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Az Országos Rendőr-főkapitányság 2017. évi közbeszerzési terve - saját közbeszerzés 

 

Ssz. Közbeszerzés tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett megindításának 

dátuma 

1. Útlevélkezelő végponti eszközök fejlesztése a román 

határszakaszon 

Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. I. negyedév 

2. Stabil hőkamera rendszer rekonstrukciója Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. II. negyedév 

3. Kézi hőkamerák beszerzése Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. I. negyedév 

4. Elektronikus fizetési szolgáltatások továbbfejlesztése 

a KÖFOP-1.0.0 – VEKOP-15-2016-00028 projekt 

keretében 

Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. I. negyedév 

 

5. NOVA tudásközpont és NOVA szabványok 

kialakítása a KÖFOP-1.0.0 – VEKOP-15-2016-

00028 projekt keretében 

Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. I. negyedév 

 

6. Elemzési szolgáltatások fejlesztése a KÖFOP-1.0.0 – 

VEKOP-15-2016-00028 projekt keretében 

Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. I. negyedév 

 

7. Rendszertervezési és minőségbiztosítási 

szolgáltatások a KÖFOP-1.0.0 – VEKOP-15-2016-

00028 projekt keretében 

Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. I. negyedév 

 

8. InNOVA informatikai infrastruktúra beszerzés Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. I. negyedév 

 

9. InNOVA mobil telekommunikációs eszközpark 

beszerzés 

Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. III. negyedév 

 

10. INFO MIX – Informatikai eszközök és 2 db 

okmányvizsgáló eszköz beszerzése Belügyi 

Alapokból 

Kbt. Harmadik Részében 

meghatározott szabályok szerinti nyílt 

eljárás (113.§) 

2017. I-II. negyedév 
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11. Tartályautó beszerzése Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. I-II. negyedév 

 

12. Heliliftek beszerzése Kbt. Harmadik Részében 

meghatározott szabályok szerinti nyílt 

eljárás (113.§) 

2017. I-II. negyedév 

 

13. Konténerépület kivitelezése Siófok-Kilitin Kbt. Harmadik Részében 

meghatározott szabályok szerinti nyílt 

eljárás (115.§) 

2017.III-IV. negyedév 

14. Hangárépület Barabás helikopter-leszállóhelyre Kbt. Harmadik Részében 

meghatározott szabályok szerinti nyílt 

eljárás (115.§) 

2017. III-IV. negyedév 

15. 4 db Schengen busz beszerzése a BBA-2.6.5-2015-

00002 - Schengen buszok beszerzése projekt 

keretében 

Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. I. negyedév 

 

16. Rendszámleolvasó rendszer továbbfejlesztése a 

határátkelőhelyeken 

Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. I-II. negyedév 

 

17. Infrastruktúra fejlesztés a szisztematikus 

határellenőrzés bevezetésére 

Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. I.-II. negyedév 

18. Karcag Rendőr-kapitányság új épülete Kbt. Harmadik Részében 

meghatározott szabályok szerinti nyílt 

eljárás (113. § (5) bekezdés a) pont) 

2017. II. negyedév 

19. Gárdony Rendőr-kapitányság új épület építése, 

kivitelezése 

Kbt. Harmadik Részében 

meghatározott szabályok szerinti nyílt 

eljárás (113. § (5) bekezdés a) pont) 

2017. II. negyedév 

20. Gépjárműbeszerzés a 2012. évben beszerzett 

gépjárművek cseréje érdekében 

Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti tárgyalásos eljárás 

2017. III. negyedév 

21.1 Elektromos kézi alkoholszonda beszerzése Kbt. Második Részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

2017. IV. negyedév 

                                                           
1 1 A konkrét beszerzési igény nem érte el az uniós értékhatárt, így az eljárás nemzeti eljárás rend szerint kerül lefolytatásra. 
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22. Lőszerbeszerzés Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. III. negyedév 

23. KHA-ból telepített Zeiss típusú stabil hőkamera 

karbantartása, javítása 

Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti tárgyalásos eljárás 

2017. III. negyedév 

24. Zeiss és Pro Patrias hőkamerák lejáró javításai és 

karbantartási szerződéseinek megkötése 

Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti tárgyalásos eljárás 

2017. III. negyedév 

25. Stabil hőkamerás felderítő rendszerek karbantartása Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti tárgyalásos eljárás 

2017. II. negyedév 

26.2 Lövedékálló mellények beszerzése Kbt. Harmadik Részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

2017. IV. negyedév 

27. Lövedékálló sisak beszerzése Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. III. negyedév 

28. Ütésálló testvédő készlet beszerzése Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. III. negyedév 

29.3 Multifunkciós taktikai zsebkés beszerzése Kbt. Harmadik Részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

2017. IV. negyedév 

30. Bilincsek beszerzése Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. III. negyedév 

31. MK-9 paprika spray beszerzése  Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. III. negyedév 

32. Gázálarc készlet beszerzése Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. III. negyedév 

33.4 Tyvek ruha beszerzése Kbt. Harmadik Részében 

meghatározott szabályok szerinti 

nyílt eljárás 

2017. IV. negyedév 

                                                           
2 A konkrét beszerzési igény nem érte el az uniós értékhatárt, így az eljárás nemzeti eljárás rend szerint kerül lefolytatásra. 
3 A konkrét beszerzési igény nem érte el az uniós értékhatárt, így az eljárás nemzeti eljárás rend szerint kerül lefolytatásra. 
4 A konkrét beszerzési igény nem érte el az uniós értékhatárt, így az eljárás nemzeti eljárás rend szerint kerül lefolytatásra. 
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34. Szolgálati motorkerékpárok és segédmotoros 

kerékpárok beszerzése 

Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. I. negyedév 

35. Hátizsákok beszerzése gyermekek részére Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. I. negyedév 

36. e-Modus Rendszer támogatási és követési 

szolgáltatások nyújtására irányuló support 

Kbt. Harmadik Részében 

meghatározott szabályok szerinti nyílt 

eljárás (113. §) 

2017. I. negyedév 

37. Symantec licencek és kapcsolódó szolgáltatások Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. I. negyedév 

38. Hardver támogatás Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. I. negyedév 

39. Határellenőrző és Regisztrációs Rendszer emelt 

szintű karbantartása, hibaelhárítása, 

rendszerfelügyelet (HERR). Általános 

rendszerüzemeltetési feladatok ellátására 

rendszermérnök folyamatos rendelkezésre állásának 

biztosítása, rendszer újra fejlesztése 

Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. II. negyedév 

40. Szolgáltatás-megrendelés- Véda üzemeltetés - portál 

és kamera karbantartás 

Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárás  

2017. II. negyedév 

41. Megyei Informatikai Infrastruktúra Migráció 14 

megyében 

Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. III. negyedév 

42. Elektronikus Házi őrizeti rendszerhez eszközök 

szállítása 

Kbt. Második Részében meghatározott 

szabályok szerinti nyílt eljárás 

2017. I. negyedév 

43. POS terminál fizető szolgáltatás Kbt. Harmadik Részében 

meghatározott szabályok szerinti nyílt 

eljárás (113. §) 

2017. II. negyedév 

44. Áramellátó rendszerek rekonstrukciójára vonatkozó, 

meglévő kiviteli tervdokumentáció aktualizálása és 

tervezői művezetés a kivitelezés alatt 

Kbt. Harmadik Részében 

meghatározott szabályok szerinti nyílt 

eljárás (113. §) 

2017. II. negyedév 
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45.  InNOVA” hálózati infrastruktúra beszerzés uniós értékhatárt elérő nyílt 

közbeszerzési eljárás teljes körű 

lefolytatása 

2017. III. negyedév 

46. Mobil telefonok beszerzése Kbt. Harmadik Részében 

meghatározott szabályok szerinti nyílt 

eljárás (113. §) 

2017. III. negyedév 

47.  Fényvisszaverő ruházat és egyéb fényvisszaverő 

termékek beszerzése 

Uniós értékhatárt elérő nyílt 

közbeszerzési eljárás 

2017. II. negyedév 

48.  Hatástanulmány készítése automatizált biometrikus 

határellenőrző kapuk létesítésére 

Uniós értékhatárt elérő nyílt 

közbeszerzési eljárás 

2017. III. negyedév 

49. 50 db okostelefon beszerzése Nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás 2017. III. negyedév 

50. Kerékpárok beszerzése az ORFK-OBB részére Kbt. 98. § (2) bekezdés a) pontja 

alapján hirdetmény közzététele nélküli 

tárgyalásos az eljárás 

2017. III. negyedév 

51. Eljárási cselekmény rögzítő Kameraszettek 

beszerzése (Videókamerák és tartozékaik 

(memóriakártya, pótakkumulátor, mikrofon, kamera 

állvány) 

Kbt. második rész, XV. fejezet, 81.§. 

nyílt eljárás  
2017. IV. negyedév 

52.  Munkaállomások és elektronikus személyazonosító 

igazolványok II. (e-szig olvasók) 
Kbt. harmadik rész, 113.§ nyílt eljárás 2017. IV. negyedév 

53.  
Terhelt mozgását nyomon követő eszköz 

Kbt. második rész, XV. fejezet, 81.§. 

nyílt eljárás 
2017. IV. negyedév 

545 
UKG gránát 

Kbt. harmadik rész, 113.§ nyílt 

eljárás 
2017. IV. negyedév 

556 
Lőfegyvertartási hatósági igazolványok beszerzése 

Kbt. harmadik rész, 113.§ nyílt 

eljárás 
2017. IV. negyedév 

56.7 
Fegyver és lőszerkisérő igazolvány 

Kbt. harmadik rész, 113.§ nyílt 

eljárás 
2017. IV. negyedév 

                                                           
5 A 2017. évben új beszerzési igényként merült fel. 
6 A 2017. évben új beszerzési igényként merült fel. 
7 A 2017. évben új beszerzési igényként merült fel. 



6 

 

 

Az Országos Rendőr-főkapitányság 2017. évi közbeszerzési terve – központosított közbeszerzés 

Ssz. A közbeszerzés tárgya Tervezett eljárástípus Eljárás tervezett megindítása 

57. ORFK-OBB rendszeres közlekedésbiztonsági 

kommunikációi 

247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2018. január 01. 

58. ESR 112 rosszindulatú hívások visszaszorítására 

irányuló médiakampány 

247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II. negyedév 

59. Police.hu KAK-integrációja és éves üzemeltetése 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. I. negyedév 

60. Facebook-hirdetés kampány a határvadász-képzés 

népszerűsítésére, toborzási céllal 

247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. I. negyedév 

61. InNova projekt kommunikációs eszközeinek 

beszerzése (KÖFOP) 

247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. I. negyedév 

62. Beszélt szöveg írott szöveggé alakítása, licensz 

(speech tex) 

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

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II. negyedév 

63. Elektronikus aláíró komponens mobileszközökre 

(licensz) 

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

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II.-III. negyedév 

64. Helyszíni szemle elektronizálása 3D feltérképezés és 

számítógépes feldolgozás 

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

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II. negyedév 

65. Szakértői Tanácsadás - Java támogatás a NOVA 

rendszer fejlesztéséhez 

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

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II. negyedév 
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66. Fejlesztői architect szakértői tevékenység 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. III. negyedév 

67. Közterületek drónos megfigyelése, online mobil 

térfigyelő kamera távoli vezérlése, tesztelése 

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

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II. negyedév 

68. Mobil testkamera beszerzése, integrálása a TIR 

Térfigyelő és TIR MOBIL kamera megoldások közé 

on-line eléréssel 

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

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II. negyedév 

69. Biztonsági kamera rendszer 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II. negyedév 

70. ORFK GF IFFO és SZSZB MRFK Szerverterem 

kialakítása - Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK 

épületében 

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

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. IV. negyedév 

71. Rendőrségi Igazgatási Központ LAN eszközök 

cseréje 

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

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II. negyedév 

72. ESR 112 LAN eszközök supportja 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. IV. negyedév 

73. SIS VIS eszközök fejlesztése 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. III. negyedév 

74. ESR 112 WAN eszközök supportja 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. IV. negyedév 

75. Informatikai eszközök beszerzése - szolgáltatások 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. I-II-III-IV. negyedév 
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76. Informatikai eszközök beszerzése - hardverek 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II-III-IV. negyedév 

77. Körözési Nyilvántartási Rendszer bővítése szerver 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II. negyedév 

78. Informatikai eszközök beszerzése - fókusztponti 

irodák, M85 autópálya leíróhelyiség 

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

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. I. negyedév 

79. Informatikai eszközök beszerzése - fókuszponti 

irodák, bűnmegelőzési osztályok NBT 

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

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. I. negyedév 

80. EMC Symmetrix tároló kiváltása 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. III. negyedév 

80. Körözési Nyilvántartási Rendszer bővítése tároló 

kapacitás 

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

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II. negyedév 

81. Informatikai eszközök beszerzése – digitális 

vizuáltechnikai eszközök 

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

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II. és IV. negyedév 

82. ITIL bevezetési III. fázis 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. III. negyedév 

83. LINUX rendszer support 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. III. negyedév 

84.  Skype licenc bővítés 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II. negyedév 



9 

 

85. Terheléselosztó és szerver monitoring 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II. negyedév 

86. Nyílt forráskódú  Asterix alapú Elastix rendszer 

fenntartása 

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

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II. negyedév 

87. Open Enterprise szerver támogatás 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. IV. negyedév 

88. BSZKI pénzügyi moduljának migrációja 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. I. negyedév 

89. Szenyor HP szerver migrációs támogatása 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II. negyedév 

90. BaseItAs szerver és szoftver migrációs támogatás 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. III. negyedév 

91. Informatikai eszközök beszerzése – szoftverhez 

kapcsolódó szolgáltatások 

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

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II-III-IV. negyedév 

92. Körözési Nyilvántartási Rendszer bővítése 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II. negyedév 

93. Informatikai eszközök beszerzése - nyomtatók 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II-III-IV. negyedév 
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94. Informatikai eszközök beszerzése – 

hardverrendszerhez, illetve kiegészítőikhez 

kapcsolódó szolgáltatások 

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

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II-III-IV. negyedév 

95. Forrás-SQL oktatás 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. II. negyedév 

96. Rádiós kampány megvalósítása 247/2014. (X.1.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés 

2017. III. negyedév 

97. Oracle terméktámogatás 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 

alapján, keretmegállapodásból történő 

beszerzés-írásbeli konzultáció 

2017. III. negyedév 

98. Munkaállomások és elektronikus személyazonosító 

igazolványok I. 

(munkaállomások,) 

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

keretmegállapodásból történő beszerzés 
2017. IV. negyedév 

99. 
Oracle premier támogatás 

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

keretmegállapodásból történő beszerzés 
2017. III. negyedév 

100. A rendvédelmi szervek és honvédelmi szervezetek 

részére gépjárművek beszerzése a 168/2004. (V.25.) 

Korm. rendelet alapján 

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

keretmegállapodásból történő beszerzés 
2017. IV. negyedév 

Budapest, 2017. november      -n. 

 

Kovács István r. vezérőrnagy 

rendőrségi főtanácsos 

gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes 
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