
(adatok eFt-ban)

Közbeszerzés tervezett  mennyisége 2022. További évek NETTÓ Összesen

 az eljárás 

megindításának, 

illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításána

k tervezett 

időpontja

szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy a 

szerződés 

időtartama

 I. 

Árubeszerzés

1.
EKR000216212022 Informatikai 

eszközök beszerzése
IT beszerzés

Informatikai eszközök szállítása és kapcsolódó szolgáltatások 

teljesítése

A beszerzés mennyisége 62 tétel (összesen 332 db 

informatikai eszköz). 

Az eszközök között megtalálható: torony szerver, SSD 

meghajtók, fényképezőgép és objektív, plotter, vivobook, 

NAS, kártyanyomtató, memóriakártya, pendrive, mikrofonok, 

HDMI kábelek

30200000-1

32321200-1

38651000-3

Nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bek. 

szerinti hirdetményes 

nyílt eljárás

 x  x             20 000 000    
 kifizetés nem nyúlik át 

2023. évre 
                  20 000 000    

fenntartó által biztosított 

pénzeszköz (közfeladat 

finanszírozása)

2022.02.24 2022.04.13
összességében legelőnyösebb 

ajánlat
nem

2.
EKR000038522022 Uránia 

Nemzeti Filmszínház hang-fény, 

színpadtechnikai beszerzése

Hang és fény eszközök 

kiegészítése

Hang- és fénytechnikai eszközök szállítása és kapcsolódó 

szolgáltatások teljesítése

A beszerzés mennyisége 131 tétel (összesen 1361 db hang- és 

fénytechnikai eszköz). 

Az eszközök között megtalálhatók: 1db Kelvin mérő 

(Spektométer), 12db Profil Mozgó fejes fényvető, 1db 

Ködgép, 1db motoros lámpaállító bot, 4db 2 csatornás 

digitális vezetéknélküli mikrofon rendszer vevő dante 

protokollal, 8db digitális vezetéknélküli mikrofon rendszer 

zsebadó mikrofon nélkül, 1db töltőegység, töltőmodulokkal 

zsebadókhoz, 8db fülmonitor rendszer, 1db zajcsillapító fal, 

2db kimeneti jelosztó, 2db passzív kétutas hangsugárzó 

konzollal, 2db passzív kétutas kisméretű hangsugárzó 

konzollal (fehér), 1db négycsatornás végerősítő beépített dsp-

vel

31527260-6

32321200-1
Uniós eljárásrend

Kbt. 81. § (1) bek. 

szerinti nyílt eljárás
 x  x             54 230 000    

 kifizetés nem nyúlik át 

2023. évre 
                  54 230 000    

fenntartó által biztosított 

pénzeszköz (közfeladat 

finanszírozása)

2022.01.19 2022.03.19
összességében legelőnyösebb 

ajánlat
nem

3.

EKR000018122022 Zsigmond 

Vilmos Mozgókép Művészeti 

Intézet eszközfejlesztési 

beszerzése

ZSVMI II eszköz 

beszerzés

Az intézmény videofilm felvételi technikájának fejlesztéséhez 

szükséges és az utómunkához kapcsolódó eszközök szállítása 

és kapcsolódó szolgáltatások ellátása

A beszerzés mennyisége 156 tétel (összesen 310 db videofilm 

felvételi és utómunkával kapcsolatos eszköz).

Az eszközök között megtalálhatók Avid Media Composer és 

szoftverrel kompatibilis 8 csatornás videószerver, storage 

bővítéssel, egy komplett audio utómunka broadcast 

munkaállomás, egy szinkron felvételre alkalmas audio 

munkaállomás, Stúdió rendszerű kamerák, rendszertechnikai 

elemek, állványok, utasítórendszer router, mixer, a 

működéshez szükséges egyéb tartozékok.

30214000-2

30236000-2

32351100-9

Uniós eljárásrend
Kbt. 81. § (1) bek. 

szerinti nyílt eljárás
 x  x           163 199 817    

 kifizetés nem nyúlik át 

2023. évre 
               163 199 817    

fenntartó által biztosított 

pénzeszköz (közfeladat 

finanszírozása)

2022.01.19 2022.03.19
összességében legelőnyösebb 

ajánlat
nem

8.

EKR001152902022

Színház öt kontinensen című 

könyv

Teodorosz Terzopulosz című 

könyv

Uránia tudományos folyóirat

Három darab kiadvány 

az Egyetem részére 

közbeszerzésre

Az alábbi kiadványok fordítása, lektorálása, nyomdai 

előkészítése és nyomdai kivitelezése: Színház öt kontinensen 

című könyv, Teodorosz Terzopulosz című könyv, Uránia 

tudományos folyóirat

Teljes körű kiadói szolgáltatás nyújtása, amely magában 

foglalja a kiadványok felhasználási jogának megszerzését; a 

fordítási (és kontrollszerkesztői) munkálatok elvégzését; a 

szerkesztői munka elvégzését; az olvasószerkesztői és 

korrektori munkálatok elvégzését; könyvtervek elkészítését; 

műszaki szerkesztés és tördelés elvégzését; a kiadásra kerülő 

művek nyomdai kivitelezését (nyomás, kötés, szállítás).

79970000-4

79530000-8

79821000-5

79821100-6

79822500-7

Nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bek. 

szerinti hirdetményes 

nyílt eljárás

 x  x             33 593 000    
kifizetés átnyúlik 2023. 

évre
                  33 593 000    

fenntartó által biztosított 

pénzeszköz (közfeladat 

finanszírozása)

2022.09.15 2023.01.26
összességében legelőnyösebb 

ajánlat
nem

9.

Viewfinder és DocNomads 

eszközbeszerzés, valamint IT 

eszközfejlesztés

Visszavont eljárás: 

EKR000922782022

Megismételt eljárás: 

EKR001308462022

ZSVMI III eszköz 

beszerzés

Hang-fénytechnikai és informatikai eszközök szállítása és 

kapcsolódó szolgáltatások teljesítése

A beszerzés mennyisége összesen 463 db hang-fénytechnikai 

és informatikai eszköz és kapcsolódó szolgáltatások 

teljesítése (teljesítési helyre leszállítás, beszerelés, üzembe 

helyezés, studio/cinema kamera rendszer installáció).

Az eszközök között megtalálható: fényképezőgép, kamerák, 

studio/cinema kamera rendszerek, hangtechnika: csíptetős 

mikrofon szettek, mikrofonok, szub-miniatűr csiptetős 

mikrofon, mikrofon állvány, kiegészítők, fejhallgató, 

objektívek, fénytechnika: LED panel, lámpaállvány, fényelő 

állomás, számítógép, projektor, SSD, kábelek, Adobe Creative 

cloud éves előfizetés

Főbb tételek mennyisége: 2 db studio/cinema kamera 

rendszer (hordozható digitális filmes kamerával, Pocket 

Cinema Camera 6K Pro), 8db kamerás csíptetős mikrofonos 

szett, 8db szub-miniatűr csiptetős mikrofon, 2 db 

professzionális digitális kamera, 2 db 70-200mm F2.8 DG OS 

HSM professzionális objektív, 2 db 128 GB memória kártya, 1 

db hordozható vezérlőfelület, 6+2 db 25" LCD monitor

30200000-1

32321200-1

30230000-0

Nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bek. 

szerinti hirdetményes 

nyílt eljárás

 x  x             40 000 000    
kifizetés nem nyúlik át 

2023. évre
                  40 000 000    

VIEWFINDER, DOCNOMADS 

pályázati forrás és fenntartó 

által biztosított pénzeszköz 

(közfeladat finanszírozása)

2022.09.12 2023.01.04
összességében legelőnyösebb 

ajánlat
nem

EKR001064052022

Oktatási infrastruktúra 

fejlesztés

RRF eszközbeszerzés

Oktatási infrastruktúra fejlesztés - "Digitális és gyakorlati 

oktatási infrastruktúra fejlesztése a Színház- és Filmművészeti 

Egyetemen

az RRF-2.1.2-21 projekt keretében." Nyertes ajánlattevővel 

megkötendő adásvételi szerződés tárgya egy filmgyártás-

specifikus,

digitális infrastruktúra eszközpark tulajdonba adása, 

leszállítása, beüzemelése és a kapcsolódó szolgáltatások 

elvégzése. A közbeszerés mennyisége: 462 db digitális 

infrastruktúra eszköz; 147 db stúdióeszköz; 10 db oktatási 

segédeszköz és 236 db mozgóképgyártó eszköz.

38651500-8

92100000-2
Uniós eljárásrend

Kbt. 81. § (1) bek. 

szerinti nyílt eljárás
 x Miniszterelnökség           942 445 399    

kifizetés átnyúlik 2023. 

évre
               942 445 399    

 RRF-2.1.2-21-2022-00024 

számú pályázati forrás 
2022.11.15 2023.09.15

összességében legelőnyösebb 

ajánlat
nem

KEF versenyújranyitás

keretmegállapodás 

azonosítója:  KM01GE2223

Kbt. 29. § (2) bek.szerinti közös 

közbeszerzési eljárás (Vezető 

Ajánlatkérő: Semmelweis 

Egyetem)

Földgáz kereskedő 

kiválasztása a 2022. 

október 1. és 2023. 

szeptember 30. közötti 

időszakra 

Általános felhasználási célú gáz energia beszerzése 2022. 

október 1. és 2023. szeptember 30. közötti időszakra

Közbeszerzés tervezett mennyisége: 201.419 m3

09123000-7 Uniós eljárásrend

Kbt. 105. § (2) bek. c) 

pontja alapján a 

keretmegállapodásos 

eljárás második 

részének lebonyolítása 

(verseny újranyitás)

 x  x             79 740 422                   239 221 267                   318 961 689    

 fenntartó által biztosított 

pénzeszköz (közfeladat 

finanszírozása) 

2022.09.13 2023.09.30

legalacsonyabb ár a Kbt. 76. § (2) 

bekezdésének

a) pontja, és a 

keretmegállapodásban foglaltak 

szerint

nem

KEF versenyújranyitás

keretmegállapodás 

azonosítója: KM01VE2223

Kbt. 29. § (2) bek.szerinti közös 

közbeszerzési eljárás (Vezető 

Ajánlatkérő: Magyar 

Testnevelési és 

Sporttudományi Egyetem)

Általános felhasználási 

célú villamos energia 

beszerzése 2023. 

január 1. és 2023. 

december 31. közötti 

időszakra  

Általános felhasználási célú villamos energia beszerzése 

2023. január 1. és 2023. december 31. közötti időszakra

Közbeszerzés tervezett mennyisége: 898 470 kWh

09310000-5 Uniós eljárásrend

Kbt. 105. § (2) bek. c) 

pontja alapján a 

keretmegállapodásos 

eljárás második 

részének lebonyolítása 

(verseny újranyitás)

 x  x                249 055 844                   249 055 844    

 fenntartó által biztosított 

pénzeszköz (közfeladat 

finanszírozása) 

2022.11.03 2023.12.31

legalacsonyabb ár a Kbt. 76. § (2) 

bekezdésének

a) pontja, és a 

keretmegállapodásban foglaltak 

szerint

nem

 I. 

Árubeszerzés 

összesen

    1 333 208 638                488 277 111             1 821 485 749    

 II. Építési 

beruházás

5.

EKR000830052022 (Mészáros 

utca I. em. 12 tanterem) A 

Színház- és Filmművészeti 

Egyetem tantermeinek 

felújítása (Kbt. 115. § nyílt 

eljárás)

12 Tanterem 

kialakítása

Az SZFE „A” épületében (1016 Budapest, Mészáros u. 48.) 

található tantermeinek felújítása keretében:

Építő munka, Belsőépítész munkák, Erősáram, 

Biztonságtechnika, Tűzjelző rendszer, AV és IT rendszer,

Biztonsági elosztók és biztonsági világítás

45210000-2 Nemzeti eljárásrend
Nemzeti eljárásrend - 

Kbt. 115. § Nyílt eljárás
 x  x           123 185 000    

 kifizetés nem nyúlik át 

2023. évre 
               123 185 000    

1088 Budapest, Vas utca 2/c. 

ingatlan értékesításéből 

származó vételár

2022.06.27 2022.09.19
összességében legelőnyösebb 

ajánlat
nem

6.

EKR000793492022 Az SZFE „A” 

épületének gépészeti felújítása

(Feltételes, Kbt. 115. § nyílt 

eljárás)

Épület gépészeti 

felújítás

Az SZFE „A” épületének (1016 Budapest, Mészáros u. 48.) 

gépészeti felújítása keretében a hűtési rendszer 

korszerűsítése, felújítása és az épületben lévő 2 csöves Fan-

Coilos hűtési-fűtési rendszer karbantartása, ellenőrzése. A 

meglévő folyadékhűtő berendezések közül, 2 db elbontásra 

kerül, helyére 2db új, korszerű, gazdaságosabb üzemeltetésű 

folyadékhűtő berendezés lesz telepítve. A korszerűsítés a 

meglévő hűtési-fűtési rendszer osztó-gyűjtőjéig terjed. A 

meglévő használaton kívüli hűtési rendszer felülvizsgálata, 

karbantartása szükséges.

45210000-2 Nemzeti eljárásrend
Nemzeti eljárásrend - 

Kbt. 115. § Nyílt eljárás
 x  x           296 000 000    

kifizetés átnyúlik 2023. 

évre
               296 000 000    

1088 Budapest, Vas utca 2/c. 

ingatlan értékesításéből 

származó vételár

2022.06.01 2023.02.03
összességében legelőnyösebb 

ajánlat
nem

7.
EKR-ben még nem került 

rögzítésre

Uránia Pluvia 

vízelvezetés

Uránia Nemzeti filmszínház esővíz rendszerének részleges 

felújítása:- az utcai szennyvíz visszaáramlásának 

megakadályozása az épületbe. -  az épületben lévő rossz 

állapotú ejtő- és alapvezeték rendszer cseréje. -  új 

gravitációs tokos rendszer építése. -  meglévő eső- és 

szennyvízhálózat szétválasztása. - új, szétválasztott szennyvíz- 

és esővíz rendszer kialakítása.

45210000-2

45453100-8

45300000-0

Nemzeti eljárásrend
Nemzeti eljárásrend - 

Kbt. 115. § Nyílt eljárás
 x  x           127 000 000    

 kifizetés átnyúlik 2023. 

évre 
               127 000 000    

Minisztériumi pályázati forrás 

átcsoportosításával az 

Nemzeti Filmszínház Nkft-től

2022.12.30 2023.06.30
összességében legelőnyösebb 

ajánlat
nem

EKR-ben még nem került 

rögzítésre

RRF/ Medencetér 

bontás és stúdió 

kialakítás

A Mészáros utcai egyetemi campus épületének alagsorában 

(volt uszodatér) kialakítandó Virtuális Produkciós Stúdió 

kialakítása, a díszletek mozgatást segítő rámpa és ollós 

teheremelő kiépítése, valamint a hangszigetelt üvegfal 

kiépítése.

 

Térbővítés a medence bővítésével és a régi vízgépház 

elbontásával minden irányba, így egy 22m hosszú és 11m 

széles stúdió tér alakul ki, melynek belmagassága megnő 6 

méterig az álmennyezet elbontásával. A stúdió tér kialakítása 

minden irányba bontási munkával jár érinti az alaplemezt, 

vízszigetelést, gépészeti és elektromos vezetékeket, ezek 

szakszerű áthelyezése elengedhetetlen.  

További térbővítés a szauna és szolárium helyiségek 

elbontásával, így újabb hasznos hangszigetelt oktatási teret 

kap az Egyetemi Virtuális Produkciós Stúdió.

45210000-2

45453100-8

45110000-1

Nemzeti eljárásrend

Kbt. 112. § (1) bek. b) 

pont szerinti 

hirdetményes nyílt 

eljárás

 x  x           135 000 000    
 kifizetés átnyúlik 2023. 

évre 
               135 000 000    

1088 Budapest, Vas utca 2/c. 

ingatlan értékesításéből 

származó vételár

2022.12.30 2023.03.31
összességében legelőnyösebb 

ajánlat
nem

 II. Építési 

beruházás 

összesen

       681 185 000                                   -                     681 185 000    

 III. 

Szolgáltatás-

megrendelés

EKR-ben még nem került 

rögzítésre

KEHOP 

Energiahatékonyság

Középületek energetikai fejlesztése:

1088 Budapest, Rákóczi út 21., 1088 Budapest, Szentkirályi 

utca 32. és 1016 Budapest, Mészáros utca 48. épületek 

vonatkozásában

71240000-2 Uniós eljárásrend
Kbt. 81. § (1) bek. 

szerinti nyílt eljárás
 x  x           110 000 000                   110 000 000    

KEHOP-5.2.15-21. számú 

pályázati forrás
2022.11.15 2023.12.31

összességében legelőnyösebb 

ajánlat
nem

                                  -      

                                  -      

                                  -      
 III. 

Szolgáltatás-

megrendelés 

       110 000 000                                   -                  110 000 000    

IV. Építési 

koncesszió

                                  -      

                                  -      

                                  -      

                                  -      

                                  -      
IV. Építési 

koncesszió 

összesen

                          -                                     -                                     -      

V. Szolgáltatási 

koncesszió

                                  -      

                                  -      

                                  -      

                                  -      

                                  -      
V. Szolgáltatási 

koncesszió 

összesen

                          -                                     -                                     -      

Mindösszesen     2 124 393 638                488 277 111             2 612 670 749    

*általános vagy központosított közbeszerzési eljárás lefolytatása esetén szükséges feltüntetni az igény benyújtásának helyét  (KEF/NKOH)
**amennyiben van ilyen, szükséges a harmadik szerv megnevezése

KÖZBESZERZÉSI TERV   2022

EKR 

közbeszerzési 

terv sorszáma

Sor kerül-e vagy sor 

került-e az adott 

közbeszerzéssel 

összefüggésben 

előzetes összesített 

tájékoztató 

közzétételére?

  A közbeszerzés tárgya   CPV kód Forrás

 Időbeli ütemezés

Értékelés tervezett szempontjaiEKR eljárás megnevezés Irányadó eljárásrend*   Tervezett eljárási típus

Hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás 

lefolytatása esetén az 

eljárásfajta 

alkalmazásának 

jogalapja

A közbeszerzés 

megindításának 

előzetes jóváhagyása 

harmadik szerv 

részéről**

Becsült érték
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