
Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

1. Informatikai eszközök  beszerzése

A Társaság munkavállalói részére a 

munkavégzéshez szükséges 

informatikai eszközök biztosítása

Árubeszerzés NFP nemzeti
keretmegállapodásos eljárás 2. részének 

lefolytatása (megrendelés)

2. Mobil távközlési szolgáltatás beszerzése 

A Társaság munkavállalói részére a 

céges telefonokhoz tartozó mobil 

távközlési szolgáltatás beszerzése

Szolgáltatás NFP nemzeti
keretmegállapodásos eljárás 2. részének 

lefolytatása (megrendelés)

3. Mobiltelefonok beszerzése (KEF) Árubeszerzés NFP nemzeti
keretmegállapodásos eljárás 2. részének 

lefolytatása (megrendelés)

NFP Nonprofit Kft. 2018. évi közbeszerzési terve

1. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

4.
Gépjármű-üzemanyag 

üzemanyagkártyával történő beszerzése

A Társaság által használt 

gépjárművekhez üzemanyag 

beszerzése.

Árubeszerzés NFP nemzeti
keretmegállapodásos eljárás 2. részének 

lefolytatása (megrendelés)

5. VIKKA alapüzemeltetés
VIKKA adatbázis üzemeltetése a 

fenntarthatósági időszakban
Szolgáltatás NFP uniós nyílt

6. VIKKA adatfeltöltés

VIKKA adatbázis üzemeltetéshez 

kapcsolódóan adatfeltöltés, 

adatfrissítés a fenntarthatósági 

időszakban

Szolgáltatás NFP nemzeti nyílt

2. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

7. Gépjármű bérlés
Társaság részére gépjárművek 

bérlése
Árubeszerzés NFP uniós nyílt

8.

Megbízási szerződés a KEHOP-2.3.0-16-

2017-00001 azonosítószámú („HUHA II. 

Új Hulladék-hasznosító és Iszapégető 

Erőmű”) projekt keretében, műszaki 

ellenőri feladatok elvégzésére vonatkozó 

feladatok ellátására tárgyában

Műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

9.

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.3.0-16-

2017-00001 azonosítószámú („HUHA II. 

Új Hulladék-hasznosító és Iszapégető 

Erőmű”) projekt keretében, kötelezően 

előírt tájékoztatás és nyilvánosság 

biztosítására vonatkozó feladatok 

ellátása tárgyában

PR, kötelező nyilvánosság Szolgáltatás Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

3. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

10.

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.5-16-

2017-00001, "Budapest ivóvízellátó 

hálózatának fejlesztése" projekt 

keretében, Részletes Megvalósíthatósági 

Tanulmány és költség-haszon elemzés 

készítés elkészítésére, nagyprojekt 

támogatási kérelem összeállítása, 

továbbá az ehhez kapcsolódó 

tanácsadási és rendelkezésre állási 

szolgáltatás nyújtása tárgyban

Tanulmányírás, nagyprojekt 

támogatási kérelem 
Szolgáltatás NFP Nemzeti Nyílt

11.

Vállallkozási szerződés a KEHOP-2.1.5-16-

2017-00001, "Budapest ivóvízellátó 

hálózatának fejlesztése" projekt 

keretében tervezési, környezetvédelmi 

engedélyeztetési feladatok ellátására

Terezési és engedélyeztetés Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

12.

Megbízási szerződés a KEHOP-2.1.5-16-

2017-00001, "Budapest ivóvízellátó 

hálózatának fejlesztése" projekt 

keretében, műszaki ellenőri feladatok 

elvégzésére vonatkozó feladatok 

ellátására tárgyában

Műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

4. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

13.

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.1.5-16-

2017-00001, "Budapest ivóvízellátó 

hálózatának fejlesztése" projekt 

keretében, kötelezően előírt tájékoztatás 

és nyilvánosság biztosítására vonatkozó 

feladatok ellátása tárgyában

PR, kötelező nyilvánosság Szolgáltatás Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

14.
A budaörsi távhőrendszer energetikai 

korszerűsítése

Kazánházi korszerűsítés

Primer hőközpontok

Vezetékkorsz.

Építés Végső kedvezményezett uniós Nyílt

15.

Várpalotai szolgáltatói hőközpontok 

szétválasztása és felhasználói 

hőközpontok kialakítása c. projekt 

építési közbeszerzése

primer hővezeték csere, hőközpont 

szétválasztás
építés végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

5. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

16.

2 db új kondenzációs kazán telepítése 

gyöngyösi Városgondozási Zrt. Olimpia 

úti kazánházába, meglévő berendezés 

helyére

2 db új kondenzációs kazán, kazánház

Kazánáhzi hidraulika

Kiviteli tervezés

Építés végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

17.
Hajdúnánás  távhőrendszerének 

rekonstrukciója

Primer vezeték

Primer hőközpontok

Épületenkénti szabályozás

Kazán gázégő csere

Kiviteli tervezés

Építés végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

18.
Keszthelyi távhőrendszer fűtőműveinek 

korszerűsítése c. projekt 

Keszthelyi távhőrendszer 

fűtőműveinek korszerűsítése 
Építés végső kedvezményezett Nemzeti meghívásos

6. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

19.
Szekszárdi távhőrendszer korszerűsítése 

c. projekt építési közbeszerzése

primer hővezeték csere, hőközpont 

felújítás,kazán korszerűsítés
építés végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

20.
Sopron Holding Zrt. Kazánház fejlesztés 

2017
Kazánházi korszerűsítés Építés végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

21.
Kazánházi és hőközponti korszerüsítés 

Vácon

Kazánházi korszerűsítés

Hőközpont korszerűsítés
 ÉpítésKiviteli tervezés végső kedvezményezett Nemzeti meghívásos

7. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

22.

A körmendi Batthyány-kastélyegyüttes 

távhőszolgáltatásba kapcsolása c. 

projekt építés közbeszerzése

Új fogyasztókra vonatkozó építési 

feladatok,Hőtároló létesítéséhez 

kapcsolódó

építési feladatok

építés végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

23.
Makó város Távhőrendszerének 

rekonstrukciója

Kazánházi korszerűsítés

Primer hőközpontok

Vezetékkorsz.

 ÉpítésKiviteli tervezés végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

24.

Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.3.2-17-

2017-00003 azonosítószámú „Faapríték 

tüzelésű fűtőmű létesítése Ózdon” 

tárgyú projekt tervezési és kivitelezési 

munkáira vonatkozóan

Hőközpont szétválasztás

Vezetékkorszerűsítés

Fűtőművi korszerűsítés

Biomassza kazán

Építés végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

8. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

25.

Vállalkozási szerződés a KEHOP-5.3.1-17-

2017-00025 azonosítószámú „Távhő-

szektor energetikai korszerűsítése 

Ózdon” tárgyú projekt tervezési és 

kivitelezési munkáira vonatkozóan

Hőközpont szétválasztás

Vezetékkorszerűsítés

Fűtőművi korszerűsítés

Biomassza kazán

Építés végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

25.

Debrecen Wesselényi utcai és Csapó 

utcai lakótelepek távhőrendszerének 

primer oldali rekonstrukciója című 

projekt építési közbeszerzése

Primer vezeték oldali rekonstrukció Építés végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

26.

Sárbogárd, kazánházi korszerűsítés, 

részleges távhővezeték csere és 

hőközponti korszerűsítés című projekt 

építési közbeszerzése

Kazánház korszerűsítése, kazánok 

cseréje és távhővezeték csere
Építés végső kedvezményezett Nemzeti meghívásos

9. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

27.

Hőközpontok szétválasztása és 

korszerűsítése Nyíregyházán című 

projekt építési közbeszerzése

Hőközpont szétválasztás, primer 

vezeték oldali rekonstrukció
Építés végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

28.

Sátoraljaújhely, részleges távhővezetéki 

rendszer helyreállítása és hőközpontok 

fejlesztése, valamint új fogyasztó 

(Uszoda) csatlakoztatása, illetve 

Sátoraljaújhely, Dózsa György u. 26. 

szám alatti ingatlanon biomassza kazán 

telepítése és kazánház rekonstrukció (1,2 

MW) című projekt építési közbeszerzése

Részleges távhővezeték 

rekonstrukció, hőközpont fejlesztés, 

biomassza kazán

Építés végső kedvezményezett Nemzeti meghívásos

29.
Makó város Távhőrendszerének 

rekonstrukciója

Új kondenzációs kazán beépítése,

hőközpont telepítés, távhővezeték 

fejlesztés

Építés végső kedvezményezett Nemzeti meghívásos

10. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

30.

Helyi hőigény kielégítése megújuló 

energiaforrással Tótkomlós településén 

c. projekt tervezési és építési 

közbeszerzése

geothermikus kútfúrás építés végső kedvezményezett Uniós Nyílt

31.

Helyi hőigény kielégítése megújuló 

energiaforrással Tótkomlós településén 

c. projekt műszaki ellenőri közbeszerzése

műszaki ellenőri közbeszerzése Szolgáltatás NFP Nemzeti Nyílt

32.

Veszprémi távvezeték-rendszer 

energetikai korszerűsítése és biofűtőmű 

tervezése, telepítése című projekt építési 

közbeszerzése

Biomassza kazán beépítés és a 

kapcsolódó infrastruktúra kialakítása, 

vezetéképítés

Építés végső kedvezményezett Uniós Nyílt

11. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

33.

KEHOP-5.3.1-17-2017-00033 és a KEHOP-

5.3.2-17-2017-00018 azonosítójú projekt 

műszaki ellenőri tevékenység ellátása

műszaki ellenőri közbeszerzése Szolgáltatás NFP Nemzeti Nyílt

34.

Új fogyasztók távhőrendszerre 

csatlakoztatása, a távhőrendszer 

korszerűsítése, illetve faapríték tüzelésű 

fűtőmű tervezése, telepítése a 

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató 

Kft. területén című projekt építés 

közbeszerzése 

Új fogyasztók bekötése

Hőközpont szétválasztás és 

korszerűsítés

Keringetés korszerűsítés

Biomassza fűtőmű tervezése és 

telepítése

Építés végső kedvezményezett Uniós Nyílt

35.

KEHOP-5.3.1-17-2017-00009 és a KEHOP-

5.3.2-17-2017-00010 azonosítójú projekt 

műszaki ellenőri tevékenység ellátása

műszaki ellenőri közbeszerzése Szolgáltatás NFP Nemzeti Nyílt

12. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

36.

Új fogyasztók távhőrendszerre 

csatlakoztatása, a távhőrendszer 

korszerűsítése, illetve faapríték tüzelésű 

fűtőmű tervezése, telepítése a 

KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató 

Kft. területén című projekt építés 

közbeszerzése (leválasztott)

Új fogyasztók bekötése

Hőközpont szétválasztás és 

korszerűsítés

Építés Végső kedvezményezett Nemzeti meghívásos

37.

Kondenzációs kazán telepítése az EVAT 

Zrt. Malomárok utcai fűtőművébe című 

projekt építési közbeszerzése

Kondenzációs kazán beépítése

(8 MW)
Építés végső kedvezményezett Nemzeti meghívásos

38.
Móri távhőtermelés rekonstrukciója 

című projekt építési közbeszerzése
Új gázkazán beszerzése és beépítése  ÉpítésKiviteli tervezés végső kedvezményezett Nemzeti meghívásos

13. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

39.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél 

hőkörzetek összekapcsolása, 

hőtávvezeték rekonstrukció, új 

fogyasztók rendszerbe kapcsolása, illetve 

kapacitásbővítés a Mikes Kelemen utcai 

biofűtőműben című projekt építési 

közbeszerzése

Hőkörzetek összekapcsolása

Új fogyasztók bekötése

távvezeték rekonstrukció

Biomassza fűtőmű telepítése

Építés végső kedvezményezett Uniós Nyílt

40.

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft-nél 

hőkörzetek összekapcsolása, 

hőtávvezeték rekonstrukció, új 

fogyasztók rendszerbe kapcsolása, illetve 

kapacitásbővítés a Mikes Kelemen utcai 

biofűtőműben című projekt építési 

közbeszerzése (leválasztott)

Új fogyasztók rendszerbe kapcsolása Építés Végső kedvezményezett Nemzeti meghívásos

41.

KEHOP-5.3.1-17-2017-00020 és a KEHOP-

5.3.2-17-2017-00016 azonosítójú projekt 

műszaki ellenőri tevékenység ellátása

műszaki ellenőri közbeszerzése Szolgáltatás NFP Nemzeti Nyílt

14. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

42.
Tatabányai távhőrendszer korszerűsítése 

2018 című projekt építési közbeszerzése

Új fogyasztók

Hőközpont szétválasztás 
Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

43.

KEHOP-5.3.2-17-2017-00004, KEHOP-

5.3.2-17-2017-00005, KEHOP-5.3.2-17-

2017-00006 és a KEHOP-5.3.2-17-2017-

00007 azonosítójú projektek építési 

közbeszerzése

Geotermikus rendszer teljes kiépítése 

4db termelő és 8db visszasajtoló 

kúttal, termálvezetékek megépítése, 

hőközpontok kialakítása, gépészet és 

vezérlés

Építés Végső kedvezményezett Uniós Nyílt

44.

KEHOP-5.3.2-17-2017-00004, KEHOP-

5.3.2-17-2017-00005, KEHOP-5.3.2-17-

2017-00006 és a KEHOP-5.3.2-17-2017-

00007 azonosítójú projektek műszaki 

ellenőri tevékenység ellátása

Műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Nemzeti Nyílt

15. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

45.

Geotermikus energiahasznosítás 

Kiskunhalason és Zsanán című projekt 

építési közbeszerzése

Geotermikus rendszer kialakítása Építés végső kedvezményezett Uniós Nyílt

46.

Geotermikus energiahasznosítás 

Kiskunhalason és Zsanán című projekt 

műszaki ellenőri közbeszerzése

Műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Nemzeti Nyílt

47.

KEHOP-5.3.2-17-2017-00019, KEHOP-

5.3.2-17-2017-00020, KEHOP-5.3.2-17-

2017-00021, KEHOP-5.3.2-17-2017-

00022 és a KEHOP-5.3.2-17-2017-00023 

azonosítójú projektek építési 

közbeszerzése

Geotermikus rendszer teljes kiépítése 

5db termelő és 10db visszasajtoló 

kúttal, termálvezetékek megépítése, 

hőközpontok kialakítása, gépészet és 

vezérlés

Építés végső kedvezményezett Uniós Nyílt

16. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

48.

KEHOP-5.3.2-17-2017-00019, KEHOP-

5.3.2-17-2017-00020, KEHOP-5.3.2-17-

2017-00021, KEHOP-5.3.2-17-2017-

00022 és a KEHOP-5.3.2-17-2017-00023 

azonosítójú projektek műszaki ellenőri 

tevékenység ellátása

Műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Nemzeti Nyílt

49.
Komárom, MOL lakótelep - távhő 

rekonstrukció
Távhőközpontok, távvezeték Építés végső kedvezményezett Nemzeti meghívásos

50.
A salgótarjáni Beszterce lakótelep 

távhőrendszerének fejlesztése
Távhőközpontok, távvezeték Építés végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

17. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

51.

Vállalkozási szerződés keretében a 

KEHOP-5.3.1-17-2017-00008 

azonosítójú „Új fogyasztók 

csatlakoztatása és szolgáltatói 

hőközpontok szétválasztása a pécsi 

távhőrendszeren” (leválasztott II.) 

elnevezésű projekt megvalósításához 

szükséges építési feladatok ellátása

távhővezeték korszerűsítés, új 

vezetékszakaszok, új fogyasztók 

bekötése, hőközpont korszerűsítés

Építés végső kedvezményezett nemzeti kbt. 115§ szerint

52.

Új fogyasztók csatlakoztatása és 

szolgáltatói hőközpontok szétválasztása 

a pécsi távhőrendszeren (leválasztott)

új fogyasztók bekötése, hőközpont 

korszerűsítés
Építés Végső kedvezményezett Nemzeti meghívásos

53.
A mátészalkai geotermális távhőrendszer 

fejlesztése
Geotermikus rendszer kialakítása  ÉpítésKiviteli tervezés végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

18. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

54.

A kisvárdai távhőellátás fejlesztése 

biomassza alapú távhőtermelés 

felhasználásával

Biomassza kazán telepítése Építés végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

55.

Vállalkozási szerződés keretében új 

távhővezetékek telepítése és 

korszerűsítése, 20 db hőközpont 

létesítése vagy korszerűsítése Kaposvár 

területén

Vezetékkorszerűsítés

Hőközpont korszerűsítés

Új fogyasztók bekapcsolása
Építés Végső kedvezményezett Uniós Nyílt

56.

Faapríték tüzelésű biomassza fűtőmű 

telepítése és távhőrendszerbe 

integrálása Kaposváron

Biomassza kazán telepítése Építés Végső kedvezményezett Uniós Nyílt

19. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

57.

Biomassza fűtőművek tervezése és 

létesítése az Észak-budai fűtőmű 

telephelyén és a X. kerület Kőbánya 

rozsdaövezetben c. projekt építési 

közbeszerzése

biomassza kazánok telepítése Építés Végső kedvezményezett Uniós Nyílt

58.

Biomassza fűtőművek tervezése és 

létesítése az Észak-budai fűtőmű 

telephelyén és a X. kerület Kőbánya 

rozsdaövezetben c. projekt műszaki 

ellenőri tevékenység ellátása

műszaki ellenőr beszerzése Szolgáltatás NFP nemzeti meghívásos

59.

KEHOP-2.1.2-15-2017-00017 Szentes 

városi Damjanich János Laktanya és 

Erdőbénye objektum ivóvízminőség-

javító projektje

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

20. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

60.

KEHOP-2.1.2-15-2017-00016 Szegedi 

Fegyház és Börtön III.

Szegedi Fegyház és Börtön III. Objektum, 

Nagyfa ivóvízminőség-javító projektje

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

61.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00085 

Baranyaszentgyörgy község 

ivóvízminőség-javítása

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

62.
KEHOP-2.1.3-15-2017-00075 Tiszaeszlár

Tiszaeszlár ivóvízminőség-javítási projekt
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Uniós Versenyújranyitás

21. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

63.
KEHOP-2.1.3-15-2017-00037 Enying 

Város ivóvízminőség javítása
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

64.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00027 A Tolna 

megyei Diósberény és Szakadát  

Ivóvízminőség-javító programja

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

65.
KEHOP-2.1.3-15-2016-00018 

Ivóvízminőség-javítás Káloz településen
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

22. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

66.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00019 Váraszó 

Ivóvízminőség javításának műszaki 

előkészítése

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

67.
KEHOP-2.1.3-15-2016-00012 Celldömölk 

ivóvízminőség-javító program
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Uniós versenyújranyitás

68.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00013 

Jászszentandrási ivóvízminőség-javító 

projekt

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

23. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

69.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00008 A Somogy 

megyei Mezőcsokonya  település 

ivóvízminőség-javító programja

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

70.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00005 Vízminőség-

javítás Nyírlugos város szolgáltatási 

területén

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

71.
KEHOP-2.1.3-15-2017-00076 Kazsok 

település ivóvízminőség-javító program
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

24. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

72.
KEHOP-2.1.1-15-2016-00018 Demecser 

és Térsége Ivóvízminőség -javító projekt
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

73.

KEHOP-2.1.2-15-2016-00001 Aba 

nagyközség ivóvízminőség-javító 

projektje

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

74.

KEHOP-2.1.2-15-2016-00010 Szakony, 

Gyalóka, Zsira, Répcevis 

Önkormányzatok ivóvízminőség-javító 

projektje

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

25. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

75.

KEHOP-2.1.1-15-2015-00007 Északkelet-

Magyarországi ivóvízminőség-javító 

program 1. (ÉKMO 1) Berettyóújfalu 

Ivóvízminőség javító programja

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett
Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

76.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00031 Észak-

Magyarországi ivóvízminőség-javító 

program 1. (ÉMO 1)

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett
Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

77.

KEHOP-2.1.2-15-2016-00002 Délkelet-

Magyarországi ivóvízminőség-javító 

program 1. (DKMO 1/A)

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett
Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

26. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

78.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00033  Észak- és 

Közép-Dunántúli ivóvízminőség-javító 

program 1. (ÉKDU 1.)

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett
Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

79.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00020 Közép- és 

Kelet-Magyarországi ivóvízminőség-

javító program 1. (KKMO 1)

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett
Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

80.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 Nyugat- és 

Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító 

program 1. (NYDDU 1/A.)

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett
Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

27. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

81.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 

Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott 

települések ivóvízminőség-javítása és 

vízellátásának fejlesztése (NYDDU 2)

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett
Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

82.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00057 

Bázakerettye Község és térsége 

ivóvízminőség-javítása (NYDDU 3) 

(Bázakerettye, Lispeszentadorján, 

Kiscsehi, Maróc, Lasztonya) 

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett
Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

83.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00080 KEHOP-

2.1.3. Pápoc ivóvízminőség-javító 

program

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

28. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

84.

KEHOP-2.1.2-15-2017-00014 

Martonvásár-Erdőhát ivóvízminőség-

javító programja

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

85.
KEHOP-2.1.2-15-2017-00015 Feked 

ivóvízminőség-javító program
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

86.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00077 Gölle-

Inámpuszta község ivóvízminőség-javító 

programja

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

29. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

87.
KEHOP-2.1.3-15-2017-00078 Mezőszilas 

község ivóvízminőség-javítása
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

88.
KEHOP-2.1.3. Kengyel

Kengyel ivóvízminőség-javító program
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

89.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00081 

Nagykapornak vízbázisról ellátott 

települések ivóvízminőség-javítása és 

vízellátásának fejlesztése

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

30. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

90.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00082 Vönöck és 

térsége ivóvízminőség-javító program 

(Vönöck, Kemenesmagasi, 

Kemenesmihályfa, Kemenessömjén, 

Kemenesszentmárton, Tokorcs)

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

91.
KEHOP-2.1.3-15-2017-00060 Vízvár 

település ivóvízminőség-javító program
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

92.
KEHOP-2.1.3-15-2017-00066 Kakasd 

ivóvízminőség-javító program
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

31. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

93.
KEHOP-2.1.3-15-2017-00067 Harc 

község ivóvízminőség-javítása
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

94.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00074 Dióskál 

vízműről ellátott települések 

ivóvízminőség-javítása és vízellátásának 

fejlesztése (Egeraracsa)

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

95.
KEHOP-2.1.3-15-2017-00072 Miszla 

község ivóvízminőség-javítása
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

32. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

96.
KEHOP-2.1.2-15-2017-00011 Kisláng 

település ivóvízminőség-javítása
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

97.
KEHOP-2.1.2-15-2017-00012 Bócsa  

település ivóvízellátást javító program
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

98.

KEHOP-2.1.2-15-2017-00013 

Körösnagyharsány település 

ivóvízminőség-javító programja

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett
Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

33. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

99.
KEHOP-2.1.3-15-2016-00002 Igar község 

és Vámpuszta ivóvízminőség-javítása
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

100.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00007 Somogy 

megyei Buzsák település ivóvízminőség-

javító programja

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

101.
KEHOP-2.1.3-15-2016-00015 Zimány 

Ivóvízminőség-javító programja
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

34. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

102.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00017 

Pusztaegres és Sárhatvan 

településrészek ivóvízellátása 

biztonságának javítása 

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

103.
KEHOP-2.1.3-15-2016-00024 Porpác, 

Bögöt települések ivóvízminőség-javítása
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

104.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00030 A Tolna 

megyei Értény település  Ivóvízminőség-

javító programja

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

35. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

105.
KEHOP-2.1.3-15-2016-00034 Ivóvízjavító 

Program Györköny Községben
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

106.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00042 

Ivóvízminőség-javító beruházás 

Mátyásdomb településen

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

107.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00043 

Csonkamindszent község ivóvízminőség-

javító programja

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

36. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

108.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00044 

Tápiószőlős ivóvízminőség-javító 

Program

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

109.
KEHOP-2.1.3-15-2017-00045 Zsujta 

ivóvízminőség-javító program
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

110.
KEHOP-2.1.3-15-2017-00046 Tiszalök 

település ivóvízminőség-javító program
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

37. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

111.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00048 

Magyarkeszi település ivóvízminőség-

javító programja

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett
Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

112.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00049 Rakamaz-

Tiszanagyfalu ivóvízminőség-javító 

programja

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

113.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00050 Újireg 

település ivóvízminőség-javító 

programja

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

38. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

114.
KEHOP-2.1.3-15-2017-00052 Timár 

település Ivóvízminőség-javító Program
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

115.
KEHOP-2.1.3-15-2017-00053 Kaposfő 

település ivóvízminőség-javító program
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

116.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00054 

Mezőkomárom-Szabadhídvég 

ivóvízminőség-javító programja

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

39. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

117.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00055 Kaszó-

Darvaspuszta településrész 

ivóvízminőségének javítása

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

118.
KEHOP-2.1.3-15-2017-00058 Nak 

település ivóvízminőség-javító program
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

119.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00061 

Rábahídvég és Püspökmolnári település 

ivóvízminőség-javító program

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

40. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

120.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00062 Földes 

település ivóvízminőség-javító 

programja

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

121.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00063 Tengelic-

Jánosmajor ivóvízminőség-javító 

program

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

122.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00064 Ibrány-

üdülőterület ivóvízminőség-javító 

programja

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

41. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

123.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00065 Pacsa 

vízműről ellátott települések 

ivóvízminőség-javítása és vízellátásának 

fejlesztése 

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

124.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00068 Répcelak 

és térsége ivóvízminőség-javító program 

(Répcelak, Nick, Csánig)

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

125.
KEHOP-2.1.3-15-2017-00070 Kisszékely 

település ivóvízminőség-javító program
ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

42. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

126.

KEHOP-2.1.3-15-2017-00073 

Nyírmihálydi és Nyírgelse ivóvízminőség-

javító programja

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

127.

KEHOP-2.2.2-15-2017-00130 

Monostorpályi szennyvízelvezetés 

fejlesztése II. ütem

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

128.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00055 

Hosszúhetény központú agglomeráció 

szennyvíztisztításának fejlesztése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

43. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

129.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00072 Nyugat- és 

Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 8. (NYDDU 8)

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

130.
KEHOP-2.2.2-15-2016-00124 Döbrököz  

község szennyvízelezetésének fejlesztése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

131.

Vállalkozási szerződés az „Északkelet - 

Magyarországi szennyvízelvezetési és - 

kezelési fejlesztés 7. (ÉKMO 7)” című 

KEHOP-2.2.2-15-2016-00066 

azonosítószámú és „Sárisáp község 

szennyvíztisztító telepének 

korszerűsítése” című KEHOP-2.2.2-15-

2016-00077 azonosítószámú projektek 

megvalósításához szükséges tervezési és 

kivitelezési feladatok ellátására a FIDIC 

Sárga Könyv feltételei szerint

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

44. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

132.

KEHOP-2.2.2-15-2017-00127 Délkelet-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 5. (DKMO 5)

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

133.
KEHOP-2.2.2-15-2017-00129 Gyömrő 

szennvízelvezetése (ÉMO 11)

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

134.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00122 Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 12. (ÉMO 12)

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

45. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

135.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00120 Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 13. (ÉMO 13)

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

136.

KEHOP-2.2.2-15-2017-00126 Hejőbába 

központú agglomeráció 

szennyvízelvezetése és -tisztítása (ÉMO 

14)

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

137.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00121 Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 15. (ÉMO 15)

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

46. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

138.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00118 Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és-

kezelési fejlesztés 16. (ÉMO 16)

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

139.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00053 Beremend 

nagyközség szennyvízelvezetésének 

fejlesztése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett Nemzeti                            kbt. 115§ szerint                                                      

140.
KEHOP-2.2.2-15-2016-00054 Tengelic 

község szennyvízelvezetése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

47. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

141.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00057 Pétfürdő 

nagyközség szennyvíztisztításának 

fejlesztése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

142.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00063 

Nemesszalók község 

szennyvíztisztításának korszerűsítése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

143.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00064 Várpalota 

város szennyvízelvezetésének 

korszerűsítése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

48. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

144.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00065 

Királyszentistván központú agglomeráció 

szennyvíztisztításának fejlesztése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

145.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00071 Öskü 

Község szennyvíztisztításának 

korszerűsítése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

146.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00074 

Rábacsécsény Község szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett Uniós Versenyújranyitás

49. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

147.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00078 Dad 

központú agglomeráció szennyvíztisztító 

telepének fejlesztése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

148.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00093 

Bélapátfalva Város szennyvízelvezető-

hálózatának és szennyvíztisztításának 

korszerűsítése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

149.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00098 Kenézlő 

központú agglomeráció  szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

50. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

150.
KEHOP-2.2.2-15-2016-00100 Kaszaper 

Község szennyvízelvezetése és -tisztítása

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

151.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00107 Mónosbél 

központú agglomeráció szennyvíztisztító 

telepének korszerűsítése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

152.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00115 Mocsa 

község szennyvíztisztító telepének 

fejlesztése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

51. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

153.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00116 Ócsa 

Alsópakony városrészének 

szennyvízelvezetése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

154.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00117 A Zámoly 

központú agglomeráció 

szennyvíztisztításának fejlesztése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett Uniós Versenyújranyitás

155.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00123 

Somogyszob központú agglomeráció 

szennyvíztisztításának fejlesztése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

52. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

156.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00125 

Pilisborosjenő község 

szennyvízelvezetése és tisztítása

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

157.
KEHOP-2.2.2-15-2017-00131 Nemeskér 

Község szennyvízelvezetése és -tisztítása

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

158.

KEHOP-2.2.2-15-2017-00134 Tarján 

község szennyvíztisztító telepének 

fejlesztése és korszerűsítése

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

53. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

159.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00059 

Csabrendek központú agglomeráció 

szennyvíztisztatásának fejlesztése

Répcelak Város szennyvízelvezetése és -

tisztítása

Nyergesújfalu, Lábatlan és Bajót 

szennyvízelvezetése és -tisztítása

A Bezenye központú agglomeráció 

szennyvízelvezetése és -tisztítása (ÉKDU 

5)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

160.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 Pécs 

központú agglomeráció szennyvíztisztító 

telepének fejlesztése (NYDDU 3)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

161.

KEHOP-2.2.1-15-2015-00018  Északkelet-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 3.  (ÉKMO 3)
PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

54. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

162.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00085 Észak- és 

Közép- Dunántúli szennyvíz-elvezetési és 

-kezelési fejlesztés 6. (ÉKDU 6)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

163.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00120 Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 13. (ÉMO 13)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

164.

KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 Észak- És 

Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és 

kezelési fejlesztés 4. (ÉKDU 4)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

55. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

165.

KEHOP-2.2.1-15-2015-00024 Közép- és 

Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési 

és -kezelési fejlesztés 7. (KKMO 7)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

166.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00001  Északkelet- 

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 1. (ÉKMO 1 A és B)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

167.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00003Közép- és 

Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési 

és -kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

56. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

168.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00010 Közép és 

Kelet-Magyarországi szennyvízelvezetési 

és -kezelési fejlesztés 4. (KKMO 4)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

169.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00034 és Közép-

Dunántúli szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

170.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00036 Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

57. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

171.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

172.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 Észak- és 

Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

173.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00045 Délkelet-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 2. (DKMO 2)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

58. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

174.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00081 Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7.)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

175.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00095 Északkelet-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO 2)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

176.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00105 Nyugat- és 

Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és 

–kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6.)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

59. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

177.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 Nyugat- és 

Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 4. (NYDDU 4)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

178.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00113 Délkelet-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 4. (DKMO 4)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

179.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 Nyugat- és 

Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító 

program 1. (NYDDU 1.)

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

60. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

180.

KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006, "Komplex 

hulladékgazdálkodási

rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi

Hulladékgazdálkodási Társulás területén,

különös tekintettel az elkülönített

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő

rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

181.

KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006, "Komplex 

hulladékgazdálkodási

rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi

Hulladékgazdálkodási Társulás területén,

különös tekintettel az elkülönített

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő

rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

182.

KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006, "Komplex 

hulladékgazdálkodási

rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi

Hulladékgazdálkodási Társulás területén,

különös tekintettel az elkülönített

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő

rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

61. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

183.

KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006, "Komplex 

hulladékgazdálkodási

rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi

Hulladékgazdálkodási Társulás területén,

különös tekintettel az elkülönített

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő

rendszerre"

PR, kötelező nyilvánosság Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

184.

KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006, "Komplex 

hulladékgazdálkodási

rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi

Hulladékgazdálkodási Társulás területén,

különös tekintettel az elkülönített

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő

rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

185.

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00012, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Homokhátság területén, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett uniós Nyílt

62. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

186.

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00012, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Homokhátság területén, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

187.

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00010, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Dél-Alföld térségében, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

188.

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00010, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Dél-Alföld térségében, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

63. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

189.

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00010, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Dél-Alföld térségében, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti kbt. 115§ szerint

190.

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00010, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Dél-Alföld térségében, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

191.

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00011, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Hódmezővásárhely Város 

területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

64. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

192.

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00011, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Hódmezővásárhely Város 

területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

193.

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00011, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Hódmezővásárhely Város 

területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett uniós Nyílt

194.

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00011, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Hódmezővásárhely Város 

területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett uniós Nyílt

65. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

195.

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00014, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Észak-Balatoni 

közszolgáltatási területen, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

196.

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00014, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Észak-Balatoni 

közszolgáltatási területen, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

197.

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00014, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Észak-Balatoni 

közszolgáltatási területen, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

66. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

198.

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00014, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Észak-Balatoni 

közszolgáltatási területen, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

199.

KEHOP-3.2.1.-15-2016-00007, "Komplex 

hulladékgazdálkodási

rendszer fejlesztése Zala és Vas megye

egyes térségeiben, különös tekintettel

az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási 

és

előkezelő rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Nem ismert Nem ismert

200.

KEHOP-3.2.1.-15-2016-00007, "Komplex 

hulladékgazdálkodási

rendszer fejlesztése Zala és Vas megye

egyes térségeiben, különös tekintettel

az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási 

és

előkezelő rendszerre"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Nem ismert Nem ismert

67. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

201.

KEHOP-3.2.1.-15-2016-00007, "Komplex 

hulladékgazdálkodási

rendszer fejlesztése Zala és Vas megye

egyes térségeiben, különös tekintettel

az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási 

és

előkezelő rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Nem ismert Nem ismert

202.

KEHOP-3.2.1.-15-2016-00007, "Komplex 

hulladékgazdálkodási

rendszer fejlesztése Zala és Vas megye

egyes térségeiben, különös tekintettel

az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási 

és

előkezelő rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Közösségi Nem ismert

203.

KEHOP-3.2.1.-15-2016-00007, "Komplex 

hulladékgazdálkodási

rendszer fejlesztése Zala és Vas megye

egyes térségeiben, különös tekintettel

az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási 

és

előkezelő rendszerre"

PR, kötelező nyilvánosság Szolgáltatás Végső kedvezményezett Nemzeti Nem ismert

68. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

204.

KEHOP-3.2.1.-15-2016-00007, "Komplex 

hulladékgazdálkodási

rendszer fejlesztése Zala és Vas megye

egyes térségeiben, különös tekintettel

az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási 

és

előkezelő rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nem ismert

205.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00008, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Érd Város térségében, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

206.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00008, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Érd Város térségében, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

69. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

207.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00008, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Érd Város térségében, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

208.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00008, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Érd Város térségében, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

209.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00003, 

"Vértesalja Hulladékgazdálkodási 

Projekt"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

70. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

210.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00003, 

"Vértesalja Hulladékgazdálkodási 

Projekt"

PR, kötelező nyilvánosság Szolgáltatás Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

211.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00003, 

"Vértesalja Hulladékgazdálkodási 

Projekt"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti                            Nyílt 

212.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00003, 

"Vértesalja Hulladékgazdálkodási 

Projekt"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

71. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

213.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00003, 

"Vértesalja Hulladékgazdálkodási 

Projekt"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

214.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00003, 

"Vértesalja Hulladékgazdálkodási 

Projekt"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

215.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00016, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Győr Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

72. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

216.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00016, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Győr Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

217.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00016, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Győr Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

218.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00016, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Győr Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett uniós Nyílt

73. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

219.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00016, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Győr Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

220.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Sopron térségében, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

221.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Sopron térségében, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

74. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

222.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Sopron térségében, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett uniós Nyílt

223.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Sopron térségében, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

224.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a mosonmagyaróvári 

régióban, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

75. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

225.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a mosonmagyaróvári 

régióban, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

226.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a mosonmagyaróvári 

régióban, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

227.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a mosonmagyaróvári 

régióban, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

76. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

228.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00022 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a mosonmagyaróvári 

régióban, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

229.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Karcag Város, valamint a 

Tisza tó térségében, különös tekintettel 

az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási 

és előkezelő rendszerre"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

230.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Karcag Város, valamint a 

Tisza tó térségében, különös tekintettel 

az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási 

és előkezelő rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

77. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

231.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Karcag Város, valamint a 

Tisza tó térségében, különös tekintettel 

az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási 

és előkezelő rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

232.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Karcag Város, valamint a 

Tisza tó térségében, különös tekintettel 

az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási 

és előkezelő rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

233.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00023 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Karcag Város, valamint a 

Tisza tó térségében, különös tekintettel 

az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási 

és előkezelő rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

78. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

234.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 "Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Rendszer"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

235.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 "Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Rendszer"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

236.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 "Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Rendszer"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

79. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

237.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 "Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Rendszer"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

238.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 "Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Rendszer"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

239.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 "Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Rendszer"

PR, kötelező nyilvánosság Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

80. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

240.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00021 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Pécs város területén, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

241.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00021 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Pécs város területén, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

242.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00021 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Pécs város területén, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

81. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

243.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 "A fővárosi 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

244.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 "A fővárosi 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

245.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 "A fővárosi 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

PR, kötelező nyilvánosság Szolgáltatás Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

82. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

246.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00005, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

PR, kötelező nyilvánosság Szolgáltatás Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

247.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00005, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

248.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00005, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

83. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

249.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00005, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Hajdú-Bihar megyében, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

250.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

251.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

84. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

252.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

253.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Informatika Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

254.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00009 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Kaposmenti 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett uniós Nyílt

85. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

255.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00020 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Észak-Kelet Pest és Nógrád 

Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 

és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társulás területén"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

256.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00020 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Észak-Kelet Pest és Nógrád 

Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 

és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társulás területén"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

257.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00020 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Észak-Kelet Pest és Nógrád 

Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 

és Környezetvédelmi Önkormányzati 

Társulás területén"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett uniós Nyílt

86. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

258.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése az Abaúj-Zempléni 

Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Önkormányzati Társulás és a Hernád 

Völgye és Térsége Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás 

területén"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

259.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése az Abaúj-Zempléni 

Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Önkormányzati Társulás és a Hernád 

Völgye és Térsége Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás 

területén"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

260.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése az Abaúj-Zempléni 

Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Önkormányzati Társulás és a Hernád 

Völgye és Térsége Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás 

területén"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

87. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

261.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése az Abaúj-Zempléni 

Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Önkormányzati Társulás és a Hernád 

Völgye és Térsége Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás 

területén"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

262.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00015 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése az Abaúj-Zempléni 

Szilárdhulladék Gazdálkodási 

Önkormányzati Társulás és a Hernád 

Völgye és Térsége Szilárdhulladék-

kezelési Önkormányzati Társulás 

területén"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett uniós Nyílt

263.

 KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 

"Hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Miskolc Város és térsége 

területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

88. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

264.

 KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 

"Hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Miskolc Város és térsége 

területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

265.

 KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 

"Hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Miskolc Város és térsége 

területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

266.

 KEHOP-3.2.1-15-2017-00019 

"Hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Miskolc Város és térsége 

területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

89. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

267.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás területén, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

268.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás területén, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

269.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás területén, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

90. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

270.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás területén, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

271.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00013 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Sajó-Bódva Völgye és 

Környéke Hulladékkezelési 

Önkormányzati Társulás területén, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett uniós Nyílt

272.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

PR, kötelező nyilvánosság Szolgáltatás Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

91. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

273.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

274.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

275.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

92. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

276.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

277.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00025 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

278.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

93. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

279.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

280.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

281.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

94. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

282.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

PR, kötelező nyilvánosság Szolgáltatás Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

283.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Heves megye egyes 

térségeiben, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

284.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Heves megye egyes 

térségeiben, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

95. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

285.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Heves megye egyes 

térségeiben, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

286.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Heves megye egyes 

térségeiben, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

287.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00026 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Heves megye egyes 

térségeiben, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

96. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

288.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 

"Hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Szolnok város és térsége 

területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

289.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 

"Hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Szolnok város és térsége 

területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett uniós Nyílt

290.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00028 

"Hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Szolnok város és térsége 

területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

97. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

291.

KEHOP-3.2.1-15 "Hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-

Zemplén megye teljes területén, különös 

tekintettel az elkülönített hulladék 

előkezelő rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

292.

KEHOP-3.2.1-15 "Hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-

Zemplén megye teljes területén, különös 

tekintettel az elkülönített hulladék 

előkezelő rendszerre"

Műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

293.

KEHOP-3.2.1-15 "Hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése Borsod-Abaúj-

Zemplén megye teljes területén, különös 

tekintettel az elkülönített hulladék 

előkezelő rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

98. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

294.

KEHOP-3.2.1-15 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Mecsek-Dráva Regionális 

Szilárdhulladék Kezelő Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati 

Társulás területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

295.

KEHOP-3.2.1-15 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Mecsek-Dráva Regionális 

Szilárdhulladék Kezelő Rendszer 

Létrehozását Célzó Önkormányzati 

Társulás területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

296.

KEHOP-3.2.1-15 "A hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése Várpalota város 

területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

99. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

297.

KEHOP-3.2.1-15 "A hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése Várpalota város 

területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

298.

KEHOP-3.2.1-15 "A hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése Várpalota város 

területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

299.

KEHOP-3.2.1-15 "A hulladékgazdálkodási 

rendszer fejlesztése Várpalota város 

területén, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Szemléletformálás Szolgáltatás Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

100. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

300.

KEHOP-3.1.1 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Göd város és környékén, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási rendszerre"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

301.

KEHOP-3.1.1 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Kaposváron, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási rendszerre"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

302.

KEHOP-3.1.1 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Székesfehérváron, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási rendszerre"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

101. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

303.

KEHOP-3.1.1 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási 

rendszerre"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

304.

KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 "A 

biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 

hulladéklerakótól - Göd

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

305.

KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 "A 

biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 

hulladéklerakótól - Göd

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

102. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

306.

KEHOP-3.1.2-17-2018-00002 "A 

biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 

hulladéklerakótól - Göd

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

307.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

Karcag

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

308.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

Karcag

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

103. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

309.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

Dombóvár

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

310.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

Dombóvár

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

311.

KEHOP-3.1.2-17-2018-00003 "A 

biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 

hulladéklerakótól - Oroszlány

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

104. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

312.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

Oroszlány

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

313.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

Székesfehérvár

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

314.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

Székesfehérvár

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

105. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

315.

KEHOP-3.1.2-17-2018-00001 "A 

biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 

hulladéklerakótól - Polgárdi

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

316.

KEHOP-3.1.2-17-2018-00001 "A 

biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 

hulladéklerakótól - Polgárdi

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

317.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

Dunaújváros

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

106. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

318.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

Dunaújváros

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

319.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

Kazincbarcika

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

320.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

Kazincbarcika

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

107. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

321.

KEHOP-3.1.2-17-2018-00004 "A 

biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 

hulladéklerakótól - Szeged

Edényzet beszerzés Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

322.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

10

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

323.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

10

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

108. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

324.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

11

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

325.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

11

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

326.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

12

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

109. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

327.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

12

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

328.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

13

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

329.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

13

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

110. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

330.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

14

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

331.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

14

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

332.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

15

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

111. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

333.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

14

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

334.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

15

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

335.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

16

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

112. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

336.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

16

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

337.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

17

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

338.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

17

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

113. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

339.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

18

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

340.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

18

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

341.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

19

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

114. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

342.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

19

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

343.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

20

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

344.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

19

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

115. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

345.

KEHOP-3.1.2 "A biológiailag lebomló 

hulladék eltérítése a hulladéklerakótól - 

20

Tervezés és kivitelezés Építés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

346.

Geotermikus energiahasznosítás 

Kiskunhalason és Zsanán című projekt 

építési közbeszerzése

tárgyi projekt valamennyi 

közbeszerzési és beszerzési 

eljárásainak lebonyolítása és egyéb 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátása

Szolgáltatás NFP Nem ismert Nem ismert

347.
Tatabányai távhőrendszer korszerűsítése 

2018 című projekt építési közbeszerzése

tárgyi projekt valamennyi 

közbeszerzési és beszerzési 

eljárásainak lebonyolítása és egyéb 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátása

Szolgáltatás NFP Nem ismert Nem ismert

116. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

348.

Helyi hőigény kielégítése megújuló 

energiaforrással Tótkomlós településén 

c. projekt építési közbeszerzése

tárgyi projekt valamennyi 

közbeszerzési és beszerzési 

eljárásainak lebonyolítása és egyéb 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátása

Szolgáltatás NFP Nem ismert Nem ismert

349.

Biomassza fűtőmű létesítése a X. kerület, 

Kőbánya rozsdaövezet területén c. 

projekt építési közbeszerzése

tárgyi projekt valamennyi 

közbeszerzési és beszerzési 

eljárásainak lebonyolítása és egyéb 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátása

Szolgáltatás NFP Nem ismert Nem ismert

350.

Biomassza fűtőmű létesítése a FŐTÁV 

Zrt. Észak-budai fűtőművének 

telephelyén c. projekt építési 

közbeszerzése

tárgyi projekt valamennyi 

közbeszerzési és beszerzési 

eljárásainak lebonyolítása és egyéb 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátása

Szolgáltatás NFP Nem ismert Nem ismert

117. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

351.

„Megbízási szerződés a „Kaposvár 

megyei jogú város szennyvíztisztító 

telepének fejlesztése (NYDDU 5)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-

00099 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására”

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

352.

„Megbízási szerződés a „Battonya Város 

szennyvízelvezetésének- és tisztításának 

bővítése, korszerűsítése (DKMO 1)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-

00008 projekt keretében műszaki 

ellenőri tevékenység ellátására”

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

353.

Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 4. (KKMO 4) 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-

00010 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

118. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

354.

„Megbízási szerződés az „Észak- és 

Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és - 

kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.1-15-2015-

00021 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására”

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

355.

Megbízási szerződés az Észak- és Közép-

Dunántúli szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 2. (ÉKDU 2) 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-

00044 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

356.

„Megbízási szerződés az „Északkelet-

Magyarországi szennyvízelvezetési és - 

kezelési fejlesztés 3. (ÉKMO 3)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.1-15-2015-

00018 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására”

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

119. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

357.

Megbízási szerződés az Közép- és Kelet-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 1. (KKMO 1) 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-

00013 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

358.

Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet-

Magyarországi szennyvízelvezetési és 

–kezelési fejlesztés 2. (KKMO 2)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.1-15-2015-

00009 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

359.

Megbízási szerződés a „Szentendrei 

szennyvíztisztító telep fejlesztése (ÉMO 

3)” elnevezésű, KEHOP-2.2. 2-15-2016-

00048 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

120. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

360.

Megbízási szerződés a „Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 5. (ÉMO 5)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-

00036azonosítószámú projekt keretében 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

361.

Megbízási szerződés az „Dunavarsány 

szennyvíztisztító telep technológiájának 

korszerűsítése (ÉMO 4)” elnevezésű, 

KEHOP-2.2.2-15-2015-00039 

azonosítószámú projekt keretében 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

362.

Megbízási szerződés az „Északkelet-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 4. (ÉKMO 4)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-

00050 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

121. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

363.

Megbízási szerződés a „Madaras és 

Katymár települések 

szennyvízhálózatának és 

szennyvíztisztító telepének építése 

(KKMO 3)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-

2015-00012 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

364.

Megbízási szerződés az „Északkelet-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 2. (ÉKMO 2)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2.-15-2016-

00095 projekt keretében műszaki 

ellenőri tevékenység ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

365.

Megbízási szerződés a „Szennyvíz-

tisztítótelep fejlesztése Vácon” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-

00051 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

122. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

366.

Megbízási szerződés a „Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és 

kezelési fejlesztés 1.” (ÉMO 1) 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-

00031 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

367.

Megbízási szerződés az „Északkelet-

Magyarországi szennyvízelvezetési és - 

kezelési fejlesztés 1. (ÉKMO 1)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-

00001 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

368.

Megbízási szerződés az „Észak- és Közép-

Dunántúli szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 3. (ÉKDU 3)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-

00034 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

123. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

369.

Megbízási szerződés a „Észak-

Magyarországi  szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-

00042 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

370.

Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 5. (KKMO 5)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-

00003 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

371.

Megbízási szerződés a „Bóly központú 

agglomeráció szennyvíztisztító telepének 

és csatornahálózatának fejlesztése 

(NYDDU 2)” elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-

2016-00087 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

124. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

372.

Megbízási szerződés az „Nyugat- és Dél-

Dunántúli szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 4. (NYDDU 4)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-

00108 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

373.

Megbízási szerződés a „Közép- és Kelet- 

Magyarországi szennyvízelvezetési és - 

kezelési fejlesztés 7. (KKMO 7) 

elnevezésű, KEHOP-2.2.1-15-2015-

00024 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

374.

Megbízási szerződés az „Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és - 

kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2.-15-2016-

00081 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

125. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

375.

Megbízási szerződés az „Eger Város 

szennyvízcsatorna-hálózatának 

fejlesztése és a szennyvíztisztító telep 

korszerűsítése (ÉMO 8)” elnevezésű, 

KEHOP-2.2.2-15-2016-00090 

azonosítószámú projekt keretében 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

376.

Megbízási szerződés a „Délkelet-

Magyarországi szennyvízelvezetési és 

kezelési fejlesztés 2.” (DKMO 2) 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2015-

00045 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

377.

Megbízási szerződés a „Észak- És Közép-

Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési 

fejlesztés 4.” (ÉKDU 4) elnevezésű, 

KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 

azonosítószámú projekt keretében 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

126. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

378.

Megbízási szerződés az „Pécs központú 

agglomeráció szennyvíztisztító telepének 

fejlesztése (NYDDU 3.)” elnevezésű, 

KEHOP-2.2.2-15-2016-00056 

azonosítószámú projekt keretében 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

379.

Megbízási szerződés a „Észak- és Közép-

Dunántúli szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 6. (ÉKDU 6)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-

00085 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

380.

Megbízási szerződés az „Nyugat- és Dél-

Dunántúli ivóvízminőség-javító program 

1. (NYDDU 1)” elnevezésű, KEHOP-2.1.3 

azonosítószámú projekt keretében 

műszaki ellenőri tevékenység ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

127. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

381.

Megbízási szerződés az „Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 13. (ÉMO 13)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-

00120 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

382.

Megbízási szerződés az „Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és 

–kezelés fejlesztés 14. (ÉMO 14)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2017-

00126 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

383.

Megbízási szerződés az „Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 15. (ÉMO 15)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-

00121 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

128. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

384.

Megbízási szerződés a „Délkelet-

Magyarországi szennyvízelvezetési és - 

kezelési fejlesztés 4. (DKMO 4)” 

elnevezésű, KEHOP-2.2.2-15-2016-

00113 azonosítószámú projekt 

keretében műszaki ellenőri tevékenység 

ellátására

műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

385.

Megbízási szerződés a KEHOP-2.1.1. és 

2.2.2. azonosítójú pályázat keretében 

Vagyonértékelés III. tárgyban 

szükségessé váló valamennyi 

közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak 

teljes körű lebonyolítására és egyéb 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátására

tárgyi projekt valamennyi 

közbeszerzési és beszerzési 

eljárásainak lebonyolítása és egyéb 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátása (FAKSZ)

Szolgáltatás NFP Nem ismert Nem ismert

386.

Adásvételi szerzüődés keretében a 

Komplex hulladékgazdálkodási rendzer 

fejlsztése a Dél-Alföldi Térségi 

Hulladékgazdálkodási Társulás terülteén, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre elnevezséű KEHOP-3.2.1-15-

2016-0006 projekt megvalósulásához 

szükséges gyüjtő-és szállítójárművek 

beszerzése

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

129. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

387.

Megbízási szerződés a(z) KEHOP-2.4.0-

17-2017-00001 azonosítójú 

„vagyonértékeléshez” kötődően a 

„Gördülő Fejlesztési Terv- nek megfelelő 

adattartalmú koncepciók és megalapozó 

szakértői anyagok elkészítése tárgyú 

közbeszerzési eljárás teljes körű 

lebonyolítására. (Gördülő fejlesztési 

terv)

tárgyi projekt valamennyi 

közbeszerzési és beszerzési 

eljárásainak lebonyolítása és egyéb 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátása (FAKSZ)

Szolgáltatás NFP Nem ismert Versenyújranyitás

388.

Megbízási szerződés keretében a 

„Battonya Város szennyvízelvezetésének- 

és tisztításának bővítése, korszerűsítése” 

projekt (KEHOP-2.2.2-15-2015-00008) 

megvalósításával kapcsolatos PR- és 

tájékoztatási tevékenység teljes körű 

ellátása”

PR feladatok ellátása PR NFP nemzeti nyílt

389.

Megbízási szerződés keretében a „Bóly 

központú agglomeráció 

szennyvíztisztításának fejlesztése” 

projekt (KEHOP-2.2.2-15-2016-00087) 

megvalósításával kapcsolatos PR- és 

tájékoztatási tevékenység teljes körű 

ellátása

PR feladatok ellátása PR NFP nemzeti nyílt

130. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

390.

Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.1 és 

5.3.2. azonosítójú pályázat keretében az 

ajánlattételi felhívás 4. pontjában 

meghatározott településeket és 

távhőszolgáltatókat érintő távhő 

beruházások megvalósítása (Pool5) 

tárgyban szükségessé váló valamennyi 

közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak 

teljes körű lebonyolítására. (Pool5)

tárgyi projekt valamennyi 

közbeszerzési és beszerzési 

eljárásainak lebonyolítása és egyéb 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátása

Szolgáltatás NFP nemzeti versenyújranyitás

391.

Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.1 és 

5.3.2. azonosítójú pályázat keretében az 

ajánlattételi felhívás 4. pontjában 

meghatározott településeket és 

távhőszolgáltatókat érintő távhő 

beruházások megvalósítása (Pool3) 

tárgyban szükségessé váló valamennyi 

közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak 

teljes körű lebonyolítására. (Pool3)

tárgyi projekt valamennyi 

közbeszerzési és beszerzési 

eljárásainak lebonyolítása és egyéb 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátása

Szolgáltatás NFP nemzeti versenyújranyitás

392.

Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.1 és 

5.3.2. azonosítójú pályázat keretében az 

ajánlattételi felhívás 4. pontjában 

meghatározott településeket és 

távhőszolgáltatókat érintő távhő 

beruházások megvalósítása (Pool4) 

tárgyban szükségessé váló valamennyi 

közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak 

teljes körű lebonyolítására. (Pool4)

tárgyi projekt valamennyi 

közbeszerzési és beszerzési 

eljárásainak lebonyolítása és egyéb 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátása

Szolgáltatás NFP nemzeti versenyújranyitás

131. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

393.

Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.2 

azonosítójú pályázat keretében az 

ajánlattételi felhívás 4. pontjában 

meghatározott településeket és 

távhőszolgáltatókat érintő távhő 

beruházások megvalósítása (Pool1) 

tárgyban szükségessé váló valamennyi 

közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak 

teljes körű lebonyolítására. (Pool1)

tárgyi projekt valamennyi 

közbeszerzési és beszerzési 

eljárásainak lebonyolítása és egyéb 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátása

Szolgáltatás NFP nemzeti versenyújranyitás

394.

Megbízási szerződés a(z) KEHOP-5.3.2 

azonosítójú pályázat keretében az 

ajánlattételi felhívás 4. pontjában 

meghatározott településeket és 

távhőszolgáltatókat érintő távhő 

beruházások megvalósítása (Pool2) 

tárgyban szükségessé váló valamennyi 

közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak 

teljes körű lebonyolítására. (Pool2)

tárgyi projekt valamennyi 

közbeszerzési és beszerzési 

eljárásainak lebonyolítása és egyéb 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátása

Szolgáltatás NFP nemzeti versenyújranyitás

395.

Megbízási szerződés keretében a „Észak- 

és Közép- Dunántúli szennyvíz-elvezetési 

és - kezelési fejlesztés 1. (ÉKDU 1)” 

projekt (KEHOP-2.2.1-15-2015-00021) 

megvalósításával kapcsolatos PR- és 

tájékoztatási tevékenység teljes körű 

ellátása

PR, kötelező nyilvánosság Szolgáltatás végső kedvezményezett nemzeti nyílt

132. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

396.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.4.0-

17-2017-00001 azonosítószámú projekt 

keretében a Gördülő Fejlesztési Terv-nek 

megfelelő adattartalmú koncepciók és 

megalapozó szakértői anyagok 

elkészítésére”

tárgyi projekt keretében Gördülő 

Fejlesztési Terv-nek megfelelő 

adattartalmú koncepciók és 

megalapozó szakértői anyagok 

elkészítése

Szolgáltatás NFP uniós nyílt

397.

„Vállalkozási szerződés a(z) KEHOP-2.4.0 

azonosítójú pályázat keretében az 

ajánlattételi felhívás 4. pontjában 

meghatározott település(eke)t, 

projekteket és tevékenységeket érintően 

(a továbbiakban: vagyonértékelés 

2018/I.) szükségessé váló valamennyi 

közbeszerzési és beszerzési eljárásainak 

teljes körű lebonyolítására.”

tárgyi projekt keretében Gördülő 

Fejlesztési Terv-nek megfelelő 

adattartalmú koncepciók és 

megalapozó szakértői anyagok 

elkészítése

Szolgáltatás NFP uniós versenyújranyitás

398.

KEHOP-2.4.0 konstrukció számú projekt 

keretében kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosítása

KEHOP-2.4.0 konstrukció számú 

projekt keretében kötelezően előírt 

nyilvánosság biztosítása

Szolgáltatás NFP nemzeti nyílt

133. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

399.

Az "Integrált Közcélú Víziközmű 

Adatbázis" című projekt megvalósítása 

során kommunikációs és marketing 

tevékenység ellátása

tárgyi projekt kapcsán marketing és 

kommunikációs feladatok ellátása
szolgáltatás NFP nemzeti nyílt

400.

Nyugat- és Dél-Dunántúli 

szennyvízelvezetési és –kezelési 

fejlesztés 6. (NYDDU 6.)

Műszaki ellenőr Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

401.

KEHOP-2.1.1-15-2017-00024 A Baranya 

megyei Sellye Térségének ivóvízminőség-

javító programja

ivóvízminőség-javító program Építés végső kedvezményezett
Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

134. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

402.
KEHOP-2.1.1-15-2016-00021 

Ivóvízminőség-javítás Hajdúbagoson
ivóvízminőség-javító program Építés végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) kbt. 115§ szerint

403.

KEHOP-2.1.1-15-2015-00013 

Nagybánhegyes település ivóvízminőség 

javítása

ivóvízminőség-javító program Építés végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) kbt. 115§ szerint

404.

KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 Ivóvíz 

minőség javító beruházás Monostorpályi 

településen A. rész

ivóvízminőség-javító program Építés végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) kbt. 115§ szerint

135. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

405.
KEHOP-2.1.2-15-2016-00008 Látrány és 

Visz Ivóvízminőség-javító Program
ivóvízminőség-javító program Építés végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) kbt. 115§ szerint

406.

KEHOP-2.2.2-15-2015-00031 Észak-

Magyarországi szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 1. (ÉMO 1) Bugyi 

település

ivóvízminőség-javító program Építés végső kedvezményezett
Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

407.

KEHOP-2.2.2-15-2016-00059 Észak- és 

Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és -

kezelési fejlesztés 5. (ÉKDU 5)

Szennyvízelvezetési, 

szennyvízkezelési program
Építés végső kedvezményezett

Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

136. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

408.

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.3.0-16-

2017-00001 azonosítószámú („HUHA II. 

Új Hulladék-hasznosító és Iszapégető 

Erőmű”) projekt keretében, Részletes 

Megvalósíthatósági Tanulmány és 

költség-haszon elemzés készítés 

elkészítésére, nagyprojekt támogatási 

kérelem összeállítása, továbbá az ehhez 

kapcsolódó tanácsadási és rendelkezésre 

állási szolgáltatás nyújtásavalamint 

tervezési, környezetvédelmi 

engedélyeztetési feladatok ellátására

Tanulmányírás, nagyprojekt 

támogatási kérelem Terezési és 

környezetvédelmi engedélyeztetés

Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

409.

„Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.4.0-

17-2017-00001 azonosítószámú projekt 

keretében a Gördülő Fejlesztési Terv-nek 

megfelelő adattartalmú koncepciók és 

megalapozó szakértői anyagok 

elkészítésére”

tárgyi projekt keretében Gördülő 

Fejlesztési Terv-nek megfelelő 

adattartalmú koncepciók és 

megalapozó szakértői anyagok 

elkészítése

Szolgáltatás NFP uniós nyílt

410.

KEHOP-2.4.0 konstrukció számú projekt 

keretében kötelezően előírt nyilvánosság 

biztosítása

KEHOP-2.4.0 konstrukció számú 

projekt keretében kötelezően előírt 

nyilvánosság biztosítása

Szolgáltatás NFP nemzeti nyílt

137. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

411.

Az "Integrált Közcélú Víziközmű 

Adatbázis" című projekt megvalósítása 

során kommunikációs és marketing 

tevékenység ellátása

tárgyi projekt kapcsán marketing és 

kommunikációs feladatok ellátása
szolgáltatás NFP nemzeti nyílt

412.

Gördülő Fejlesztési Terv- nek megfelelő 

adattartalmú koncepciók és megalapozó 

szakértői anyagok elkészítése vállalkozási 

szerződés keretében

árgyi projekt keretében Gördülő 

Fejlesztési Terv-nek megfelelő 

adattartalmú koncepciók és 

megalapozó szakértői anyagok 

elkészítése

Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

413.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00008, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Érd Város térségében, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett nemzeti Nyílt

414.

KEHOP-3.2.1.-15-2017-00012, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Homokhátság területén, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Jármű beszerzése Eszközbeszerzés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

138. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

415.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00008, "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Érd Város térségében, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Nemzeti Nyílt

416.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00024 "A fővárosi 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése, különös tekintettel az 

elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és 

előkezelő rendszerre"

Műszaki szakértő Szolgáltatás NFP Közösségi Nyílt

417.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00017 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése Sopron térségében, különös 

tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Egyéb gép beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

418.

KEHOP-3.2.1-15-2016-00002 "Közép-

Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Rendszer"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

419.

KEHOP-2.1.2-15-2016-00002 Délkelet-

Magyarországi ivóvízminőség-javító 

program 1. (DKMO 1/B)

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett
Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

420.

KEHOP-2.1.1-15-2016-00022 Ivóvíz 

minőség javító beruházás Monostorpályi 

településen B rész

ivóvízminőség-javító program Építés végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) kbt. 115§ szerint

421.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00031 Észak-

Magyarországi ivóvízminőség-javító 

program 1. (ÉMO 1/B)

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett
Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

139. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

422.

KEHOP-2.1.3-15-2016-00003 Nyugat- és 

Dél-Dunántúli ivóvízminőség-javító 

program 1. (NYDDU 1./B)

ivóvízminőség-javító program Építés Végső kedvezményezett
Keretmegállapodás 

alapján
Versenyújranyitás

423.

Megbízási szerződés keretében a 

"KEHOP-2.1.3-15-2017-00083 

Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott 

települések ivóvízminőség-javítása és 

vízellátásának fejlesztése (NYDDU 2)" 

projekthez kapcsolódó PR és 

tájékoztatási feladatok teljes körű 

ellátása

PR feladatok ellátása PR Végső kedvezményezett Közbeszerzés (nemzeti) Nyílt

424.

KEHOP-3.2.1-15-2017-00027 "Komplex 

hulladékgazdálkodási rendszer 

fejlesztése a Duna-Tisza közi régióban, 

különös tekintettel az elkülönített 

hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő 

rendszerre"

Jármű beszerzése Árubeszerzés Végső kedvezményezett Közösségi Nyílt

425.

Megbízási szerződés az ajánlattételi 

felhvás 4. pontjában meghatározott 

azonosító számú és elnevezésű projektek 

(10 db hulladékgazdálkodási projekt: 

Budakalász, Dunaújváros, Göd1-2, 

Hajdúság, Kapos, Karcag, Oroszlány, 

Polgárdi, Sajó- Bódva) tárgyában 

szükségessé váló, az ajánlattételi felhívás 

4. pontjában meghatározott 

közbeszerzési- és beszerzési eljárásainak 

teljes körű lebonyolítása

tárgyi projekt valamennyi 

közbeszerzési és beszerzési 

eljárásainak lebonyolítása és egyéb 

közbeszerzési tanácsadói feladatok 

ellátása

Szolgáltatás NFP nemzeti Versenyújranyitás

426.

Vállalkozási szerződés keretében a 

KEHOP-5.3.1-17-2017-00008 

azonosítójú „Új fogyasztók 

csatlakoztatása és szolgáltatói 

hőközpontok szétválasztása a pécsi 

távhőrendszerben” (A leválasztott II 

projekt után) elnevezésű projekt 

megvalósításához szükséges építési 

feladatok ellátása

Új fogyasztók csatlakoztatása és 

szolgáltatói hőközpontok 

szétválasztása a pécsi 

távhőrendszerben

építés NFP uniós nyílt

140. oldal, összesen: 141



Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)

Besorolás (legördülő 

lista)
Forrásgazda

Eljárásrend (Közösségi, 

nemzeti)

Eljárásfajta (nyílt, meghívásos, hírdetmény 

nélküli, stb.)

427.

Egyedi szerződés keretében 

közbeszerzési eljárás során elvégzendő 

bíráló bizottsági tagság és 

minőségbiztosítási szakértői tevékenység 

ellátása a KEOP-1.4.0/12-2013-0001 

azonosítószámú „Országos Közhiteles 

Víziközmű Kataszter” elnevezésű projekt 

keretében

Bírálóbizottsági tag és 

minőségbiztosító szakértő beszerzése
Szolgáltatás NFP nemzeti Versenyújranyitás

141. oldal, összesen: 141


