
  

ssz Közbeszerzés tárgya Közbeszerzés tervezett mennyisége
Közbeszerzésre 

irányadó eljárási 
rend

Tervezett eljárás fajtája

Eljárás 
megindításának 

tervezett 
időpontja  

(év, nagyedév )

Szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja 

(év, negyedév)

1.
H6 Szigetszentmiklós Gyártelep – Ráckeve HÉV-vonalszakasz 

komplex fejlesztés kivitelezése 

Nyertes Ajánlattevő feladatai: 6 db állomás/megállóhely akadálymentesítése, 
19 km hosszon 1500 V DC áramellátás+áramátalakítók,

19 km hosszon vasúti pályarekonstrukció,
1 db járműtelep felújítása, bővítése,

400 db P+R férőhely kialakítása.

uniós Nyílt eljárás 2022. III. 2025. IV. 

2. H6 Szigetszentmiklós új HÉV járműtelep kivitelezése Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db járműtelep komplett, tervdokumentáció szerinti kivitelezése. uniós Nyílt eljárás 2022. III. 2025. IV. 

3. H5 és H6/H7 HÉV-vonal kivitelezése független mérnök és 
műszaki ellenőr

Nyertes Ajánlattevő feladata tervellenőri, műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatok ellátása 8 éves 
időtartamban.

uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2026. II. 

4.
H5 Kaszásdűlő (kiz.) -Szentendre (bez.) HÉV-vonalszakasz 

fejlesztés kivitelezése

Nyertes Ajánlattevő feladata 9 db állomás/megállóhely akadálymentesítése, felújítása, 
15 km hosszon 1500 V DC áramellátás kialakítása,

11 km hosszon vasúti pályarekonstrukció,
1 db járműtelep felújítása, bővítése,

1000 db P+R férőhely kialakítása.

uniós Nyílt eljárás 2022. IV. 2026. II. 

5. Szigetszentmiklós József Attila-telep HÉV megálló új előtér és 
parkolóház tervezése tárgyú építészeti tervpályázat

A szigetszentmiklósi József Attila-telep HÉV megállóhely megújításának tervezésével párhuzamosan 
Kiíró annak közvetlen

környezetének rendezését és a hozzá kapcsolódó P+R parkolóház tervezését is elindítja jelen 
tervpályázat keretében.

Kiíró jelen Tervpályázat keretében olyan komplex, 21. századi közlekedési csomópontnak és annak 
városi előterének kialakítására vár

javaslatot, ahol különböző közlekedési módok organizált módon épülnek egymásra, a megalkotott 
beépítési- és környezetalakítási

javaslat katalizálni képes a szomszédos városrészek fenntartható módon történő fejlődését, és amely a 
lehető legmagasabb

színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és teljesíteni a tervpályázati kiírásban (Kiírás) és a 
tervpályázati Kiírás

dokumentációjában (Dokumentáció) meghatározott értékelési szempontokat.

uniós Nyílt tervpályázat 2022. I. 2022. II. 

6. H5 Batthyány tér (bez.) – Kaszásdűlő (bez.) HÉV-vonalszakasz 
fejlesztés kivitelezése

Nyertes Ajánlattevő feladata 7 db állomás/megállóhely akadálymentesítése, felújítása, 
6 km hosszon 1500 V DC áramellátás kialakítása.

uniós Nyílt eljárás 2022. III. 2025. IV. 

7.

Az M2 metró rákoskeresztúri szárnyvonalának 
nyomvonalkijelölő, környezetvédelmi és településszerkezeti 
vizsgálata a rákosfalvai kiágazás és Akadémiaújtelep között 

tárgyú tanulmány elkészítése

Nyertes Ajánlattevő feladata az RMT-ben megfogalmazott három alváltozat felülvizsgálata, illetve 1 db 
tanulmány elkészítése kb. 6 km hosszú metróvonalra vonatkozóan.

nemzeti
Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló)

2022. I. 2022. II. 

8.

Tervellenőr és árszakértő mérnöki szolgáltatás beszerzése a 
"Gödöllői HÉV (H8) és csömöri HÉV (H9) vonalszakaszok 

korszerűsítése és az Örs vezér terén az M2 metróvonallal 
történő összekötése, valamint metró és elővárosi vasúti 

üzemre képes járművek beszerzése előkészítése" projektben

Nyertes Ajánlattevő feladata tervellenőrként rendelkezésre állás kb. 600 naptári napon, 
36 km vasúti pálya terveinek ellenőrzése kapcsán.

uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2023. IV. 

9. A tervezett Örs vezér téri metróállomás az Örs vezér tere 
északkeleti térnegyedének tervezése

Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db engedélyezési terv elkészítése az összes szükséges szakágban, 
valamint 1 db tenderdokumentáció elkészítése.

uniós Tervpályázati eljárás 2022. II. 2022. III. 

10. Engedélyezési tervek és tenderdokumentáció készítése 
Cinkota HÉV-járműtelepre 

Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db engedélyezési terv készítése az összes szükséges szakágban, valamint 
1 db tenderdokumentáció elkészítése.

uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2023. III. 

11. Kistarcsa, kórház P+R parkoló engedélyezési tervek és 
tenderdokumentáció elkészítése

Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db engedélyezési terv készítése az összes szükséges szakágban, valamint 
1 db tenderdokumentáció elkészítése.

uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2023. II. 



  

12.

Jármű műszaki szakértő beszerzése a "Gödöllői HÉV (H8) és 
Csömöri HÉV (H9) vonalszakaszok korszerűsítése és az Örs 

vezér terén az M2 metróvonallal történő összekötése, 
valamint metró és elővárosi vasúti üzemre képes járművek 

beszerzése előkészítés" projektben

Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db metró és elővárosi vasúti üzemre képes járművek beszerzéséhez 
szükséges előkészítési dokumentáció elkészítése.

uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2023. II. 

13.
Az M2 metró és a gödöllői-csömöri HÉV összekötés 

megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 
felülvizsgálata

Nyertes Ajánlattevő feladata 1 db megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés 
felülvizsgálata.

uniós Nyílt eljárás 2022 II. 2023. II. 

14. Engedélyezési tervek és tenderdokumentáció készítése a HÉV 
csömöri ágára vonatkozóan Cinkota (kiz.) - Csömör (bez.) 

Nyertes Ajánlattevő tervezési feladata a H9 HÉV-vonal Cinkota (kiz.) – Csömör (bez.) közötti szakasz 
fejlesztése körében a vasúti

pálya teljes rekonstrukciójának, 1 db állomás és 5 db megállóhely kialakításának, elektronikus 
biztosítóberendezéseknek tervezése

kapcsolódva a további vonalszakaszok tervezéséhez.
A tervezendő szakasz kb. 4,5 km hosszon Cinkota állomástól, keresztezve Budapest közigazgatási 

határát a Pest megyei Csömör
állomásig terjed, városi (belterületi) környezetben. A feladat magában foglalja a kapcsolódó és 

keresztező közúti, gyalogos és
kerékpáros forgalmi létesítmények, beleértve 5 db meglévő közúti-vasúti fénysorompóval biztosított 

átjáró 6 db meglévő híd
teljeskörű felülvizsgálatát és át- vagy újjáépítésének tervezését is.

uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2023. III. 

15.

Az M2 metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a 
rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú 

közlekedésfejlesztési projekt előkészítése” tárgyú 
keretmegállapodás IV.d-e., valamint a XIII. munkarészei

Nyertes Ajánlattevő feladata engedélyezési tervek összeállítása valamennyi szakágra vonatkozóan, az 
engedélyezési tervek hatóságok felé történő benyújtása, engedélyek megszerzése.

uniós
Keretmegállapodás 

alapján írásbeli 
konzultáció

2022. I. 2023. IV. 

16.

Az M2 metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a 
rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú 

közlekedésfejlesztési projekt előkészítése” tárgyú 
keretmegállapodás III/c. munkarésze

Nyertes Ajánlattevő feladata engedélyezési tervek összeállítása valamennyi szakágra vonatkozóan, az 
engedélyezési tervek hatóságok felé történő benyújtása, engedélyek megszerzése.

uniós
Keretmegállapodás 

alapján írásbeli 
konzultáció

2022. I. 2023. IV. 

17.

Az M2 metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a 
rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú 

közlekedésfejlesztési projekt előkészítése” tárgyú 
keretmegállapodás VIII/a. munkarésze

Nyertes Ajánlattevő feladata engedélyezési tervek összeállítása valamennyi szakágra vonatkozóan, az 
engedélyezési tervek hatóságok felé történő benyújtása, engedélyek megszerzése.

uniós
Keretmegállapodás 

alapján írásbeli 
konzultáció

2022. I. 2023. IV. 

18.

Az M2 metróvonal és a gödöllői HÉV összekötése, valamint a 
rákoskeresztúri szárnyvonal kialakítása tárgyú 

közlekedésfejlesztési projekt előkészítése” tárgyú 
keretmegállapodás XII. munkarésze

Nyertes Ajánlattevő feladata engedélyezési tervek összeállítása valamennyi szakágra vonatkozóan, az 
engedélyezési tervek hatóságok felé történő benyújtása, engedélyek megszerzése.

uniós
Keretmegállapodás 

alapján írásbeli 
konzultáció

2022. I. 2023. IV. 

19.
Döntéselőkészítő tanulmány, engedélyezési terv és 

tenderdokumentáció készítése a H8 HÉV-vonal Gödöllő 
városhatár – Gödöllő végállomás szakasz fejlesztésére

Nyertes Ajánlattevő feladta 1 db döntéselőkészítő tanulmány, 1 db engedélyezési terv az összes 
szükséges szakágban, valamint 1 db tenderdokumentáció elkészítése.

uniós Nyílt eljárás 2022. IV. 2023. III. 

20. Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztés II. ütem kivitelezés

Nyertes Ajánlattevő feladata 2,8 km új kétvágányú villamospálya építése, ebből 1.6 km füvesített 
kivitelben,

2,8 km hosszban, teljes közterületi szélességben közút, gyalogjárda és kerékpárút kialakítása,
7 pár akadálymentes megálló megépítése,

1 db 49,60 m2 alapterületű végállomásépület megépítése.

uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2024. III.

21. Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztés II. ütem kivitelezés - 
műszaki ellenőr

Nyertes Ajánlattevő feladata a Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztés II. ütem kivitelezésének teljes 
ideje alatt műszaki ellenőri szolgáltatás ellátása.

uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2024. III.



  

22.
Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztés II. ütem kivitelezés - 

műszaki szakértő

Nyertes Ajánlattevő feladata a Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztés II. ütem kivitelezés teljes 
kivitelezése alatt 

közmű szakági szakértői feladatok elvégzése,
 szakági szakértői feladatok elvégzése.

uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2024. III.

23.

Megvalósíthatósági Tanulmány és költség-haszon elemzés 
készítése a Budai Fonódó villamoshálózat II. ütemének – 

Műegyetem rakparti villamosvonal (Szent Gellért tér - 
Budafoki út és Dombóvári út csomópontja között) – 

fejlesztéséhez

Nyertes ajánlattevő feladata a Budai Fonódó villamoshálózat II. ütemének – Műegyetem rakparti 
villamosvonal (Szent Gellért tér - Budafoki út és Dombóvári út csomópontja között) – fejlesztés 

megvalósításának hatásait vizsgáló tanulmány és költség-haszon elemzés elvégzése.
nemzeti

Kbt. 112. § (1) bekezdés 
b) pont nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)
2022. II. 2022. IV. 

24. Salkaházi Sára rakpart és Közraktár u. megújítása - II.

Nyertes Ajánlattevő feladata a Közraktár utca és a Salkaházi Sára rakpart (legalább a Boráros téri 
csomóponttól a Havas utcai csomópontig) szakaszán legalább 1,2 km hosszú, egybefüggő belterületi, 
városi környezetben lévő olyan közút felújítására vonatkozó tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli 

terv elkészítése, mely a teljes 1,2 km-en gyalogos és kerékpárforgalmi infrastruktúra (kerékpárút) 
tervezését is tartalmazza. 

Legalább 1 db reprezentatív közterület – azaz városi tér - tervezése, mely magas minőségű gyalogos és 
kerékpárforgalmi infrastruktúrát, és legalább 1 db mikromobilitási pont terveit tartalmazza. 

Belterületi, beépített városi környezetben, közösségi közlekedést tartalmazó összközlekedési forgalmi 
modell, makro-, illetve mikromodell készítése.

uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2023. III. 

25.

A Nyugati pályaudvarra bevezető vonalszakaszok 
rekonstrukciójának engedélyezési tervezése, 

engedélyeztetése, kiviteli tenderdokumentáció elkészítése a 
Nyugati pu. (kiz.) – Rákospalota-Újpest (kiz.), valamint a 

Városligeti elágazás Városliget mh. (bez.) közötti szakaszokon

A beszerzés tárgya: A Nyugati pályaudvar bevezető vonalszakaszok rekonstrukciójának engedélyezési 
tervezése, engedélyeztetése, kiviteli tenderdokumentáció elkészítése a Nyugati pu. (kiz.) – Rákospalota-

Újpest (kiz.) 14+00 - 75+00 hmsz, valamint a Városligeti elágazás Városliget mh. (bez.) 14+00 - 37+00 
hmsz közötti szakaszokon

•	Mintegy 49.000 vágányméter (vm) 60-as rendszerű vágány építésének tervezése
•	Mintegy 49.000 méter hosszban felsővezetéki rendszer és erősáramú megtáplálás tervezése

•	Biztosítóberendezési és vonatbefolyásolási rendszer kiépítésének tervezése a teljes vonalszakaszon
•	Mintegy 92 csoport kitérő beépítésének tervezése (57 csoport egyszerű kitérő (XI), 20 csoport 

nagysugarú kitérő,15 csoport átszelési (angol) kitérő)
•	Mintegy 17.000 m2 peronépítés (9 db peron)

•	Teljes akadálymentesítés megtervezése
•	Magasépítési, környezetrendezési feladatok megtervezése

•	A Nyugati pályaudvar és a távlatban tervezett rákosrendezői városi park között létesülő lineáris park 
Dózsa György út és Szegedi út közötti szakaszának teljeskörű tervezése, önálló kerékpáros és gyalogos 

infrastruktúrát biztosító sétányként
•	Kapcsolódó közúttervezési munkák, 1 új közúti különszintű műtárgy és 3 db új gyalogos-kerékpáros 

különszintű műtárgy tervezésével
•	A jelenleg 9 vágányos, mintegy 45 méter hosszúságú Dózsa György úti vasúti felüljáró átépítésének 

megtervezése 10 vágány szélességűre
•	A 2. sz. és a 70. sz. vasútvonal keresztezésében lévő, mintegy 65 m hosszúságú vasúti műtárgy 

(Marcheggi híd) áttervezése a négyvágányú vasúti infrastruktúra átvezetése érdekében, valamint az 
Istvántelki Főműhely bevezető vágánya és a 2. sz. vasútvonal keresztezésében lévő, mintegy 60 m 

hosszúságú vasúti műtárgy áttervezése a kétvágányú infrastruktúra átvezetése érdekében
•	Kármentesítési és rekultivációs előkészítési feladatok

•	Környezetvédelmi engedélyeztetés
•	Teljeskörű építési engedélyeztetés, valamint az azt megelőző tanúsíttatás. 

uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2026. I. 



  

26.

„A 100a vasútvonal rekonstrukciójának engedélyezési 
terveztetése, kiviteli tenderdokumentáció elkészítése a 

Városliget mh. (kiz.) – Kőbánya-Kispest (kiz.) közötti 
vonalszakaszon”  

Nyertes ajánlattevő (Tervező) feladata a 100a vasútvonal rekonstrukciójának engedélyezési 
terveztetése, kiviteli tenderdokumentáció elkészítése a Városliget mh. (kiz.) – Kőbánya-Kispest (kiz.) 
37+00 – 86+00 hmsz közötti vonalszakaszon a műszaki leírásban és az alábbiakban foglaltak szerint:

• Mintegy 22.000 vágányméter (vm) 60-as rendszerű vágány építésének tervezése
• Mintegy 22.000 méter felsővezetéki rendszer és erősáramú megtáplálás tervezése

• Biztosítóberendezési és vonatbefolyásolási rendszer kiépítésének tervezése a teljes vonalszakaszon
• Mintegy 12 csoport kitérő beépítésének tervezése (9 csoport egyszerű kitérő (XI), 3 csoport 

nagysugarú kitérő)
• Mintegy 20.000 m2 peronépítés (6 db peron) tervezése

Támfalépítés tervezés teljes vonalhosszban
• 5 db kétvágányú vasúti híd cseréjének és 4 vágányúra történő bővítésének megtervezése 5 

helyszínen:
1. Zugló megállóhely áttervezése, adott esetben akár a teljes megállóhely áthelyezése a Thököly úti új, 

4 vágányú, mintegy 2x50
méter hosszú vasúti hídra. A vasúti híd áttervezése ennek megfelelően.

2. Egressy úti vasúti híd áttervezése és 4 vágányúra történő bővítése a mintegy 40 méter hosszban.
3. Mogyoródi úti vasúti híd áttervezése és 4 vágányúra történő bővítése a mintegy 40 méter hosszban.

4. Új megálló kialakítása a Kerepesi út feletti új, 4 vágányú, mintegy 70 méter hosszú vasúti hídon, 
Törökőr elnevezéssel. A vasúti híd áttervezése ennek megfelelően.

5. Kőbánya alsó megállóhely áttervezése és 4 vágányúra történő bővítése a mintegy 55 méter hosszú 
vasúti hídon, a vasúttal szorosan egybeépített műemlékvédelmi állomásépület megtartásával. A vasúti 

híd áttervezése ennek megfelelően.
• Teljes akadálymentesítés megtervezése

• Magasépítési, környezetrendezési feladatok megtervezés
• Kapcsolódó közúttervezési munkák, az érintett közúti vasút tervezési feladatokkal együtt

• Környezetvédelmi engedélyeztetés
• Teljeskörű építési engedélyeztetés  valamint azt megelőző tervtanúsíttatás

uniós Nyílt eljárás 2022 II. 2026. I. 

27. Nyugati pályaudvar új mélyállomás és felszíni állomás 
rekonstrukció tervezése

A felszíni vasútépítés számszerűsíthető becsült adatai: Nyertes Ajánlattevő feladata mintegy 11.000 vm 
villamosított vágány építésének tervezése, mintegy 40 csoport egyszerű kitérő beépítésének tervezése, 

mintegy 15 csoport átszelési kitérő beépítésének tervezése, mintegy 13.000 m2 peron építésének 
tervezése. 

A felszíni alatti vasútépítés számszerűsíthető becsült adatai: mintegy 9.500 vm villamosított vágány 
építésének tervezése, mintegy 10 csoport egyszerű kitérő beépítésének tervezése, mintegy 25 csoport 
nagysugarú kitérő beépítésének tervezése, mintegy 12.000 m2 peron építésének tervezése. Korszerű 

biztosítóberendezés kiépítésének megtervezése a felszíni és a felszín alatti állomás esetében is.

uniós
Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás

2022. II. 2025. IV. 

28.

Megbízási szerződés: Mérnök tanácsadási és 
tervvéleményezési, lebonyolító és tervellenőri szolgáltatás a 

Nyugati pályaudvar új mélyállomás és felszíni állomás 
rekonstrukció tervezése megnevezésű projektben

Nyertes Ajánlattevő feladata a Nyugati pályaudvar új mélyállomás és felszíni állomás 
rekonstrukciójának tervezése során elkészült tervek elenőrzése.

uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2025. IV. 



  

29.

IKOP-2.1.0-15-2017-00044 azonosító számú 
„Budapest–Hatvan vasútvonalon elővárosi célú fejlesztések” 
című projekt keretében megvalósuló Közlekedési Múzeum 

Vasúti Megállóhely kapcsán megvalósíthatósági tanulmány és 
költség-haszon elemzés készítése

Nyertes Ajánlattevő feladata a Budapesti Agglomerációs Vasúti Stratégia 1., 80. és 120. vonalszakaszra 
vonatkozó megállapításait is figyelembe véve, az „IKOP-2.1.0-15 - NEMZETKÖZI (TEN-T) VASÚTI ÉS VÍZI 

ELÉRHETŐSÉG JAVÍTÁSA” pályázati felhíváshoz tartozó megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon 
elemzés elkészítése, ezen felül az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 

23.) „a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról” szerinti vizsgálati 
dokumentáció, valamint a klímakockázati elemzés elvégzése is. A dokumentumok leszállítását követően 

a Nyertes ajánlattevőnek 12 hónapig rendelkezésre kell állnia, és az IKOP Plusz útmutató
megjelenését követően, az abban foglaltak szerint Ajánlatkérő írásbeli felszólítására 30 napon belül 

frissítenie kell az elkészült
dokumentumokat. Amennyiben a szerződés hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül az IKOP 

Plusz útmutató nem jelenik meg,
úgy ezen időtartamot követően a szerződés hatályát veszti és a Nyertes ajánlattevőnek az erre 

vonatkozó teljesítési, Ajánlatkérőnek
fizetési kötelezettsége megszűnik.

nemzeti
Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló)

2022.II. 2022.III. 

30.

Megbízási szerződés: Mérnök tanácsadási és 
tervvéleményezési szolgáltatásra a „Budapest-Kelenföld - 

Ferencváros vasútvonal-szakasz kapacitásbővítésének építési 
munkái (Déli körvasút II. ütem)” megnevezésű kiemelt 

projektben

Nyertes Ajánlattevő feladata a "Budapest-Kelenföld - Ferencváros vasútvonal-szakasz 
kapacitásbővítésének építési munkái (Déli körvasút II. ütem)” megnevezésű kiemelt projektben 

tervvéleményezés, mérnök tanácsadás.
uniós Nyílt eljárás 2022.II. 2027.IV. 

31.

„Az Európai Parlament és a Tanács 2016/797/EK Irányelve, 
illetve a 413/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti EK 
(NoBo) és NSZ (DeBo) hitelesítési eljárás lefolytatása, 

beleértve az alrendszerek együttműködésének 
(rendszerintegritás) megfelelőségigazolását elővárosi 

vasútvonal-fejlesztésekhez, valamint meglévő és hiányzó 
vasúti megállóhelyek, állomások utasforgalmi létesítményei 

tervezési feladatához kapcsolódó tanúsításokra” eljárás 4 
részből álló megbízási eljárás az alábbi főbb részekkel és 

becsült mennyiségekkel

Nyertes Ajánlattevő feladata a 71. vv. Rákospalota-Vácrátót-Vác (kiz.) vonalszakasz, 142. vv. Kőbánya - 
Kispest (bez.) -Kecskemét (kiz.) vonalszakasz, 80a vv. Kőbánya felső (bez.) -Rákosliget (bez.) 

vonalszakasz, Külső Körvasúton Rákosfalva, Rákosszentmihály, Újpalota, és Pestújhely, valamit 40a 
vonalon Alberfalva vasútállomások fejlesztésének Nobo tanúsítása: 

1. rész: A Rákospalota-Újpest–Vácrátót–Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése előkészítésének 
tanúsítása.

2. rész: A Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét vasútvonal elővárosi célú fejlesztése és villamosítása 
előkészítésének tanúsítása.

3. rész: A Kőbánya felső–Rákosliget vasútvonal rekonstrukciója, valamint a Rákos–Gyömrő szakaszon 
megállóhelyek, állomások létesítése, felújítása, átépítése tervezésének tanúsítása.

4. rész: Hiányzó vasúti megállóhelyek és állomások utasforgalmi létesítményei tervezésének tanúsítása.

uniós Nyílt eljárás 2022. I. 2023.IV. 

32. Kelenföldi Duna-parti sétány tervezése 

Nyertes Ajánlattevő feladata: 3,6 km hosszú gyalogos és kerékpáros sétány tervezése zöldsávval, 
legalább 20 m szélességben. Minimum 4 db 500-1500 m2 közötti rekreációs terület, az Új Duna-híd 

budai hídfőtér tájépítészeti tervezése és
gyalogos- kerékpáros híd tervezése a Keserű ér felett. Kiviteli terv szintig való tervezés: Kopaszi gáttól a 

Keserű-érig, vázlattervi szintig való tervezés: Keserű-értől a Hosszúréti patakig.

uniós Nyílt eljárás 2022. I. 2024.I. 

33.

Tervezési szerződés Budapest, XIV. kerület Füredi utca – 
Budapest XVI. kerület Rákosi út vonalában létesítendő 
különszintű közúti átvezetés engedélyezési terv szintű 

előkészítésére

Nyertes Ajánlattevő tervezési feladata a tárgyi különszintű keresztezés módjának (alul- vagy felüljáró), 
illetve a hozzá kapcsolódó gyalogos és kerékpáros átvezetés megvalósítási lehetőségeinek vizsgálata 

döntés-előkészítő tanulmány keretében (költséghatékonysági vizsgálatot, zaj és levegőminőségi 
vizsgálatot tartalmazóan), illetve a kiválasztott változatra vonatkozó engedélyezési tervek leszállítása, 

hatósági engedélyezési eljárások lefolytatása, engedélyek megszerzése, illetve a hatósági 
engedélyekben foglalt előírások tervdokumentációban történő átvezetése után tenderdokumentáció 

leszállítása. Tervezési feladat ezeken felül dokumentált forgalomszámlálás, HÉSZ megalapozó 
munkarészek elkészítése, kisajátítási tervek, bontási és felújítási tervek készítése. Továbbá az 

engedélyezési tervek alapján lehetséges teljeskörű hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatása, 
valamint a szükséges kezelői, üzemeltetői, tulajdonosi és egyéb jóváhagyások megszerzése.

uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2023. I. 

34. Mérnök tanácsadói szolgáltatások (Kelenföld IMCS)
Nyertes Ajánlattevő feladata általános, infrastruktúrával kapcsolatos, illetve építőmérnöki, mérnök 

tanácsadói, költség szakértői szolgáltatások elvégzése.
uniós Nyílt eljárás 2022. I. 2023. II. 



  

35. Állandó könyvvizsgálói feladatok ellátására irányuló 
közbeszerzési eljárás

Nyertes Ajánlattevő könyvvizsgáló feladata a 2022-24 közötti üzleti években, hogy gondoskodjon a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, ennek során 
mindenek előtt annak megállapításáról, hogy az Ajánlatkérő számviteli törvény szerinti beszámolója 

megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e az Ajánlatkérő vagyoni és 
pénzügyi helyzetéről, működésének eredményéről. 

A számviteli törvény szerint elkészített éves beszámoló (mely tartalmazza a mérleget, 
eredménykimutatást, kiegészítő mellékletet és üzleti jelentést) valódiságának és szabályszerűségének 

felülvizsgálata, a Számviteli törvény és a létesítő okirat előírásai betartásának ellenőrzése és ennek 
alapján a független könyvvizsgálói jelentés elkészítése.

nemzeti
Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló)

2022. II. 2025.II. 

36. Gépjárművek bérlésére irányuló szolgáltatás megrendelése
Nyertes Ajánlattevő feladata 9 darab felsővezetői személygépkocsi és 15 darab egyéb személygépkocsi 

48 hónap időtartamban való biztosítása bérleti szerződés keretében.
uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2023.I.

37. Takarítási szolgáltatások beszerzése 2022

Nyertes Ajánlattevő feladata takarítási szolgáltatások elvégzése 2022. december 31-ig szóló időtartamra 
a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt., mint Ajánlatkérő (Megrendelő) Central Business 

Center (CBC) irodaház I., II., III., IV., VI. és VIII. emeletén lévő bérleményeiben 4398,09 m2 
alapterületen, és a Margit Palace földszintjén lévő bérleményében 256,6 m2 alapterületen, 

mindösszesen: 4654,69 m2 alapterületen. Nyertes Ajánlattevőnek az alábbi takarítási szolgáltatásokat 
szükséges elvégeznie:

- rendszeres takarítás (napi, illetve heti rendszerességgel elvégzendő feladatok);
- ügyeleti takarítás;

- nagytakarítás.

nemzeti
Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló)

2022. I. 2022. IV. 

38. Recsk Nemzeti Emlékpark tárgyú tervezési szolgáltatás 
megrendelése

Nyertes Ajánlattevő feladata generáltervezői szerződés keretében vázlat-engedélyes és  kiviteli tervek 
teljeskörű elkészítése és engedélyeztetése

A tervezéssel érintett terület mérete: kb: 68.880 m2
uniós

Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás

2022. I. 2023. I. 

39. Hortobágyi Deportálások Emlékhelye tárgyú tervezési 
szolgáltatás megrendelése

Nyertes Ajánlattevő  feladata generáltervezői szerződés keretében vázlat-engedélyes és  kiviteli tervek 
teljeskörű elkészítése és engedélyeztetése

A tervezéssel érintett terület mérete: kb. 32.177 m2
uniós

Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás

2022. II. 2022. IV. 

40. Recski Nemzeti Emlékpark infrastruktúra mérnöki feladatok

A Recski Nemzeti Emlékpark megközelítésének javítására és a tervezett építmények üzembiztonságának 
és használhatóságának biztosítása céljából külső infrastruktúra fejlesztésének és kiépítésének 

tervezéséhez kapcsolódóan (a községet és az Emlékpark bejáró útját összekötő külterületi út fejlesztése, 
és az Emlékparkot kiszolgáló ivóvízvezeték kiépítése) Ajánlatkérő (Megbízó) részére mérnöki 

közreműködés ellátása szükséges a Műszaki leírás tartalma szerint.

nemzeti
Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló)

2022. I. 2022. IV. 

41.
Független mérnök-tanácsadói feladatok ellátására irányuló 
keretmegállapodás a Csepel közpark kék-zöld infrastruktúra 

hálózat tárgyban

Nyertes Ajánlattevő feladata a felsorolt beruházások (ATM, Csepel közpark, Csepel közparkhoz 
kapcsolódó kék-zöld infrastruktúra hálózat - wetland, BMX Pálya) megvalósításához szükséges tervezési 

feladatokhoz (koncepció/vázlatterv, engedélyezési terv, kiviteli terv) és a kivitelezési közbeszerzési 
eljárás lefolytatásához kapcsolódó független mérnök-tanácsadói, tervellenőri feladatok ellátása.

uniós Nyílt eljárás 2022. I. 2023. IV. 

42. Óbudai Egyetem Campus tárgyú tervezési szolgáltatás 
beszerzése

Tervpályázat lefolytatását követően a Nyertes Ajánlattevővel (Tervezővel) hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás lefolytatása, melynek eredményeképpen tervező feladata 

koncepcióterv/engedélyezési terv/kiviteli terv elkészítése.
uniós

Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás

2022. III. 2024. I.

43. Óbudai Egyetem Campus fejlesztése - Tervpályázati eljárás
A kijelölt fejlesztési területre az előzetes tervezési program és az előkészítés során elkészülő 

hatástanulmányok információi alapján építészeti tervpályázat lebonyolítása a Tervező kiválasztásához.
uniós

Nyílt 
eljárás/tervpályázat

2022.II. 2022. III. 

44. Gellért-hegyi közpark megújítása - Mérnöki tanácsadás Nyertes Ajánlattevő feladata 88 mérnöknap időtartamban mérnök tanácsadási feladatok ellátása. nemzeti
Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló)

2022. II. 2022. III. 

45. Gellért-hegyi közpark megújítása - Tervpályázat műszaki 
lebonyolítója

Nyertes Ajánlattevő feladata a tervpályázat műszaki lebonyolítása a meghívásos eljárás esetén 6-8 
hónap időtartamban.

uniós
Versenyújranyitás 

keretmegállapodásból
2022. III. 2023. I.



  

46. Gellért-hegyi közpark megújítása - Tervpályázati eljárás
A Gellért-hegyi közpark megújítására irányuló tervpályázati kiírás.

uniós
Nyílt 

eljárás/tervpályázat
2022. III. 2023. I. 

47. Városmajor megújítása tárgyú tervezési szolgáltatás 
beszerzése

Ajánlatkérő a Városmajor megújítása tájépítészeti tervpályázat nyertesével hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás útján tervezési szerződést köt a Városmajor engedélyezési és kiviteli terveinek 

elkészítése érdekében. 
uniós

Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás

2022. II. 2023. I. 

48.
Fővárosi és városkörnyéki erdők klímavédelmi és ökológiai 
célú fejlesztése erdőgazdálkodási és faállomány-védelmi 
eszközökkel - Szakmai mérnöki szolgáltatás beszerzése

Nyertes Ajánlattevő feladata a Faállomány-védelmi programhoz kapcsolódó szakmérnök feladatok 
ellátása, melynek keretében felméri az ápolási és növényvédelmi feladatokat, előírja azokat a vállalkozó 

részére és ellenőrzi a vállalkozó által készre jelentett tevékenységeket. Szerződésének tervezett 
határideje: 2023.11.15. A növényvédelemmel érintett faállomány száma kb. 12.000 egyed; a faápolással 

érintett faállomány száma kb. 3000 egyed.

uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2023. IV. 

49.
Fővárosi és városkörnyéki erdők klímavédelmi és ökológiai 
célú fejlesztése erdőgazdálkodási és faállomány-védelmi 

eszközökkel -  Faállomány védelmi szolgáltatás beszerzése

Nyertes Ajánlattevő feladata a Faállomány-védelmi programhoz kapcsolódó, a szakmérnök által kiírt 
növényvédelmi és faápolási feladatok elvégzése és azok készre jelentése. Szerződésének tervezett 

határideje: 2023.11.15. A növényvédelemmel érintett faállomány száma kb. 12.000 egyed; a faápolással 
érintett faállomány száma kb. 3000 egyed.

uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2023. IV. 

50.
Környezetvédelmi tervezés  - ATM tervezési területhez 

kapcsolódóan

Környezetvédelmi tervezés  - ATM tervezési területhez kapcsolódóan 
(1. Tényfeltáró záródokumentáció készítése; 

2.	 Monitoring terv készítése – opcionális
3.	 Kármentesítési terv (beavatkozási terv) készítése – opcionális) 

nemzeti
Kbt. 112. § (1) bekezdés 

b) pont nyílt eljárás 
(hirdetménnyel induló)

2022. II. 2022. IV. 

51.
Speciális, anonimizált, aggregált, konkrét személyhez nem 

kapcsolható cellainformáción alapuló adatelemzési 
szolgáltatás beszerzése

Nyertes Ajánlattevő feladata adatelemző feladatok ellátása, amely a telekommunikációs szolgáltató 
saját anonimizált, aggregált, konkrét személyhez nem kapcsolható cellainformációs adatai alapján a 
budapesti agglomerációs térségben közlekedők honnan-hova utazási mátrixát állítja elő.  A munka 

végeredménye egy dinamikus térkép és egy adatokat tartalmazó, tovább elemezhető adattábla.

nemzeti

Hirdetmény nélküli 
tárgyalásos eljárás 

(speciális jogszabályok 
alapján csak az 

adatgazda végezheti az 
elemzést)

2022. II. 2022. III. 

52.
Mérnök tanácsadási szolgáltatás a Józsefvárosi pályaudvar 

területének fejlesztéséhez

Nyertes Ajánlattevő feladata a Józsefvárosi pályaudvar területének fejlesztéséhez szükséges 
mérnöktanácsadási szolgáltatások ellátása. A különböző felmérési és tervezési munkák előkészítéséhez, 

beszerzéséhez és lebonyolításához szükséges tanácsadás.
nemzeti

Kbt. 112. § (1) bekezdés 
b) pont nyílt eljárás 

(hirdetménnyel induló)
2022. II. 2025. III. 

53. Felmérések, sétány és közterület tervezés a Józsefvárosi 
pályaudvar területének fejlesztéséhez 

Nyertes Ajánlattevő feladata építészeti, geodéziai, geofizikai, növényzetfelmérések elvégzése, valamint 
a kelet-nyugati sétány és egyéb közterületek tervezése.

uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2024. II. 

54. Mérnök tanácsadási szolgáltatás a Rákosrendezői pályaudvar 
területének fejlesztéséhez

Nyertes Ajánlattevő feladata a Rákosrendezői pályaudvar területének fejlesztéséhez szükséges mérnök 
tanácsadási szolgáltatások ellátása. A különböző felmérési és tervezési munkák előkészítéséhez, 

beszerzéséhez és lebonyolításához szükséges tanácsadás.
uniós Nyílt eljárás 2022. II. 2025. III. 


	Munka1

