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Szám: 29022/12343/2019. ált. 

 
 

KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG KÖZBESZERZÉSI TERV 2019. ÉVRE  - 1. számú módosítás 
 

Sorszám A közbeszerzés tárgya 

A közbeszerzés 

tervezett 

mennyisége 

A közbeszerzésre irányadó 

eljárási rend 

A tervezett 

eljárás fajtája 

Eljárás 

megindításának 

tervezett 

időpontja 

A szerződés 

teljesítésének 

várható időpontja 

1. Földgáz energia beszerzése - 
Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2020 

2. Villamos energia beszerzése - 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 
nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2020 

3. 
A RIK objektum B épületében 824 db 

fan-coil cseréje 
824 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2020 

4. 
KR objektumaiban lévő felvonók 

karbantartása, javítása 
- 

Kbt. Második Részében 
meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2020 

5. Kondicionáló eszközök beszerzése - 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

6. 

Keretszerződés "Tűzszerész Szolgálat 
és a Rendőrségi Oktatási és Kiképző 

Központ Alparancsnoki Továbbképző 

Központ" 5.11 valamint taktikai és 

kiképzési ruházatoknak beszerzése 

- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

7. 
Kábítószer azonosító berendezés 

beszerzése 
- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 
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Sorszám A közbeszerzés tárgya 

A közbeszerzés 

tervezett 

mennyisége 

A közbeszerzésre irányadó 

eljárási rend 
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teljesítésének 

várható időpontja 

8. 
Készenléti Rendőrség XX. Sz. épület 

felújítási munkálatai (nagy 

színházterem) 

- 
Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

9. 

KR részére kamerák, 

fényképezőgépek és tartozékaik 

beszerzése 

- 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

10. Nyomtató bérlet és TÜSZ - 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

11. 
Különféle nyomtató kellékanyagok 

beszerzése 
- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

12. Yamaha alkatrészek beszerzése - 
Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

verseny újranyitás 2019. I. negyedév 2019 

13. 
Hajózó sisak és éjjellátó készülék 

beszerzése 
24 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 
nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

14. LiveU eszközök beszerzése - 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

hirdetmény 

közzététele nélküli 

tárgyalásos 

2019. II. negyedév 2019 

15. 
Mechanikai- és hidraulikus behatolók 

beszerzése 
- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

16. 

Kamera, rögzítő, NAS és merevlemez, 
WIFI eszközök, valamint egyéb 

informatikai kiegészítő eszközök 

beszerzése 

- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 



3 
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17. Dízelmotoros aggregátor beszerzése 1 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

18. 

A Készenléti Rendőrség 
üzemeltetésében lévő egyes 

gépjárművek külső- és alvázmosása 

(regionális) 

- 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 
nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2020 

19. WiFi router és modem beszerzés - 
Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

20. 
LRSZ részére helikopter szerelő 

szerszámok beszerzése 
- 

Kbt. Harmadik részében 
meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

21. 
3D Tetthely helyszínrajzoló program 

beszerzése 
- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

22. Papírtasakok beszerzése - 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

23. 
Informatikai eszközök beszerzése - 

BBA 
- 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból 

történő beszerzés 

verseny újranyitás 2019. II. negyedév 2019 

24. Szőnyegpadló elemek beszerzése - 
Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

25. 
Hordozható digitális videoendoszkóp 

beszerzése 
 

Kbt. Harmadik részében 
meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

26. Bombaruhák beszerzése - 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 
nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 
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27. 
Hordozható digitális röntgen 

berendezés 
- 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

28. Salgó polcrendszer beszerzése - 
Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

29. 

Tűzszerész robotok, disrupter, és 

robotra szerelhető felderítő modul 
beszerzése 

 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 
nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

30. 

Tabletek beszerzése a BBA-5.1.4-

2015-00001, a BBA-5.1.2-2015-
00007, a BBA-5.1.2-2015-00004 sz. 

projektekhez 

 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

31. 

A BBA-5.1.4-2015-00001 

sz.projekthez intelligens 
kommunikációs eszköz beszerzés 

 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

32. 

A BBA-5.1.2-2015-00003 

sz.projekthez UAV rendszerhez 

eszközbeszerzés 

- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

33. 

BBA-5.1.2-2015-00003 sz.projekthez 

okostelefonhoz autós kihangosító 

beszerzés 

 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból 

történő beszerzés 

közvetlen 
megrendelés 

2019. II. negyedév 2019 

34. 

BBA-2.2.2-2015-00002 és BBA-
5.1.2-2015-00006 BBA-5.1.2-2015-

00006 sz.projekthez EDR tartozékok 

beszerzése 

 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

35. 
Mobil taposó kordon és mobil útzár 

beszerzése 
 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 
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35. 

A BBA-2.2.2-2015-00002. sz. 

projekthez okostelefon és headset 

beszerzés 

 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

36. 

Hordozható vegyi és robbanóanyag 
detektor, Raman/FT-IR spektrométer 

beszerzése 

 

 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 
nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

37. 

Nagy védőképességű, zárt gáztömör 
bombaszállító konténer (jármű), 

valamint páncélozott 

tűzszerész/CBRN-E beavatkozó 
gépjármű beszerzése 

 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2020 

38. 

Készenléti Rendőrség 1101 Budapest, 

Kerepesi út 47-49. szám alatti 

központi objektumában a 
biztonságtechnikai rendszer 

korszerűsítése, integrált felügyeleti 

rendszer telepítése 

 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

39.1 Táblagépek beszerzése - 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 
2019. III. 

negyedév 
2019. 

40. 
Készenléti Rendőrség szolgálati 

állatai részére takarmány beszerzése 
- 

Kbt. Második részében 
meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019 

41. 
BBA-5.3.3-2015-00004. sz. 

projekthez képzések beszerzése 
137 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2020 

                                                
1 Módosult az eljárás fajtája. 
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42. 

Belső Biztonsági Alap terhére 

nemzetközi utazásszervezés 

(repülőjegy, szállás, biztosítás) 

- 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból 

történő beszerzés 

közvetlen 
megrendelés 

2019. I. – IV. 
negyedév 

2019 

43. 
JET A1 gázturbinás légijármű 

üzemanyag beszerzés 
- 

Kbt. Második részében 
meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. I. negyedév 2020 

44. 

Belső Biztonsági Alap terhére Analyst 

csomag és tartozékai és Analyst i2 
telepítés, konfiguráció, oktatás 

11 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 
2019. III. 

negyedév 
2020 

45. 
Belső Biztonsági Alap terhére 

projektbélyegző 
12 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból 
történő beszerzés 

közvetlen 

megrendelés 
2019. II. negyedév 2019 

46. 

Belső Biztonsági Alap terhére 

gépjármű kamerarendszer 

tartozékaival és beépítése 

1 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 
2019. III. 
negyedév 

2020 

47. 
Belső Biztonsági Alap terhére 

projektor, tablet és laptop beszerzése 
6 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból 

történő beszerzés 

verseny újranyitás 
2019. III. 
negyedév 

2019 

48. 
Belső Biztonsági Alap terhére 

videokonferencia berendezés 
1 

Kbt. Harmadik részében 
meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. I. negyedév 2019 

49. 

Belső Biztonsági Alap terhére tablet, 

pendrive, tok, autós töltő, hordtáska 
beszerzése 

31 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. I. negyedév 2019 

50. 

Belső Biztonsági Alap terhére elemzői 

PC (Apple), elemzői laptop (Apple), 
Mobil HDD dokkoló, külső BlueRay 

32 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. I. negyedév 2019 

51. 

Belső Biztonsági Alap terhére 

nyomozati és elemzői szoftverek, 

eszközök 

81 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. I. negyedév 2019 
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52. 
Belső Biztonsági Alap terhére kép- és 

hangrögzítő eszközök beszerzése 
131 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. I. negyedév 2019 

53. Hajószállító utánfutó beszerzése 5 
Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 
 

 

2019.II. negyedév 2020. 

54. 

Személy- és Objektumvédelmi 

Igazgatóság részére gépjárművek 
beszerzése 

39 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 

 
2019.II. negyedév 2020. 

55. 

Tehergépjármű és személygépjármű 

mosóberendezés 
 

2 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019.II. negyedév 2020. 

56. Autómentő tehergépjármű beszerzése 1 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019.II. negyedév 2020. 

57. 
Közigazgatási Legfelső Bíróság 
részére gépjárművek beszerzése 

13 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

 

nyílt 2019. II. negyedév 

 

2019 

58. Papír áru-irodaszer beszerzés - 
Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

 
nyílt  2019. II. negyedév 

 
 

2020 

59. Papír áru-irodaszer beszerzés - 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

 

nyílt 2019.II. negyedév 

 

2019 

60. Papír áru-irodaszer beszerzés - 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból 
történő beszerzés 

közvetlen 

megrendelés 
2019. I. negyedév 

 

2019. IV. 
negyedév 

61. Bélyegzők beszerzése - 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból 

történő beszerzés 

közvetlen 
megrendelés 

2019. I. negyedév 

2019. IV. 

negyedév 
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62. 

NNI részére nyomrögzítő anyagok 

beszerzése a Hungarian DVI egység 

felállítás érdekében 

- 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. 

63. 

NNI részére mobil tetemhűtő 
beszerzése a Hungarian DVI egység 

felállítás érdekében 

 

- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. 

64. 
NNI részére orvosi és fogorvosi 

eszközök beszerzése a Hungarian DVI 

egység felállítás érdekében 

- 
Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. 

65. 

NNI részére szagmaradvány rögzítő 
textília beszerzése a Bűnügyi 

Technikai Osztályok országos ellátása 

érdekében 

- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. 

66. 
NNI részére tasakok és címkék 
beszerzése a Bűnügyi Technikai 

Osztályok országos ellátása érdekében 

- 
Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. 

67. 

NNI részére drog, vér és ondó tesztek 

beszerzése a Bűnügyi Technikai 
Osztályok országos ellátása érdekében 

- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. 

68. 

NNI részére nyomrögzítő anyagok és 

eszközök beszerzése a Bűnügyi 
Technikai Osztályok országos ellátása 

érdekében 

 

- 
Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. 

69. 

NNI részére speciális súrlófényes 
nyomkutató berendezés beszerzése a 

Bűnügyi Technikai Osztályok 

országos ellátása érdekében 

- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. 
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70. 

NNI részére védőfelszerelés 

beszerzése a Bűnügyi Technikai 

Osztályok országos ellátása érdekében 

- 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. 

71. Nyomtatvány beszerzés - 
Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

 
nyílt  2019. II. negyedév 

 
2019. IV. 

negyedév 

72. Nyomtatvány beszerzés - 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

 

nyílt  2019. II. negyedév 

 

2019. IV. 
negyedév 

73. Helyszíni Bírság tömb beszerzés - 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

 

 
nyílt 

2019. II. negyedév 

 

2019.IV. negyedév 
 

74. Nyomtatvány beszerzés - 

 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 
történő beszerzése 

 

 

verseny újranyitás 
2019. II. negyedév 

 

 

2019.IV. negyedév 

75. 
Gyógyszer és Egészségügyi 

szakanyagok beszerzése 
- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

 

 

nyílt 2019.II. negyedév 

 

 

2019. III. 
negyedév 

 

76. 
Egyen, munka-és védőruházat 

beszerzés 
- 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 
nyílt eljárás. 

 
 

nyílt 

 

2019. II. negyedév 

 
 

2020. I. negyedév 

77. 
Egyen, munka-és védőruházat 

beszerzés 
- 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 
nyílt eljárás. 

 
 

nyílt 

 

2019. II. negyedév 

 
 

2020. I. negyedév 
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78. 
Alpin Technikai Felszerelés 

beszerzése 
1700 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás. 

nyílt 2019. II. negyedév 
2019. IV. 
negyedév 

79. 
Veszélyes hulladék megsemmisítése 
(vegyivédelmi és rendészettechnikai 

eszközök) 

- 
Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás. 

nyílt 
2019. IV. 

negyedév 

2020. IV. 

negyedév 

80. 

Nem veszélyes hulladék 

megsemmisítése (rendészettechnikai 
eszközök) 

- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
nyílt eljárás. 

nyílt 
2019. IV. 

negyedév 

2020. IV. 

negyedév 

81. 

A rendőrség használatában lévő 

légzési alkoholmérő készülékek 
(Dräger, Lion, Seres) javítására 

vonatkozó szolgáltatás beszerzése 

- 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás. 

nyílt 
2019. III. 
negyedév 

2023. III. 
negyedév 

82. 

Készenléti Rendőrség 1101 Budapest, 

Kerepesi út 47-49. VIII/A. sz. épület 
felújítása 

- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

 

nyílt  
2019. II. negyedév 2020 

83. 

Készenléti Rendőrség 1101 Budapest, 

Kerepesi út 47-49. VIII/F sz. épület 

felújítása 

- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

 

nyílt  
2019. II. negyedév 2020. 

84. SLT kazánház rekonstrukciós munkái - 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

 
nyílt  

2019. II. negyedév 2019. 

85. 
Budapest, Vágóhíd u. 9-11. szám 

alatti objektumban, fejlesztési 

koncepció kialakítása 

- 
Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

meghívásos 2019. II. negyedév 2019. 

86. 
Sárbogárd, új rendőrkapitányság 

építése 
- 

Kbt. Harmadik részében 
meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2020. 

87. 
Budapest, XXIII. ker. /Soroksár/, új 

rendőrkapitányság építése 
- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 
2019. III. 

negyedév 
2020. 
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88. 
Dunakeszin, a KKÁK telephelyén 1. 

sz. kennelsor átalakítása 
- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

meghívásos 
2019. III. 

negyedév 
2019. 

89. 

RIK objektum hűtési rendszer 
átalakítása, ABS kondenzátor hűtőkör 

leválasztása, 0,4 kV főelosztó 

megszakítók cseréje III. ütem 

- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2020. 

90. 
RIK konyha villamosenergia ellátás 

leválasztása 
- 

Kbt. Harmadik részében 
meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 
2019. III. 

negyedév 
2020. 

91. Csopak épületüzemeltetés - 
Kbt. harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2020. 

92. 

Készenléti Rendőrség Kerepesi úti 

központi objektumában új felügyeleti 
rendszer kiépítése 

- 

Kbt. harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 
2019. III. 

negyedév 
2019. 

93. 

Készenléti Rendőrség telephelyein 

lévő biztonságtechnikai és tűzjelző 

rendszerek karbantartása, javítása 

- 

Kbt. harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 
2019. III. 

negyedév 
2019. 

94. 

Készenléti Rendőrség telephelyein 

lévő kapuk és sorompók 

karbantartása, javítása 

- 

Kbt. harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 
2019. III. 
negyedév 

2019. 

95. 
Csopak Vadvédelmi rendszer 

karbantartása, javítása 
- 

Kbt. harmadik részében 
meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 
2019. III. 

negyedév 
2019. 

96. 
Készenléti Rendőrség István utcai 

objektum épületüzemeltetése 
- 

Kbt. harmadik részében 
meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 
2019. IV. 

negyedév 
2020. 

97. 

Készenléti Rendőrség telephelyein 

lévő tűzvédelmi szakfelszerelések 
karbantartása, ellenőrzése 

- 

Kbt. harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. 
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98. 

Készenléti Rendőrség telephelyein 

lévő vegyes szilárd hulladék 

elszállítására vonatkozó eljárás 

- 

Kbt. harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. 

99. 
KR NNI Labanc u. objektumban lévő 

épületek szalagfüggönyözése 
- 

Kbt. harmadik részében 
meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. 

100. 

Készenléti Rendőrség gépjármű 

telephelyén lévő 3db scandoor kapu 
cseréje 

3 

Kbt. harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. 

101. 

Rendőrségi Oktatási és Kiképző 

Központ Vágóhíd utcai objektum 
étkeztetésének biztosítása 

- 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 
nyílt eljárás. 

nyílt 2019. II. negyedév 2019   

102. Kutyatáp és konzerv beszerzése - 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás. 

nyílt 2019. II. negyedév 2019  

103. 

Keretmegállapodás a Készenléti 

Rendőrség részére különféle 

élelmiszerek beszerzésére 

- 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás. 

nyílt 
 

2019. II. negyedév 2020  

104. 
MD500 helikopterflotta javítási 

feladatai 
- 

Kbt. Második részében 
meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás. 

nyílt 2019. II. negyedév  2019. év 

105. MD500 hajtómű online dokumentáció - 

Kbt. harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

106. 
Átfolyásmérők és tartály hitelesítések 

2019. évben 
- 

Kbt. harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

107. 
Helilift javítási-karbantartási 

keretszerződés 
- 

Kbt. harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 
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108. 
FLIR javítási-karbantartási 

keretszerződés 
- 

Kbt. harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

109. Optoelektronikai eszközök beszerzés 9 
Kbt. harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

110. 
Asztali számítógép és laptop 

beszerzés 
3983 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 
történő beszerzése 

 

verseny 
újranyitás 

2019. II. negyedév 2019. év 

111. projektor beszerzés 18 
168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

verseny 

újranyitás 
2019. II. negyedév 2019. év 

112. adathordozók beszerzése 1289 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 
történő beszerzése 

verseny 

újranyitás 
2019. II. negyedév 2019. év 

113. 
telekommunikációs eszközök 

beszerzés 
146 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

verseny 

újranyitás 
2019. II. negyedév 2019. év 

114. 
nyomtató és fénymásoló eszközök 

beszerzés 
42 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

verseny 
újranyitás 

2019. III. 
negyedév 

2019. év 

115. fényképezőgép beszerzés 21 
Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 
2019. III. 

negyedév 
2019. év 

116. 
tablet (min.: 7", 8 GB, LTE, min.: 

10", 16 GB, LTE) beszerzés 

20 

40 

Kbt. Harmadik részében 
meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

117. 
mobiltelefon (nyomógombos) 

beszerzés 
500 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 
történő beszerzése 

közvetlen 

megrendelés 
2019. II. negyedév 2019. év 
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118. 
mobiltelefon (okos telefon, android, 

közép kategória) beszerzés  
550 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

közvetlen 
megrendelés 

2019. II. negyedév 2019. év 

119. 
mobiltelefon (vezetői okos telefon) 

beszerzés 
50 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 
alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

közvetlen 

megrendelés 
2019. II. negyedév 2019. év 

120. mobiltelefon tartozékok beszerzése 600 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 
történő beszerzése 

közvetlen 

megrendelés 
2019. II. negyedév 2019. év 

121. USB Mobil Stick 4G/LTE 50 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 
történő beszerzése 

verseny 

újranyitás  
2019. II. negyedév 2019. év 

122. számítógép beszerzés 500 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

verseny 
újranyitás 

2019. I. negyedév 2019. év 

123. monitor beszerzés 500 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

verseny 
újranyitás 

2019. II. negyedév 2019. év 

124. laptop beszerzés 200 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 
alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

 

verseny 

újranyitás 
2019. II. negyedév 2019. év 

125. switch beszerzés 60 
168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

verseny 

újranyitás 
2019. II. negyedév 2019. év 

126. médiakonverter beszerzés  20 
168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

verseny 

újranyitás 
2019. II. negyedév 2019. év 

127. SFP modul beszerzés 20 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 
történő beszerzése 

verseny 

újranyitás 
2019. II. negyedév 2019. év 
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128. projektor beszerzés 20 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

verseny 
újranyitás 

2019. II. negyedév 2019. év 

129. szünetmentes tápegység beszerzés 20 
168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

verseny 

újranyitás 
2019. II. negyedév 2019. év 

130. 
akkumulátor beszerzés szünetmentes 

tápegységbe  
100 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 
történő beszerzése 

verseny 

újranyitás 
2019. II. negyedév 2019. év 

131. 
asztali nyomtatók (fekete és színes) 

beszerzése 
100 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 
történő beszerzése 

 

verseny 
újranyitás 

2019. II. negyedév 2019. év 

132. 
hálózati elemek kábel, csatlakozó 

beszerzés 
100 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 
történő beszerzése 

verseny 

újranyitás 
2019. II. negyedév 2019. év 

133. adathordozók beszerzése 5000 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

verseny 

újranyitás 
2019. II. negyedév 2019. év 

134. 
számítógép perifériák (billentyű, egér, 

webkamera, hangfal) 
1000 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

verseny 
újranyitás 

2019. II. negyedév 2019. év 

135. chip-es badge kártyák beszerzése 10000 
Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

136. plasztik kártyák beszerzése 25000 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 
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137. szerver beszerzés 4 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

verseny 
újranyitás 

2019. II. negyedév 2019. év 

138. 
Zebra cimkenyomtatók (Zebra 

GC420t) 
30 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 
alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

verseny 

újranyitás 
2019. II. negyedév 2019. év 

139. 
Zebra DDS2278 vezeték nélküli 

vonalkódolvasó + dokkoló  
30 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 
történő beszerzése 

verseny 

újranyitás 
2019. II. negyedév 2019. év 

140. 
SD kártya (min.: 64 GB CI10 UHS-I 

U3 V30 90/95 MB/s) 
2 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 
történő beszerzése 

verseny 

újranyitás 
2019. II. negyedév 2019. év 

141. 
CF kártya (min.: 64 GB Cfast 2.0 

525/540 MB/s) 
2 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

verseny 
újranyitás 

2019. II. negyedév 2019. év 

142. élőkép továbbítási rendszer beszerzése 1 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

143. 
Tetőkamerás szolgálati gépjármű 

beszerzés 
1 

Kbt. Harmadik részében 
meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

144. mikrohullámú adatátviteli rendszer 2 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

145. 
      félprofesszionális kamera 

beszerzés 
8 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

146. 
mobil kép megjelenítő rendszer 

beszerzés 
1 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt  2019. II. negyedév 2019. év 
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147. Blackberry UEM rendszer 1 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

 nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

148. 

digitális fényképezőgép (kompakt), 
digitális fényképezőgép 

(tükörreflexes, 22 megapixel, AF 

mező 61 pont, ISO 102 400, SD+CF 
kártya, magnézium váz), digitális 

fényképezőgép (tükörreflexes, 20 

megapixel, AF mező 61 pont/21 

kereszt, ISO 409 600, SD+CF kártya 

2 

1 

1 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

149. 

videokamera, kézi (min.: FullHD 

felbontás, 32* optikai zoom, SD 

kártya) 

140 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

150. 
digitális fényképezőgép portré 

markolat  (kompatibilitás LP-E6 

szabványú akkumulátorokkal) 

1 
Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

152. 
vaku (E-TTL II, 60-as kulcsszám, 

forgatható vakufel, távoli 

fényképezőgép kezelés) 

1 
Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

153. 

HDPTZ kamera a szükséges 

tartozékokkal együtt 
(háttértér,tápellátás, adatátviteli 

csatorna, szerkocsi) 

1 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

154. TÖRZS busz berendezése 1 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

155. 
Közepestávú adatátviteli eszköz 

beszerzés 
20 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 
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156. 
Rövidtávú adatátviteli eszköz 

beszerzés 
20 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

157. Cloud Router Switch beszerzés 10 
168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

verseny 

újranyitás 
2019. II. negyedév 2019. év 

158. Cloud Smart Gbit Switch beszerzés 30 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 
történő beszerzése 

verseny 

újranyitás 
2019. II. negyedév 2019. év 

159. Tartókonzolok stb. beszerzése 30 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 
történő beszerzése 

verseny 

újranyitás 
2019. II. negyedév 2019. év 

160. Ledfal + konzol beszerzése 1 

168/2004. (V.25.) Korm. rendelet 

alapján keretmegállapodásból 

történő beszerzése 

verseny 
újranyitás 

2019. II. negyedév 2019. év 

161. 

PhaseOne ultranagy felbontású 

képkészítő és feldolgozó rendszer 

beszerzése 

1 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

162. 
Professzionális fotóeszközök 

beszerzése 
1 

Kbt. Harmadik részében 
meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

163.2 Kommunikációs eszközök beszerzése - 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 
eljárás 

nyílt 2019. II. negyedév 2019. év 

164.3 

Tűzszerész horog és kötél készlet 

és tűzszerész manipulátor 

teleszkópos kar beszerzés (NEK) 

- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

Nyílt 
2019. II. 

negyedév 
2019. év 

                                                
2 Új igényként merült fel. 
3 Új igényként merült fel. 
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165.4 

 

Mintabiztosító eszközök 

beszerzése biológiai anyagokhoz 

NNI részére 

- 

Kbt. Harmadik részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

Nyílt 
2019. III. 

negyedév 
2020. év 

166.5 
JET A1 gázturbinás légijármű 

üzemanyag beszerzése 
- 

Kbt. Második részében 

meghatározott szabályok szerinti 

eljárás 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

2019. III. 

negyedév 
2020. év 

 
 
Budapest, 2019. május  
 
 

Dr. Kuczik János Zoltán r. dandártábornok 

rendőrségi főtanácsos 

műveleti országos rendőrfőkapitány-helyettes 

(Készenléti Rendőrség Parancsnoka) 

                             

                                                
4 Új igényként merült fel. 
5 Eredménytelen eljárás újraindítása már eljárásfajtával. 
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