKV Zrt. telephelyei fűtési és használati 

melegvíz rendszereinek üzemeltetése keretszerződés beszerzése.

Amíg a FŐTÁV Zrt. azonos tárgyú közbeszerzési eljárása nem kerül 

megkötésre, addig a FŐTÁV-KOMFORT Kft. biztosítja alvállalkozó 

bevonásával a karbantartást és hibaelhárítást. 

2020.03.25 Veolia Energia Magyarország Zrt. 14 900 000 Ft 2020.03.19 2020.06.19



Könyvvizsgálói szerződés
Pénzügyi és számviteli 

főosztály
Beszerzés

Átalakulási vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezet, majd végleges 

vagyonmérleg és vagyonleltár auditálása a FŐTÁV Zrt. leányvállalatainak 

beolvadásához

2020.03.25
Focus Audit and Advisory 

Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft.
3 440 000 Ft 2020.04.29 2021.04.29

Festékanyagok beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport Beszerzés

Festékanyagok beszerzése hőközponti karbantartási munkákhoz

A hőközpontba beépítésre kerülő csővezetékek kezelésére 

(korrózióvédelemre, felületvédelemre) használjuk, valamint a hőközponti 

helyiség festésére.

2020.03.25

Hőmennyiségmérők beszerzése 

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport Beszerzés

Hőmennyiségmérők beszerzése hőközpontok gyártásához és hőközponti 

karbantartási munkákhoz (1 év időtartamra vagy keret kimerüléséig)

A hőközpontokba beépítésre kerülő hőmennyiségmérők által mért adatok 

alapján számolunk el a fogyasztókkal.

2020.03.25 Comptech Kft. 49 000 000 Ft 2020.08.17 2021.08.17

Távvezetéki beruházási munkához 

kapcsolódó zöldterület kivitelezési 

tevékenység keretszerződés

Műszer és méréstechnikai 

üzem
Beszerzés

Távvezetéki beruházási munkához kapcsolódó zöldterület kivitelezési 

tevékenység keretszerződés.
2020.03.25



Liget hűtés – hűtőgépház bővítés, 

átalakítás
Fejlesztési főosztály Közbeszerzés Liget hűtés – hűtőgépház bővítés, átalakítás. 2020.03.25

BKV Zrt. X. kerület Kőér utca 2/D. 

1 db épület (Targoncatöltő) 

szekunder oldali rendszereinek 

átalakítása

Fejlesztési főosztály Közbeszerzés
BKV Zrt. X. kerület Kőér utca 2/D. 1 db épület (Targoncatöltő) szekunder 

oldali rendszereinek átalakítása.
2020.03.25

BKV Zrt. X. kerület Kőér utca 2/D. 

2 db épület (Tároló, Hőfogadó) 

szekunder oldali rendszereinek 

átalakítása (részajánlattétel 

lehetőségének biztosításával)

Fejlesztési főosztály Közbeszerzés

BKV Zrt. X. kerület Kőér utca 2/D. 2 db épület (Tároló, Hőfogadó) 

szekunder oldali rendszereinek átalakítása (részajánlattétel 

lehetőségének biztosításával).

2020.03.25

Észak-budai fűtőmű, kémény 

felújítása (0-130 m szakasz)
Fejlesztési főosztály Beszerzés

Észak-budai fűtőmű, kémény felújítása (0-130 m szakasz)

Korábbi években készültek tartószerkezeti szakértői vélemények, melyek 

megállapították, hogy a kémény külső falazat – főleg az 50-150 m 

szakaszon – igen rossz állapotú, felújításra szorul.

A 0-50 m szakaszt 2006-ban felújították, így a feladat a 0-50 m szakasz 

felülvizsgálata és az azóta esedékessé vált javítások elvégzése, valamint 

az 50-200 m szakaszon a falazat és az „erkélyek” és egyéb 

acélszerkezetek felújítása.

2020.03.25



Észak-budai fűtőmű vízjogi 

környezetvédelmi 

megfelelőségének biztosítása 

(vízkezelés korszerűsítése, 

savközömbösítő medence 

felújítása)

Fejlesztési főosztály Beszerzés

Észak-budai fűtőmű vízjogi környezetvédelmi megfelelőségének 

biztosítása (vízkezelés korszerűsítése, savközömbösítő medence 

felújítása)

A „savközömbösítő” medence falazata kitáskásodott, környezetvédelmi 

szempontból kritikus állapotú. A fűtőműben a medencébe van vezetve a 

legtöbb technológiai hulladékvíz, melyek innen kerülnek csatornára. A 

fűtőmű környezetvédelmi engedélyével kapcsolatos esetleges hatósági 

ellenőrzés során ez komoly kockázat. A jelenlegi hulladékvizek 

folyamatos, biztonságos tárolására a medence kapacitása nem elegendő, 

ezért további technológiai fejlesztések (vízlágyító csere, új RO 

(sótalanító) berendezés beépítése) is szükségesek.

2020.03.25

FŐTÁV Kiserőmű Kft. Fővárosi 

Hulladékhasznosító Mű gőzturbina 

generátor (Siemens 1FC4 803-

4LB90-Z) és segédrendszereinek 

karbantartása

FŐTÁV-Kiserőmű Kft. Közbeszerzés

FŐTÁV Kiserőmű Kft. Fővárosi Hulladékhasznosító Mű gőzturbina 

generátorának (Siemens 1FC4 803-4LB90-Z) és a generátor 

segédrendszereinek karbantartása

A FŐTÁV Kiserőmű Kft. tulajdonában lévő gőzturbinás egység 

generátorának és a generátor segédrendszereinek karbantartására 

jelenleg nincs hatályos keretszerződése a vállalatnak. A generátor és 

segédrendszerei műszaki állapotának szinten tartása, és a 

meghibásodások, valamint az ezzel járó nem várt üzemszünetek 

elkerülése érdekében szükséges azok rendszeres, szakszerű 

karbantartása.

A generátor és segédrendszerei karbantartására keretszerződést 

kívánunk kötni a nyertes Vállalkozóval. A keretszerződést a hatályba 

lépéstől számított 2 év, opcionálisan +1 év időtartamra kötjük.

2020.03.25

FŐTÁV Kiserőmű Kft. Fővárosi 

Hulladékhasznosító Mű gőzturbina 

(AG KK&K TWIN CA 56) és 

segédrendszereinek karbantartása

FŐTÁV-Kiserőmű Kft. Közbeszerzés

FŐTÁV Kiserőmű Kft. Fővárosi Hulladékhasznosító Mű gőzturbina (AG 

KK&K TWIN CA 56) és segédrendszereinek karbantartása

A FŐTÁV Kiserőmű Kft. tulajdonában lévő gőzturbinás egység 

gőzturbinájának és a turbina segédrendszereinek karbantartására 

jelenleg nincs hatályos keretszerződése a vállalatnak. A generátor és 

segédrendszerei műszaki állapotának szinten tartása, és a 

meghibásodások, valamint az ezzel járó nem várt üzemszünetek 

elkerülése érdekében szükséges azok rendszeres, szakszerű 

karbantartása.

A gőzturbina és segédrendszerei karbantartására keretszerződést 

kívánunk kötni a nyertes Vállalkozóval. A keretszerződést a hatályba 

lépéstől számított 2 év, opcionálisan +1 év időtartamra kötjük.

2020.03.25

FŐTÁV Kiserőmű Kft. Fővárosi 

Hulladékhasznosító Mű gőzturbina 

segédrendszeri szivattyúk 

karbantartása

FŐTÁV-Kiserőmű Kft. Közbeszerzés

FŐTÁV Kiserőmű Kft. Fővárosi Hulladékhasznosító Mű gőzturbina 

segédrendszeri szivattyúk karbantartása

A FŐTÁV Kiserőmű Kft. tulajdonában lévő gőzturbinás egység 

segédrendszeri szivattyúinak karbantartására jelenleg nincs hatályos 

keretszerződése a vállalatnak. A szivattyúk műszaki állapotának szinten 

tartása, és a meghibásodások, valamint az ezzel járó nem várt 

üzemszünetek elkerülése érdekében szükséges azok rendszeres, 

szakszerű karbantartása.

A gőzturbina segédrendszeri szivattyúinak (összesen 7 db) 

karbantartására keretszerződést kívánunk kötni a szerződés hatályba 

lépésétől számított 2 évre (24 hónap), opcionálisan +1 évre (+12 hónap).

2020.03.25



Gázmotorok karbantartása, 

összesen 6 gázmotor 

karbantartása

FŐTÁV-Kiserőmű Kft. Közbeszerzés
Gázmotorok karbantartása, összesen 6 db gázmotor (5 db Deutz, 1 db 

Jenbacher) karbantartása, hibaelhárítása.
2020.03.25

Kreatív, grafikai tervezés PR csoport Beszerzés

Kreatív, grafikai tervezés - A szolgáltatásokhoz, lakossági 

tájékoztatáshoz, nagyprojektekhez  kapcsolódó  közérdekű külső és 

munkavállalói belső kommunikációval kapcsolatos kreatív grafikai 

anyagok, szórólapok, on-line és offline közzétételek, videó animációk, 

prezentációk, illetve egyéb arculati és webgrafikai anyagok grafikai 

tervezése .

2020.04.08 Addingtone Kft. 8 000 000 Ft 2020.06.11 2021.12.31

a FŐTÁV Zrt . Ingatlanjain és 

telephelyein általános költöztetési 

feladatok

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés

a FŐTÁV Zrt . Ingatlanjain és telephelyein általános költöztetési feladatok 

- Bútor rakodás, szállítás, páncélszekrény szállítás, csomagolóanyagok 

biztosítása.

2020.04.08 Menna Kft 14 900 000 Ft 2020.06.03 2022.06.02-ig

FŐTÁV Zrt. épületeiben és 

létesítményeiben az időszakos 

érintésvédelmi erősáramú 

berendezések felülvizsgálata

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés

FŐTÁV Zrt. épületeiben és létesítményeiben az erősáramú berendezések 

időszakos érintésvédelmi  felülvizsgálata, villámvédelmi berendezések 

felülvizsgálata során feltárt hibák, hiányosságok megszüntetése 

jegyzőkönyvek alapján  - FŐTÁV Zrt telephelyein és ingatlanjain az 

épületeiben és létesítményeiben jegyzőkönyvezett elektromos hibák 

megszüntetése.

2020.04.08



A Hungária Greens Irodaház mobil 

kazánnal történő ideiglenes 

hőellátása

Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Beszerzés

A Hungária Greens Irodaház (szerződött ügyfél) mobil kazánnal történő 

ideiglenes hőellátása a távhővezeték (Kispest- Észak-Pest közötti 

2xDN400 méretű D2 szakasz) és a távhőszolgáltatás rendelkezésre 

állásáig.

2020.04.08 New Konstruktív Kft. 14 990 000 Ft 2020.02.04 2020.07.31

Biztonságtechnikai 

eszközök/berendezések/rendszere

k karbantartása

Jogi igazgatóság Közbeszerzés

Biztonságtechnikai eszközök/berendezések/rendszerek javítása, 

karbantartása, leszerelése, áthelyezése, üzembe helyezése, valamint új 

biztonságtechnikai rendszerek/berendezések/eszközök beszerzése, 

telepítése és üzembe helyezése - 4 éves keretszerződés. (leányvállalatok 

tűzjelzőire, továbbá a "B" épület biztonságvédelmi eszközeire is kiterjed).

2020.04.08

Diákmunkaerő – kölcsönzés HR igazgatóság Beszerzés Diákmunkaerő – kölcsönzés 2 éves keretszerződés kötésével. 2020.04.08 Pensum iskolaszövetkezet 14 900 000 Ft 2020.06.26 2022.06.26

Foglalkozás egészségügyi 

szolgáltatás
HR igazgatóság Közbeszerzés

Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás - FŐTÁV Zrt.  és a leányvállalatok 

közül a FŐTÁV-KOMFORT Kft., Immodus Zrt., FŐTÁV-Kiserőmű Kft. 

munkavállalói számára.

2020.04.08 Hungária-Med M 40 000 000 Ft 2020.08.26 2022.12.31



 Menedzserszűrés szolgáltatás HR igazgatóság Közbeszerzés

 Menedzserszűrés szolgáltatás - FŐTÁV Zrt.  és a leányvállalatok közül a 

FŐTÁV-KOMFORT Kft., Immodus Zrt., FŐTÁV-Kiserőmű Kft. 

munkavállalói számára.

2020.04.08

PR tanácsadás és PR 

tevékenység végzése elsősorban 

válságkommunikáció területén

PR csoport Beszerzés

PR tanácsadás és PR tevékenység támogatása, ellátása elsősorban 

válságkommunikációs (pl. üzemzavar, fogyasztói kiesés, stb.), és ahhoz 

kapcsolódó területeken. A közvéleménynek szánt üzenetek elhelyezése a 

médiumokban, kiadványokban proaktív jelleggel. Válságkommunikációs 

stratégia, program és konkrét válaszok elkészítése. 

Válságkommunikációs időszakban Társadalmi Célú kommunikáció típusú 

PR megjelenések professzionális, célcsoport specifikus megtervezése, 

illetve média közzététel szervezése meglévő együttműködések és 

médium adatbázis alapján.

2020.04.08
HGS PR és Rendezvényszervező 

Ügynökség Kft.
13 600 000 Ft 2020.07.02 2021.07.02

Geodéziai munkák Fejlesztési főosztály Beszerzés

Az új fektetésű, felújított és meglévő távhő/távhűtő vezeték hálózat nyílt 

árokban, vagy földszín feletti (járható alagútban) történő geodéziai 

bemérésére, az ehhez kapcsolódó műtárgyak, hőközpontok geodéziai 

bemérésére, valamint vezetékjogi, szolgalmi jogi munkarészek 

elkészítésére keretszerződés. fejlesztéshez, karbantartáshoz 

kapcsolódóan, a távhővezetéki-, távhűtővezetéki- nyomvonal -

változásokat – még akkor is, ha a nyomvonal helye és mérete nem 

változik – nyíltárkos, vagy földfelszín feletti bemérés szükséges. A 

nyíltárkos, vagy földszín feletti (járható alagútban készült) bemérésről 

készült bemérési-helyszínrajznak tartalmaznia kell a szerződés tervezet 

mellékletében meghatározott követelményeket.

2020.04.08

Zöldterületi munkák szakértői 

tevékenysége és szakfelügyelete 
Fejlesztési főosztály Beszerzés

Zöldterületi munkák szakértői tevékenysége és szakfelügyelete / A 

FŐTÁV mindenkori szolgáltatási területein, kertészeti, zöldterületi 

munkák tekintetében rendelkezésre állást biztosít, illetve azon FŐTÁV 

által végzett tervezési és kivitelezési munkák esetében, ahol fákat érint az 

adott tevékenység ott szakfelügyeletet, szakértői tevékenységet biztosít.  

2020.04.08



FŐTÁV Zrt. Szolgáltatási területén 

üzemelő AQUA CONTROL 

készülékek rendszeres 

karbantartása

Szolgáltatási igazgatóság Beszerzés

FŐTÁV Zrt. Szolgáltatási területén üzemelő AQUA CONTROL 

készülékek rendszeres karbantartása, és egyedi megrendelés alapján a 

készülékek eseti hibaelhárítása 3 évre.

Társaságunk 161 db hőközpontjában üzemel Aqua Control berendezés. 

A berendezések elvégzik automatikusan a fűtési rendszerek 

gáztalanítását, nyomástartását, a rendszer utántöltését és a rendszer 

tágulásfelvételét is. A berendezések karbantartására a megkötött 

szerződés lejár és ennek újrakötését szeretnénk elindítani. 

2020.04.23

FŐTÁV Kiserőmű Kft. 

tulajdonában lévő DEUTZ típusú 

gázmotorok gyártói 

távfelügyeletének cseréje

FŐTÁV-Kiserőmű Kft. Beszerzés

FŐTÁV Kiserőmű Kft. tulajdonában lévő DEUTZ típusú gázmotorok 

technikailag elavult gyártói távfelügyeletének cseréje, gyártói AVAT 

távfelügyeleti rendszerre, amellyel magas rendelkezésre állással távolról 

elérhetőek a motorok vezérlő PLC-i, üzemviteli paraméterei, és 

megvalósítható a hibajelzések távnyugtázása.

2020.04.23 Motortechnika Kft. 15 819 EUR 2020.06.23
teljesítéssel 

megszűnik

FŐTÁV Komfort Kft. részére 

motoros szabályozó szelepek 

beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport Közbeszerzés

FŐTÁV Komfort Kft. részére motoros szabályozó szelepek beszerzése 

(FŐTÁV-val közös beszerzés, 24 hónap)

Hőközpont teljes felújítási munkákhoz és új fogyasztók részére gyártott 

fűtési és HMV modulok gyártásához, valamint karbantartásokhoz 

(meghibásodási cserék esetén) szükséges a szabályozó szelepek 

beszerzése. A jelenlegi keretszerződés áprilisban lejár.

2020.04.23

FŐTÁV Komfort Kft. részére 

szűrők, szennyfogók beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport Beszerzés

FŐTÁV Komfort Kft. részére szűrők, szennyfogók beszerzése (FŐTÁV-

val közös beszerzés, 24 hónap)

Hőközpont teljes felújítási munkákhoz és új fogyasztók részére gyártott 

fűtési és HMV modulok gyártásához, valamint karbantartásokhoz 

(meghibásodási cserék esetén) szükséges a szűrők beszerzése. Szűrőt 

építünk a primer előremenő vezetékbe, a fűtési szekunder visszatérő 

vezetékbe, a hidegvíz betápba és a cirkulációs vezetékbe is, hogy 

megóvjuk a hőcserélőinket. A jelenlegi keretszerződés áprilisban lejár. 

2020.04.23



Hőközponti munkákhoz műanyag 

csövek, idomok beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport Közbeszerzés

Hőközponti munkákhoz műanyag csövek, idomok beszerzése (FŐTÁV 

Komfort Kft.-vel közös beszerzés, 24 hónap)

Hőközpont teljes felújítási munkákhoz és új fogyasztók részére gyártott 

modul hőközpontok helyszíni beépítéséhez szükségesek a 

műanyagcsövek. A HMV modulok gyártásához és karbantartási 

munkákhoz is használunk műanyag csöveket. A jelenlegi keretszerződés 

2020. augusztusában lejár. 

2020.04.23

Hőközponti munkákhoz acél 

csövek és idomok beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport Közbeszerzés

Hőközponti munkákhoz acél csövek és idomok beszerzése (FŐTÁV 

Komfort Kft.-vel közös beszerzés, 24 hónap)

Hőközpont teljes felújítási munkákhoz és új fogyasztók részére gyártott 

modul hőközpontok helyszíni beépítéséhez szükségesek az acélcsövek. 

Modulok gyártásához és karbantartási munkákhoz is használunk 

acélcsöveket. A jelenlegi keretszerződés 2020. szeptemberében lejár. 

2020.04.23

Hőközponti munkákhoz nyitott 

tágulási tartályok beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport Beszerzés

Hőközponti munkákhoz nyitott tágulási tartályok beszerzése (FŐTÁV 

Komfort Kft.-vel közös beszerzés, 24 hónap)

Hőközpont felújításoknál szükség esetén tágulási tartályt is cserélünk, 

vagy meghibásodás esetén a tágulási tartály pótlása érdekében 

szükséges a beszerzés lefolytatása. A jelenlegi keretszerződés májusban 

lejár.

2020.04.23

Hőközponti munkákhoz zárt 

tágulási tartály beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport Beszerzés

Hőközponti munkákhoz zárt tágulási tartály beszerzése (FŐTÁV Komfort 

Kft.-vel közös beszerzés, 24 hónap)

Hőközpont felújításoknál szükség esetén tágulási tartályt is cserélünk, 

vagy meghibásodás esetén a tágulási tartály pótlása érdekében 

szükséges a beszerzés lefolytatása. A jelenlegi keretszerződés májusban 

lejár. 

2020.04.23



2020. évi távhővezeték 

korszerűsítő munkák kivitelezése
Szolgáltatási igazgatóság Közbeszerzés

2020. évi távhővezeték korszerűsítő munkák kivitelezése (2 vezeték 

építése, Mázsa úti és Nándorfejérvári úti helyszíneken)

A 2020. évi beruházási tervben szerepel a 2 db vezetékfelújítás, amelyek 

rendelkeznek engedélyes kiviteli tervekkel, de még nincs kivitelezőjük. 

Ahhoz, hogy a munka megvalósulhasson, közbeszerzési eljárás útján 

szükséges kiválasztani egy, vagy két kivitelezőt. A szerződés teljesítéskor 

megszűnik.

2020.04.23

Városháza távhőellátás primer 

bekötő vezeték és belső primer 

vezeték kialakítás

Fejlesztési főosztály Közbeszerzés

Városháza távhőellátás primer bekötő vezeték és belső primer vezeték 

kialakítás.

A Városháza távhőellátásra történő csatlakoztatását az idei évben 

tervezzük megvalósítani. A primer vezeték tervezése folyamatban van és 

az elkészült tervek alapján szükséges a kivitelező megpályáztatása. A 

szerződés teljesítéskor megszűnik.

2020.04.23

Hőközponti bontási munkálatok 

elvégzése
FŐTÁV-KOMFORT Kft. Beszerzés

Két szerződés a FŐTÁV-KOMFORT részére - Hőközponti bontási 

munkálatok elvégzése két vállalkozó bevonásával, egyenként 24.000.000 

Ft értékben. A Hőközponti bontási munkákat a FŐTÁV-KOMFORT Kft. 

évek óta alvállalkozók bevonásával végzi, melyhez a jelenlegi 

keretszerződések kimerülése miatt új beszerzési eljárások indítására van 

szükség. 

2020.05.08

FŐTÁV-Kiserőmű részére - A Gyáli 

úti gázmotoros kiserőmű bontása
FŐTÁV-Kiserőmű Kft. Beszerzés

FŐTÁV-Kiserőmű részére - A Gyáli úti gázmotoros kiserőmű bontása. (A 

Merényi Gusztáv Kórház területén lévő, meghibásodás miatt üzemen 

kívüli gázmotor cseréje nem rentábilis, a lejárt bérleti szerződésből 

eredően az eredeti állapot helyreállítandó.)

2020.05.08



Meteorológiai szolgáltatás
Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Beszerzés

Meteorológiai szolgáltató (előrejelzés és adatszolgáltatás) beszerzése a 

2020.06.01-2021.05.31. időszakra az alaptevékenység (hőforrások 

menetrendezése, energiatervezés, stb.) ellátásához.

2020.05.08 Országos Meteorológiai Szolgálat 5 978 880 Ft 2020.06.01 2022.05.31

Földgáz beszerzése
Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Beszerzés

Az alaptevékenység ellátásához (a fogyasztók részére végzett saját 

hőenergia-termeléshez) és az egyéb épületfűtésekhez szükséges földgáz 

energiahordozó beszerzése a 2020/2021. gázévre (FŐTÁV csoport a 

leányvállalati kiserőművekkel együtt + FCSM + Nagytarcsa).

2020.05.08 Electool Hungary Kft. 1 250 EUR 2020.03.31 2020.09.30

Kazánok tűztértisztítása, falazat 

javítása és revízióra történő 

felkészítése

Fenntartási igazgatóság Beszerzés

Kazánok tűztértisztítása, falazat javítása és revízióra történő felkészítése 

3 évre. A feladat a 2/2016. (I. 5.) NGM rendeletben részletezett 

kötelezettség. Korábbi szerződés (SZE009777) 2019. év végén lejárt.

2020.05.08

Fűtőművi szivattyúk hibaelhárítása 

és javítása
Fenntartási igazgatóság Közbeszerzés

Fűtőművi keringtető, visszakeverő, pótvíz, nyersvíz, tápvíz, olajnyomás-

fokozó szivattyúk hibaelhárítása és javítása 3 évre. A jelenlegi szerződés 

(SZE009454) 2020.10.08-án lejár, az elmúlt két év alatt a keret szinte 

teljesen felhasználásra került.

2020.05.08



Észak-budai fűtőmű 3 db 

keringtető szivattyú hajtás 

szabályozásának karbantartása

Fenntartási igazgatóság Beszerzés

Észak-budai fűtőmű 3 db keringtető szivattyú hajtás szabályozásának 

karbantartása. Az alkatrészek öregedése miatt a berendezések 

működése az utóbbi időben többször akadozott, a felújítás 

elengedhetetlen. További meghibásodás esetén az Észak-budai 

hőkörzetben a távhőszolgáltatás ellehetetlenül. A felújítással a meglévő 

berendezéseink további kb. 10 évig üzemelhetnek.

2020.05.08

Olajiszap kitermelése Fenntartási igazgatóság Beszerzés

Az Észak-budai fűtőmű II. sz. olajtartályban (10.000 m3) található 

olajiszap kitermelése, a tartály tisztítása, kitermelt veszélyes hulladék 

elszállítása és ártalmatlanítása.

2020.05.08

Hőközponti modulok porfestése FŐTÁV-KOMFORT Kft. Beszerzés

FŐTÁV-KOMFORT Kft. részére - Hőközponti modulok porfestése

A FŐTÁV-KOMFORT Kft. nem rendelkezik a gépészeti modulok 

porfestéséhez szükséges infrastruktúrával, ezért szükséges az általa 

gyártott hőközponti gépészeti modulok porfestésére szolgáló 

keretszerződés céljából beszerzési eljárás lefolytatása 2 éves 

keretszerződés megkötése érdekében.

2020.05.22 Csepeli Porfestő Kft. 6 500 000 Ft 2020.07.22 2022.07.22

ELO Enterprise elektronikus 

iratkezelő és tartalomkezelő 

rendszer upgrade

Informatikai főosztály Közbeszerzés

ELO Enterprise elektronikus iratkezelő és tartalomkezelő rendszer 

upgrade (ELO 8-as Windows kliensről ELO 12-es JAVA kliensre), 

akkreditált iratkezelő modul bevezetése, illetve a rendszer fejlesztése és 

supportja, valamint karbantartási (update) szolgáltatás meghosszabbítása 

és licencvásárlás 2 részajánlati körben. 1. rész: Upgrade (ELO 8-as 

Windows kliensről ELO 12-es JAVA kliensre), akkreditált iratkezelő modul 

bevezetése, illetve a rendszer fejlesztése és supportja 24 hónapra; 2. 

rész: Karbantartási (update) szolgáltatás meghosszabbítása és 

licencvásárlás (20 db).

2020.05.22 Új eljárás indítása folyamatban



Mobil applikáció Informatikai főosztály Beszerzés
FŐTÁV Life HungAIRy projekt mobil applikáció (fogyasztási adatok mobil 

applikáción történő megjelenítése).
2020.06.04

Targonca bérlet

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés
1 db az R25 raktárban használt Yale típusú targonca bérleti szerződése 

2023.05.16-ig terjedő időtartamra.
2020.06.04

Defibrillátor karbantartása HR igazgatóság Beszerzés

FŐTÁV Zrt. tulajdonát képező 14 db Powerheart AED G3 típusú 

defibrillátor állapotfelmérése, karbantartása, időszakos felülvizsgálata, 

fogyóanyagok cseréje. 

2020.06.04

Veszélyes és nem veszélyes 

hulladékok begyűjtése, elszállítása 

és ártalommentes elhelyezése

FŐTÁV-KOMFORT Kft. Beszerzés

FŐTÁV-KOMFORT Kft. munkavégzései során keletkezett veszélyes és 

nem veszélyes hulladékok begyűjtése, elszállítása és ártalommentes 

elhelyezése. 1 éves keretszerződés. 

2020.06.04 Multigrade Kft. 14 000 000 Ft 2020.08.11 2021.08.11



Hungária Greens Irodaház - mobil 

kazán

Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Közbeszerzés

A Hungária Greens Irodaház (szerződött ügyfél) mobil kazánnal történő 

ideiglenes hőellátása a "D2" távhővezeték (Kispest-Észak-Pest közötti 

2xDN400 méretű szakasz) megépítéséig, vagy egyéb megoldás 

(Készenléti Rendőrség telephelyén elképzelt energiaellátó rendszer) 

rendelkezésre állásáig.

1 éves keretszerződés.

2020.06.11

HP Blade szerverek supportja Informatikai főosztály Közbeszerzés

HP Blade szerverek supportja 2020. évre / a régi HP Blade szerverek, 

EVA adattároló, SAN switchek, illetve keretek, és alapszoftverek 

egységes üzemeltetési támogatása, a meghibásodás esetén minél 

gyorsabban javítások, gyártói támogatás formájában, átalánydíjas 

karbantartási szerződés keretében.

2020.06.23

Adatkapcsolati szolgáltatás DHK Zrt. Beszerzés

Adatkapcsolati szolgáltatás 36 hónapra, DHK Zrt. Részére. A DHK Zrt. 

internet irányú adatkapcsolatát, illetve a hitelrendezési pontok informatikai 

elérését biztosító szolgáltatás megrendelése, 24+12 hónapra.

2020.06.23

IDM rendszer szoftverkövetés és 

terméktámogatás
Informatikai főosztály Közbeszerzés

IDM rendszer szoftverkövetés és terméktámogatás 24 hónapra. A 

FŐTÁV a felhasználói jogosultságok kezelésére az Innomátrix Kft. 

IdMatrix nevű termékét vezeti be. A rendszer az SAP HR rendszeréhez 

kapcsolódva folyamatosan követi a személyzeti változásokat (kilépés, 

belépés, tartós távollét, áthelyezés), mely alapján a jogosultságok 

kiadását és elvételét részben automatikusan, részben előre definiált 

folyamatok mentén képes elvégezni.

2020.06.23

Microsoft és kliens licencek 

nagyvállalati supportja

Informatikai főosztály / 

DHK Zrt.
Közbeszerzés

Microsoft és kliens licencek nagyvállalati supportja 3 évre FŐTÁV Zrt. és 

DHK Zrt. Részére. A szerződésben szereplő licenceink tartalmazzák a 

Microsoft felhőszolgáltatásainak használatát is, melyek a Vállalat 

működését befolyásoló pld. pandémiás vagy egyéb havaria helyzetben, a 

távoli munkavégzés lehetőségeit jelentősen kiterjesztik. Nagyvállalati 

megállapodást a gyártóval kizárólag 3 éves időtartamra lehet kötni.

2020.06.23



Nyomtatási szolgáltatás

Kapcsolati és 

üzletfejlesztési 

igazgatóság

Közbeszerzés 

Nyomdai szolgáltatás 3 részajánlati körben: 1. rész: Távhőszolgáltatási 

számlák nyomtatása, és a hozzá kapcsolódó egyéb nyomdai 

szolgáltatások, valamint a felszólító levelek nyomtatása; 2. rész: 

Fogyasztói hírlevél , 3. rész: Egyéb nyomtatványok

2020.06.23

Távvezeték alatti zöldfelület 

karbantartása

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés

Távvezeték alatti zöldfelület karbantartása, eseti fakivágás. FŐTÁV Zrt. 

tulajdonában, használatában levő, kijelölt ingatlanok és közterületi 

térszint feletti nyomvonalas létesítmények alatti terület zöldfelület 

karbantartása

2020.06.23

Magasvezetésű távhővezetékek 

alátámasztásainak szakipari 

javítási munkái

Fenntartási igazgatóság Beszerzés

Magasvezetésű távhővezetékek alátámasztásainak szakipari javítási 

munkái (1 évre)

Az ÉMI-TÜV-SÜD Kft-t és a Propontis Kft-t 2018-ban felülvizsgálta a 

térszint feletti távhővezetékek alátámasztó szerkezeteit és megállapítást 

nyert, hogy sürgősen szükségessé vált az alátámasztások, 

vasbetonszerkezetek, csúszóelemek javítása. 

2020.06.23

Szabályozó és elzáró szerelvények FŐTÁV-KOMFORT Kft. Beszerzés

FŐTÁV-KOMFORT Kft. részére hőközponti modulok gyártásához, illetve 

a hőközponti kivitelezésekhez szükséges szabályozó és elzáró 

szerelvények (régebben oventrop termékek) beszerzése. 

2020.06.23 Ferenczi Épületgépész Kft. 20 000 000 Ft 2020.09.16 2022.09.16

Távhővezeték építése - Hadak útja 

5.

Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Közbeszerzés XI. Hadak útja 5. - Társasház távhőellátása hűtés 2020.06.23



3G ipari APN  előfizetések 

beszerzése és üzemeltetése 3 

évre

Informatikai főosztály Beszerzés

Szolgáltatási keretszerződés – 3G ipari APN  előfizetések beszerzése és 

üzemeltetése 3 évre. A beszerzés célja a FŐTÁV Zrt. részére a 

hőközpontok távmérési kommunikációjához szükséges Távfelügyeleti 

APN előfizetés beszerzése. A beszerzés 3 részből áll: 1. rész: 3000 SIM 

kártya beszerzése a FŐTÁV APN hálózatba konfigurálva (adatátviteli 

szolgáltatás); 2. rész: SIM kártya cserék elvégzése helyszíni kiszállással, 

szereléssel (végponti munkák); 3. rész: a meglévő ThermoBill távmérő 

leolvasási rendszerben szoftveresen beépített SIM kártyák esetében 

2000 db SIM kártya beszerzése.

2020.06.23

ARIS software támogatása Informatikai főosztály Beszerzés
Meglévő ARIS szoftverek követésének supportja 2020. és 2021. évre. (a 

licensz legfrissebb verzióhoz való hozzáférés 24 hónapos  időtartamra)
2020.07.07 itelligence Hungary Kft

2020: 5.200.000 Ft; 

2021: 5.200.000 Ft
2020.09.15 2021.12.31

Saját tulajdonú gép- és járműpark 

szerelése, javítása

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés

FŐTÁV Zrt. és leányvállalatai közszolgáltatási feladataiban részt vevő, 

saját tulajdonú gép- és járműpark szerelési, javítási feladatainak 

ellátására. 1+1 évre

2020.07.07

Taxi szolgáltatás

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés Taxi szolgáltatás 2020.07.07

Gépjárműpark mosatása

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés FŐTÁV Zrt. és leányvállalatai gépjárműparkjának mosatása. 1+1 évre 2020.07.07

Távhővezetéki aknák munkái. Fenntartási igazgatóság Közbeszerzés Távhővezetéki aknák utólagos vízszigetelési és egyéb szakipari munkái. 2020.07.07

Villamos biztonságtechnikai 

felülvizsgálat beszerzése
FŐTÁV-KOMFORT Kft. Beszerzés

FŐTÁV-KOMFORT Kft. számára villamos biztonságtechnikai 

felülvizsgálat beszerzése 12 havi időtartamra.

A FŐTÁV Zrt. hőközponti, távhővezetéki technológiához, illetve 

épületekhez tartozó érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálatokat (ÉV, 

EBF) a Komforttól rendeli meg, és amit saját erőforrással nem tud 

elvégezni, azt alvállalkozó bevonásával teljesíti. 

2020.07.07 Villbizt Szövetkezet 19 500 000 Ft 2020.08.18 2021.08.18



Távhő-gerincvezeték kiépítése
Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Közbeszerzés

Tárgy: XIV. kerület Ajtósi Dürer soron 2xDN300-as távhő-gerincvezeték 

építése a Stefánia út a Dózsa Gy. út  közötti szakaszon.
2020.07.07

Hordozható számítógépek 

beszerzése
Informatikai főosztály Közbeszerzés Hordozható számítógépek beszerzése. 2020.07.21

Tanácsadói szolgáltatás - SAP Informatikai főosztály Közbeszerzés
A FŐTÁV Zrt. SAP rendszereinek üzemeltetés támogatási, fejlesztési, 

illetve a rendszerrel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások ellátása.
2020.07.21

Észak-budai fűtőmű: döntés-

előkészítő tanulmány elkészítése

Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Beszerzés

Az Észak-budai Fűtőmű hőtermelő berendezéseire vonatkozó, 

2022.12.31-től hatályos kibocsátási határértékek teljesítéséhez (Low 

NOx) szükséges technológia kiválasztásának érdekében (gyártó-, 

szolgáltató-, és termékfüggetlen) döntés-előkészítő tanulmány 

elkészítése.

2020.07.21

BOE irodaépület - főberendezések 

beszerzése

Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Közbeszerzés Hűtési projektekhez főberendezések beszerzése. 2020.07.21

Észak-budai fűtőmű, kémény 

felújítása

Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Közbeszerzés

Észak-budai fűtőmű, kémény felújítása. Jelenlegi kémény külső 

felületének felújítása, állagmegóvása szükséges.
2020.07.21

Gázmotoros telephely anyagárban 

történő bontása.

Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Közbeszerzés

Mogyoródi úti gázmotor telephely hőtechnikai átalakítása és Gyáli úti 

gázmotoros telephely anyagárban történő bontása.
2020.07.21

Gépészeti berendezések 

karbantartása 

Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Közbeszerzés

Gépészeti berendezések karbantartása 2+1 éves keretszerződés évi 20 

M Ft-tal.
2020.07.21

NMSDB hálózati eszközök 

nyilvántartása
Informatikai főosztály Beszerzés

FŐTÁV NMSDB hálózati eszközök nyilvántartása - 1) Jelenlegi 3000 db 

licensz számot 5000 db számmal kell bővíteni, azaz 5000 db új licenszet 

kell vásárolni. 2) A 8000 db licensz működéséhez 1 éves licensz 

használati jogot kell vásárolni. 3) 144 óra/év mérnöki támogatást 

szükséges vásárolni oktatási és üzemelést támogató fejlesztési célállal.

2020.08.04



FÁNK fejlesztési tervének 

elkészítése (LIFE IP HUNGARY)
Stratégiai igazgatóság Beszerzés

A LIFE IP HUNGAIRY című, LIFE17 IPE/HU/000017 azonosítószámú 

pályázati projekt A.11. akciójának keretén belül, „Fővárosi Állat-és 

Növénykert (FÁNK) fejlesztési tervének elkészítése. 
2020.08.04

Hőközpont kivitelezésekhez 

szükséges száraz építési anyagok 

beszerzése

Fenntartási igazgatóság Beszerzés
FŐTÁV-KOMFORT Kft. részére hőközponti kivitelezésekhez szükséges 

száraz építési anyagok beszerzése. 
2020.08.04 Hárosi Tüzép 10 000 000 Ft 2020.09.30 2021.09.30

Elektromos anyagok beszerzése Fenntartási igazgatóság Közbeszerzés Hőközponti munkákhoz szükséges elektromos anyagok beszerzése. 2020.08.04

IMMODUS Zrt. - gázmotor 

karbantartás
Immodus Zrt. Közbeszerzés

IMMODUS Zrt. tulajdonában lévő Jenbacher típusú gázmotor 30 000 órás 

karbantartása.
2020.08.04

A létfontosságú rendszerek és 

létesítmények azonosítási eljárás 

lefolytatása

Biztonságvédelmi osztály Beszerzés

A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosítási eljárás 

lefolytatása

A 2020. évi XXXI. törvény 27. pontja (123-141. §) módosította a 

létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről 

és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvényt.

Ennek eredményeként a 374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet az 

energetikai létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, 

kijelöléséről és védelméről alapján Társaságunk kötelezett lett az 

azonosítási eljárás lefolytatására.

A Rendelet alapján az energia ágazatban az üzemeltetőnek az 

azonosítási jelentést első alkalommal az e rendelet hatálybalépését 

követő 180 napon belül (2021.01.30-ig) kell benyújtania.

2020.08.26

Zajvédő fal építése Fenntartási igazgatóság Beszerzés

A XI. Kopaszi gát BRE épület hőszivattyús fűtési és hűtési rendszer 

kivitelezéséhez kapcsolódóan a tetőn elhelyezésre kerülő hőszivattyúk 

mellé zajvédő fal telepítése. 

2020.08.26

FŐTÁV tulajdonú gőzfejlesztő 

berendezések és kapcsolódó 

rendszereik üzemeltetési és 

karbantartási feladatainak ellátása

Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Beszerzés

A BGyH Zrt. Szent Gellért Gyógyfürdő területén lévő FŐTÁV tulajdonú 

gőzfejlesztő berendezések és kapcsolódó rendszereik üzemeltetési és 

karbantartási feladatainak ellátása.
2020.08.26

Távvezetékek ütemezhető 

nyomvonalas karbantartási munkái 
Fenntartási igazgatóság Közbeszerzés Távvezetékek ütemezhető nyomvonalas karbantartási munkái. 2020.08.26



Távhőtechnológiai rendszerek 

csővezetékeinek és 

szerkezeteinek festése, 

szigetelése 

Fenntartási igazgatóság Közbeszerzés
Távhőtechnológiai rendszerek csővezetékeinek és szerkezeteinek 

festése, szigetelése.
2020.08.26

Jegyzőkönyvezett  elektromos 

hibák megszüntetése / fedezet 

emelés

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés
FÓTÁV Zrt. telephelyein és ingatlanjain az épületeiben és 

létesítményeiben jegyzőkönyvezett elektromos hibák megszüntetése.
2020.08.26

Távvezetéki szerelvények 

beszerzése 

Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Közbeszerzés

"Távvezetéki szerelvények beszerzése keretszerződés” tárgyú beszerzési 

eljárás indítása. 2020.08.26

KEHOP támogatási igény miatt 

építési, szerelési beruházás nem 

megbontható, így egyben kerül 

kiírásra az egész projekt 500 M Ft 

értékben 

Üzemeltetés, karbantartás

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés
Főtáv telephelyein vízadagoló automata berendezések üzemeltetése, 

karbantartása, bérleti díjas szolgáltatási szerződés 24 hónapra.
2020.08.26

Rögzítéstechnikai rendszerelemek 

beszerzése 
FŐTÁV-KOMFORT Kft. Beszerzés

Rögzítéstechnikai rendszerelemek beszerzése a FŐTÁV-KOMFORT 

Kft./FŐTÁV Zrt. részére hőközponti modulgyártáshoz és installációhoz 

(korábban MÜPRO termékek). A jelenlegi keretszerződés keretösszege 

kimerült, új szerződés kötése szükséges. A szerződés 1 év időtartamra 

vonatkozik.

2020.09.08

Ballonos vízautomaták bérlése, 

üzemeltetése

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés Ballonos vízautomaták bérlése, üzemeltetése. 2020.09.08

Tisztítószer beszerzés 

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés Tisztítószer beszerzés. (keretszerződés) 2020.09.08

Háztartási kis- és nagygépek 

beszerzése

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés Háztartási kis- és nagygépek beszerzése. (keretszerződés) 2020.09.08

Munkaruha keretszerződés

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Közbeszerzés
Munkaruha keretszerződés. (fizikai dolgozók, Ügyfélszolgálat részére 

formaruha
2020.09.08

Távhővezetéki technológiához 

tartozó mélyépítési, próbafeltárási 

tevékenységek végzése

Fenntartási igazgatóság Beszerzés
Keretszerződés távhővezetéki technológiához tartozó mélyépítési, 

próbafeltárási tevékenységek végzésére, 3 éves időtartamban.
2020.09.08



Pontforrások kibocsátás mérése, 

Légszennyezés mértéke 

adatszolgáltatások összeállítása, 

levegőterhelési díj számítás

Stratégiai igazgatóság Beszerzés

A FŐTÁV Zrt. által üzemeltetett pontforrások kibocsátás mérése, 

légszennyezés mértéke adatszolgáltatások összeállítása, levegőterhelési 

díj számítás.

2020.09.08

Tervezett új fogyasztók 

bekötésének és távhővezeték 

rekonstrukciós munkák kiviteli 

terveinek elkészítése

Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Közbeszerzés

Tervezett új fogyasztók bekötésének és távhővezeték rekonstrukciós 

munkák kiviteli terveinek elkészítése, keretmegállapodás.
2020.09.08

BGyH Zrt.  - üzemeltetési és 

karbantartási feladatok ellátása

Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Beszerzés

A BGyH Zrt. Szent Gellért Gyógyfürdő területén lévő FŐTÁV tulajdonú 

gőzfejlesztő berendezések és kapcsolódó rendszereik üzemeltetési és 

karbantartási feladatainak ellátása.

az eredetileg 2014 decemberében kötött szerződés 5. módosítása lejárt, 

és jogi, beszerzési szempontból nem hosszabbítható tovább. A jelenleg 

hatályos Kbt. rendelkezései alapján a BGyH és a FŐTÁV között 

horizontális in-house kapcsolat van, amely alapján in-house szerződés 

jöhet közöttük létre a megjelölt feladatra. A fürdő zárva van jelenleg a 

szerződés futamideje a nyitástól 2021.12.31-ig tervezett.

2020.09.08

„TÁVHŐ” országos energetikai 

magazin előállítása
PR csoport Beszerzés

2021. és 2022. évekre tervezett PR keret terhére „TÁVHŐ” országos 

energetikai magazin előállítása,  évi 4 lapszám.
2020.09.22

Irányítás technikai fejlesztés
Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Beszerzés

Irányítás technikai fejlesztés: Távfelügyeleti modul fejlesztésére, 

Legionella elleni fertőtlenítés, és hűtési modul fejlesztésre keretszerződés 

kötése.

2020.09.22

Keringető szivattyú csere (Füredi 

utca)

Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Közbeszerzés Füredi utcai fűtőmű I.KS. (keringető szivattyú) csere. 2020.09.22

Szekunder oldali rendszereinek 

átalakítása

Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság

Közbeszerzés * 

folyamatban lévő 

közbeszerzési eljárásban 

fedezetemelésre 

vonatkozó előterjesztés

BKV Zrt. X. kerület Kőér utca 2/D. 2 db épület (Tároló, Hőfogadó) 

szekunder oldali rendszereinek átalakítása. (részajánlattétel 

lehetőségének biztosításával)

2020.09.22

Szolgáltatás - Ballonos 

vízautomaták bérlése, 

üzemeltetése

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés Ballonos vízautomaták bérlése, üzemeltetése. 2020.10.06

 Szerződés - 2020 Termis Informatikai főosztály Beszerzés 2020 Termis szerződés. 2020.10.20

Előminősítési rendszerben 

meghívásos eljárás

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport

Közbeszerzés
I. kerület Szent György tér DN250-es védőcsatornás távhővezeték 

felújításához engedélyezési és kiviteli tervek készítése.
2020.10.20

Hőtermelő berendezések 

ventilátorainak, 

füstgázcsappantyúinak 

karbantartása és javítása

Fenntartási igazgatóság Beszerzés
Keretszerződés a hőtermelő berendezések ventilátorainak, 

füstgázcsappantyúinak karbantartására és javítására. 3 éves szerződés.
2020.10.20

Hőközponti hőfogyasztásmérők 

részegységeinek hitelesítése
Fenntartási igazgatóság Beszerzés

Keretszerződés a hőközponti hőfogyasztásmérők részegységeinek 

hitelesítésére.
2020.10.20

Hőtermelési technológiához 

tartozó folyamatirányító rendszerek 

hibaelhárítási és technológiai 

fejlesztési támogatása

Fenntartási igazgatóság Beszerzés
Keretszerződés a hőtermelési technológiához tartozó folyamatirányító 

rendszerek hibaelhárítási és technológiai fejlesztési támogatására.
2020.10.20



Tűzvédelmi szolgáltatások Biztonsági főosztály Beszerzés Tűzvédelmi szolgáltatások 2021-2023. 2020.10.20

Veszélyes és nem veszélyes 

termelési hulladékok elszállítása
Stratégiai igazgatóság Közbeszerzés

A FŐTÁV Zrt. tevékenységei során keletkező veszélyes és nem 

veszélyes termelési hulladékok elszállítása. 3 éves szerződés.
2020.10.20

Mobilkazán bérleti szerződésének 

meghosszabbítása

Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Beszerzés

A Hungária Greens Irodaház (szerződött ügyfél) ideiglenes hőellátásának 

biztosítására a Hős utcában telepített mobilkazán bérleti szerződésének 

meghosszabbítása az időközben lefolytatott közbeszerzési eljárás 

nyertes pályázója által telepítendő kazán beüzemeléséig.

2020.10.20

Szivattyúk beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport Közbeszerzés
Hőközponti hibaelhárításokhoz és tervezhető munkákhoz szükséges 

fűtési, HMV és zsompszivattyúk beszerzése. 3 éves szerződés.
2020.10.20

SAP megrendelés Logisztikai osztály Beszerzés
A FŐTÁV Zrt. tevékenységével összefüggésben szivattyúk beszerzése 

SAP megrendelés keretein belül.
2020.10.20

Kivitelezési munkák - Liget hűtés
Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Közbeszerzés Liget hűtés - gépház átalakítás, kivitelezési munkák. 2020.10.20

Hálózati rekonstrukció tervezés Informatikai főosztály Beszerzés Hálózati rekonstrukció tervezés. 2020.10.20

Tűzfal csere Informatikai főosztály Beszerzés Tűzfal csere. (SD-WAN kialakítás) 2020.10.20

Effektor fejlesztés, fejlesztési 

keretszerződés
Informatikai főosztály Beszerzés Effektor fejlesztés, fejlesztési keretszerződés. 2020.10.20

Electool Kft. Fluenta rendszerének 

bevezetése

Közbeszerzési és 

beszerzési főosztály
Beszerzés

Electool Kft. Fluenta rendszerének bevezetése a beszerzési eljárások 

lebonyolítása céljából. A rendszer tartalmazza az eTendering és eBid 

funkciókat. 1 éves szerződés.

2020.11.03

Kazánok hideg-meleg üzemi 

reteszvizsgálatainak elvégzése

Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Beszerzés

Kazánok hideg-meleg üzemi reteszvizsgálatainak elvégzésére 

vonatkozó, 3 éves időtartamra történő szerződéskötés.
2020.11.03

Szakértő bevonása, vizsgálat - 

BKV projekt

Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Beszerzés Szakértő bevonása  BKV projekt vizsgálatára. 2020.11.03

Ipari hőmérők beszerzése
Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Beszerzés Szakértő bevonása  Erzsébet hídi projekt vizsgálatára. 2020.11.03

Szakértő bevonása - vizsgálat
Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Beszerzés Szakértő bevonása  Pannónia, Liget E1, D1 projekt vizsgálatára. 2020.11.03

Átalakítás, kivitelezési munkák - 

Liget hűtés

Fejlesztési és beruházási 

igazgatóság
Közbeszerzés Liget hűtés - gépház átalakítás, kivitelezési munkák. 2020.11.03

Keringető szivattyú 

szívóvezetékének átépítése
Fenntartási igazgatóság Beszerzés

Újpalotai fűtőmű 2. számú (nyári) keringtető szivattyú szívóvezetékének 

átépítése 2021. évben.
2020.11.17

Építési beruházás

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Közbeszerzés

FŐTÁV Zrt. Ingatlanjain és telephelyein eseti jellegű 

szakipari,épületgépészeti,elektromos,építési-szerelési 

kivitelezési,átalakítási, korszerűsítési munkák.

2020.11.17

C4C - licenc előfizetés Informatikai főosztály Közbeszerzés C4C felhasználói és rendszer licenc előfizetés. 2020.11.17

A témával kapcsolatos megkereséseket a sajto@fotav.hu e-mail címen fogadjuk.


