
Eljárástípus

beszerzés / 

közbeszerzés

Észak-budai fűtőmű, kémény felújítása I. ütem Fejlesztési főosztály Beszerzés

Észak-budai fűtőmű, kémény felújítása I. ütem

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
DEBÉV GENERÁL Építőipari, Kereskedelmi 

és Szolgáltató Kft.
49 521 924 Ft 2021.03.26 2021.05.10

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 Danfoss Kft. 90 000 000 Ft 2021.02.11 2024.02.11

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 Purecon Plus Kft. 180 000 000 Ft 2021.04.12 2024.04.12

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 Horoszcoop Kft. 7 680 000 Ft 2021.05.18 2025.05.18

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 S&T Consulting Kft. 544 404 822 Ft 2021.04.15 2024.04.15

Gépjárművek mosatása keretszerződés

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés Gépjárművek mosatása keretszerződés 2020.07.07
Lánczi&Lánczi Kereskedelmi és Szolgáltató 

Kft.
5 500 000 Ft 2021.05.04 2023.05.04

Távhővezetéki aknák munkái Fenntartási igazgatóság Közbeszerzés
Távhővezetéki aknák utólagos vízszigetelési és egyéb 

szakipari munkái.
2020.07.07 TERRA-21. Közmű- és Mélyépítő Kft. 180 000 000 Ft 2021.01.14 2024.01.14

                                                                A FŐTÁV Nonprofit Zrt. Beszerzési Bizottsága által megtárgyalt, elfogadott beszerzések és szerződéskötések 2021.01.01.

Beszerzés elnevezése Igénylő terület Beszerzés tárgyának rövid bemutatása, indoklása Jóváhagyás időpontja Nyertes ajánlattevő Szerződéses összeg (nettó)
Szerződés hatálya

(-tól , -ig/határozatlan)



Távhőtechnológiai rendszerek csővezetékeinek 

és szerkezeteinek festése, szigetelése 
Fenntartási igazgatóság Közbeszerzés

Távhőtechnológiai rendszerek csővezetékeinek és 

szerkezeteinek festése, szigetelése.
2020.08.26 Terra-21. Közmű- és Mélyépítő Kft. 99 000 000 Ft 2021.01.14 2023.01.14

„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 Turizmus Kft. 14.000.000,- Ft keretösszeg 2021.02.01 2023.02.01

Tűzvédelmi szolgáltatások Biztonsági főosztály Beszerzés Tűzvédelmi szolgáltatások 2021-2023. 2020.10.20 ProfiGram Zrt. 14 900 000 Ft 2021.02.12 2023.02.12

Effektor fejlesztés, fejlesztési keretszerződés Informatikai főosztály Beszerzés Effektor fejlesztés, fejlesztési keretszerződés. 2020.10.20 ALOHA Informatika Kft. 14.900.000,- Ft keretösszeg 2021.02.16 2023.02.16

Keretszerződés Fenntartási igazgatóság Beszerzés

Keretszerződés a hőtermelő berendezések ventilátorainak, 

füstgázcsappantyúinak karbantartására és javítására. 3 éves 

szerződés.

2020.10.20 Trans Lex Work Kft. 45 000 000 Ft 2021.03.23 2024.03.23

Keretszerződés Fenntartási igazgatóság Beszerzés
Keretszerződés a hőközponti hőfogyasztásmérők 

részegységeinek hitelesítésére.
2020.10.20 CAROL-VÍZ Méréstechnikai Kft. 49 900 000 Ft 2021.02.22 2024.02.22

Tűzfal csere Informatikai főosztály Beszerzés Tűzfal csere. (SD-WAN kialakítás) 2020.10.20 T-Systems Magyarország Zrt. 9 499 896 Ft 2021.06.08 2022.06.08

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 Electool Hungary Kft. 12 500 000 Ft 2021.01.28 2022.01.28

Szerződéskötés
Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Beszerzés

Kazánok hideg-meleg üzemi reteszvizsgálatainak 

elvégzésére vonatkozó, 3 éves időtartamra történő 

szerződéskötés.

2020.11.03 PIROMÁK Mérnöki Kft. 5 796 000 Ft 2021.01.01 2022.12.31

Nyomástávadók beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés

Hőközponti munkákhoz szükséges nyomástávadók 

beszerzése
2020.12.01 Microsensor Kft. 45 000 000 Ft 2021.02.26 2023.02.26

Külső hőmérséklet és merülő érzékelők 

beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés

Hőközponti munkákhoz szükséges külső hőmérséklet és 

merülő érzékelők beszerzése
2020.12.01 IAS Automatika Kft. 8 000 000 Ft 2021.03.30 2023.03.30

Emisszió mérő rendszerek üzemeltetése és 

karbantartása
Stratégiai Igazgatóság Közbeszerzés

Folyamatos emisszió mérő rendszerek üzemeltetése és 

karbantartása a FŐTÁV Zrt. Telephelyein.
2020.12.01 Stieber Levegőtisztaság-védelmi Bt. 18 640 000 Ft 2021.04.30 2024.04.30

Kémény emelőgép üzemeltetési szerződés
Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Beszerzés

Észak-budai fűtőmű kémény emelőgép üzemeltetési 

szerződés
2020.12.15 Kritik Web Kft. 9 908 000 Ft 2021.03.25 2024.02.28

Appentum "Robot" Szoftver bérlése 1 évre és a 

bevezetéshez szükséges fejlesztési órák 

beszerzése

Kapcsolati és 

üzletfejlesztési 

igazgatóság

Beszerzés
Appentum "Robot" Szoftver bérlése 1 évre és a 

bevezetéshez szükséges fejlesztési órák beszerzése.
2021.01.05 Appentum Kft. 14 000 000 Ft 2021.05.27 2022.05.27

Internet proxy rendszer cseréje és felhő alapú 

szolgáltatás bevezetése
Biztonsági főosztály Beszerzés

Internet proxy rendszer cseréje és felhő alapú szolgáltatás 

bevezetése.
2021.01.05

Geotermikus projekt (AGE-FŐTÁV) 

projektvezetési feladatainak ellátása

Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Beszerzés

Geotermikus projekt (AGE-FŐTÁV) projektvezetési 

feladatainak ellátása, a projekt első kútjának megfúrását 

követő go-no go döntés meghozataláig (várhatóan 2021. 

szeptember), de legkésőbb 2021.12.31-ig.

2021.01.05

LIFE mobil applikáció Informatikai főosztály Beszerzés LIFE mobil applikáció 2021.01.19 Bitnet Group Kft. 14 800 000 Ft 2021.05.27 2021.09.27

Irodaszer keretszerződés

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés 
Irodaszer keretszerződés 24 hónapra vagy keretösszeg 

kimerüléséig.
2021.01.19 I-COM Irodaellátás Kft. 14 900 000 Ft 2021.05.18 2023.05.18

Általános költöztetési és szállítási feladatok 

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés
Általános költöztetési és szállítási feladatok ellátására 

keretszerződés.
2021.01.19 FŐSPED Kft. 14 900 000 Ft 24 hónap

FŐTÁV Zrt. telephelyein lévő épületek irodai, 

közösségi és ügyfélszolgálati helységeinek 

bútorozása

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Közbeszerzés 
Főtáv Zrt. telephelyein lévő épületek irodai, közösségi és 

ügyfélszolgálati helységeinek bútorozási keretszerződése.
2021.01.19

Szárazépítési anyagok beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés

Hőközponti felújítások során a befejező építőmesteri 

munkákhoz szárazépítési anyagokra (szárazvakolatok, 

különböző típusú falazó téglák stb.) van szükség. 24 hónapos 

keretszerződés.

2021.01.19

Hőcserélők beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés

A hőközpontok modul rendszerű felújításaihoz, valamint a 

hőközpontokban üzemelő hőcserélők meghibásodási 

cseréihez új hőcserélőt kell biztosítani. 
2021.01.19

Mágnesszelepek beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés

A hőközponti teljes felújítások, valamint a távfelügyeletbe 

kötési projektek esetén is automatatöltés kerül kiépítésre a 

hőközpontokba. A töltési vezetékbe egy mágnesszelepet 

szükséges beépíteni az automatatöltés kiépítésének az 

érdekében. 

2021.01.19



Távhő-elosztóvezeték felújítása (Frangepán 

utca)

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

XIII. kerület Frangepán utcai DN250-es védőcsatornás távhő-

elosztóvezeték felújítása.
2021.01.19

Távhő-gerincvezeték felújítása (Visegrádi utca)
Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

XIII. kerület Visegrádi utcai DN300-as védőcsöves távhő-

gerincvezeték felújítása.
2021.01.19

Távhő-gerincvezeték felújításához engedélyezési 

és kiviteli tervek készítése (Röppentyű utca)

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

XIII. kerület Röppentyű utcai 2xDN600-as U-elemes 

védőcsatornás távhő-gerincvezeték felújításához 

engedélyezési és kiviteli tervek készítése.

2021.01.19

Oszlopos távhővezeték átépítéséhez 

engedélyezési és kiviteli tervek készítése 

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

XIX. kerület Alsó erdősoron a 2xDN600-as vasbeton térszint 

feletti, oszlopos távhővezeték Kispesti Erőmű telekhatáránál 

lévő 59-0010-1 és 59-2-0010-5 jelű oszlopok közötti 

szakaszának átépítéséhez engedélyezési és kiviteli tervek 

készítése.

2021.01.19

Oszlopos távhővezeték A002005 (59-2-3810) és 

A002015 (59-2-3815) jelű csomópontok közötti 

szakaszának átépítéséhez engedélyezési és 

kiviteli tervek készítése.

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

XIX. kerület Alsó erdősoron a 2xDN600-as vasbeton térszint 

feletti, oszlopos távhővezeték A002005 (59-2-3810) és 

A002015 (59-2-3815) jelű csomópontok közötti szakaszának 

átépítéséhez engedélyezési és kiviteli tervek készítése.

2021.01.19

Távhő-bekötővezetékének felújítása (Virág u. 18-

26.)

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

IV. kerület Virág u. 18-26. P001501 jelű fogyasztó DN100-as 

távhő-bekötővezetékének felújítása.
2021.01.19

Védőcsatornás távhő-elosztóvezeték felújítás I. 

üteme (Kiss János alt. u. - Kossuth L. utcai)

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

XXI. kerület Kiss János altábornagy u. - Kossuth Lajos utcai  

DN250-es, DN200-as védőcsatornás távhő-elosztóvezeték 

felújítás I. üteme.

2021.01.19

Védőcsatornás távhő-elosztóvezeték felújítása 

(Nyírpalota utcai)

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

XV. kerület Nyírpalota utcai DN250-es védőcsatornás távhő-

elosztóvezeték felújítása. 
2021.01.19

Távhő-bekötővezetékének felújítása (Mázsa u. 9)
Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

X. kerület Mázsa u. 9. P002862 jelű fogyasztó DN100-as 

távhő-bekötővezetékének felújítása.
2021.01.19

Távhő-elosztóvezeték felújítása (Nándorfejérvári 

út )

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

XI. kerület Nándorfejérvári út – Barázda utcai DN150-es 

távhő-elosztóvezeték felújítása.
2021.01.19

Védőcsatornás távhővezeték felújítása ( Szent 

György tér Oroszlános udvar területén)

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

I. kerület Szent György tér Oroszlános udvar területén lévő 

DN250-es védőcsatornás távhővezeték felújítása.
2021.01.19

Vasbeton oszlopos távhővezeték kiváltása
Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

XI. kerület Budafoki út - Dombóvári úti csomópontban a 

Budafoki út feletti hídszerkezeten lévő 2xDN600-as vasbeton 

oszlopos távhővezeték kiváltása.

2021.01.19

Műtárgy tervezése, építése 13 db címen 
Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

Műtárgy  tervezése, építése 13 db címen. (9 db címen csak 

kivitelezés, 4 db címen tervezés és kivitelezés)
2021.01.19

Távhővezeték-bővítés I. ütem kivitelezése 

(Pannónia utca)

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

XIII. ker. Pannónia utcai 2xDN400-as távhővezeték-bővítés I. 

ütem kivitelezése.
2021.01.19

Távhővezeték-bővítés II. üteme  (Pannónia utca)
Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

XIII. kerület Pannónia utcai 2xDN400-as távhővezeték-

bővítés II. üteme az V. kerület Markó utcától a Bank utcáig. 
2021.01.19

Belváros távhőellátás megteremtése -  gerinc 

távhővezeték létesítése az Apácai Csere János 

utcán

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

Belváros távhőellátás megteremtése -  az Erzsébet hídi A5 

aknától 2xDN250 méretű gerinc távhővezeték létesítésével 

az Apácai Csere János utcán.

2021.01.19

Belváros távhőellátás megteremtése -  a 

Városháza utcai  távhővezeték továbbépítésével 

a Deák tér irányába

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

Belváros távhőellátás megteremtése -  a Városháza utcai 

2xDN250 méretű gerinc távhővezeték továbbépítésével a 

Deák tér irányába.

2021.01.19

Galvani híd projekt stratégiai gerincvezeték 

kiépítése (Budai oldali szivattyúháztól a pesti 

oldali Illatos útig), szivattyúház telepítésével 

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

Galvani híd projekt DN800-as és DN700-as stratégiai 

gerincvezeték kiépítése (Budai oldali szivattyúháztól a pesti 

oldali Illatos útig) szivattyúház telepítésével. Kiviteli tervezés 

2021-ben, kivitelezés 2023-2028. évek között.

2021.01.19

Galvani híd projekt stratégiai gerincvezeték 

kiépítése (Budai oldali szivattyúháztól a 

Kelenföldi Erőműig)

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

Galvani híd projekt DN800-as stratégiai gerincvezeték 

kiépítése (Budai oldali szivattyúháztól a Kelenföldi Erőműig). 

Kiviteli tervezés 2021-ben, kivitelezés 2023-2028. évek 

között.

2021.01.19

Távhő-gerincvezeték építése a Stefánia út a 

Dózsa Gy. út (Városligeti Színház 

lecsatlakozásáig) közötti szakaszon

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

XIV. kerület Ajtósi Dürer soron 2xDN300-as távhő-

gerincvezeték építése a Stefánia út a Dózsa Gy. út 

(Városligeti Színház lecsatlakozásáig) közötti szakaszon 550 

nyvfm előreszigetelt távhővezetékkel.

2021.01.19

Újpesti Erőmű déli ágának térszint feletti 

vezetékének kapacitás bővítése 

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

Újpesti Erőmű déli ág 2xDN700-as térszint feletti 

vezetékének kapacitásbővítése 1 db DN1000-as vezeték 

melléépítésével az Újpesti Erőműtől a Madridi útig. Kiviteli 

tervezés 2021-2022-ben, kivitelezés 2023-2025. évek között.

2021.01.19



Szerelvény, gépészeti berendezések cseréje, 

beépítése 

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

Szerelvény, gépészeti berendezések cseréje, beépítése 4 

helyszínen. 
2021.01.19

Szerelvény csere és egyéb beruházási munkák 
Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés Szerelvény csere és egyéb beruházási munkák 3 helyszínen. 2021.01.19

Adó- és számviteli tanácsadás 24 hónapra
Pénzügyi és számviteli 

főosztály
Közbeszerzés Adó- és számviteli tanácsadás 24 hónapra. 2021.01.19

Liget hűtés gépház átalakítás
Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés Liget hűtés gépház átalakítás. 2021.02.02 TERRA-21. Közmű- és Mélyépítő Kft. 588 999 997 Ft 2021.03.01 2021.07.10

Honeywell EBI karbantartás Informatikai főosztály Beszerzés Honeywell EBI karbantartás 2021.02.02 Honeywell Szabályozástechnikai Kft. 44 730 000 Ft 2021.03.31 2022.03.31

Észak-budai fűtőmű új PTVM kazánok 

beszerzése

Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Közbeszerzés

Környezetvédelmi jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez 

PTVM típusú, vagy azzal egyenértékű új kazánok (3 db) 

beszerzése és installálása.

2021.02.02

Hőközponti impulzusadós hidegvízmérők 

hitelesítésre, felújítására  
Fenntartási Igazgatóság Beszerzés

Az elszámolás részét képező 3 200 db FŐTÁV tulajdonú 

hőközponti hidegvízmérő hitelesítése, felújítása szükséges a 

vonatkozó kormányrendelet szerint. 36 hónapos 

keretszerződés megkötése.

2021.02.02

Karimák beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés

A hőközponti modulok gyártásához, a hőközpontok teljes 

felújítási installációs munkáihoz, valamint a hibaelhárítási 

munkákhoz különböző méretű és nyomásfokozatú karimák 

kerülnek beépítésre. A szükséges karimákat beszerzési 

eljárás lefolytatásával 24 hónapos időszakra szeretnénk 

biztosítani.

2021.02.02 BGV Special Distributor Kft. 8 000 031 Ft 2021.05.27 2023.05.27

Visszafolyásgátló visszacsapó szelepek  

beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés

A hőközponti teljes felújítások, valamint a távfelügyeletbe 

kötési projektek esetén is automatikus hidegvizes töltés kerül 

kiépítésre a hőközpontokba. A töltési vezetékbe egy 

visszafolyásgátló visszacsapó szelepet szükséges beépíteni. 

24 hónapos keretszerződés.

2021.02.02

ELO licencek beszerzése (Stadtwerke), követési 

díjjal
Jogi főosztály Közbeszerzés ELO licencek beszerzése (Stadtwerke), követési díjjal. 2021.02.02

HP penge szerverek, adattároló és 

kiegészítőinek átalánydíjas gyártói támogatása 

2021. évre

Informatikai főosztály Közbeszerzés
HP penge szerverek, adattároló és kiegészítőinek 

átalánydíjas gyártói támogatása 2021. évre.
2021.02.09

Dolgozói és vezetői mobil telefonkészülékek és 

tartozékaik beszerzése
Informatikai főosztály Közbeszerzés

Dolgozói és vezetői mobil telefonkészülékek és tartozékaik 

beszerzése.
2021.02.09

Memória bővítés és processzor csere HP 

szerverekbe
Informatikai Főosztály Közbeszerzés Memória bővítés és processzor csere HP szerverekbe. 2021.02.09

Stadtwerke Tagvállalati HR integráció tervezési 

és fejlesztési feladatainak támogatása
Informatikai Főosztály Közbeszerzés

Stadtwerke Tagvállalati HR integráció tervezési és fejlesztési 

feladatainak támogatása.
2021.02.09

Stadtwerke Tagvállalati konszolidáció tervezési 

és fejlesztési feladatainak támogatása
Informatikai Főosztály Közbeszerzés

Stadtwerke Tagvállalati konszolidáció tervezési és fejlesztési 

feladatainak támogatása.
2021.02.09

Hanggátló fal építése (Vahot utca 6.) 
Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

Hanggátló fal építése a Vahot utca 6. címen épülő fűtés-

hűtés tető szinti berendezéseihez.
2021.02.09

Közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása
Közbeszerzési és 

Beszerzési Főosztály
Közbeszerzés

Közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása, dr. Rácz Zsolt 

Ügyvédi Iroda.
2021.02.09 dr. Rácz Zsolt Ügyvédi Iroda 2021.02.04 2021.10.04

Távhővezetékek és műtárgyaik statikai 

felülvizsgálata

Szolgáltatási 

igazgatóság
Beszerzés

Ellenőrző statikai vizsgálatok jogszabály szerint hidakon, 

MÁV pályák feletti távhővezetékeken évente egyszer. 

Magasvezetésű távhővezetékek tartószerkezeteinek statikai 

vizsgálat 3 évente egyszer. Távhővezetéki műtárgyak, aknák 

eseti jellegű statikai vizsgálata.

2021.02.23

Főtáv Intranet újrabevezetés Informatikai Főosztály Közbeszerzés Főtáv Intranet újrabevezetés. 2021.02.23

Távhővezetéki aknák villamos karbantartási 

munkáira és érintésvédelmi felülvizsgálat 

elvégzésére 

Fenntartási igazgatóság Beszerzés

Új keretszerződés megkötése távhővezetéki aknák villamos 

karbantartási munkáira és érintésvédelmi felülvizsgálat 

elvégzésére.

2021.02.23

Rózsakerti Fűtőmű hőforrásoldali korszerűsítése
Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Beszerzés Rózsakerti Fűtőmű hőforrásoldali korszerűsítése. 2021.02.23

Hőközponti munkákhoz szükséges szivattyúk 

beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Közbeszerzés

Hőközponti modulok (fűtési és HMV) gyártásához, a 

hőközponti teljes felújítások megvalósításához, valamint a 

hőközponti hibák elhárításához különböző méretű fűtési, 

HMV és zsompszivattyúkat használunk fel.  36 hónapos 

keretszerződés.

2021.02.23



Hőközponti munkákhoz szükséges tömegáram 

és differenciál nyomásszabályozók beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés

Hőközponti primer modulok gyártásához, valamint a 

hőközponti hibák elhárításához különböző méretű 

nyomáskülönbség szabályozó és térfogatáram korlátozó 

berendezések kerülnek beépítésre. A berendezéssel állítjuk 

be az egyes távhőszolgáltatással ellátott épületekbe a 

szükséges primer fűtővíz maximális tömegáramát. 24 

hónapos keretszerződés.

2021.02.23

ABB gyártmányú frekvenciaváltók karbantartása 

és eseti hibaelhárítása
Fenntartási igazgatóság Beszerzés

ABB gyártmányú frekvenciaváltók karbantartása és eseti 

hibaelhárítása.
2021.03.09

Veszélyes és nem veszélyes termelési 

hulladékok elszállítása
Stratégiai igazgatóság Beszerzés

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. tevékenységei során keletkező 

veszélyes és nem veszélyes termelési hulladékok 

elszállítása.

2021.03.09

Rákoskeresztúri fűtőmű közös üzemi relés 

rendszer PLC-vel történő kiváltása

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Beszerzés

Rákoskeresztúri fűtőmű közös üzemi relés rendszer PLC-vel 

történő kiváltása.
2021.03.09

Észak-budai fűtőmű középfeszültségű elosztó 

felújítása és áramváltó csere

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Beszerzés

Észak-budai fűtőmű középfeszültségű elosztó felújítása és 

áramváltó csere.
2021.03.09

Rózsakerti gázmotor javítása és E30 

középkarbantartásának elvégzése, valamint 2 

éves karbantartási szerződés megkötése 

Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Közbeszerzés

Rózsakerti gázmotor javítása és E30 középkarbantartásának 

elvégzése, valamint 2 éves karbantartási szerződés 

megkötése.

2021.03.09

Rákoskeresztúri fűtőmű kémény felújítása

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés Rákoskeresztúri fűtőmű kémény felújítása. 2021.03.09

Eseti jellegű kertészeti munkák

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés
FŐTÁV telephelyeken eseti jellegű kertészeti munkák 

elvégzése.
2021.03.23 FŐKERT Nonprofit Zrt. 10 000 000 Ft 2021.04.27 2022.04.27

Eseti jellegű rágcsáló, rovarirtás, állati tetem 

eltávolítása, fertőtlenítés

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés
FŐTÁV telephelyeken eseti jellegű rágcsáló, rovarirtás, állati 

tetem eltávolítása, fertőtlenítés.
2021.03.23 AESCALUP & PAZOKI Kft. 14 900 000 Ft 2021.06.01 2022.10.30

Tisztítószer beszerzés

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés Tisztítószer beszerzés. (keretszerződés) 2021.03.23

Vision Folyamatmegjelenítő Rendszer upgrade Informatikai főosztály Közbeszerzés Vision Folyamatmegjelenítő Rendszer upgrade. 2021.03.23

Honeywell EBI távfelügyeleti rendszer főverzió 

upgrade
Informatikai főosztály Közbeszerzés Honeywell EBI távfelügyeleti rendszer főverzió upgrade. 2021.03.23

Szerverterem költöztetés Informatikai főosztály Közbeszerzés Szerverterem költöztetése. 2021.03.23

Médiavásárlási szolgáltatások beszerzése 2021. 

és 2022. évre vonatkozóan

PR és kommunikációs 

csoport
Közbeszerzés

Folyamatos, illetve kampányszerű kommunikációhoz 

kapcsolódó médiatervezési és médiavásárlási feladatok, 

valamint ehhez fűződő egyéb feladatok teljesítése. 

2021.04.07

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. Deutz típusú 

gázmotorjainak (3 telephelyen 5 db)  

karbantartása

Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Közbeszerzés

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. Deutz típusú gázmotorjainak (Tatai 

utcai, Lakatos és Mogyoródi úti telephelyen összesen 5 db)  

karbantartása két éves időtartamra keretösszeg 

megállapításával. A szerződés a szükséges üzemóra szerinti 

karbantartási feladatokat, és eseti hibajavítást tartalmaz, 

üzemeltetési feladat nélkül.

2021.04.07

Ipari gázok beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés

A hőközponti modulok gyártásához és azok installálásához, 

valamint egyéb technológiai karbantartásoknál a hegesztési 

feladatok  elvégzéséhez, a hegesztési technológiának 

megfelelő gázt kell biztosítani.  24 hónapos keretszerződés.

2021.04.07

Szigetelő anyagok beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés

A hőközponti felújítási és hibaelhárítási munkák során a 

csővezetékek és csővezetéki idomok szigeteléséhez 

szükséges, különböző méretű és vastagságú csőhéjak és 

hőszigetelő idomok biztosítása. 24 hónapos keretszerződés.

2021.04.07

Kötőelemek beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés

A Társaságunknál a hőközpont gyártási, installálási, valamint 

a karbantartási és hibaelhárítási feladatok elvégzése során a 

szerelvények, berendezések beépítéséhez szükséges 

megfelelő méretű és típusú csavarok, alátétek stb. 

kötőelemek biztosítása. 24 hónapos keretszerződés.

2021.04.07



Zárt tágulási tartályok beszerzés

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. hőközpontjainak modul rendszerben 

történő teljes felújításai során szükség esetén a tágulási 

tartályokat is cseréjük, illetve új fogyasztók hőközpont 

telepítéséhez, valamint meghibásodási cserékhez  is 

szükséges a zárt tágulási tartályok biztosítása. A tágulási 

tartály a szekunder fűtési rendszerben lévő fűtővíz tágulását 

veszi fel, illetve fenntartja a rendszer megengedett üzemi 

nyomását. 24 hónapos keretszerződés.

2021.04.07

Elektronikus kulcskezelő rendszer telepítése 

három társasági telephelyen 
Biztonsági Főosztály Beszerzés

Elektronikus kulcskezelő rendszer telepítése három társasági 

telephely irodakulcsainak kezelésére. 

XI. Barázda köz 9-11.

XI. Barázda u. 20-30.

XIII. Béke út 139.

2021.04.07

Lebomló zöldhulladékgyűjtő-zsákok és műanyag 

zsákok beszerzése

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés
Lebomló zöldhulladékgyűjtő-zsákok és műanyag zsákok 

beszerzése.
2021.04.07

Védőruha keretszerződés

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés Védőruha,bakancsok beszerzése. 2021.04.07

Védőfelszerelések keretszerződés

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés
Védőkesztyű, védősisak, védőszemüveg, porálarc 

beszerzése.
2021.04.07

Azbeszt felmérés és mentesítés

Compliance, 

minőségirányítás és 

folyamatmenedzsment 

osztály

Beszerzés Azbeszt felmérés és mentesítés. 2021.04.20

Szakaszoló szerelvény csere és aknaszakipar
Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

IV. kerület Külső Szilágyi út 34. sz. előtt az A004549 (78-2-

0650) jelű aknában szakaszoló szerelvény cseréje.

III. kerület Szentendrei út 26. előtt az A004402 (26-2-2110) 

jelű aknában szerelvénycsere és aknaszakipar és  XI. kerület 

Vincellér u. 27. sz. előtt az A014057 (25-2-5290) jelű aknában 

szerelvénycsere és aknaszakipar.

2021.04.20

Térszint feletti távhővezeték tartószerkezeteinek 

felújítása, karbantartása tervezéssel együtt
Fenntartási igazgatóság Közbeszerzés

Közbeszerzési eljárás indítása új keretszerződéshez a 

térszint feletti távhővezeték tartószerkezeteinek felújítására, 

karbantartására tervezéssel együtt.

2021.04.20

Földgáz energiahordozó beszerzése a 

2021/2022. gázévre

Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Közbeszerzés Földgáz energiahordozó beszerzése a 2021/2022. gázévre. 2021.04.20

Geotermikus projekt (AGE-FŐTÁV) 

projektvezetési feladatainak ellátása

Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Beszerzés

Geotermikus projekt (AGE-FŐTÁV) projektvezetési 

feladatainak ellátása.
2021.04.20

Hőközponti bontási munkálatok elvégzése Fenntartási igazgatóság Beszerzés
Keretszerződéses beszerzési eljárás indítása hőközponti 

bontási munkálatok elvégzésére, 2 éves időtartamra.
2021.04.20

FŐTÁV távvezetékek alatti illegális hulladék 

összegyűjtése, elszállítása

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés
FŐTÁV távvezetékek alatti illegális hulladék összegyűjtése, 

elszállítása keretszerződés.
2021.04.20

Elégedettségi felmérés 
PR és kommunikációs 

csoport
Beszerzés

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a 

távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 4. § (1) 

bekezdés g) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, 

felhasználói elégedettségi mérés elrendelése tárgyában 

hozott határozatában elrendelt egy, a fogyasztói érdekek 

védelmére és a szolgáltatás színvonalának ellenőrzésére 

vonatkozó felmérést.

2021.05.04

BKV XI. Hamzsabégi úti Buszgarázs Honeywell 

épületfelügyeleti rendszer javítása

Szolgáltatási 

igazgatóság
Beszerzés

BKV XI. Hamzsabégi úti Buszgarázs Honeywell 

épületfelügyeleti rendszer javítása.
2021.05.04

3G ipari APN beszerzése Informatikai főosztály Beszerzés 3G ipari APN beszerzése 2021.05.04

4G technológia bevezetése Informatikai főosztály Közbeszerzés 4G technológia bevezetése 2021.05.04

Észak-budai fűtőmű, kémény felújítása II. ütem 
Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

Észak-budai fűtőmű, kémény felújítása II. ütem tárgyú 

közbeszerzési eljárás indítása. 
2021.05.04

Műszaki-fejlesztési szolgáltatások beszerzése, 

szakértői keretszerződés

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Beszerzés

„Műszaki-fejlesztési szolgáltatások beszerzése, szakértői 

keretszerződés” tárgyú beszerzési eljárás elindítására. 
2021.05.04

X. Kőér utca BKV telephely Villber épület 26. és 

30. sz. szellőző gépházak szekunder 

rendszereinek átalakítása

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

X. Kőér utca BKV telephely Villber épület 26. és 30. sz. 

szellőző gépházak szekunder rendszereinek átalakítása.
2021.05.04

DN400-as védőcsatornás távhővezeték 

felújításához engedélyezési és kiviteli tervek 

készítése 

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

X. kerület Harmat utcai – Hang utcai DN400-as 

védőcsatornás távhővezeték felújításához engedélyezési és 

kiviteli tervek készítése tárgyú (köz)beszerzési eljárás 

indítása. 

2021.05.04



VIII. ATENOR Hungária Greens irodaházak 

távhőellátáshoz szükséges DN400-as és DN250-

es távhővezeték építése a XIV. Kerepesi út és a 

VIII. Hős utca között, a szükséges XIV. Pillangó 

parki nyomásfokozó szivattyú állomás 

megépítésével

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

VIII. ATENOR Hungária Greens irodaházak távhőellátáshoz 

szükséges DN400-as és DN250-es távhővezeték építése a 

XIV. Kerepesi út és a VIII. Hős utca között, a szükséges XIV. 

Pillangó parki nyomásfokozó szivattyú állomás 

megépítésével.

2021.05.04

Az AGE-FŐTÁV geotermikus projekt során 

„watchdog” szerepben közreműködő szakértő

Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Beszerzés

Az AGE-FŐTÁV geotermikus projekt során „watchdog” 

szerepben közreműködő szakértő.
2021.05.04

Hőközponti modulok porfestése Fenntartási igazgatóság Beszerzés Hőközponti modulok porfestése. 2021.05.04

Hőközpontok villamos biztonságtechnikai 

felülvizsgálata
Fenntartási igazgatóság Beszerzés Hőközpontok villamos biztonságtechnikai felülvizsgálata. 2021.05.04

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. tevékenységei során 

keletkező veszélyes és nem veszélyes termelési 

hulladékok elszállítása

Stratégiai igazgatóság Közbeszerzés
A FŐTÁV Nonprofit Zrt. tevékenységei során keletkező veszélyes 

és nem veszélyes termelési hulladékok elszállítása.
2021.05.04

HMV tárolók beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés HMV tárolók beszerzése. 2021.05.04

Hőközponti elzáró és szabályozó szerelvények 

beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés Hőközponti elzáró és szabályozó szerelvények beszerzése. 2021.05.04

Idomacélok és rúdáruk beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés Idomacélok és rúdáruk beszerzése. 2021.05.04

Hőmennyiségmérők beszerzés

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés Hőmennyiségmérők beszerzés. 2021.05.04

Aknafedlapok beszerzése

Fenntartástervezési és 

műszaki kontrolling 

csoport
Beszerzés Aknafedlapok beszerzése. 2021.05.04

Skybox tűzfalmenedzsment projekt Informatikai főosztály Közbeszerzés
 FŐTÁV Nonprofit Zrt. Tűzfalrendszereinek menedzsmentje 

és monitorozása.
2021.05.18

Hanggátló fal építése a Hadak útja 5. címen 

épülő fűtés-hűtés tető szinti berendezéseihez

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Beszerzés

Hanggátló fal építése a Hadak útja 5. címen épülő fűtés-

hűtés tető szinti berendezéseihez.
2021.05.18

 BIFFI gyártmányú hajtóművek karbantartásának 

és eseti hibaelhárításának elvégzése
Fenntartási igazgatóság Beszerzés

 BIFFI gyártmányú hajtóművek karbantartásának és eseti 

hibaelhárításának elvégzésére keretszerződés.
2021.06.01

AUMA gyártmányú hajtóművek karbantartásának 

és eseti hibaelhárításának elvégzése
Fenntartási igazgatóság Beszerzés

AUMA gyártmányú hajtóművek karbantartásának és eseti 

hibaelhárításának elvégzésére keretszerződés.
2021.06.01

1/2020. (I. 16.) MEKH rendeletnek megfelelően a 

FŐTÁV 5 telephelyén és egyes ügyfeleinél ki kell 

építeni 2022. január 1-ig az 50 kW feletti 

berendezések tekintetében almérőket

Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Beszerzés

1/2020. (I. 16.) MEKH rendeletnek megfelelően a FŐTÁV 5 

telephelyein és egyes ügyfeleinél ki kell építeni 2022. január 1-

ig az 50 kW feletti berendezései tekintetében almérőket, 

ehhez 22 db elmérő szükséges. 

2021.06.01

2021. évi új fogyasztók távhőellátása 7 címen
Fejlesztési és 

beruházási igazgatóság
Közbeszerzés

2021. évi új fogyasztók távhőellátása 7 címen, távhővezeték 

tervezés és kivitelezés.
2021.06.01

Hálózat és végpont kiépítési munkák a FŐTÁV 

Nonprofit Zrt.. telephelyein
Informatikai főosztály Beszerzés

Hálózat és végpont kiépítési munkák a FŐTÁV Nonprofit Zrt. 

Telephelyein.
2021.06.01

Különböző típusú tonerek beszerzése Informatikai főosztály Beszerzés
Különböző típusú tonerek beszerzése a vállalatnál jelenleg 

használatban lévő asztali nyomtatókhoz.
2021.06.01

Rózsakerti fűtőmű gáznyomásszabályozó 

konténer cseréje
Fenntartási igazgatóság Beszerzés Rózsakerti fűtőmű gáznyomásszabályozó konténer cseréje. 2021.06.15

Fűtőművi áramfejlesztő cseréjére Fenntartási igazgatóság Beszerzés Fűtőművi áramfejlesztő cseréjére. 2021.06.15

Tanácsadó mérnökiroda beszerzése 

,épületüzemeltetési és beruházási feladatok 

ellátására

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés
Tanácsadó mérnökiroda beszerzése, épületüzemeltetési és 

beruházási feladatok ellátására. 
2021.06.15

Csatorna és aknatisztítás, fertőtlenítés

Üzemeltetési és 

ingatlangazdálkodási 

főosztály

Beszerzés

FŐTÁV tulajdonában, kezelésében, használatában álló 

szennyvíz csatornarendszerek, esővíz csatornák, távvezetéki 

aknák, hőközpontok, műtárgyak tisztítása, fertőtlenítése. 

Aknák iszapmentesítése, dugulás elhárítása. Keretszerződés 

24 hónapra.

2021.06.15



A Gellért Gyógyfürdőben üzemelő, a FŐTÁV 

Nonprofit Zrt. tulajdonában álló gőzfejlesztők 

üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó "in-

house" típusú szerződés megkötése a BGyH Zrt.-

vel

Energia- és üzemvitel 

irányítási igazgatóság
Beszerzés

A Gellért Gyógyfürdőben üzemelő, a FŐTÁV Nonprofit Zrt. 

tulajdonában álló gőzfejlesztők üzemeltetésére és 

karbantartására vonatkozó "in-house" típusú szerződés 

megkötése a BGyH Zrt.-vel.

2021.06.15

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


