
Eljárás elnevezése   A (köz)beszerzés tárgya A (köz)beszerzés mennyisége

EU-s forrásból 

finananszírozott

(igen/nem)

Közbeszerzésre irányadó 

eljárásrend

(beszerzéses kollégák töltik ki)

Tervezett eljárás fajtája

(beszerzéses kollégák 

töltik ki)

Eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja

Szerződés teljesítésének várható 

időpontja (év, negyedév)

Rákospalota-Újpest - Vácrátót - Vác vasútvonal 

elővárosi célú fejlesztésének, és Kőbánya-Kispest - 

Lajosmizse - Kecskemét vasútvonal elővárosi célú 

fejlesztésének és villamosításának előkészítése

Elővárosi vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek teljeskörű 

előkészítése Budapest agglomerációjában:

1. rész: Rákospalota-Újpest-Vácrátót-Vác vasútvonal elővárosi 

célú fejlesztésének döntés-előkészítő tanulmány, 

megvalósíthatósági tanulmány, engedélyezési terv, kiviteli terv 

és kapcsolódó tenderdokumentáció elkészítése

2. rész: Kőbánya-Kispest-Lajosmizse vasútvonal elővárosi célú 

fejlesztésének és villamosításának előkészítése, döntés-

előkészítő tanulmány, megvalósíthatósági tanulmány, 

engedélyezési terv, kiviteli terv és kapcsolódó 

tenderdokumentáció elkészítése

Tervezés feladat 126,5 vonalkm vágány- és 

felsővezeték átépítésére, és

17 állomás komplex átépítésére, valamint

3 új vasúti mh. létesítésének vizsgálata.

igen uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 I. 

negyedév
2023 IV. negyedév

Budapest-Nyugati pályaudvar vágányhálózata és 

bevezető szakaszainak rekonstrukciójának előkészítése

Elővárosi vasúti infrastruktúra fejlesztési projektek teljeskörű 

előkészítése Budapest agglomerációjában:

1. rész: Nyugati pályaudvar vágányhálózat és utasforgalmi 

létesítmények korszerűsítésének megvalósíthatósági 

tanulmány, engedélyezési terv, tenderterv és kapcsolódó 

tenderdokumentáció elkészítése;

2. rész: Bp.-Nyugati - Dunakeszi-Gyártelep vasútvonal 

elővárosi célú fejlesztésének megvalósíthatósági tanulmány, 

engedélyezési terv, tenderterv és kapcsolódó 

tenderdokumentáció elkészítése;

3. rész: Bp.-Nyugati - Dunakeszi-Gyártelep vasútvonal 

elővárosi célú fejlesztésének megvalósíthatósági tanulmány, 

engedélyezési terv, tenderterv és kapcsolódó 

tenderdokumentáció elkészítése;

4. rész: Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér mélyállomás 

magasépítési tervezési feladatainak megvalósíthatósági 

tanulmány, engedélyezési terv, tenderterv és kapcsolódó 

tenderdokumentáció elkészítése

Tervezési feladat 27,6 vonalkm vágány- és 

felsővezeték átépítésére, és

7 állomás komplex átépítésére, valamint

4 új vasúti mh. létesítésének vizsgálata.

igen uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 III. 

negyedév
2023 IV. negyedév

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK 

Irányelve, illetve a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet 

szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) hitelesítési eljárás 

lefolytatása a Rákospalota-Újpest - Vácrátót - Vác 

vasútvonal elővárosi célú fejlesztésének, és Kőbánya-

Kispest - Lajosmizse -Kecskemét vasútvonal elővárosi 

célú fejlesztésének és villamosításának előkészítése, 

valamint Kőbánya felső – Rákosliget korszerűsítésének 

tervezése projektek esetén

NoBo és DeBo tanúsítók beszerzése:

1. rész: Kőbánya felső – Rákosliget korszerűsítésének 

tervezéséhez kapcsolódó NoBo és DeBo tanúsítók beszerzése;

2. rész: Rákospalota-Újpest - Vácrátót - Vác vasútvonal 

elővárosi célú fejlesztésének előkészítéséhez kapcsolódó NoBo 

és DeBo tanúsítók beszerzése;

3. rész: Kőbánya-Kispest - Lajosmizse vasútvonal elővárosi célú 

fejlesztésének és villamosításának előkészítéséhez kapcsolódó 

NoBo és DeBo tanúsítók beszerzése

3-3 db NoBo és DeBo tanúsítás igen uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 I. 

negyedév
2022 I. negyedév

Hiányzó vasúti megállóhelyek – Albertfalva és 

Rákosszentmihály – utasforgalmi létesítményeinek 

tervezése

Hiányzó vasúti megállóhelyek – Albertfalva és 

Rákosszentmihály – utasforgalmi létesítményeinek tervezése

Tervezési feladat: 1-1 db állomás és megállóhely 

peronokkal való ellátásának, továbbá akadálymentes 

megközelítésének megtervezése

igen uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 I. 

negyedév
2023 III. negydév

A budapesti elővárosi vasútállomások és megállóhelyek 

elérhetőségének, valamint személygépjármű-parkoló és 

kerékpártároló létesítményeinek fejlesztése: P+R és 

B+R parkolók, buszfordulók tervezése.

A budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő 

elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, 

valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló 

létesítményeinek fejlesztése: 

1. rész: P+R, B+R felszíni parkolók egyesített engedélyezési és 

kiviteli tervezése

2. rész: P+R parkolóházak engedélyezési és kiviteli tervezése

3000 db P+R és 2000 db B+R parkoló 

tervdokumentáció elkészítése
nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás

2021 I. 

negyedév
2022 IV. negyedév

Átfogó budapesti agglomerációs kerékpárforgalmi 

hálózatfejlesztési stratégia 

A budapesti agglomeráció közlekedési módváltását elősegítő 

elővárosi vasútállomások és megállóhelyek elérhetőségének, 

valamint személygépjármű-parkoló és kerékpártároló 

létesítményeinek fejlesztése, Agglomerációs kerékpárforgalmi 

hálózatfejlesztési stratégia

1 db hálózatfejlesztési stratégia, illetve legalább 2 db 

döntéselőkészítő tanulmány
nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás

2021 I. 

negyedév
2022 IV. negyedév

Városliget és környezetének egyes közlekedési 

fejlesztései -

Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó 

közlekedésfejlesztések építési engedélyezési, kiviteli és 

tenderterveinek elkészítése

Városliget gépjárműmentesítéséhez kapcsolódó 

közlekedésfejlesztések építési engedélyezési, kiviteli és 

tenderterveinek elkészítése

Engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció készítése a 

Városliget környéki komplex közlekedésfejlesztésekre, 

engedélyek megszerzése

nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 I. 

negyedév
2022 IV. negyedév

Városliget és környezetének egyes közlekedési 

fejlesztései -

Mexikói úti P+R parkolóházak előkészítése - 

engedélyezési, kiviteli és tendertervek elkészítése

Mexikói úti P+R parkolóházak előkészítése - engedélyezési, 

kiviteli és tendertervek elkészítése

2 db, összesen 1500 férőhelyes parkolóház 

engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának 

készítése

nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 II. 

negyedév
2023 II. negyedév

Városliget és környezetének egyes közlekedési 

fejlesztései -

Hősök tere gépjárműmentesítése - engedélyezési, 

kiviteli és tendertervek elkészítése

Hősök tere gépjárműmentesítése - engedélyezési, kiviteli és 

tendertervek elkészítése

Tervdokumentáció készítése a Hősök tere 

forgalomkorlátozására, engedélyek megszerzése
nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás

2021 II. 

negyedév
2023 II. negyedév

Tervezési szerződés - Kelenföldi intermodális 

csomópont őrmezői autóbusz-terminál 

megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének 

előkészítése

Tervezési szerződés - Kelenföldi intermodális csomópont 

őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R 

parkolók bővítésének előkészítése

Megvalósítahtósági tanulmány és költség-haszon 

elemzés, engedélyezési tervdokumentáció, kiviteli és 

tender tervdokumentáció készítése

igen uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 I. 

negyedév
2022 II. negyedév

Kijelölt Szervezet (DEBO, egyéb független tervellenőr) 

feladatok ellátása a „Kelenföldi intermodális csomópont 

őrmezői autóbusz-terminál megvalósításának és a P+R 

parkolók bővítésének előkészítése” kiemelt projektben

Szakértői, tervellenőri feladatok ellátása a „Kelenföldi 

intermodális csomópont őrmezői autóbusz-terminál 

megvalósításának és a P+R parkolók bővítésének előkészítése” 

projekthez kapcsolódóan

szakértői, tervellenőri feladatok elvégzése, 

vélemények összeállítása
igen nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)

2021 II. 

negyedév
2021 III. negyedév

Egykori Józsefvárosi pályaudvar és környezete 

fejlesztési lehetőségei című tanulmány

A terület vizsgálata, fejlesztési lehetőségeinek elemzése, 

jövőkép megalkotása, megoldási javaslatok, hasznosítási 

javaslatok. Az eldöntött változat kidolgozása a Kőbányai útra 

és a Józsefvárosi pályaudvar területére, beépítési javaslat és 

szabályozási koncepció kidolgozása. Összefoglaló kiadvány 

készítése.

1 db tanulmány nem nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)

2021 I. 

negyedév
2021 IV. negyedév

Mobilcella információkon alapuló kutatás

Mobilcella alapú elemzések Budapest és az agglomerációs 

területekről, valamint Budapest zöldterületeinek használatai 

szokásairól.

kutatási feladat, az eredmények összefoglalása és 

vizualizációja
nem nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)

2021 I. 

negyedév
2021 IV. negyedév

Microsoft Dynamics Business Central rendszer 

rendszertámogatása, support feladatok ellátása

Rendszertámogatás (support) a Microsoft Dynamics Business 

Central Pénzügyi moduljának rendelkezésre állásához 

Rendszertámogatás (support) a Microsoft Dynamics 

Business Central Pénzügyi moduljának rendelkezésre 

állásához 

nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 I. 

negyedév
2021 IV. negyedév

ANDOC rendszer rendszertámogatása, support 

feladatok ellátása

Rendszertámogatás (support) - a közfeladatot ellátó 

szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel szemben 

támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM 

rendelet alapján tanúsított - iratkezelési modul, továbbá a 

számla- és szerződéskezelési modulok zavartalan 

rendelkezésre állásához.

Rendszertámogatás (support) - a közfeladatot ellátó 

szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel 

szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018. 

(II. 21.) BM rendelet alapján tanúsított - iratkezelési 

modul, továbbá a számla- és szerződéskezelési 

modulok zavartalan rendelkezésre állásához.

nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 I. 

negyedév
2021 IV. negyedév

Irodabútorok beszerzése Irodabútorok beszerzése, munkaállomások kialakításához.
Irodabútorok beszerzése, munkaállomások 

kialakításához.
nem nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

2021 I. 

negyedév
2024 I. negyedév

A gellért-hegyi közpark megtervezése és az ehhez 

szükséges tervdokumentációk elkészítése - 

Megvalósíthatósági Tanulmány

A gellért-hegyi közpark megtervezése és az ehhez szükséges 

tervdokumentációk elkészítése - Megvalósíthatósági 

Tanulmány

Megvalósíthatósági Tanulmány nem nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)

2021 I. 

negyedév 
2021 II. negyedév 

A gellért-hegyi közpark megtervezése és az ehhez 

szükséges tervdokumentációk elkészítése - 

Kommunikációs szolgáltatások

A gellért-hegyi közpark megtervezése és az ehhez szükséges 

tervdokumentációk elkészítése - Kommunikációs 

szolgáltatások

1 db 3D szimuláció

2 db workshop

1 db nyomtatott médiamegjelenés

1 db online médiamegjelenés

nem nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)

2021 I. 

negyedév 
2021 III. negyedév

A gellért-hegyi közpark megtervezése és az ehhez 

szükséges tervdokumentációk elkészítése - 

Tervpályázat komplex lebonyolítása

A gellért-hegyi közpark megtervezése és az ehhez szükséges 

tervdokumentációk elkészítése - Tervpályázat komplex 

lebonyolítása

1 db tervpályázat lebonyolítása nem nemzeti eljárásrend
Keretmegállapodás 

alapján verseny újranyitás

2021 I. 

negyedév 
2021 II. negyedév 

Budai Zöld Korridor részeként a Városmajor megújítása - 

Tájépítészeti tervpályázat lebonyolítása

Budai Zöld Korridor részeként a Városmajor megújítása - 

Tájépítészeti tervpályázat lebonyolítása
1 db tervpályázat lebonyolítása nem nemzeti eljárásrend

Keretmegállapodás 

alapján verseny újranyitás

2021 II. 

negyedév
2021 III. negyedév

Budai Zöld Korridor részeként a Városmajor megújítása - 

Kommunikációs szolgáltatások

Budai Zöld Korridor részeként a Városmajor megújítása - 

Kommunikációs szolgáltatások

1 db microsite 

1 db nyomtatott médiamegjelenés

2 db workshop

1 db 3D szimuláció

nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 I. 

negyedév
2021 III. negyedév



Dél-pesti zöldfolyosó és kerékpárút

Megvalósíthatósági Tanulmány

Dél-pesti zöldfolyosó és kerékpárút

Megvalósíthatósági Tanulmány
1 db Megvalósíthatósági Tanulmány nem nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)

2021 I. 

negyedév
2021 IV. negyedév

Ráckevei (Soroksári-) Duna Revitalizáció előkészítés

Ráckevei (Soroksári-) Duna Revitalizáció Projekt előkészítése: 

Környezeti Hatástanulmány és Megvalósíthatósági Tanulmány 

elkészítése feladatok ellátása és az ezekhez kapcsolódó 

szolgáltatások nyújtása

Ráckevei (Soroksári-) Duna Revitalizáció Projekt 

előkészítése: Környezeti Hatástanulmány és 

Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése feladatok 

ellátása és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások 

nyújtása

igen uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 I. 

negyedév
2023 IV. negyedév

Kék-zöld infrastruktúrába integrált csapadékvíz 

gazdálkodás és kezels tervezési feladatok ellátása és az 

ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

Kék-zöld infrastruktúra tervezése

Kék-zöld infrastruktúrába integrált csapadékvíz 

gazdálkodás és kezelés tervezési feladatok ellátása és 

az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 I. 

negyedév
2023 IV. negyedév

Tervezői közbeszerzés – Csepeli közpark tájépítészet

Tervezési szerződés – a Budapesti Déli Városkapu Fejlesztési 

Program területén, a Csepel sziget északi részén kialakítandó 

rekreációs közpark tájépítészeti tervezési feladatok ellátása és 

az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása

1 db tervezői közbeszerzés nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 I. 

negyedév
2024 IV. negyedév

Diákváros 1. tervpályázat lebonyolító beszerzése Diákvárors 1. tervpályázat lebonyolító beszerzése 1 db tervpályázat lebonyolító beszerzése nem nemzeti eljárásrend
Keretmegállapodás 

alapján verseny újranyitás

2021 II. 

negyedév
2021 IV. negyedév

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás - Nagyvásártelep 

tervpályázat nyertes tervezőjével szerződéskötés

Nagyvásártelep tervpályázat nyertes tervezőjével 

szerződéskötés
1 db tervezői szerződés nem uniós eljárásrend

Hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos eljárás

2021 III. 

negyedév
2022 III. negyedév

Építészeti tervpályázat kiírása - Diákváros 1. építészeti 

tervpályázat
Diákváros 1. építészeti tervpályázat kiírása 1 db építészeti tervpályázat nem uniós eljárásrend Tervpályázat nyílt eljárás

2021 IV. 

negyedév
2022 I. negyedév

Diákváros 2. tervpályázat lebonyolító beszerzése Diákváros 2. tervpályázat lebonyolító beszerzése
1 db tervpályázat lebonyolító beszerzése: 

keretmegállapodás alapján versenyújranyitás
nem nemzeti eljárásrend

Keretmegállapodás 

alapján verseny újranyitás

2021 IV. 

negyedév
2022 II. negyedév

M365 E3 licenszek M365E3 licencek megújítása 200 db M365E3 licencek megújítása nem nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)

2021 III. 

negyedév
2021 IV. negyedév

M365 E3 licenszek M365E3 licencek beszerzése 75 db M365E3 licencek beszerzése nem nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)

2021 I. 

negyedév
2021 IV. negyedév

Notebook beszerzés Notebook beszerzés 60 db Notebook beszerzése nem nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)

2021 III. 

negyedév
2021 III. negyedév

Notebook beszerzés Notebook beszerzés 40 db Notebook nem nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)

2021 I. 

negyedév
2021 II. negyedév

Teljes adobe 23 db

Általános mérnöki szolgáltatások
Általános mérnöki feladatok a beruházások előkészítéséhez 

kapcsolódóan

(keretszerződés) Általános mérnöki feladatok a 

beruházások előkészítéséhez kapcsolódóan
nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás

2021 I. 

negyedév
2024 I. negyedév

Recsk Nemzeti Emlékpark tervpályázat Recsk Nemzeti Emlékpark tervpályázat
1 db építészeti tervpályázat nem nemzeti eljárásrend

Tervpályázat meghívásos 

eljárás

2021 I. 

negyedév
2021 III. negyedév

Recsk Nemzeti Emlékpark Tervezésre irányuló 

közbeszerzés-Tervpályázat után
Tervpályázat követően generáltervező beszerzése - Koncepció 

terv, Engterv, Kiviteli terv elkészítése
1 nem uniós eljárásrend

Hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos eljárás

2021 III. 

negyedév
2022 I. negyedév

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye Mérnök

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye - Előkészítő Mérnök 

közbeszerzése
1 nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás

2021 I. 

negyedév
2022 II. negyedév

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye tervpályázat Hortobágyi Deportálások Emlékhelye tervpályázat
1 db építészeti tervpályázat nem nemzeti eljárásrend

Tervpályázat meghívásos 

eljárás

2021 I. 

negyedév
2021 III. negyedév

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye Tervezésre 

irányuló közbeszerzés--Tervpályázat után

Hortobágyi Deportálások Emlékhelye Tervpályázatot követően 

generáltervező beszerzése - Koncepció terv, Engterv, Kiviteli 

terv elkészítése

1 nem uniós eljárásrend
Hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos eljárás

2021 IV. 

negyedév
2022 II. negyedév

Tervpályázat - Pázmány Campus Projekt
PPKE új campus generáltervező kiválasztása - Koncepció terv, 

Engterv, Kiviteli terv elkészítése
1 db tervpályázat nem uniós eljárásrend

Tervpályázat meghívásos 

eljárás

2021 II. 

negyedév
2021 IV. negyedév

Tervező kiválasztása - Pázmány Campus Projekt
Tervpályázat követően PPKE új campus generáltervező 

beszerzése - Koncepció terv, Engterv, Kiviteli terv elkészítése

1 db tervezési szerződés keretében 1 db 

koncepcióterv, 1 db épületenként ütemezett 

engedélyezési terv, 1 db kiviteli terv készítése

nem uniós eljárásrend
Hirdetmény közzététele 

nélküli tárgyalásos eljárás

2021 IV. 

negyedév
2023 IV. negyedév

Velodrom, mérnök Előkészítő Mérnök közbeszerzése a debreceni velodromhoz

mérnöki szolgáltatások egy közel 18.000 m2 es, 

világversenyek megtartására is alkalmas, 2500 

férőhelyes velodrom és külltéri BMX pálya, valamint a 

használatukhoz szükséges kapcsolódó beruházások (pl: 

közmű) tervezésének támogatására

nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 I. 

negyedév
2021 II. negyedév

Csillebérc revitalizáció - Előkészítő mérnök
Bővített feladatú előkészítő Mérnök közbeszerzése a 

Csillebérci szabadidő központ revitalizációjához

Műszaki pm (előkészítés), tervezés management; 

tervvéleményezés; tervellenőrzés (statika), 

megvalósíthatósági tanulmány készítése, fenntartási 

és üzemeltetési modell kidolgozása, hatástanulmány, 

szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése, 

tervezési program elkészítése, költség- és 

időkalkuláció elkészítése, helyszínvizsgálat 

lefolytatása,

nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 I. 

negyedév
2022 II. negyedév

Csillebérc revitalizáció - tervező

Csillebérc revitalizáció: Teljes körű tervezési munkálatok ( 

településrendezési eszközök elkészítése, Koncepcióterv, 

engedélyezési terv, Kiviteli terv)

Csillebérc revitalizáció: Teljes körű tervezési 

munkálatok ( településrendezési eszközök elkészítése, 

Koncepcióterv, engedélyezési terv, Kiviteli terv)

nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 I. 

negyedév
2022 II. negyedév

Liszt Campus, ingatlanfejlesztési projektelemek - 

előkészítő mérnök

Liszt Campus, ingatlanfejlesztési projektelemek -  Műszaki pm 

(előkészítés), megvalósíthatósági tanulmány készítése,  

szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése, tervezési 

program elkészítése, költség- és időkalkuláció elkészítése, 

helyszínvizsgálat lefolytatása,

Műszaki pm (előkészítés), megvalósíthatósági 

tanulmány készítése,  szakvélemények, szakértői 

tanulmányok készítése, tervezési program elkészítése, 

költség- és időkalkuláció elkészítése, helyszínvizsgálat 

lefolytatása,

nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 II. 

negyedév
2022 I. negyedév

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola infrastrukturális 

fejlesztése - megvalósíthatósági tanulmány

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola infrastrukturális fejlesztése - 

Szakértői tanulmány, megvalósíthatósági vizsgálat, helyszín 

elemzése, területvizsgálat, funkcióvizsgálat, felhasználási 

koncepciók, előzetes ütemezés, költségbecslés

Szakértői tanulmány, megvalósíthatósági vizsgálat, 

helyszín elemzése, területvizsgálat, funkcióvizsgálat, 

felhasználási koncepciók, előzetes ütemezés, 

költségbecslés

nem nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)

2021 II. 

negyedév
2021 IV. negyedév

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola infrastrukturális 

fejlesztés-előkészítő mérnök

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola infrastrukturális fejlesztése - 

Műszaki pm (előkészítés), tervezés management; 

tervvéleményezés; tervellenőrzés (statika),  szakvélemények, 

szakértői tanulmányok készítése, tervezési program 

elkészítése, költség- és időkalkuláció elkészítése, 

Műszaki pm (előkészítés), tervezés management; 

tervvéleményezés; tervellenőrzés (statika),  

szakvélemények, szakértői tanulmányok készítése, 

tervezési program elkészítése, költség- és 

időkalkuláció elkészítése, 

nem nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)

2021 II. 

negyedév
2021 IV. negyedév

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola infrastrukturális 

fejlesztés-Tervező

Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola infrastrukturális fejlesztése - 

Teljes körű tervezési munkálatok (településrendezési eszközök 

elkészítése, Koncepcióterv, engedélyezési terv, Kiviteli terv)

Teljes körű tervezési munkálatok (településrendezési 

eszközök elkészítése, Koncepcióterv, engedélyezési 

terv, Kiviteli terv)

nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 IV. 

negyedév
2022 III. negyedév

Urbanisztika Kisléptékű, projekthez nem köthető 

társadalmasítási akciók lebonyolítása

 Egyedi versenyek, díjazások, közösségépítő, taktikai 

városfejlesztési  akciók lebonyolítása a BFK tevékenységeihez 

kapcsolódóan 

 Egyedi versenyek, díjazások, közösségépítő, taktikai 

városfejlesztési  akciók lebonyolítása a BFK 

tevékenységeihez kapcsolódóan 

nem nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)

2021 II. 

negyedév
2021 IV. negyedév

Kisléptékű, projektekhez kapcsolható társadalmasítási 

akciók

Közösségi tervezéshez kapcsolódó kisléptékű, egyedi akciók 

(versenyek, szemléletformáló akciók, identitáserősítő akciók 

stb. megtartása)

Közösségi tervezéshez kapcsolódó kisléptékű, egyedi 

akciók (versenyek, szemléletformáló akciók, 

identitáserősítő akciók stb. megtartása)

nem nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)

2021 II. 

negyedév
2021 IV. negyedév

A „Kőbánya felső – Rákosliget rekonstrukció és szűk 

keresztmetszet kiváltás, Kőbánya felső és Rákos állomás 

felújítása, Madárdomb és Strázsahegy megállóhelyek 

létesítése, Gyömrő állomás kapacitásbővítése, valamint 

Budapest-Nyugati pályaudvar vágányhálózata és 

bevezető szakaszainak rekonstrukciója projekt 

előkészítése”

Komplex kommunikációs tevékenység
Tábla készítése, honlap készítése, grafikai és 

audiovizuális tartalmak gyártása, animációk készítése, 
igen uniós eljárásrend Nyílt eljárás

2021 I. 

negyedév
2022 IV. negyedév

Rákospalota-Újpest – Vácrátót – Vác vasútvonal 

elővárosi célú fejlesztésének, valamint a Kőbánya-

Kispest – Lajosmizse vasútvonal elővárosi célú 

fejlesztésének és villamosításának előkészítése

Komplex kommunikációs tevékenység
Tábla készítése, honlap készítése, grafikai és 

audiovizuális tartalmak gyártása, animációk készítése, 
igen uniós eljárásrend Nyílt eljárás

2021 I. 

negyedév
2022 IV. negyedév

Kelenföldi intermodális csomópont őrmezői autóbusz-

terminál megvalósításának és a P+R parkolók 

bővítésének előkészítése 

Komplex kommunikációs tevékenység
Tábla készítése, honlap készítése, grafikai és 

audiovizuális tartalmak gyártása, animációk készítése, 
igen uniós eljárásrend Nyílt eljárás

2021 I. 

negyedév
2022 III. negyedév

ATM tervezési szerződés
Tervezési szerződés fedett pályás atlétikai csarnok 

vonatkozásában

Az Atlétikai Edzőpályák és a Duna folyam által 

közrezárt területen fedett atlétikai csarnok létesül, 

mely szintterülete közel 12.000 m2 és tartalmaz egy 

200 m-es belső futókört és 100 m-es 6 sávos 

futófolyosót.

nem uniós eljárásrend Nyílt eljárás
2021 II. 

negyedév
2021 IV. negyedév

 UEFA EURO 2020 (2021) Labdarúgó Európa-bajnokság 

budapesti szurkolói programjaihoz kapcsolódó 

rendezvényszervezési, kommunikációs, promóciós, 

valamint médiatervezési és médiavásárlási feladatok 

megvalósítása 

Komplex rendezvényszervezési és Kommunikációs 

tevékenység

Komplex rendezvényszervezési és Kommunikációs 

tevékenység
nem uniós eljárásrend

Keretmegállapodás 

alapján írásbeli 

konzultáció

2021 I. 

negyedév
2021 IV. negyedév

Felhasználói szoftverek beszerzése nem nemzeti eljárásrend
Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

2021 II. 

negyedév
2022 II. negyedévFelhasználói szoftverek beszerzése



Környezetvédelmi tervezési szolgáltatások Környezetvédelmi tervezési szolgáltatások
 Környezetvédelmi tervezési szolgáltatások - 

keretmegállapodás
nem nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)

2021 I. 

negyedév
2024 IV. negyedév

Geotechnikai szolgáltatások Geotechnikai szolgáltatások Geotechnikai szolgáltatások - keretmegállapodás nem nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bekezdés b) 

pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)

2021 I. 

negyedév
2024 IV. negyedév

RAK-PARK, A pesti belvárosi Duna-part kiviteli tervek 

készítése
RAK-PARK, A pesti belvárosi Duna-part kiviteli tervek készítése

RAK-PARK, A pesti belvárosi Duna-part Kossuth tér-

Fővám tér közötti szakaszának komplex megújítására 

vonatkozó kiviteli tervek készítése:

1. rész: id. Antall József rakpart és Jane Haining rakpart 

komplex megújítására vonatkozó kiviteli tervek 

készítése

2. rész: Belgrád rakpart komplex megújítására 

vonatkozó kiviteli tervek készítése

nem uniós eljárásrend  Nyílt eljárás 
2021 III. 

negyedév
2022 III. negyedév

Gellért-hegyi Sikló
Gellért-hegyi Sikló - Koncepcióterv, engedélyes és kiviteli 

tervek, valamint kapcsolódó dokumentáció elkészítése

Koncepcióterv, engedélyes és kiviteli tervek, valamint 

kapcsolódó dokumentáció elkészítése
nem uniós eljárásrend  Nyílt eljárás 

2021 I. 

negyedév
2021 II. negyedév 

Gellért-hegyi Sikló
Gellért-hegyi Sikló - Kommunikációs szolgáltatások, 

részvételiség, propaganda biztosítása 

Kommunikációs szolgáltatások, részvételiség, 

propaganda biztosítása 
nem nemzeti eljárásrend

 Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont Nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló) 

2021 I. 

negyedév
2021 II. negyedév 

Gödöllői HÉV (H8) és Csömöri HÉV (H9) vonalszakaszok 

korszerűsítése és M2 metróvonallal történő 

összekötése Mérnöki szolgáltatások igénybevétele

Gödöllői HÉV (H8) és Csömöri HÉV (H9) vonalszakaszok 

korszerűsítése és M2 metróvonallal történő összekötése- 

Mérnöki szolgáltatás

Mérnöki szolgáltatások, tervellenőrzés, árszakértés a 

projekt során végig
igen uniós eljárásrend  Nyílt eljárás 

2021 III. 

negyedév
2023 IV. negyedév

Gödöllői HÉV (H8) és Csömöri HÉV (H9) vonalszakaszok 

korszerűsítése és M2 metróvonallal történő 

összekötése kommunikációs szolgáltatások 

igénybevétele

Gödöllői HÉV (H8) és Csömöri HÉV (H9) vonalszakaszok 

korszerűsítése és M2 metróvonallal történő összekötése - 

Komplex kommunikációs tevékenység

Tábla készítése, honlap készítése, grafikai és 

audiovizuális tartalmak gyártása, animációk készítése, 
igen uniós eljárásrend  Nyílt eljárás 

2021 III. 

negyedév
2023 IV. negyedév


