
Azonosító Eljárás neve
Leírás

(Az eljárás rövid bemutatása)
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(legördülő 
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lista)
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időpontja

(negyedév)

Megjegyzés

1 Szimulátor beszerzés Oktatási és vizsgáztatási célú mozdonyszimulátor beszerzés árubeszerzés 34152000-7 Vasúti vizsgaközpont nemzeti Nyílt saját forrás 2017.III.

2

Nyilvánosság biztosítása a 

KKBAP szakmai tevékenységek 

számára média eszközökkel: 

Közlekedésbiztonság szaklap 

lapszámainak megjelentetése, 

teljes körű kivitelezése, terjesztése

Közlekedésbiztonság szaklap lapszámainak megjelentetése, 

teljes körű kivitelezés
szolgáltatás 79821000-5

Közlekedésbiztonsági 

Kutatóközpont
nemzeti nyílt költségvetés 2017. I.

3

Nyilvánosság biztosítása a 

KKBAP szakmai tevékenységek 

számára média eszközökkel: 

Magyar Közlekedés szakmai 

folyóiratban közlekedésbiztonsági 

rovat megjelentetése

 Magyar Közlekedés szakmai folyóiratban 

közlekedésbiztonsági rovat megjelentetése
szolgáltatás 79821000-6

Közlekedésbiztonsági 

Kutatóközpont
nemzeti nyílt költségvetés 2017. I.

4

Közlekedésbiztonságot javító, 

láthatóságot elősegítő oktatási 

segédeszközök gyártása és 

biztosítása általános iskolai 

intézmények részére

Oktatási segédeszközök gyártása és biztosítása szolgáltatás
Közlekedésbiztonsági 

Kutatóközpont
nemzeti nyílt költségvetés 2017. I.

5 Informatikai eszközök beszerzése

A KTI Nonprofit Kft. napi működéséhez, feladat ellátásához, 

valamint a támogatási szerződésekben vállalt 

kötelezettségeinek teljesítéséhez, elengedhetetlenül 

szükséges informatikai eszközök beszerzése.

árubeszerzés 30200000-1 BÜI Iroda nemzeti nyílt saját forrás 2017. III.

6

EU-s strattégiai zajtérképek 

elkészítéséhez, felülvizsgálatához 

adatbank építés

EU-s strattégiai zajtérképek elkészítéséhez szükséges 

zajmodellezés elvégzésére adatbázis építés adat bevitel
szolgáltatás 72310000-1

Közlekedéskörnyezeti 

Kutatóközpont
közösségi nyílt költségvetés II. negyedév

1237/2017. (IV. 28.) Korm. 

határozat alapján forrás 

biztosítása a feladathoz

7

Országos önálló közúti 

közlekedésbiztonsági oktatási TV 

műsor indítása

A közúti közlekedésbiztonság javításával, a közúti balesetek 

megelőzésével összefüggő közérdekű és közcélú 

tájékoztatási tevékenység megvalósítása, valamint az iskolai 

keretek között megvalósított közlekedésre nevelési 

tevékenység szakmai támogatása keretében: 10 epizódból 

álló, legalább 24 perces, televíziós és online felületen 

elérhető, közlekedésbiztonsági magazinműsor gyártása és 26 

epizódból álló, legalább 6 perces, televíziós és online 

felületen elérhető, közlekedésbiztonsági oktatófilm gyártása.

szolgáltatás 92111100-3
Közlekedésbiztonsági 

Kutatóközpont
közösségi központosított költségvetés III. negyedév

A közúti közlekedésbiztonsági 

monitoring tevékenység alapján 

az egyes célcsoportok 

közlekedésbiztonsági 

ismereteinek és szemléletének 

legnagyobb hiányosságai ismertté 

váltak. A hatékony megelőzési- 

és szemléletformálási 

tevékenység érdekében a 

legfontosabb témacsoportok 

társadalmasítása szükséges. 

Ehhez a kommunikáció 

eszközeinek hatékony használata 

elengedhetetlenül fontos.  A 

közúti közlekedésbiztonsági 

üzenetek megfelelő csatornákon 

történő eljuttatása nem csak 

direkt módon javítja a 

közlekedésbiztonsági 

ismereteket, de hatékonnyabbá 

teszi a kapcsolódó 

közlekedésbiztonsági 

aktivitásokat is. 

KTI Nonprofit Kft. 2017. évi módosított közbeszerzési terve



8

Szakmai szolgáltatások 

igénybevétele a Közszolgáltatás 

működési eljárásrend (egységes 

közlekedési know-how) 

kidolgozása érdekében.

Az IKOP-3.2.0-15 kiemelt projekthez kapcsolódóan szakmai 

szolgáltatások teljesítésével részvétel a Közszolgáltatás 

működési eljárásrend (egységes közlekedési know-how) 

kidolgozásában, kapcsolódó tanulmányok és szabályzatok 

előkészítésében, rendszeradaptációs standardok 

kidolgozásában, eljárásrendek elkészítésében, műszaki 

specifikációk kidolgozásában.

szolgáltatás 79111000-5
Projekt Koordinációs 

Iroda
közösségi nyílt EU III. negyedév

Az IKOP-3.2.0-15 kiemelt 

projekthez kapcsólódó támogatási 

kérelmet a Nemzeti Mobilfizetési 

Zrt., a KTI Nonprofit Kft., és az 

MNV Zrt. a KTI 2017. évi üzleti 

tervének és közbeszerzési 

tervének elfogadását követően 

2017. 06. 12-én nyújtotta be. A 

beszerzés a támogatási 

kérelemben szerepel és a projekt 

megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges. 

9

Szoftverfejlesztési szolgáltatások 

igénybevétele a NEJP rendszer 

joghatályos adatokkal való ellátása 

(Közhiteles TMD) érdekében.

Az IKOP-3.2.0-15 kiemelt projektben szoftverfejlesztési 

szolgáltatások teljesítésével részvétel a NEJP rendszer 

joghatályos adatokkal való ellátásához (Közhiteles TMD) 

szükséges (Real-time map rendszer; IFOPT editor; EU 

szabványos interfészek; Adatszinkronizálás; META adat; 

Geokódoló; NFM adatszolgáltatás) modulok elkészítésében, 

rendszerintegrációs tervezésben.

szolgáltatás

79111000-5

71241000-9

72000000-5

72211000-7

72212100-0

72227000-2

72228000-9

Projekt Koordinációs 

Iroda
közösségi nyílt EU III. negyedév

Az IKOP-3.2.0-15 kiemelt 

projekthez kapcsólódó támogatási 

kérelmet a Nemzeti Mobilfizetési 

Zrt., a KTI Nonprofit Kft., és az 

MNV Zrt. a KTI 2017. évi üzleti 

tervének és közbeszerzési 

tervének elfogadását követően 

2017. 06. 12-én nyújtotta be. A 

beszerzés a támogatási 

kérelemben szerepel és a projekt 

megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges. 

10

Közlekedésszakmai és 

közlekedésinformatikai 

szolgáltatások nyújtása az IKOP-

3.2.0-15 kiemelt projektben 

létrejövő szakrendszerek, 

eljárásrendek, 

jogszabálytervezetek, tanulmányok 

megrendelői 

minőségbiztosításához.

Az IKOP-3.2.0-15 kiemelt projektben megvalósuló 

különböző közlekedési szakrendszerek, szoftverelemek, 

utastájékoztatási és forgalomirányítási rendszerek, meta-

adatbázis koncepció, egységes közlekedési know-how, 

előkészítő tanulmányok megrendelő oldali 

minőségbiztosítása közlekedésszakmai és jogi kompetenciák 

biztosítása mellett.

szolgáltatás 72224200-3
Projekt Koordinációs 

Iroda
nemzeti nyílt EU IV. negyedév

Az IKOP-3.2.0-15 kiemelt 

projekthez kapcsólódó támogatási 

kérelmet a Nemzeti Mobilfizetési 

Zrt., a KTI Nonprofit Kft., és az 

MNV Zrt. a KTI 2017. évi üzleti 

tervének és közbeszerzési 

tervének elfogadását követően 

2017. 06. 12-én nyújtotta be. A 

beszerzés a támogatási 

kérelemben szerepel és a projekt 

megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges. 

11

IKOP-3.2.0-15 kiemelt 

projektekhez kapcsolódó 

kommunikációs szolgáltatások 

ellátása.

Az IKOP-3.2.0-15 kiemelt projektben megvalósuló 

fejlesztések eredményeinek kommunikációja, valamint 

kommunikációs célt szolgáló rendezvények szervezése, 

lebonyolítása.

szolgáltatás

79416000-3

79340000-9

79952000-2

Projekt Koordinációs 

Iroda
nemzeti nyílt EU IV. negyedév

Az IKOP-3.2.0-15 kiemelt 

projekthez kapcsólódó támogatási 

kérelmet a Nemzeti Mobilfizetési 

Zrt., a KTI Nonprofit Kft., és az 

MNV Zrt. a KTI 2017. évi üzleti 

tervének és közbeszerzési 

tervének elfogadását követően 

2017. 06. 12-én nyújtotta be. A 

beszerzés a támogatási 

kérelemben szerepel és a projekt 

megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges. 



12

Kiemelt projektek 

projektmenedzsment és szakmai 

tevékenységét segítő informatikai 

eszközök és szoftverek, valamint 

telekommunikációs eszközök 

beszerzése.

Kiemelt projektek projektmenedzsment és szakmai 

tevékenységét segítő informatikai eszközök és szoftverek, 

valamint telekommunikációs eszközök beszerzése.

árubeszerzés

30200000-1

30230000-0

30232000-4

30232100-5

48000000-8

32250000-0

Projekt Koordinációs 

Iroda
nemzeti nyílt EU III. negyedév

Az IKOP-3.2.0-15 kiemelt 

projekthez kapcsólódó támogatási 

kérelmet a Nemzeti Mobilfizetési 

Zrt., a KTI Nonprofit Kft., és az 

MNV Zrt. a KTI 2017. évi üzleti 

tervének és közbeszerzési 

tervének elfogadását követően 

2017. 06. 12-én nyújtotta be. A 

beszerzés a támogatási 

kérelemben szerepel és a projekt 

megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges. 

13

Eszközök és szoftverek beszerzése 

a NEJP rendszer joghatályos 

adatokkal való ellátása (Közhiteles 

TMD) érdekében.

A NEJP rendszer joghatályos adatokkal való ellátását 

(Közhiteles TMD) segítő eszközök és szoftverek beszerzése.
árubeszerzés

30200000-1

30230000-0

30232000-4

30232100-5

48000000-8

32250000-0

Projekt Koordinációs 

Iroda
nemzeti nyílt EU IV. negyedév

Az IKOP-3.2.0-15 kiemelt 

projekthez kapcsólódó támogatási 

kérelmet a Nemzeti Mobilfizetési 

Zrt., a KTI Nonprofit Kft., és az 

MNV Zrt. a KTI 2017. évi üzleti 

tervének és közbeszerzési 

tervének elfogadását követően 

2017. 06. 12-én nyújtotta be. A 

beszerzés a támogatási 

kérelemben szerepel és a projekt 

megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges. 

14

Szakmai szolgáltatások 

igénybevétele a Közszolgáltatás 

tervezés és kontrollingjának 

érdekében.

Az IKOP-3.2.0-15 kiemelt projektben szakmai 

szolgáltatások teljesítésével részvétel a Közszolgáltatás 

tervezés és kontrollingjának megvalósításához szükséges 

háttértanulmányok, módszertanok és eljárásrendek, 

szabályzatok kidolgozásában, üzleti elemzés és audit 

eljárások kialakításában.

szolgáltatás 79111000-5
Projekt Koordinációs 

Iroda
közösségi nyílt EU III. negyedév

Az IKOP-3.2.0-15 kiemelt 

projekthez kapcsólódó támogatási 

kérelmet a Nemzeti Mobilfizetési 

Zrt., a KTI Nonprofit Kft., és az 

MNV Zrt. a KTI 2017. évi üzleti 

tervének és közbeszerzési 

tervének elfogadását követően 

2017. 06. 12-én nyújtotta be. A 

beszerzés a támogatási 

kérelemben szerepel és a projekt 

megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges. 

15

Szoftverfejlesztői szolgáltatások 

igénybevétele a Közszolgáltatás 

tervezés és kontrollingjának 

létrehozása érdekében.

Az IKOP-3.2.0-15 kiemelt projektben szoftverfejlesztői 

szolgáltatások teljesítésével részvétel a Közszolgáltatás 

tervezés és kontrollingjához szükséges modulok (BI és 

közszolgáltatási riportok; Menetrend tervező; Rugalmas  

tervező; Rugalmas forgalomirányítás) tervezésében, 

létrehozásában.

szolgáltatás 72000000-5
Projekt Koordinációs 

Iroda
közösségi nyílt EU III. negyedév

Az IKOP-3.2.0-15 kiemelt 

projekthez kapcsólódó támogatási 

kérelmet a Nemzeti Mobilfizetési 

Zrt., a KTI Nonprofit Kft., és az 

MNV Zrt. a KTI 2017. évi üzleti 

tervének és közbeszerzési 

tervének elfogadását követően 

2017. 06. 12-én nyújtotta be. A 

beszerzés a támogatási 

kérelemben szerepel és a projekt 

megvalósításához 

elengedhetetlenül szükséges. 

Budapest, 2017. június 30.

Dr. Vereczkey Zoltán

ügyvezető


