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Vallalkozasi keretszerzodes .E"f-C\.~ ~ '· T;\~0-4.4, 

amely ietrejott egyreszrol 

Zugl6i Kozbiztonsagi non-profit Kft. 
Szekhelye: 1145 Budapest, Laky Adolfu. 36. 
Cegjegyzekszam: 01-09-952 185 
Ad6szama: 23084454-2-42 
Szamlavezeto penzintezet: MagNet Bank Kozossegi Bank Zrt. 
Bankszam laszam: 162001 20-1 8521205-00000000 
Kepviseli: Kovacs-Csincsak Laszlo iigyvezeto 
mint Meg!'endelo (tovabbiakban: Megrendelo), 

masreszrol az 

ERANDO Biztonsagtechnikai Tanacsad6 es Kereskedelmi Korlatolt Felelossegii 
Tarsasag 
Szekhelye: 1139 Budapest, Teve utca 51. B. ep. 
Cegjegyzekszam: 01-09-668279 
Ad6szama: 12350508-2-4 1 
Szarnlavezeto penzintezet: Budapest Bank Zrt. 
Bankszam laszarn : I 0 I 00840-63060200-0 I 002000 
Kepviseli: Kandolka Karoly Ugyvezeto igazgat6 
mint Vallalkoz6 (tovabbiakban: Valla lkoz6) 

tovabbiakban egylitt Szerzodo Felek (tovabbiakban: Szerzodo Felek) kozott 

az alulirott helyen es napon, az alabbi fe ltetelek szerint: 

I. ELOZMENYEK 

Jelen vallalkozasi keretszerzodes (a tovabbiakban: Szerzodes) a Megrendelo altai a 
kozbeszerzesekrol sz616 2015. evi CXLII I. torveny (a tovabbiakban Kbt.) 115. § ( I) 
bekezdese alapjan , Teriiletjigyellf kamera rendszer terveu!se, telepitese, betlzemelese es 
eseti javfttisa" targyban 2017. j(mius 15. napjan megkUidott ajanlattetel i fe lhivassa l 
meginditott nyilt kozbeszerzesi eljaras (a tovabbiakban: Eljaras) eredmenyekent jott letre, az 
Eljaras Ajan latkeroje, mint Megrendelo, es az eljanison nyertes Ajanlattevo, mint 
gazdasagilag legelonyost:bb Vallaikoz6 kozott, az eljanis dokumentumaiban foglalt celok 
rnaradektalan teljesitesere, a Kbt. rendelkezeseinek megfe leloen. 



II. A SZERZODES TARGYA 

I. A Keretszcrzodes keretOsszege (a tovabbiakban: ,.KeretOsszeg") nctt6 90.000.000,- Ft + 
AFA, azaz nett6 Kilencvenmillio forint plusz Altalanos Forgalmi Ad6. 

2. Feick megallapodnak abban, hogy a Kerctszerzodes targya a Keretszerzodes I. szamu 
mellekletet kepezo muszaki lefrasban (a tovabbiakban: ,1 sz. melleklet") tetelesen 
meghatarozott Teriiletfigyelo kamera rendszer tervezese, telepitese, beiizemelese es eseti 
javih\sa" az eljaras ajanlatteteli felhfvasaban, a dokumentaci6ban, a Keretszerzodesben, 
valamint a Keretszerzodes alapjan az Egyedi Megrendelesben meghatarozott feltetelek 
szerint, az ajan latban foglaltaknak megfeleloen. 

3. Felek megallapodnak tovabba abban, hogy konkret teljesftesi kotelezettseget az Egyedi 
Megrendeles keletkeztet. 

4. Felek megallapodnak abban, hogy a Vallalkoz6, kizar61ag Egyedi Megrendeles alapjan 
.iogosult es koteles teljesfteni. 

Ill. A SZERZODES IDOTARTAMA 

I. A Keretszerzodes, annak mindket Fe I altai i a lafrasanak nap jan lep hatalyba, es a 
hatalybalepesetol 2018. marcius 31-ig tart6 hatarozott idotartamra sz61. Az Egyedi 
Megrendeles lehfvasara 20 18. marc ius 31-ig keri.ilhet sor, azzal a kikotessel, hogy az Egyedi 
Megrendeles teljesftesi hatarideje nem haladhatja meg a Keretszerzodes idotattamat. 20 18. 
1mircius 3 1. eltelteve l a szerzodes akkor is megszunik, ha a k~rct6sszeg (I I. I. pont) nern keri.il 
kimerftesre. 

2. Amennyiben a Keretszerzodes, a 111.1. pontban rogzftett idotartam lejarta elott barmely 
okb61 megszunik, az nem erinti a mar lehfvott Egyedi Megrendeles teljesfteset, fgy az abban 
rogzftett credeti teljesftesi hataridoket. 

3. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelonek a Keretszerzodes alapjan elore vallalt 
megrendelesi kotelezettsege nines. Valialkoz6 tudomasui vesz i azt is, hogy amennyiben a 
Kcretosszeg kimeriii a Szerzcides III. I. pontjaban rogzftett idotattam lejartat mcgelozoen, (Igy 
a Keretszerzodes nem maradektalan teljesi.i lesebol eredo bevetelkieses Vallalkoz6 kockazatat 
kepezi. Vallalkoz6 kijelenti , hogy a Keretszerzodes megkoteset megel6z6 kozbeszerzesi 
eljaras soran a jelen pontban meghatarozott kockazat ismereteben nyujtotta be ajan latat, es 
hatarozta meg annak tartalmat. Vallalkoz6 kijelenti azt is, hogy - a szerzodesszeges esetet 
kiveve - nem el a Megrendelove l szemben semmi lyen karterftesi vagy egyeb igennyel a 
keretszerzodes nem maradektalan teljesi.ilesebol ered6 bevetelkiesese miatt, illetve az 
esetleges ilyen igenyer61 a Keretszerzodes alairasaval cgyidejuleg, visszavonhatatlanul 
Iemond. 

IV. V ALLALKOZOI DiJ 

l.A Vallalkoz6 a jelen szerzodes II. I. pontjaban rogzftett feladatokat a 2. sz. mellekletben 
meghatarozott (Tetelrend), es tetelenkent rogzftett- forintban ertendo - va ll alkoz6i dfj fejeben 
latja el. 
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2. Fe lek megallapodnak abban, hogy Yallalkoz6 oly m6don kcpezi az esedekes vallalkoz6i 
dijat, hogy a Teljesitesigazolasban leigazolt mennyiscget felszorozza a vonatkoz6 es a 2. 
szamu mellekletben rogzitett egysegarakkal. 

3. A va llalkozasi dij ta1talmazza az epitoipari ki vitelezesi tevekenysegrol sz616 191/2009. 
(IX. I 5.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Etvr.) 3. § (5) bekezdesben fog laltakat, tovabba a 
Yallalkoz6nak a jelen szerzOdesben foglalt feladatok teljesitesevel kapcsolatban fe lmerii lo 
osszes koltseget, kiadasat. Szerzodo felek a dijmegallapodasra utalva rogzitik, hogy a 
Yallalkoz6 viseli a dijelemek esetleges hibas kalkulaci6janak a kockazatat, a Megrendelo a 
jogszabalyi dijelemek teljesUieseert szavatossaggal nem tartozik. 

V.FIZETESIFELTETELEK 

I. Vallalkoz6 Egyedi Megrendelesek koreben reszszamlazasra jogosult. A Yallalkoz6 az 
Egyedi Megrendeles elfogadasaval egyidejuleg szamlazasi iitemtervet ny(•jt be, azza l, hogy 
legfeljebb 5 reszszamla kiallitasra van lehetoseg, resz-munkafolyamatonkent. 
A szamlazasi iitemtervet a Fe lek konszenzussal fogadjak el. 
A resszam la mellekletei: ,Keszre jelentes", ,Atadas-Atveteli jegyzokonyv", , Teljesitesi 
igazolas" 
A vegszamla melleklete i: , Keszre jelentes", ,Atadas-Atveteli jegyzokonyv", , Teljesitesi 
igazolas", , Megva16suhisi dokumentaci6" 

Vallalkoz6 az Egyedi megrendeles teljesiteset kovetoen jogosult az adott projektre nezve 
vegszamlat kiallitani. A szamlahoz a teljesitesigazolast (a tovabbiakban: 
, Teljesitesigazoh\s") mellekelni. 

Az eseti hibajavitas elszamolasara ket lehetoseg van, a Megrendelo elozetes dontesetol 
fliggoen: 

a./ A hiba felmerese utan a Vallalkoz6 a Tetelrend alapjan osszeallitott arajanlatot kii ld az 
Megrendelonek, amelynek elfogadasa eseten egyedi megrendelest ad a Megrendelo. 
A javitas elvegzeset kovetoen Atadas-Atveteli jegyzokonyv kesziil, melynek alapjan 
kiallitasra keriil a Teljesitesi igazolas. 

b./ A bejelentett hibakat a helyszini ki szallaskor a Valla lkoz6 kijav itja (ujrainditas. 
frekvenciavaltas, reszegyseg vagy berendezes csere, stb.) 
Ezeket a jav itasokat a Vallalkoz6 munkalapokon rogzit i. 
A Vallalkoz6 a Megrendelo altai e lfogadott es alairt munkalapok alapjan - munka lapo nkent 
rcszletezve - tetclrendes tablazalos osszesftOt kiild havonta a Megrendelonek. 
A tetelrendes tablazatos osszesfto alapjan keriil ki allftasra a Teljesftes igazolas. Ebben az 
esetben a ki fizetes havonta ut61ag tOrtenik. 

2. A va llalkoz6i dfj az Egyedi Megrendeles leigazolt teljesflesigazolasnak megfe leloen 
kiallitott szamlak elleneben, a Kbt. 135. § (1)-(3), (6)-(7) bekezdeseiben; a Ptk. 6:130 § (1)
(2) bekezdeseiben, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 30-31. § es 32/A. §-aban foglaltak 
szerint 30 napos fizetesi hataridove l kerUI kiegyenlitesre, figye lemmel az ad6zas rcndjerol 
sz616 2003. evi XCII. tOrveny (Art) 36/A. § vonatkoz6 rendelkezeseirc es az cp ftoipari 
kivitelezesi tevekenysegrol sz616 19 1/2009. (I X. I5.) Korm. rendeletben meghatarozottakra is. 
Az epitesi beruhazasok, val am int az epftesi beruhazasokhoz kapcsol6d6 tervezoi es mernoki 

)/ 3 



szolgaltatasok kozbeszerzesenek resz letes szabalyair61 sz616 322/2015. (X.30.) Korm. 
rendelet 31. es 32/A. § az alabbiakat rogziti : 

, 31 . § Az ellenszolgc1/tatas k!/lzelesere c:wk az ado// munkam, munkareszre vonatkoz6 
teljesftesigazolas kiallitasat kovetoen kerii/het sor. 

32/A. § (1) Az ajanlatkerokent szerzodo jet, valamint - europai uni6s tamogatas eseten 
szallit6i kifizetes soran - a kifizetesre koteles szervezet, ha az ajanlattevokent szerzodo fel a 
teljesfteshez nlvallalkozot vesz igenvbe, a Ptk. 6: 130. § (1) -(2) bekezdesetol elteroen a 
kovetkezo szabcilyok szerint koteles az el/enszolgaltatast teljesfteni: 

a) az ajanlattevokent szerzodo felek /egkesobb a teljesites elismeresenek idopontjaig 
kotelesek nyilatkozatot lenni az ajanlatkeronek, hogy k6ziiliik melyik mekkora 6sszegre 
jogosult az el/enszolgaltatasb6l,· 

b) az osszes ajanlattevokent szerzodo fel legkesobb a teljesites e/ismeresenek idopontjaig 
koteles nyilatkozatot lenni, hogy az a/tala a teljes ftesbe bevont alvalla!kozok egyenkent 
mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol, egyidejiileg fe lh fvja az alvallalkozokat, 
hogy allftsak ki ezen szamlitikat ,· 

c) az ajitnlattevokent szerzodo felek mindegyike a teljesftes elismereset kovetoen itllftja ki 
szitmlitjitt, a szitmlitban reszletezve az alvitl!alkoz6i teljes ftes, va/amint az ajitnlattevoi 
teljesftes merteket; 

d) a c) pont szerint a szamlitban feltiintetett alvitllalkoz6i teljes ftes el/enerteket az 
ajlmlatkerokent szerzodo fel -- eur6pai uni6s titmogatits eseten szitll ft6i kifizetes soran a 
kifizetesre koteles szervezet - tizen6t nopon be/iii ittutalja az ajimlottevoknek; 

e) az ajimlattevokent szerzodofel holadektalanul kiegyenlfti az alval/alkoz6k szitmlitit, vagy 
az ad6zas rendjerol sz616 2003. evi XC11. t6rveny (a tovabbiakbon: Art.) 36/A. § (3) 
bekezdese szerint azt vagy annak egy reszet visszotartja, i/letve az a/vallalkoz6val k6t6tt 
szerzodesben foglaltak szerint az alvallalkoz6i dfj egy reszet visszatarlja; 

f) az ajanlattevokent szerzodo felek atadjitk az e) pont szerinti ittutalasok igazolasainak 
masolatait vagy az alvitllalkoz6 koztartozast mutat6 egyiittes ad6igazolitsitnak masolatat az 
ajanlatkerokent szerzodo fo lnek (annak erdekeben, hogy az ajan/atkerokent szerzodo jet 
megallapfthasso, hogy az ajcmlattevokent szerzodo fel jogszerflen nem fizette ki a teljes 
6sszeget az alvitllalkoz6nak): 

g) az ajan/attevokent szerzodo felek alta/ benyzljtott szamlaban megje/6/t, fovallalkoz6i 
teljes ftes ellenerteket az ajitnlatkerokent szerzodo fel - eur6pai uni6s tamogatas eseten 
szallft6i kifizetcs soran a kifizetesre koteles szervezet - tizen61 napon be/iii atutolja az 
ajanlalievokent szerzodli f e/eknek, ha ok az alvallalkoz6kkol szembeni fize tc?si 
kotelezettsegiiket az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesftettek; 

h) ho az ajitnlattevokent szerzodo felek va/amely ike az e) vagy azj) pont szerinti 
kotelezettseget nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarad6 reszet az ajanlatkero (vagy a 
kijizetesre k6teles szervezet) orzi, es az akkor illeti meg az ajitnlattevot, ha az ajan/atkero 
reszere igazolja, hogy az e) vagy azf) pont szerinti kotelezettseget teljesitette, vagy hitelt 
erdem/0 ira/tal igazolia, hogy az alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajitnlallevo 
alta/ a b) pont szerint beje/entett 6sszegre vagy annak egy reszere,· 

i) niszben vagy egeszben eur6pai uni6s tamogatasb61 megva/6sftott kozbeszerzes eseten 
a d) pont szerinti hatitrido harmine nap .. " 

3. Megrendelo a vallalkoz6i dijat a jelen szerzodes V.I . pontja szerint, az Egyedi Megrendeles 
szerzodesszerG, igazolt te lj esites kovetoen kiall itott szamla elleneben, Va llalkoz6 Budapest 
Bank Zrt.-nel vezetett I 0 I 00840-63060200-0 I 002000 szamu bankszam lajara teljes!ti. 
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4. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendelo jogosult a vallal koz6i dij osszegebol az 
esetlegesen felmerUio kesedelmi, cs hibas teljcsftesi kotber osszeget- a Kbt. rendelkezeseinck 
betartasa mellett - visszatartani. Felek megallapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerUlo 
meghiusu lasi kotber megfizetese az en·e tOrteno irasbeli te lsz61ftas kezhezvetelet koveto nyo lc 
(8) napon belU I esedekes. 

5. A fizetesi hatarido kezdo napja az a nap, amelyen a szamla es va lamennyi melleklete, a 
Mcgrendclo reszcre teljes koruen, hianytalanul cs hibamentesen atadasra kerU it. 

6. A Vallalkoz6i dij kesedelmes megfi zetese eseten Vallalkoz6 a Ptk. 6: 155. § szerinti 
kesedelm i kamatra, valamint koltsegataianyra jogosult. 

VI. TELJESITES ES TELJESiTESI HATARIDOK 

Felek mega llapodnak abban, hogy Val lalkoz6 konkret teljesftest kizar61ag Egyedi 
Megrendeles alapjan vegezhet. Az Egyedi Megrendeles lehfvasa az alabbiak szerint zaj lik: Az 
Egyedi Megrendelest legfe ljebb 2 munkanapon belti l ke ll visszaigazolni . Amennyiben a 
Vallalkoz6 a megrende les targyara vonatkoz6 muszaki, vagy egyeb egyeztetes szUksegesseget 
latja indokoltnak, 2 munkanapon beiUI jelzi azt a Megrendelonek es az ily m6don egyeztetett 
megrendelest, az egyeztetes befejezesetol szamftott 2 munkanapon beli.il vissza igazolja. 

I . Az Egyedi Megrendeles telj esitesi hatarideje minden esetben az Egyedi Megrendelesben 
kerli I pontosan meghatarozasra. 

2. Megrendelo a Kbt. 135. § (I ) bekezdese a lap jan a szerzodes teljesftesenek elismereserol 
(teljes itesigazo las) vagy az eli smeres megtagadasar61 iekesobb a Vall alkoz6 teljesfteserol 
vagy az errol sz616 irasbeli ertesites kezhezvetelet61 szamitott 15 napon beli.il frasban koteles 
nyi latkozni. 

3. Megrendelo a teljesftes elfogadasa eseten az Egyedi Megrendelesrol Teljesftesigazolast allft 
ki, amclyct Vallalkoz6 koteles a szamlahoz csatolni. 

4. Felek megallapodnak abban, hogy a Keretszerzodes hatalya alatt a Megrendelo lehetoseget 
biztosft termekvaltasra (a tovabbiakban: , Termekvaltas") az alabbi feltetelek szerint. 

5. A termekvaltasi lehetoseg celj a a teljesftokepesseg biztositasa a Keretszerzodes teljes 
idctartamara vonatkoz6an. Ennek megfe!eloen Felek megallapodnak abban, hogy a 
keretszerzodes hatalya alatt, azon termekek eseten, ahol a piaci trendnek megfe leloen rovid 
idon beiU I muszak i/technol6giai valtozasok mehetnek vegbe, illetve amelyek a 
Keretszerzodes megkotesekor meg nem leteztek, vagy nem voltak elerhetok, ott a Megrendelo 
- az ell atas biztonsaga , ill etve a teljesftokepesseg biztosftasa erdekeben - lehetoseget biztosit 
Termek val tasra 

6. Termekvaltasra a Keretszerzodesben szereplo termekkateg6riaknak megfeleloen, kizar61ag 
a Megrendelo j6vahagyasaval kerUihet sor. 

7. Termekvaltas eseten, a Keretszerzodesben szerepelo termekek az I. sz. me llek letben 
meghatarozott muszaki parametereket te ljes fto, ujabb fej lesztes(i termekekkel (a 
tovabbiakban: ,Kivalt6 termek") kerUI lecserelesre. A Kivalt6 termek Vetelara nem lehet 
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magasabb a kivaltott termck Tetelrendben rogzitett Vetelaranal. A Ki va lt6 termeknck a 
funkci6jat tekintve egycnertekunek kell Iennie a Kivaltott tcrmekkel. Az arlista sorok szama 
nem emelkedhet, kiveve, ha a gyart6i arl ista termekstrukt(tra valtozasa miatt kikeriilo es az (tj 
termekek nem egyeznek meg sorr61 sorra. 

8. Megrendelo a Termekvaltas j6vahagyasat megelozoen sziikseg eseten jogosult 
Vallalkoz6t61 tovabbi informaci6t kerni a Kivalt6 termekrol. 

9. Jelen keretszerzodes a Kbt. 141. § (4) bekezdes a) pontja alapjan (tj kozbeszerzesi eljaras 
lefolytatasa nelktil m6dosfthat6, ha a szerz6des minden ajanlattev6 szamara elore 
megismerheto m6don, egyertelmuen rogzfti a szerz6des meghatarozott tartalmi elemei 
kesobbi valtozatasanak pontos felteteleit es tartalmat. Az ilyen szerzodeses feltetelek azonban 
nem rendelkezhetnek olyan m6dosftasokr61, amelyek megvaltoztatnak a szerzodes altalanos 
jelleget. 

I 0. A vallalkoz6 az egyedi megrendelesek soran koteles komplett kiviteli es megval6sulasi 
dokumentaci6t kesziteni melyet 2 pld. nyomtatott es 2pld. elektronikus formatumban koteles 
atadni Megrendelonek. 

VII. SZERZODESSZEGESERT V ALO FELELOSSEG 

I. Yallalkoz6 koteles kesedelmi , hibas teljesites i, valamint meghiusulasi kotber ftzeteset 
vallalni. 

2. A Ptk. 6:186 ( I) bekezdese szerint a kotelezett penz fizetesere kotelezheti magat arra az 
esetre, ha olyan okb61, amelyert fe lelos, megszegi a szerzodest. Kesedelmi es hibas teljesitesi 
kotber alapja az adott Egycdi Megrendelesre eso nett6 vallalkozasi dfj, mig a meghiusulasi 
kotber alapja a Keretszerzodes szerinti teljes nett6 keretosszeg. 

Kesedelmi es hibas telj esites i kotber alapja az adott Egyedi Megrendelesre es6 nett6 
vallalkozasi dij , mig a meghiusulasi kotber alapja a Keretszerz6des szerinti teljes nett6 
keretOsszeg (azaz nctt6 90 milli6 Ft). 

3. Kesedelmi ketber: amennyiben a Vallalkoz6 a Megrendelesben meghatarozott 
hataridokhoz kepest kesede lmesen teljesft, ugy a kesedelembe eses ide jere koteles min den 
kesedelmes nap utan a megaj anlasanak megfelelo (2 %) megfelelo merteku kesedelmi kotbert 
megft zetni (hfralati reszszempont). A kesedelmi kotber merteke nem haladhatja meg a 
kotberalap 20%-at. A maximum kotbert meghalad6 kesedelmes teljesites eseten Megrendelo 
jogosult a Megrendelestol illetve a Keretszerzodestol egyoldalu frasbeli nyilatkozataval 
elallni , es meghiusulasi kotbert kovete lni . 

4. Hibas te lj esitesi kotber: amennyiben a Yallalkoz6 a Megrendelesben foglaltakhoz kepest 
hibasan telj esft, ugy a Ya lla lkoz6 koteles a hihas teljesites utan naponta 1%-nak megfelelo 
merteku hibas teljes ftesi kotbert megfizetni . A hi bas teljesitesi kotber merteke nem haladhatja 
meg a kotberalap 20%-at. Ketszeri hibas teljesftes eseten, es/vagy ha a Yallalkoz6 a 
Megrendel6 aital megjeiolt hibat, hianyossagot a Megrendelo aital eloirt hatari don beliil nem 
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javftja ki, Megrendel6 jogosult a Megrende lestol illetve a Keretszerz6dest61 egyoldalu frasbcli 
nyilatkozataval elalln i, es meghiltstllasi kotbert kovetelni. 

5. Meghi t'tsulasi kotber: amennyiben a Megrendel~s a Yallalkoz6nak fe lr6hat6 okb61 
veglegesen meghiusul es a Mcgrendcle::;ben illctve a Kcretszerzodesben fog lalt fel adatokat a 
Vallalkoz6 nem vegzi el, ugy a Megrendel6 a Megrendelestol illetve a Keretszerzodestol 
egyoldalt't frasbeli nyilatkozataval elal!hat, es ez esetben a Vallalkoz6 koteles 30%-nak 
megfele lo mertekG meghi t'tsulasi kotbert megftzetni. Ebben az esetben kesedelmi es hibas 
telj es ftesi kotber nem szamolhat6 fel. 

6. A kotberigenyek ervenyesitese nem zarja ki a szerzodesszegesbol eredo egyeb igenyek 
ervenyesitesenek lehetoseget. 

7. Vallalkoz6 teljes karteritesi felelosseggel tartozik minden olyan karert, amelyet az Egyedi 
Megrendeles teljesftesevel osszefliggesben, akar maga, akar alkalmazottja, magatartasa, 
mulasztasa, illetve egyeb szerzodesszego tevekenysege kovetkezmenyekent Megrendelonek 
okozott. 

8. J6tallas: teljes koru j6tallas a sikeres muszak i atadas-atvete l idopontjat61 szamitott 12 
h6nap idoszakra valamennyi munkara/termekre. 

A rendszer, tehat annak a Yallalkoz6 altai szallitott eleme 12 h6nap j6tallassal kelt, hogy 
rendelkezzen. 

Az Ajanlatkero (Mcgrendelo) a kozbeszerzesi eljarasban a bfralati reszszcmpont koreben a 

kote lezo 12 h6nap j6tallasi idon felli li vallalast ertekelte, a kozbeszerzesi dokumentumokban 

megadott tetelsorokban szerepl6 termekek eseteben. 

Ennek megfeleloen a Yallalkoz6 12+ 12 h6nap (megajan las szerint) j6tallast vall a I a 

szerzodes 3. sz. mell ekleteben megadott tetelek eseteben. 

Yall alkoz6 a teljes kor0j6tallas ida alatt a meghibasodott berendezesek cserejet vagy javitasat 
teritesmentesen vegzi . 

VIII. FELELOSSEGBIZTOSiTAS 

I. Yalla lkoz6 kijelenti, hogy a jelen szerzodesben meghatarozott kivitelezesi feladatok 
ellatasahoz szlikseges hat6sagi engedelyekkel, megfelelo kepzettsegil es tapasztalattal 
rendelkezo munkatarsakkal, valamint altalanos es szakmai felelossegbiztosftassa l 
rendelkezik. 

2. A Yallalkoz6 felelosseggel tartozik a szerzodesben va llalt munkaert, a munka 
megkezcteset61 a miiszaki atadas-atveteli jegyzokonyv alafrasanak napjaig. 

3. A Vallalkoz6 koteles biztosftani a Megrendelot minden olyan vesztcscggel cs kovete lcssel 
szemben, amely harmadik szcmelynck okozott szemelyi serlilesek es do logi karok, valamint 
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az ezekre vi sszavezetheto vagyoni karok kovetkezteben jelentkcznek. 

4. Vallalkozo kijelenti, hogy az alvallalkoz6kra is kiterjedo, a kozbeszerzes targyat is lefedo, 
I 0 milli6 Ftlkaresemeny; minimum 30 M Ft ertt~kli, a targybeli kozbeszcrzesi eljaras targyat 
kepezo epitesi beruhazas te ljesitesenek idejere vonatkoz6 fe!elossegbiztositasi szerzodessel 
rendelkezik. A felelossegbiztosftasi szerzodes jelen szerzodes 4. szam(J mellekleh~t kepezi. 

5. Yall alkoz6 koteles haladektalanul tajekoztatni Megrendelot a hivatkozott 
felelossegbiztosftasi szerzodes felteteleiben bekovetkezo valtozasokr61. 

IX. ALV ALLALKOZOK IGENYBEVETELE, SZERZODES TELJESiTESE 

I. Vallalkoz6 az altala igenybe vett alvallalkoz6k es egyeb, a vallalkozasi munka 
elkesziteseben kozremiikodo szemelyekert (1gy felel, mintha maga jart volna el. 

2. Yallalkoz6 kotelezettseget vallal, hogy a jelen szerzodesben meghatarozott 
szemelyekkel es valamennyi, a vallalkozasi munka teljesfteseben a jovoben kozremukodo 
szemelyekkel egyiittmiikodik, es veliik a vallalkozasi munka osszehangolt vegzese 
erdekeben egyeztet. 

3. A Kbt. 138. §( I) bekezdes alapjan szerzodo felek rogzftik, hogy a szerzodes teljesftese 
soran az alvallalkoz6i teljesftes osszesftett aranya nem haladhatja a szerzodes ertekenek 
65%-at. Az alvallalkoz6nak a szerzodes teljesfteseben val6 reszvetele aranyat azt 
hatarozza meg, hogy milyen anlnyban reszesiilnek a szerzodes altalanos forgalmi ad6 
nelkiil szamitott ellenertekebol. 

4. A Kbt. 138. § (2) bckezdes alapjan a Yallalkoz6 a teljesitcshez az alkalmassaganak 
igazolasaban reszt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdese szerint az eljarasban 
bemutatott kotelezettsegvallalasnak megfeleloen, valamint a 65.§ (9) bekezdeseben 
foglalt esetekben es m6don koteles igenybe venni, valamint koteles a teljesftesbe bevonni 
az alkalmassag igazo lasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek 
bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhat6 be mas (ideertve az 
atalakulas, egyesii les, szetvalas utjan tOrtent jogut6dlas eseteit is), ha a Megrendelo e 
szervezet vagy szakember nelkti l vagy a helyette bevont (lj szervezettcl vagy 
szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kovetelmenyeknek, arnelyeknek a 
Vallalkoz6 a kozbeszerzesi eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt 
felelt meg. 

5. A Kbt. 138. § (4) bekezdes alapjan az eljaras soran a Yallalkoz6 altai bemutatott 
szakember bevonasat61 nem lehet eltekinteni olyan esetben, ha az erintett szerzodes 
sajatos tulajdonsagait tigyelembe veve az adott szemely igenybevetele a kozbeszerzcs i 
eljarasban az ajanlatok ertekelesekor meghataroz6 kortilmenynek minostilt. llyen esetben 
csak a jogut6dlas olyan eseteibcn valtozhat a bcvont szervezct, ha az (lj szcrvezet az 
ertekeleskor figyelembe vett minden relevans koriilmeny - kiilonos tekintettel a 76. § (3) 
bekezdes b) pontja szerinti esetben az ertekelt szemelyi aliomany - tekinteteben az 
eljarasban bemutatott szervezet jogut6djanak tekintheto. Az ertekeleskor meghataroz6 
szakember szemelye csak a Megrendelo hozzajarulasaval es abban az esetben valtozhat, 
ha az ertekeleskor figyelembe vett minden relevans kortilmeny tekinteteben az ertekelttel 
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egyenertekli szakem ber kerll l bemutatasra. 

6. Vallalkoz6 a szerzodes megki:itesenek id6pontjaban ki:iteles a Megrendelonek 
valamennyi olyan alvallalkoz6t bejelenteni, amely reszt vesz a szerzodes teljesiteseben, 
es - ha a ki:izbeszerzesi eljarasban az adott a lvallalkoz6t meg ncm nevezte meg - a 
bejelentessel egyiltt nyilatkozni arr61 is, hogy az altala igenybe venni kivant alvallalkoz6 
nem all kizar6 okok hatalya alatt (5. melleklet). A Vallalkoz6 a szerz6des teljesitesenek 
idotartama alatt koteles a Mcgrendclonek minden tovabbi, a telj esitesbe bevonni kivant 
alvallalkoz6t el6zetesen bejelenteni, es a beje lentessel egyiltt nyi latkozni arr61 is, hogy az 
altala igenybe venni kivant alvallalkoz6 nem a ll kizar6 okok hatalya alatt. 

7. Az epitesi beruhazas megrendelese eseten a teljesitesben reszt vev6 alvallalkoz6 nem 
vehet igenybe sajat teljesitesenek 65%-at meghalad6 mertekben tovabbi ki:izremlikod6t. 

8. Megrendelo a szerzodes teljesitese soran ellenorzi, hogy a teljesftesben csak a Kbt. 
138. § (2) es (3) bekezdeseben fogla ltaknak megfelelo alvallalkoz6 vesz reszt, es az 
alvallalkoz6i teljesftes aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § ( I) es (5) bekezdeseben 
meghatarozott mertekei. 

X. FELEK JOG AI ES KOTELEZETTSEGEI 

I. Vallalkoz6 jogai es kotelezettsegei: 

1.1. Vallalkoz6 a jelen Szerzodes teljesitese, az epites-kivitelezesi tevekenysege so ran 
koteles figyelembe venni, hogy a kiv itelezest a szerzodes szerinti fe ladatokkal erintett 
teri.ileten lak6k mi nimalis kurlatozasaval koteles megval6sftani. 

1.2. Vallalkoz6 ki:iteles a munkateri.iletet atvenni, az atvetelkor annak munkavegzesere 
val6 alkalmassagat megvizsga lni, a munkavegzesre alkalmas allapotot megteremteni cs 
fenntartani a jelen szerzodes keretein beli.il. 

1.3. Vallalkoz6 a Megrendel6 utasitasai szerint, a munka hataridore ti:irteno es 
szerzodesszerG elkeszitese erdekeben ki:iteles eljarni. Ha a Megrendel6 ce lszerutlen vagy 
szakszeriitlen utasitast ad, a Vallalkoz6 erre ki:iteles 6t figyelmeztetni. 
Az utasitasokt61 val6 elteresre csak abban az esetben van lehetoseg, ha e szerzodesben 
meghatarozott feladatok elvcgzese celjab61 feltetlentil sztikseges, es a Megrendelo 
elozetes ertesitesere mar nines m6d. Ilyen esetben a Vallalkuzonak a Megrendel6t 
ut61agosan, legfeljebb 24 6n1n belli! ertesiten i kell, az elteres indokolassa l es fot6kkal 
ellatott, reszlctes dokumentaci6janak cgyidejG atadasa mellett. 

1.4. Vallalkoz6 koteles a jelen szerzodesben ri:igzitett feladata i vegzesevel 
osszefliggesben maga vagy alvallalkoz6i altai okozott karokat telj es ki:iruen megteriteni. 

1.5. Yallalkoz6 koteles biztositani (ki:i ltsegterites nelktil) a Megrendelo es a mliszaki 
ellenor szamara, bogy barmcly idopontban az ellenorzesi jogukat gyakoro lhassak, 
megtekinthessek es megvizsgalhassak a munkavegzes folyamatat, helyszinet, az anyagok, 
tennekek, szerkezetek es berendezesek stb. min6seget, gyartasi helyszinet, fazisait. 

1.6.Vallalkoz6 koteles a keletkezett munkahelyi hulladekot es felesleget fo lyamatosan 
letakarftani, a munkaterUietet tisztan tartani , a csapadekot elvezetni , az epitkezes 

? 9 



biztonsagos es ku lturalt megkozclfthetosegct biztos ftani, az epites i teril letet, va lamint az 
ep ites, szall itas soran hasznalt, csat lakoz6 utakat (telekhataron kfviil is) rendben, tisztan 
tartani. 

1.7. Vallalkoz6 a fe ladat elvegzese soran koteles betartani a hatalyos jogszabalyok, 
szabvanyok es muszaki, biztonsagtechnikai eloirasok, szakmai iranyelvek rendelkezeseit. 

1.8. Vallalkoz6 koteles a munkalatok elvegzese soran a Megrendelot folyamatosan 
tajekoztatni a Megrendelot es a szerzodes teljesfteset erinto fontos koriilmenyekr61. 

1.9. A Va llalkoz6 koteles a Megrendelot a Vallalkoz6 erdekkoren kfviil es6 es altala el 
nem hari1hat6 korU lmenyrol (vis nmior) haladektalanul ertesfteni, amely a jelen szerzodes 
teljesftesenek eredmenyesseget veszelyeztetne vagy gatolna. A fenti ertesftesek 
elmulasztasab61 ered6 karokert a Vallalkoz6 fe lelos. 

1. 1 0. Vallalkoz6 koteles a garancialis, vagy szavatossagi id6 alatt felmeriil6 es a 
Megrendel6 alta i jelzett hibak, illetve hianyossagok kijavftasahoz, elharftasahoz a 
sziikseges intezkedeseket haladektalanul megtenni. 

2. Megrendel6 jogai es kotelezettsegei: 

2.1. Megrendel6 kote les a munkateriiletet munkavegzesre alka lmas allapotban, 
jegyzokonyv egyideju felvetelevel a Vallalkoz6nak atadni . 

2.2. A Megrendelo jogosu lt a Vallalkoz6 munkajat fo iyamatosan ellenorizni . 

2.3. A Megrendel6 hfvja ossze a muszaki atadasi-atveteli elj aras resztvevoit a 
Vallalkoz6 frasban jelzett kczdemenyezesere. 

2.4. Megrendel6 koteles a szerzodesszeruen teljesftett munkat atvenni. 

2.5. A Megrendel6 csak kifogastalan, a hatalyos jogszabalyoknak, szabvanyoknak, 
epftesi normaknak megfelelo teljes ftest fogad el a Vallalkoz6t61. A nem megfelel6 
minosegu teljesites miatti javftasi munkalatokat a Vallalkoz6 koteles a Megrendelove l 
folytatott cgyeztetes alapjan, a megallapitott kijavftasi hataridon be!UI es tartalommal 
elvegezni. Az egyeztetes a kotberekre val6 jogosultsagot nem erinti. 

2.6. Megrendel6 kotelcs a teljesftett munka cllencrteket szerzodes szerint kifizetni. 

2.7. Megrendelo koteles a Vallalkoz6va l mindenkor egyiittmukodni. 

XI. EGYUTTMUKODES, KAPCSOLATTARTAS, TITOKTARTAS 

I. Felek a Keretszerzodes, valamint az Egyedi Megrendelesek teljesitese erdekeben fokozott 
egyiittmukodesi koielezettseget vallalnak, amelynek biztositasa erdekeben kolcsonosen 
kijelolik azokat a szemelyeket, akik egymassal fo lyamatos kapcsolatot tartanak. 
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2. Felek megallapodnak, hogy a teljesites soran elsodlegesen irasban (e-mail . tclcfax, level 
stb.) kommunikalnak egymassa l. Amennyiben az frasbeli kommunikaci6 nem lehetseges vagy 
nem cclszeril vagy nem gazdasa.gos a Felek jegyzokonyvezett sz6bcli koz lese is hatalyos. 

3. A Felek megallapodnak abban, hogy az alabbiakban megjelolt szemelyek utjan tartjak a 
kapcsolatot: 

Megrendelo kapcsolattart6j a: 
Nev: Cs illag Endre 
tel.: +36 I 211 2233 
e-mail: terfigyelo.zknp@gmail.com 

Vailalkoz6 kapcsolattart6ja: 
Nev:Sinka Csaba 
tel. : +36 30 588 9574 
e-mail : sinka.csaba@erando.hu 

4. Felek rogzftik es tudomasul veszik, hogy a kozerdeku es a kozerdekbol nyilvanos adatok 
megismeresehez es tetjesztesehez val6 jog ervenyesUleset szolgal6 alapveto szabalyokr61 
sz616 20 II. evi CXII. tOrveny rendelkezesei alkalmazand6ak, a Megrendelo adatkezelesere e 
tOrveny rendelkezeseit kell alkalmazni. Vallalkoz6 teljesftese soran vagy azzal 
osszefliggesben tudomasukra jutott minden informaci6t Uzleti titokkent (a tovabbiakban: 
, Titok") koteles kezelni es azo kat kizar61ag a teljesftes celjab61 haszmllhatja fel, es 
illetektelen szemelyek tudomasara nem hozhatj a. 

5. Ezen rende!kezeseknek a Vallalkoz6i alkalmazottak, alvallalkoz6k, i!letve egyeb 
kozremukodok reszerol tot1en6 megismertetese, betartatasa, illetve a betartatasanak 
ellcnorzest: Valialkoz6 kotelessege, illetve felelossege. A jogosulatlan nyilvanossagra 
hozatalb61 szarmaz6 hatranyok elharitasahoz, illetve kikUszobolesehez szUkseges koltsegek -
az esetleges titoksertesert fennall6 felelossegen tul - Vallalkoz6t terhelik, kiveve, ha 
bizonyitj a, hogy a titok megorzese es megoriztetese tekinteteben nem kovetett el 
szerzodesszegest, vagy jogszabalysertest. 

XII. KERETSZERZODES MEGSZUNESE, VIS MAJOR 

Szerz6d6 felek mentesUinek a felelosseg al61, ha bizonyitjak, hogy a szerzodesszegest 
ellenorzesi korUkon kivU! es6, a Keretszerzodes megkotesenek idopon~jaban elore nem lathat6 
korUlmeny okozta, es nem volt elvarhat6, hogy a korU lmenyt elkerUljek, vagy a kart 
elharitsak. 

I. Szerz6d6 felek rogzftik, hogy a vis maiorra hivatkoz6 Felet terheli annak bizonyitasa, hogy 
a vis maior esemenynek a szet·zodesszeru teljesitesre kihat6 kovetkezmenyet az adott 
helyzetben elvarhat6 gondossag tanusitasa eseten sem - vagy csak aranytalan aldozat aran -
lehetett volna elharitani . 

2. Jelen keretszerzodes megszunik, amennyiben a KeretOsszeg kimerUI , vagy amennyiben a 
Ill . I. pontban rogzitett idotartam elte lt (amelyik te ltetel hamarabh bekovetkezik). 
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3. Szerzodo Felek mcg{tllapodasanak megfeleloen a Kbt. 143 . § ( I) bekezdes alapjan a 
Megrendelo a keretszerzodest 30 napos hataridovel tetmondja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak 
szerint- a szerzodestol elall, ha: 
a) feltetleniil sziikseges a szerzodes olyan lenyeges m6dositasa, amely eseteben a Kbt. 141 . § 
alapjan uj kozbeszerzesi eljarast kell !efolytatni ; 
b) a Vallalkoz6 nem biztosltja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz6 
szemelyeben ervenyesen olyan jogut6dlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. 
§-ban foglaltaknak; vagy 
c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzes szabalyainak megszegese miatt 
kotelezettsegszegesi eljaras indult vagy az Eur6pai Uni6 Bfr6saga az EUMSZ 258. cikke 
alapjan indftott eljarasban kimondta, hogy az EUi6pai Uni6 jogab61 eredo valamely 
kotelezettseg tekinteteben kotelezettsegszeges tOrtent, es a bfr6sag altai mega llapftott 
jogse rtes miatt a sLerLodes nem semmis. 

4. Szerzodo Felek megallapodasanak megfeleiOen a jelen keretszerzodes rendkfviili, azonnali 
hatalyu felmondasara sulyos szerzodesszeges eseten nyflik joga a serelmet szenvedett felnek. 

5. Szerzodo Felek sulyos szerzodesszegesnek tekintik: 
• ha a Vallalkoz6 20 napot meghalad6 kesedelembe esik, 
• Szerzodesszeges eseten, amennyiben a szerzodesszego fel az frasbeli felsz61ftas ellenere 

feladatanak nem, vagy nem megfelelo m6don tesz eleget, illetoleg ismetelten el6forclul6 
szerz6desszeges eseten , a serelmet szenvedett fel a jelen szerz6dest azonnal i hat:i ll yal 
felmondhatja es felmeriilt karat a szerz6desszeg6 felt61 kovetelheti, 

• a Megrendel6 a vallalkozas i dfj fi zetesi kotelezettseg teljesftesenek frasbeli felhfvas 
ellenere 60 napon tuli elmulasztasa. 

6. A Kbt 143. § (2) bekezdes alapjan a Megrendel6 koteles a keretszerzodest azonnali 
hatallyal felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att61 elallni, ha a szerz6des 
megkoteset kovet6en jut tudomasara, hogy a Vallalkoz6 tekinteteben a kozbeszerzes i eljaras 
soran kizar6 ok alit fenn, es ezert ki kellett volna zarni a kozbeszerzesi eljarasb61. 

7. A Kbt 143. § (3) bekezdes alapjan a Megrendelo jogosult es egyben koteles a 
keretszerz6dest felmondani - ha sziikseges olyan hatarid6vel, amely lehet6ve teszi, hogy a 
szerzodessel erintett feladata ellatasar61 gondoskodni tudjon -, ha 
a) a Vallalkoz6ban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest 
szerez va lamely olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint j ogkcpes szervezet, amely 
tekinteteben tenmill a Kbt. 62. §( I) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltetel; 
b) a Yallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalad6 tulajdoni reszesedest szerez 
vaiamely olyan jogi szemelyben vagy szemelyes joga szerint jogkepes szervezetben, amely 
tekinteteben tennall a 62. § (I) bekezdes k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltetel. 

8. Megrendel6 tajekozta~j a a Vallalkoz6t arr61, hogy a Kbt. 142. § alapjan a Megrendelo 
kOteles a Kozbeszerzesi Hat6sagnak bejelenteni , ha a Yalla lkoz6 a szerzoueses 
kotelezettseget sulyosan megszegte es ez a szerz6des felmondasahoz vagy elallashoz, 
karterites kovetelesehez vagy a szerzodes aiapjan alkalmazhat6 egyeb jogkovetkezmeny 
ervenyesftesehez vezetett, valamint ha a Vallalkoz6 olyan magatartasaval, amelyert felel6s, 
reszben vagy egeszben a szerzodes lehetetleniileset okozta. 
A Megrendel6 koteles a Kozbeszerzes i Hat6sagnak bej elenteni a Vallalkoz6 szerzodeses 
kotelezettsegenek jogeros bir6sagi hatarozatban megallapftott megszegese eseten a 
szerz6desszeges tenyet, lefrasat, lenyeges j ellemz6it, beleertve azt is, ha a szerz6desszeges a 
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szerzodes felmondasahaz vagy a szerzodesto! val6 elallashaz, karterites kovetelesehez vagy a 
szerzodes alap,ian alkalmazhat6 egyeb szankci6 ervenyesitesehez vezetett, valamint ha a 
Vallalkozo szerzodo fel alyan magatartasaval, amelyert fe lelos, (reszben vagy egeszben) a 
szerzodes lehetetleniileset okazta. 

XIII. ZARO RENDELKEZESEK 

I . Felek megall apadnak abban, hagy a jelen szerzodesboi eredo vitas kerdesek rendezeset 
elsodlegesen bekes tHan, targyalasak saran kiserlik meg rendezni, cs csak cnnek 
sikertelensege eseten fardu lnak a hataskorrel es illetekesseggel rendelkezo bir6saghaz. 

2. Vallalkaz6 kijelenti, hogy a szerzodes alafrasaval hazzajarul a jelen szerzodes f6bb 
adatainak az infarmaci6s onrendelkezesi jagr61 es az infanm\ci6szabadsagr61 sz616 20 II. evi 
CXII. tOrveny 37. §( I) bekezdes szerinti, illetve az annak felhatalmazasa alapjan meghazatt 
onkarmanyzati rendelct szerinti kuzzetetelehez. 

3. A Vallalkoz6 kepviselojekent alafr6 szemely nyilatkazik arra vanatkaz6an, hagy az altala 
kepviselt szemely a 20 11 . ev i CXCVI. tarveny 3. § (I) bekezdese szerint atlathat6 
szervezetnek minostil, illetve, hagy ezen nyil atkozatban fagla ltak valtazasa eseten arr61 
haladektalanul koteles a Megrendelot tajekaztatni. A val6tlan tartalm(• nyi latkazat alapjan 
kotOtt jelen szerzodest a Megrendelo j agosult azonnali hatallya l felmondani vagy - ha a 
szcrzodcs tcljcsitcsere meg nem kcrtilt sar - a szerzodcstol clal lni , ezt a fe ltetelt a jclcn 
szerzodesben szerzodo fe lek tudamasul veszik. 

4. A Kbt. 139. § ( I) alapjan a Vallalkaz6 szemelye csak akkar valtazhat meg, ha a 
Vallalkaz6 szemelyeben bekovetkezo jagut6d las a Vallalkaz6 atalakulasanak, egyesti lt~snek, 

szetva!asnak vagy a jagut6dlassal megszunes mas esetenek kovetkezmenye, vagy a lyan 
n5szleges jagut6dlas eredmenyekent kovetkezik be, ahal egy gazdasagi egysegkent mukodo 
teljes tizletag (a hazza tartoz6 szerzodesekkel, eszkozokkel es munkavallal6kkal) - nem 
gazdasagi tarsasagjagi szemely eseten az adott tevekenyseget ellat6 teljes szervezeti egyseg 
atruhazasra kertil a jagut6dra, vagy az eredeti szerzodo fe lre vanatkoz6 fi zeteskeptelensegi 
eljaras saran kertil a szerzodes atruhazasra ; ha a szerzodesbe lepo jagut6d nem all a 
kozbeszerzesi eljarasban alkalmazatt kizar6 ak hatalya alatt. 

5. Felek tovabba tudamasul veszik, hogy a vanatkoz6 jagszabalyak, igy kiilonosen a Kbt. es 
az allamhaztart{•sr61 sz616 20 I I. evi CXCV. tOrveny szerinti illetekes ellenorzo szervczetek 
(AIIami Szamvevoszek, Eur6pai Szamvevoszek, Eur6pai Bizattsag, Kormanyzati Ellenorzesi 
Hivatal, belso d!enorzcsi szervezetek, stb.) fe ladat- es hataskoriiknek megfeleloen a 
kozbeszerzesi eljan1sakat es az azak alapjan megkotott szerzodesek teljesiteset rendszeresen 
ellenorizhetik, s resziikre a j agszabaly szerinti infarmaci6 megadasa Uzleti titakra val6 
hivatkazassa! nem tagadhat6 meg. 

6. Az illetekes ellenorzo szervezetek ellenorzese, helyszfn i vizsga lata eseten Va ll alkoz6 
koteles minden seg itseget Megrendelo reszere megadni, a helyszfni vizsgalaton jelen lenni, az 
ellenorzes hatekanysaga es Megrendelo kotelezettsegeinek megfelelo teljesitese erdekeben. 

7. Jelen szerzodes m6dasftasa csak a Kbt. 141 . § vanatkaz6 elofrasainak eleget teve, frasban 
lehetscgcs. 

8. Jelen keretszerzodesben, valamint az Egyedi Megrende!esben nem szaba!yazatt kerdesek 
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tekinteteben egyebekben a Polgari Torvenykonyvrol sz616 2013. evi V. torvcny rendelkezesei, 
valamint a kozbeszerzesekrol sz616 20 15. evi CXLIII. torveny (Kbt.) rendelkezesei az 
in'tnyad6ak. 

Szerzodo Felek a jelen keretszerzodest annak elolvasasa es ettelmezese utan, mint akaratukkal 
mindenben megegyezot j6vahagy6lag frtak ala. 

Mellekletek: 
I. sz. mell eklet - Muszaki lefras 
2. sz. melleklet - Tetelrend 
3. sz. melleklet - A biralat i szempont szerinti j6tallas vallalasava l erintett termekek listaja 
4. sz. melleklet - Felelossegbiztosftas 
5. sz. melleklet - Alvallalkoz6k bejelentese 

Budapest, 201 7. 0~ . A;f Buda est 

ERANDO 
Biztonsagtechnikai Tanacsad6 es Kereskedelmi Kft. 

11 39 Budapest, Teve utca 51/8 
Telefon/fax: 383-3385 

Ad6szam: 12350508-2-41 
Cegjegyzekszam: 01-09-668279 

4. 
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l. sz. melleklet - Milszaki lein\s 

Zugl6ban jelenleg 170 db kozteriil eten elhelyezett kamerab61 al l6 terfigyelo rendszer Uzemd 

melynek elsodleges feladata a megfigyelesbe bevont terUieteken terteno esemenyek 

(buncselekmenyek, szabalysertesek, balesetek, stb.) nyomonkovetese ill etve digitalis 

rogzitese. A rendszerhez tartozik meg a terfigyelo aut6n es a mobil rendorsegi konteneren 

elhelyezett I db - I db gyorsforg6 kamera is. A kamera kepek real time megfigyeleset 24 6ras 

szolgalatban a Zugl6i Rendorkapitanysag szabadnapos rendorei vegzik szerzodes aiapjan. A 

rogzftett kamerakepek fontos segftseget nyujtanak a bunmegelozesben es a bekovetkezett 

rendkivU ii esemenyek - kozlekedesi balesetek, kozteriileten elkovetett szabalysertesek, il!etve 

buncselekmenyek - koriilmenyeinek kivizsgalasaban, az ezekkel kapcsolatban inditott 

eljarasok sikerenek biztosftasaban. A rendszer nagyszamu bizonyft6 ereju, es a kiilonbozo 

hat6sagi elj arasokban j61 hasznalhat6 adat biztosftasara kepes, amelyet a felllgyelt teriileten 

bekovetkezett rendkivUii esemenyekkel kapcso latos objektiv bizonyftekok (felvctelek) iranti 

megnovekedett hat6sagi igeny is bizonyft. A terfigyelo kamerak kiepftesevel az adott 

teriiletekre je llemzo buncselekmenyek szama illetve az elkovetett buncselekmenyek 

fe lderftesi aranya nagymertekben visszaeset. Ennek elsodleges okai, hogy a kamerahelyszfnek 

kozzetetelenek kotelezettsege kovetkezteben a bunelkovetoek megismerhettek azokat a 

helyszfneket ahol terfigyelo kamera van kihelyezve es fgy mas helyszfneket kerestek 

maguknak. Tovabba azon bune lkovetokkel szemben azonnali intezkedes foganatosithat6, akik 

nem vegeztek alapos helyszfnfc lmerest es a kamera lat6szogebe kfserl ik meg elkovetn i 

buncselekmenyiiket s igy a megje lenftett video kepeken tanusitott gyan(ts vise lkedesiik 

aiapjan a megfigyelest vegzo szemelyzet azonnal jarort tud kiildeni a helyszfnre. A rogzitett 

kamerakepek visszanezesekor nemegyszer a tapasztaltabb rendorok a szemelylefras, ruhazat 

il letve a mozgas alapjan raismentek az t lkovetore es fgy kUnnyebbe valik az azonosftas es 

vegiil az elfogas . 
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1. A ZUGLOI TERFIGYELO RENDSZER ISMERTETESE 

A rendszer vegpontja it analog es IP kepfelvev6 karnenik adjak. A rendszerben Uzemel6 

kamerak tObbnyire (:n. speed dome kamera, melyek 360°-ban korbeforgathatoak. A 

rendszerben alkalmazott kamerak ONYI F szabvanyosan i llesztettek. Az analog kamerak az I P 

illeszto egysegek (encoder-ek) segftsegevel az IP kamerak pedig kozvetlenlil csatlakoznak a 

terfigyel6 rendszer aktiv adatatviteli halozatara. Az analog kamenik 2-4 CIF felbontas(t 

kepcket 2-3 Mbps savszelesseggel, a HD kamerak 720p felbontasu kepeket 4-5 Mbps 

savszelesseggel a Full HD IP kamenik az 1080p felbontasu kepekt::t pedig 6-8 Mbps 

savszelesseggel a nagyfelbontas(t fi x IP kamerak I 0- 16 Mbps savszelesseggel tudjak 

kozvetfteni, mind az el6kepek, mind a rogzitett felvetelek ~::seteuen. Mindegyik kamera 

rendelkezik un. day/night funkci6val mely alacsony feny intenzitas mellett a kamerakat szines 

kepalkotasrol kapcsolja at fekete-feherre a fix nagyfelbontasu kamerak rendelkeznek beepftett 

infra megvilagftassal. A kamerak klilteri idojarasallo kamerahazban kerliltek elhe lyezesre, 

amelyek beepftett t~::rmosztattal ellatott fUtessel es ventillacioval vannak felszerelve. A 

kamerak oszlop adapter segftsegevel kerUltek rogzftesre. A kamerakat kiszo lgalo 

berendezesek a kamerak mellett, kUlteri IP65 vedettsegii miianyag, biztonsagi csavarokkal 

lezart dobozokba lettek szere lve. 

A kamen\hoz tartozo IP illeszt6 egyseg, a kamerak kepeit digital izalja es k6dolja le az atvite li 

hal6zat protokollj a szcrint illetve tomorfti mcgfelcl6 formatumban es min6segben. Emellett a 

kozpontbol erkez6 vezerl6je leket dekodolja es egy RS-485 porton keresztUI vezerli a kamera 

mozgasat. A videojel kodolasara H.264 vagy MPEG4 tOmorftesi eljarast alkalmazzunk. 

A LAN halozatra az eszkoz egy szabvanyos I 011 00 Base-T Ethernet port on keresztU I tud 

csatlakozni. Az IP illeszt6 eszkozok a kamera kozelebe szerelt dobozokban he lyezkednek el. 

A tertigyel6 rcndszcr szamara - az atviteli savszclesseget tigyelembe veve - egy sajat 

menedzselt, nyflt ipari szabvanyokra epUI6 IP halozat keriilt kialakftasra, amelynek 

kizarolagos fe ladata a kamera rendszer adatainak tovabbftasa. A videojel atvitel multicast 

szabvany szerint tortenik. A terfigyel6 rendszer halozat kialakftasa rad ios es optikai k::\beles 

(UPC) technologiara epU I. 

Jelenleg a terfigye16 rendszer optikai LAN halozatat a UPC Layer 2 halozata biztosftja. A 

rendszerben jelenleg 34 db UPC Layer 2-es optikai vegpont Uzemel. 

A vezetek neikUii radios halozat eszkozei szabadon hasznalhato frekvenc iakon mukodnek. A 

radios adatatvitel i rendszerben a kis tavolsagok ath idalasa kompakt antennakkai a nagyobb 

tavo lsagok athidalasa ,klasszikus" antenmikkal (panel- vagy parabolaantennak) illetve Pont-
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multipont kapcsolat eseten szektorsugarz6 antennakkal tOiteni k. Valamennyi eszkoz kepes a 

802. 11 a/n szabvany szerinti mi.ikodesre. A wireless eszkozok tamogatj ak a 802. 11 n 

szabvanyt. Ezen fe lill az eszkozok rendelkeznck egy sajat, properitary wire less protokollal is, 

amely lehet6ve teszi a TDMA (Time Division Multiple Access) iizemm6dot is. 

A radios adatatviteli hal6zat a UPC gyi.ljt6 es vegpontokon kapcso16dik a tt~ rfi gye l 6 rendszer 

LAN hal6zatara. 

A terfigye16 rendszerben lev6 valamennyi kamera kepe rogzftesre keriil a ZKNP epiileteben 

lev6 szerver helyisegben elhelyezett hal6zati keprogzft6 berendezeseken. A rendszer es 

eszkuzei folyamatosan, crtl!kelhet6, j6 m in6segben rogzfiik az inforrnaci6kat. 

A 2014 evt61 a ZKNP epiiletenek foldszintjere keriilt attelepftesre a rendszer megfigyel6 

helyisege. Az atkoltoztetes soran (•j munkaallomasok keriiltek elhelyezesre fgy jelenleg a 

helyisegben 5 darab normal feladatokat ellat6 munkaallomas Uzemel. Egy munkaallomas 

athelyezesre kerlilt a ZOR Padli zsan utcai telephelyere. A kli ens szamft6gepek a 

munkapultokban vannak elhelyezve. Jelenleg minden munkaallomason 2 darab monitor 

Uzemel de a munkaa!lomasok ugy lettek ki alakftva, hogy osszescn 4 db monitor tudjon ra 

csatlakozni . 

A jelenleg mi.lkod6 kozponti berendezesen INDIGO VISION CONTROL CENTER 

megje lenft6 szoftver es INDIGO VISION NVR rogzft6 szoftver van telepftve. 

Kozponti berendezes helye: Zugl6i Kozbiztonsagi non-profit Kft. Budapest XIV. kerUieti 

Laky Adolfu. 36 

A rendszer vezerloszoftverc a munkaallomasra kerlil t telepftesre. Ezzel a szoftverrel a teljes 

rendszer vezerlese megval6sfthat6. Az I P berendezesek teljes mertekben menedzse lhet6ek a 

szoftveren keresztiil. Ezaltai a te ljes rendszer feliigyelheto, ravolr61 parameterezhet6. 

A terepi berendezesek fogadjak es H.264 es/vagy MPEG4 formatumu k6dolassal Wmoritik a 

kamcrakt61 erkezo video adatokat. Az eszkozok un. "stream"-ekct (tovabbiakban 

kepfo lyamokat) hoznak letl·e, amelyeket a kozpont fele vannak tovabbftva. Minden IP 

eszkozr61 multicast szabvany szerint tOrtenik a videojel atvitel a rogzft6 es a kliens fele. 

A H.264-es es/vagy MPEG4-es jelto lyarn ok az atviteli hal6zaton keresztii l a kozpont helyi 

hal6zatara kerlilnek es innen barmelyik munkaallomas a szamara engedelyezett kamerak 

koziil bekerheti barmelyik kepet. 

A munkaallomas normal napi mi'lkodese saran lehet6seg van barmely (engedelyezett) kamera 

kepenek bekeresere vezerles ce ljab61. Az aktualisan vezerelt kamera mellett a tObbi elerhet6 
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kamera, osztott kepes megjelen itesre beall ithat6. A keposztast a teljes kept61 az akar 16-os, 

25-os keposztasig novelheto, kUionbozo elrendezesekben. 

A rnunkaall onuis tetszes szerint va laszthatja meg a megjelenftendo kamenik elosztasat. A 

rendszerben tobbszintfi jogosultsag van beallftva. Lehetoseg van arra, hogy az adminisztnltor 

meghatarozza, melyik kameracsoportokhoz, mely felhaszna16k ferhetnek hozza. A teljes 

rendszer szamft6geproi vezerelheto es minden munkaallomas, ill. fe lhasznaloi profit teljesen 

szabadon parameterezheto. A rendszer egy virtualis matrixszal van ell atva, melynek feladata 

az analog matrixok funkcioinak ki valtasa. A kamerak szabad megjelenftese mellett 

kamerankenti prepozfciok programozhatoak, orjaratok indfthatoak, ill. egyeui szekvenciak 

beallfthat6ak - termeszetesen csoportonkent egyedileg is. A kamerak vezerleset a 

szamft6gepen keresztUI akar egerrel, akar kiilso joysti ckes (botkormanyos) vezerlovel is meg 

lehet val6sitani . Az egerrel t6tten6 vezerles eseten a kivalasztott kamerakepen az eger 

kozepponttol kimozdftott allapota hatarozza meg a kamera forgasi iranyat es sebesseget. 

Mine! nagyobb a kimozdftas a fordulasi sebesseg annal gyorsabb. 

A feldolgozoi munkaallomason el lehet vegezni a normal munkaallomas feladatait, ill. a 

lejatszasi es archivalasi fe ladatokat is. A felvetelek visszakereseset is a megjelenfto szoftver 

vegzi. Lehetoseg van tObb kamerakep egy ideju lejatszasara is. Gyorsan beazonosfthato, hogy 

a keresett esemeny mi kor tortent. A felvetelekbol akar kepeket (amelyeket akar 

fotominosegben is ki lehet nyomtatni) akar video anyagot is ki lehet menteni. A kimentett 

a~yag H.264 es/vagy MPEG4 kodolasu, hogy barmely kompatibilis szamftogepen le lehet 

jatszani, de a vezerlo szoftver mellekel egy egyedi programot, amely visszajelzi, hogy a 

felvctel va!6di vagy esetleg m6dosftottak. Minden on-line es archivalt video kcp el van latva 

egyedi azonos itoval es idobelyeggel. 

Az energiaell<Has a terfigyelo rendszer valamennyi eszkozenel biztosftott. A kozponti 

eszkozok sziinetmentesitettek. A kamera es radios vegpontokon torteno energiaveteiezes ket 

fele m6don tortcnik. Az aramszolga ltato mcretlen vetelezcsi pontjar61 ata lanydijas szerzodes 

alapj a11 ilietve a mert hal6zatrol az aramszolgaltat6 alta i elfogadott szekrenyekben elhelyezett 

almero alapjan. Minden csatlakozasi ponton kis automata kerii lt beepftesre, mely ellatja a 

zarl at es tttl terheles vedelmet. 

201 3 6ta a rendszer zavartalan es fo lyamatos mukodesenek celjab61, mi nden kameranal es az 

egyeb radios csom6pontoknal is, olyan tulfesziil tseg-vedelm i berendezesek vannak telepftve, 

amelyek az esetleges legkori villamtevekenysegek soran vedelmet nyuj tanak azok masodlagos 

hatasa i ellen. 
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A kabelnyomvonalak jelent6s resze atfeszftesekkt:l epUit ki, a t6bbi eseteben alepftmenyben 

vagy eplileten belli I ved6cs6ben kerli It kiepftesre. 

A kiepltett IP alapu rendszerben, a halozat (rendszer) b6vftesenek nem lehet akadalya, a 

halozaton telepltett eszkozok/kamerak szama szabadon novelheto. Minden egyes kamera 

egyeni, egyedi IP cfmmel rendelkezik, tehat amfg a rendszerben adhato (tj IP elm, addig 

kamera is felveheto a rendszerbe. Egyszeruen illesztheto ujabb kamera barmely foldraj zi 

terlileten, csak megfelel6 adatatviteli utvonalat kell kiepfteni. 

A terfigyelo rendszerhez tartozik meg egy terfigyel6 auto es egy mobil rendorsegi kontener is 

mt:lyekbe a teiepltett viueo te~.:hnika fei szereltsege nagy reszben megegyezo. 

Az itt alkalmazott kamerak kepeinek rogzitese az autoban illetve a kontenerben elhelyezett 

kozponti berendezeseken Wrtenik. Mind a ket esetben I db gyorsforgo kamerat alkalmazunk a 

terfigyelesre es az auto eseh~ben tovabbi 4db, a kontener eseteben pedig tovabbi 8Jb fi x dome 

kamerat alkalmazunk a kozvetlen kornyezet megfigyelesere. A video kepek megjelenftese az 

auto eseteben az erre a celra rendszeresftett 2 db tabla gepen lehetseges. A kontenerbe erre a 

celra 4 db monitor keriilt clhelyczesre. A fi x kamerak kepmenedzseleset klilon szoftver vegzi. 

A kontener radios adatatviteli kapcsolaton keresztlil csatlakozik a terfigyelo halozatara, ezalta l 

itt is elerhet6ve valt a rendszer valamennyi kamera kepenek kezelese valamint a kontener 

gyorsforgo kamerajanak a kozpontbo l valo kezelese. 

CONTROL CENTER- Video megjelenito szoftver ismertetese 

Az IndigoVision Control Center lehetove teszi a CCTV rendszert elereset helyi leg vagy 

tavolroi, akar egy alapszintu rendszer eseteben par kameraval , akar egy t6bb szaz kamerat 

t6morit6 rendszer eseteben. 

A normal video visszajatszas soran megszokott vczcrlesek cs navigaciok konnycn es gym·san 

kezelhetove teszik a rendszert. 

Reszletek: 

- A Control Center lchet6ve teszi az egyideju helyi es a tavoli mcgfigye lest, valamint a 

keprogzltest 

A Control Center tamogatja az analog CCTY eszkozoket, mint pl. kamerak, 

mon itorok, kezelok, PTZ egysegek. 

A Control Centerrel gyorsan atvizsgalhat Wbb oranyi fe lvetelt a mozgas. id6 es 

kamera szuresi feltetelekkel. 
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- A felvetel lejatszhat6 a felvctel megszakitasa ne lkUI. 

A Control Center biztosftja a mozgas, kontaktus es videojelvesztes keze leset. A 

riasztasok indithatnak rele kimeneteket is. 

- Akar 16 kamera kepe is lejatszhat6 egy idoben. 

- A helyszini adathazis automatikusan letrejon a rendszer eloprogramozasam\1. 

- A Control Centerrel az eszkozok tavolr61 is programozhat6k, jelentos idot 

megtakaritva ezzel. 

- Akar 50 kamerakep megjelenitese egy gepen, dual-monitoros alkalmazas eseteben. 

- Elo es felveteli kep megjelenitese egyidoben. 

- A Control Center helyszinkezelese es terkep-megjelenitesevel lehetove teszi a 

kamerak csoportban val6 kezeleset, lehetove teve a gyors es hatekony munkavegzest. 

- A Control Center lehetove teszi, hogy alacsony szintu hozzaferes engedelyezeset 

minden egyes kamerahoz. 

- Egy mar rogzitett kep nem m6dosfthat6. 

- Tobb fe lhasznal6 tud egy idoben kepmegjelenitest, lejatszast es rendszervezerlest 

vegezni . 

Megjelenltes: A Control Center lehetove teszi, hogy akar 25 kamera fo lyamatos kepet is 

megje lenftslink egy idoben (25x25= 625FPS), teljes kepernyon. Amennyiben a 

megjeleniteshez dual monitoros PC hasznalunk akar 50 kepet is megjelenfthettink a ket 

monitoron. Emellett a felhasznal6 egy ketiranyu hangcsatornat is letrehozhat az adott kamera 

mellett. 

Salvo, Orjarat funkd6k, Leptetesek: Az 61jarat funkc i6 lehetove teszi, hogy omill6an 

mukodo kamerakep lepteteseket hozzunk letre a PC moni toran vagy akar nagymereti1 kivetito 

monitorokon. Minden egyes kepnek megszabhat6, hogy mennyi ideig legyen a kepen. 

A felhasznal6 akar kepszekvenciakat is letrehozhat. Nines korlatja, hogy hany kamerat 

fog lalunk egy leptetesbe. A terkep megjelenites konnyftheti a helyszfnek beazonositasat. 

Video kizaras: A rendszer funkci6 kozott szerepel, hogy az adott esetben egy erre 

feljogositott fe lhaszmi16 leti I that minden mas felhasznal6 fe lt tovabbftott kepct. Amennyibcn 

erre igeny van az adott szitwici6ban csak az arra feljogositott szemelyek fcrhetnek hozza a 
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kamerak kepeihez. Ezt minosftett esetekben lchet alkalmazni. Termeszetesen a kizar{tsr61 

minden mas felhasznal6 ertesftest kap a szoftveren kereszttil. 

Riaszhis kezeles: A Control Center aud iovizualis figyelmeztetest klild riasztasok est:ten. Ezek 

indfthat6k akar PIR erzekel6kr61 (riaszt6 rendszer), video mozgaserzekeles eseten vagy 

videojel vesztes eseten. A felhasznal6 megnezheti a kerdeses kamera kepet, 

eloreprogramozott pozfci6kba (preset) allfthatja a kamen\t (akar automatikusan), ill. 

nyugtazhatja a riasztast. 

A riasztas rele indithat6 akar egy ajt6 nyitasra, egy gomb megnyomasara, stb. 

A rendszer a kovetkezo riasztas i funkci6kat tartalmazza meg: 

Riaszhis prioritas: A riasztasok sorrendbe allfthat6 fontossag szerint, ill. meghatarozhat6, 

hogy milyen folyamatot hajtson vegre. 

Riasztasi folyamat: A szo ftver szoveges in formaci6t jelenfthet meg, hogy cgy riasztast 

hogyan ke ll kezelni . 

Riasztas nyomon kovetese: A felhasznal6 kimentheti a riasztassal kapcsolatos folyamatokat. 

lnformac i6k: riasztas tipusa, neve; ido es datum adatok; melyik felhasznal6 nyugtazta a 

riasztast es milyen szoveges megjegyzest irt a napl6ba. 

Eloriasztas fcltctelc: A riasztast megelozo pillanatok rogzitese es vcdelme t6rles ellen. 

Felvetel es visszajatszas: A Control Center t6bb szaz felvetelt kepes kezelni egy vagy tobb 

hal6zati rogzitorol. 

Rogzitt:tt ft:lvetel: A szoflver kepes ak£tr 16 kamera felvetel tgy ideju visszajatszasara. A 

szoftver komoly szuresi funkci 6kkal rendelkezik, melyek meggyorsitjak a lenyeges felvetelek 

kereseset. 

A lepteto/tekero cs(lszka kepalapu leptetest, de akar 8x lejatszasi sebesseget is (240fps) 

megjelenithet. A mozgaskereses lehetove teszi, hogy a vizsgalt idoben milyen merteku 

mozgas volt a kamera terUleten. A kismertekli mozgasok, pl. kutyak, rnadarak kizarhat6k a 

keresesbol. Keresesi idotartam: 8 6ras felveteleknel akar 5 perc is lehet. 
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Automatikus h\rolo rendszer l<ezelese: A hal6zati rogzfto beallithat6 (1gy, hogy a felvetelek 

automatikusa tOrlesre keriiljenek egy bizonyos idotartant utan vagy tires teri.iletek alapjan. 

Tobb rogzito: A Control Center kepes t0bb hal6zati rogzito kezelcsere. A felhasznal6nak 

ismern ie kell, hogy melyik felvetel melyik rogziton van. 

Felvetel iitemezese: A felvetelek Utemezese soran meghatarozhat6, hogy mely adott 

kamerakat kell rogziteni. A felvetelek mehet alland6an, ill. indulhat ida szerint vezerelve. A 

felvetel indulhal akar riasztasi jelekre vagy mozgasra is. 

Tobbszoros visszajatszas: A visszajatszas soran a szoftver kepes 16 kamerakep egyidejli 

megjelenitesere. Minden kamera indulhat azonos idopontt61, de akar minden egyt:s 

kameranak beallithat6 kUlon-kUion inditasi ido. 

PTZ vezerles: A szoftver lehetove teszi d6mkamenik vezerleset elokep megjelenites son'ln . 

Az adminisztrator kUionbozo beallitasokat es preseteket (elore programozott pozici6kat) adhat 

meg minden egyes kamerahoz. Szinten beallithat6, hogy mely felhasznal6k ferhetnek hozza 

az adott kamerahoz, valamint prioritasok hatarozhat6k meg az egye felhasznal6k kozott. 

A d6mkamerak vezerelheto kUlso joystick vagy kozvetlenUI az egerrel a kamerakepen. Az 

eger elmozditasa a kozeppontt61 hatarozza meg a mozgas iranyat. Mine! jobban elterUnk a 

kozeppontt61 a kamera gyorsabban fog fordulni. Ezzel folyamatos es valtoz6 sebessegli 

vezerles val6s ithat6 meg. 

Mintakepek: A mintakepek segitsegevel gyorsan attekintheti.ink egy t0bb 6ras felvetelt. A 

szoftver a megadott idokozonkent egy-egy kepet emel ki a felvetelbol es ezeket egymas melle 

allitja, igy egy tObb 6ras felvetel gyOt·san attckinthctove valik, majd a lenycgcs rcsz gyorsan 

kikeresheto. Minden mintakep ido/datummal van eii<Hva, igy konnyen megtalalhat6 egy 

felvetel meg ha a pontos idopont nem is tudhat6, pl. egy eszkoz eltlinese a terUletrol. 

Terkepek: A szoftver megjelenithet terkepet az adott terliletrol, igy segitve a kamerapozici6k 

es riasztasok azonositasat. 1-la dual monitoros mego ldast alkalmazunk az egyik monitoron 

terkeppel a rnasikon kameraablakokkal, a terkeprol akar at is dobhatjuk a kamerakepet egy 

ablakra, ezzel rogton megjelenitve azt. 
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Vizjelek: A felvetel kimentese soran vizje l kerUI a rogzitesre a felvete l val6di sagat 

bizonyitand6. A szofiver digitalis alalrassallatja el a felvetelt, a kepeket pedig vizjellel. 

Mozgaskercses: Lehetoseg van ana, hogy egy felvetelen csak egy bizonyos teri.ileten tOrtent 

mozgasra keressi.ink ra, pl. belepes veszelyes teriiletre. A vizsgalni kivant terUietet a 

felhasznal6 allithatja be. 

A szoftver kereso motorja egy fejlett keptartalom valtozas analizal6. Beallithat6 a figyelt 

targy merete, a mozgas iranya, ill. egy targy megjelenitese vagy eltGnese a keprol (muzeum 

mod). 

A Control Center egy mozgasi profilt hoz letre, melyen a mozgasokat egy id6grafikon jeleniti 

meg. A felhasznal6 mintakepeket emelhet ki a felvetelb61, raadasul az is meghatarozhat6, 

hogy milyen nagysagLI mozgasra eme ljen ki kepeket (erzt!kenyseg nagysaga). 

Ha a mozgasi profil letre jott a felhasznal6 konnyen ellen6rizhet mozgasokat az alta la 

beallitott kU szob feletti mozgasokra. Az erzekenysegi ki.iszob barmikor valtoztathat6. A 

grafikon nagyitasa szint6n szabadon meghatarozhat6. 

Virt.uilis matrix: Ahhoz, hogy a ki.ils6 keze l6t is hasznalni lehessen a rendszer minden 

kamerat, monitort, leptetest es orjaratot megszamoz. A fe lhasznal6 a monitorokon vagy a PC 

kepernyon ugyanugy nezheti a kepeket, mint egy anal6g matrixon. Ez a megoldas hatekony es 

ismer6s alkalmazast tesz lehet6ve a vegfelhaszna16 fele. 

A virtualis matrixot minden felhasznal6 alkalmazhatja, nines mennyisegi korlat. 

A matrix 999 kamerat, 999 monitort kepes alka lmazni egy matrixon beiUI. 

Adminisztraci6 

Hclyszin beallihisa: Az adminisztrator menedzselheti a hal6zati eszkozoket, terlileteket, 

fel veteleket es az Utemezest. A szofiveren beiUI az egyes teri.iletekhez rendeit kamerak a 

hal6zat barmely pontjan lehetnek fi zikai helyszint61 fliggetleniil. 

Eszkoz felderites: A beinditas soran a szoftver megkeresi az osszes IndigoVision termeket a 

helyi hal6zaton. Mas hal6zatokon az adminisztrator celzott kereseseket hajthat vegre. 
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Teriiletek: A terUietek az adminisztrator altai meghatarozhat6k, ill. hogy az adott terUiethez 

mely kamerak tartoznak, valamint a felhaszna16k mely kamerahoz fe rhetnek hozza. A 

terUietekben al-tt:rUietek is meghatarozhat6k megkonnyitve ezzel a nagy rendszerek kezeleset. 

Terkepek: A terkepek kepi megjelenitest biztositanak. Az adminisztrator barmennyi terkepet 

definialhat, majd elhelyezheti a kamerak, ill. riasztasok ikonjait. 

Felhasznal6i profilok, felhasznal6i hozzaferesek: Az adminisztratori profil minden 

funkci6hoz hozzafen!st biztosit. Az adminisztratur barmennyi fe lhasznal6t definialhat. 

Minden egyes fe lhasznal6nak megadhat6k a terUiet-, kamera hozzaferesi jogok, ill. hogy 

milyen feladatokat lazhat el, pl. csak megjelenitest vagy PTZ vezerles, ill. riasztas nyugtazas 

stb. 

Riasztasi fornisok: Az adminisztrator meghatarozhatja, me ly riasztasokhoz milyen 

megjelenftes, ill. feladat tarsul. A kepek rogzitese is indfthat6 a riasztas beerkezesekor. 

Mozgaserzekeles: A szoftverrel beallithat6 minden lndigoVision egysegben a 

mozgaserzekeles parameterei. Akar vizsgalt terUiet is, mell yel az erdektelen terUietek 

kihagyhat6k. 

Rendszerdiagnosztika: A rendszerdiagnosztikai eszkozeivel minden egyseg allapota 

megjelenithct6. Ezzel biztosfthat6, hogy a rendszer minden cleme e mcgfelel6 medon 

mukodjon. 

1. A PROJEI<T C:EWA, FELADAT: 

A kivitelezes celja Zugl6 terU!eten jelenleg Uzemel6 terfigyelo rendszer b6v ftesenek va lamint 

a meghibasodott eszkozok javftasanak illetve cserejenek kivitelezese az al13bb i munkak 

elvegzeseve l: 

• uj terfigyelo kamenik telepftese es Uzembe helyezese valamint radios berendezesek 

(kiegeszftokkel es oszloppal) torteno beszerzese, telepftese es tizembe helyezese. A 
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kamen\kat es a tipus szerint hozza tartoz6, ka mera hazakat, konzolokat, 

objektiveket valamint a monitorokat az Arajanlat kero biztositja! 

• uj optikai es radios atviteli uttal rendelkezo komplett hal6zat telj es kialakitasa (hal6zat 

tervezese, engedelyeztetese, rendszerelemek beszerzese, telepitese es a hal6zat 

Uzembe helyezese) 

• tertigyelo rendszer berendezeseinek energia ellatasahoz szi.ikseges erosaramu hal6zat 

teljes kialakitasa, javitasa (hal6zat tervezese, engedelyeztetese, rendszerelemek 

beszerzese, telepitese es a hal6zat Uzembe helyezese) 

• a munkaal lomasok (kliens gepek, kezeiOfeiUietek) kozott, a kamerakepek es 

funkcionalis kezelhetosegek szabad eloszthat6saganak biztositasa 

• a munkaallomas kezel6fe1Uiete egyseges legyen 

• rogzito es megjelenito kapacitas szUkseg szerinti bovitesc 

• az cpiteshcz szi.ikseges tervdokumentaci6k elkeszitese 

• az epiteshez szUkseges egyeztetesek lebonyolitasa 

• az epiteshez szilkseges engedelyek beszerzesc 

• terfigyelo rendszer valamennyi eszkozere vonatkoz6 javitasi munkak es fe ladatok 

elvegzese ( eszkozok jav ita sa, csereje, stb.) 

• a rendszer kialakitasaval osszefliggo valamennyi kapcsol6d6 tevekenyseg elvegzese 

• tartalek eszkozok biztositasa 

A rendszer ujonnan telepitett elemei (hardver, szoftver) a meglevo komplex rendszerben 

kell, hogy iizemeljenek azaz kompatibilisnek kell Iennie. Az elhelyezes es tipus 

megvalasztas a minimum igenyhez kell, hogy alkalmazkodjon. A terUieten elhelyezett 

kamerak jeleit cligitalisan, kival6 minosegben ke ll a feiUgydeti kozprmfba elj uttatn i, a 

meglevo kozpontba beintegraln i, va lamint a meglevo rendszerhez csatlakoztatni. A szi.ikseges 

hardver es szoftver elemek, valamint licenszek szallitasa es beiizemelese, a mi.iszaki 

feliigyelet es az illesztes osszes koltsegenek vise lese az Ajanlattevo feladata. 

Ehhez nagy savszelessegil, megbizhat6 osszekottetest biztosit6 helyi es kozponti egyseg 

sziikseges. A feiUgye lcti kozpontban folyamatos iizemben kertil feldolgozasra a kamerak altai 

szolgaltatott kepanyag. 

/•.z alkalmazasra kerUI6 eszkozok, szoftverek, es rendszerelemek sokoldalu es rugalmas 

kezelhetoseget kell , hogy biztositsanak. Ezek altai , a szemelyzet szamara, az igeny szerinti 

megjelenites, automatikusan, esemenyvezerelten, vagy programozottan biztosithat6, es a 
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keletkezett infonmiciok arch ivalasra kerUinek. A rendszer es eszkozei folyamatosan, 

ertekelheto, j6 minosegben rogzitik az informaci6kat, illetvt! egyitleji.ileg hattertarol6kba is 

elmenti. Az arajanlat tartalmazza az arch ivah'tsi feladatokhoz, a szlikseges merteku tarhely 

(HOD) bovitest, azide vonatkoz6 jogszaba lyoknak megfeleloen. 

2. A J<AMERAI< TELEPiTESI HELYSZiNEI: 

A kamerak telepitesi pozici6jat, tapellatasat a terUieti adottsagok (kozmuvek elhelyezkedest:, 

forgalom technikai szabalyok, tulajdonviszonyok, stb .) kis mertekben m6dosithatjak, ennek a 

pontositasa es egyeztetese az Ajanlattevo feladata es koltsege. Az Ajan lattevo koteles minden 

a kivitelezest erinto esemenyrol es valtozasr61 az Ajan latkerot haladektalanul ertesiteni. 

3. MUSZAJ<I PARAMETEREJ< ES J<OVETELMENYEJ<: 

3.1. A kiepltendo rendszer altah\nos ismertetese: 

Napjainkban a korszerli terfigyelo rendszerek eseteben elvaras a digitalis technol6gia, az 

I P alap(t hal6zat es, hogy nyllt ipari szabvanyokra epliljon. Az a rendszer mely tamogatja 

az ONVIF formatumot, egyszeri.i integra lasat ny(tjt barm ilyen video-feiUgyeleti 

rendszerbe es mas eszkozokkel Wrteno egyUttmukodest es a rugalmas telepitest biztosit, 

ezett a kesobbi fej lesztesek, bovftesek erdekeben a rendszernek tamogatni kell az ONVI F 

tamogatassal rendelkezo berendezesek alkalmazasat. 

A terfigye l6 rendszcr teljes hal6zata tobb j61 elkUionitheto reszre oszthat6. Az els6 reszt, a 

terepi aktiv eszkozok jelentik, amelyek feladata a vizualis informac i6 fe lfogasa, ill. annak 

atalakitasa, olyan digitali s jelfolyamma, amelyet a hal6zaton kozvetfteni lehet. 

Az atvite li hal6zat feladata, hogy a bemeneti oldalon kapott jeleket jelveszteseg es 

minosegromlas ne!kUI tovabbftsa a kozpont iranyaba. 

Az atviteli hal6zat a jelfeldolgoz6 kozpontba fut be a 24 6nls hal6zati h!progzitohoz, ill. a 

vezerlest vegzo techn ikai eszkozokhoz. A jelfeldolgoz6 kozpontban elkiiloniilnek a7 
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onall6 mukodesll eszkozok (keprogzftok, hal6zati aktfv eszkozok) es a 24 6nis 

munkavegzest kiszolgal6 rendszerelemek (mon itorok, keze lok stb.). 

A kiep itesre kertilo terfigyelo rendszerbovites teljes mertekben legyen kompatibili s a 

meglevo kiepitett rendszerrel, es kepes legyen annak vezerlo, feltigye lo szoftvere alatt 

minden mlikodes i funkci6t hibamentesen elvegezni. 

A teljes terfigyelo rendszer IP alapon mlikodjon. Minden eszkoz a kiepftendo LAN 

ha16zatra kertiij on, amely az atviteli k6Lt:gen kereszttil , vezettk nelkUii WLAN/WI FI 

kapcsolaton vagy az Ajanlatkero altai biztosftott UPC hal6zaton kereszttil jusson el a 

je lfeldolgoz6 kozpont helyi hal6zatara. 

A rendszernek kepesnek kell Iennie a kamera kepek es a rendszervezerlo jeleinek 

atadasara a Rendorsegi informatikai hal6zat reszere. 

Rendszer f e/epftesi kovetelmenyek: 

A rendszer vegpontjait a kepfelvevo kamerak adjak. Az adatatvitel i hal6zat kialakftasa 

jelen esetben a radios adatatviteli vagy vezetekes kommunikaci6ra eptilj on, de a kamera 

pontokon a gyengearamu kabelezes, a rezkabeles technol6gia is megengedett . 

A kamerakhoz az erosaramu tap becsatlakozasi pontjait Ajanlattevo epiti ki. 

A terfigyelo rendszer szamara, a kamerakat, ill. az atviteli savszelesseget figye lembe veve 

egy sajat IP hal6zatot kell ki alakitania az Ajanlattevonek, amelynek kizar61agos feladata 

a kamera rendszer adatainak tovabbftasa. 

A terfigyelo rendszer hal6zata menedzse lt legyen. A hal6zati keprogzftobe minden kamera 

jele befut, amelyet rogzfteni kell. A munkaallomason az elo kepek megjelenitese 

ti..irtenjen, es a munkaa liomas vegezze a visszakeresesi es archiva lasi teladatokat is. 

3.2. Terepi aktiv eszkozok: 

Terepi vegpontok es eszkozok: 

A terepi vegpontok az adott terti let feltigyeletet eiiM6 kamerak es a hozzajuk tartoz6 aktiv 

eszkozok egyUttmiikodesebol jonnek letre. A kamera vegpontok m indegyike te lj es 

kiepftesre kerlil, ide ertve a tapellatas cs az adatatvitel hal6zat is. 
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Az IP PTZ kamera elokepe es a rogzitett felvetele legalabb l'ull HD (I 080p) telbontasu, 

HD kamera eseten 720p felbontasu, analog kamera eseten 4 CIF vagy Dl , fix IP kamera 

eseten 4 tvlpx es 2 Mpx fe lbontasu es 12-25 fps kepfri ssitesu. Az egysegek multicast 

funkci6junak kell lenni , melyek lehetoseget adnak arra, hogy nagyszamu felhaszna16 

csatlakozzon a rendszerhez. A kamerak ki.ilteri id6jarasa116 dome kamerahazban keri.ilnek 

telepitesre, amelynek beepitett termosztattal ellatott futessel es ventil laci6val kell 

rendelkezni. A kamerak egy fal i karral keri.i lj enek elemelesre az oszlopt61 vagy az 

epUletek falat61 az optimalis belathat6sag biztositasa erdekeben. A kamerakat, 

kozteri.ileten os.dop adapter segitsegewl femszaiagos rogzitesi tt!chnikaval megengedt!H 

szerelvenyezni. A kamerakabeleket a kabelbevezeteseknel vizhatlan lezarassal kell 

kialakitan i. 

Ajan lott, hogy a kamera kozeleben keri.iljon rogzftesre a kamera tapellatasat biztosit6 

tapegyseg es egyeb szerelvenyeket tartalmaz6 szerelodoboz. A kamerakhoz tartoz6 egyeb 

berendezeseket a kamerak mellett, kUlteri IP65 vedettsegu muanyag, biztonsagi 

csavarokkal lezart dobozokba legyenek szerelve. A terepi dobozok szabotazs vedelemmel 

legyenek ellatva. Ez a riasztasi jel az I P hal6zaton tovabbitasra kerU ljon a vezerlo 

szoftverhez, amely riasztast generaljon es jelenftse meg a terkepen, pontosan jelezve a 

helyet es idopontot esemenytarban rogzftve. 

A tartalek berendezeskent igenyelt IP illeszt6 egyseg feladata a kamerak videojelenek 

k6dolasa, hal6zati protokoll szerinti tovabbftasa. Emellett a kozpontb61 erkezo 

vezerlojelek dek6dolasa, valamint egy RS-485 potton keresztii l tortenjen a kamerak 

vezerlese, mozgatasa. Az IP illeszt6 berendezesnek lehetove kell tennie, a kiiiteri dobozok 

nyitaserzekelo-jeleinek fogadasat, amelyek szabotazsvedeime igy biztositva van. A LAN 

hal6zat fcle az eszkoz egy szabvanyos I 0/ I 00 Base-T Ethernet porttal rendelkczzcn. 

A kabelek rejtve, vedett helyen keri.iljenek telepitesre. Az erosaramu kabeleket a 

gyengearam(t k:ibelekto! megki.ilonboztcto j elolesscl ke ll ell atni . A kabelek be-, es 

kivezeteset tombszelencevel lezart csatlakozasokkal kell ellatni. A kUlteren vezetett 

kabelek es ved6cs6vek mindenhol kii lteri id6jarasall6 kialakitasban keriiljenek 

kivitelezesre. 
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A rendszer telepitesenel nz ervenyben levo eloin\sok, szabvanyok es rendeletek 

szerinti vilhim es tuifesziiltseg vedelem kiepitese kotelezo mind az erosaramra mind 

pedig a gyengearamra vonatkoz6an! 

A kamerfikra vonatkozo mininuilis kovetelmenyek: 

A telepftesi helyszfnek, pozfci6k es megfigyelesi celok meghatarozasa az Ajanlat kero 

feladata, azonban az elhelyezes pontos m6djat es helyet (p l. meglevo oszlopra, a telepftesi 

magassag) Ajanlatlevo feladata megtervezni, egyeztetni es engedelyeztdni! 

3.3. Adah\tviteli hal6zat: 

A rendszer celja: 

Adatatviteli utvonal biztosftasa az IP streamek tovabbftasahoz a kamerak es a rogzftes 

helye kozott. Az egy kamenira eso savszelesseg-igeny a kamera tfpusat61 ft.iggoen 4- 16 

Mbps I stream; a folyamatossag biztosftasahoz legalabb 35% tartalekot ke ll hagyn i. Az 

adatatviteli eszkozoknek rendelkezniUk kell CE es ECC tanusftvanyokkal, valamint MSZ, 

EU megfe leles szUkseges. A Webes es szabvanyos menedzselhetoseg (SNMP) e lvart. A 

videojel atvitel unicast es multicast szabvany szerint tOrtenik. 

A kiepftemllf jelfitvitel: 

A tcrfigyelo rendszer bovftesct reszben a UPC optikai jelatv ite li hal6zatan, reszben 

mikrohullamu jelatv itellel kell kiepfteni. E ket m6dszer alka lmazasat a kijelolt kamera 

hely Jonti el, mert ha a radios jelatvitel kiepftese akadalyokba Utkozik, ott a UPC opt ikai 

jelatvi te li hal6zatat kell hasznalni. Az optikai jelatv itel kamera vegpontjaina l lehetoseg 

szerint menedzselheto eszkozoket kell telepfteni. Az uj kamerahelyekrol a mar meglev6 

radios bazispontokra, vagy meglevo kamerahelyekre kell sugarozn i a kamera kepeket es 

innen a mar kiepftett radios jelatviteli (1tvonalon keresztlil kerUinek a kamera kepek a 

Laky Adolf utcai terfigyelo kozpontba. 
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Altalanossagban tarekedni kell az egy gyart6t61 szannaz6 eszkozok alkalmazasara, 

aminek elsosorban a hibae lharitasnal, menedzsmentnel van szerepe. Ettol elterni csak 

indokolt esetben celszeru, pl. extra savszelesscg-igeny, extra rendelkezesre alias, stb. 

A UPC optikai jelatvitel optikai vegpontja szinten a Laky Adolf utcaban vt!gzodik. 

A fe lhaszmilt eszkozok : 

A vezetek nelkU ii eszkozok kivetel nelkU I a szabadon hasznalhat6 frekvencia savokban 

mllkodjenek. 

Az egeszen kis iavolsagokra kompakt eszkozoket is lthet haszmilni, , klasszikus" antennak 

(panel- vagy parabolaantennak) csak nagyobb tavolsagok, vagy erosen zavart kornyezet 

eseten kerUijenek eloterbe. Pont-multipont kapcsolat eseten szektorsugarz6k is 

hasznalhat6ak, ha azt a tavolsagok es a radi6frekvencias vi szonyok lehetove teszik. 

Yalamennyi eszkoz legyen kepes legalabb a 802. 11 a/n szabvany szerinti mllkodesre. A 

wireless eszkozok (beleertve az alaplapokat is) megfelelo mPCI kartyakkal tamogassak 

le.galabb a 802.11 n szabvanyt. Ezen feiUI az eszkozok rendclkezzenek egy sajat, 

properitary wire less protokollal is, amely lehetove teszi a TDMA (Time Division Mu ltiple 

Access) Uzemm6dot is. 

Altalanossagban elvarhat6, hogy az eszkozok legyenek alka lmasak dinamikus routing 

funkci6k hasznalatara, mint OSPF, RIP. Ezek implementaci6ja ugyan jelenleg nem 

kotelezo, de a hal6zatlizemeltetes szempontjab61 mindenkeppen celszerll . 

30Mb/s feletti savszelesseg-igeny, vagy kritikus applikaci6k eseten, olyan eszkozt kell 

aj anlani , amely akar 300 l\1b/s fu ll duplex hasznalatot is lehet6ve tesz. A kozponti switch 

es vegponti wireless eszkozok kozotti ping ido- a rendszer UzemszerG hasznalata mellett 

- nem lepheti at az 50 ms-ot 500 bajtos csomagok eseten. 

A vezetek nelkti li eszkozoknek tamogatniuk kell a PoE (legalabb 12-24V) megoldasokat. 

Az e:;zkozok lcgalabb -20 cs +50 Celsius fok kozotti homcrscklet kozOtt kell, hogy 

mukodjenek. A kU lteri eszkozok eseteben a villamvedelemrol gondoskodn i kt:l l, a 

megfelelo jogszabalyok es szabvanyok alapjan. 
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Az 5GHz-es wireless eszkozokbo! legyenek kiolvashat6ak a kovetkezo informaci6k: 

• jelszint 

• TX power 

• aktw\lis forgalom I interfesz 

• elo kapcsolatok JP szinten 

• elo kapcsolatok MAC sz inten 

• jel minosege 

• frekvenciasav foglaltsaga 

Legyenek allithat6ak legalabb a kovetkezo parameterek: 

• TX power (/dBm) 

• frekvencia sav szelessege (5, I 0,20,40 MHz) 

• frekvencia 

• DFS ki/bekapcsolasa 

• data rate 

Rendelkezzen a kovetkezo opci6kkal: 

• savszelesseg szabalyozas 

• sajat tGzfal 

• watchdog opci6 

• SSH/telnet hozzaferes 

• savszelesseg teszt pont-pont kozott 

• VPN szerver es kliens tamogatas (PPTP, Open VPN, L2TP) 

.- PPPoE szerver es kl iens tamogatas 

• Legyen kepes interfeszenkent es IP cimenkent is a savszelesseg szahalyozasara 

Vezetekes eszkozok: 

A switchck lcgyenek lcgalabb menedzsc lhctoek. Lartalmazhatnak egy vagy t6bb srP 
modulhelyet is. Minden switch legyen menedzselhetO, tartalmazzon legalabb port szintll 

statisztikakat. PoE switch eseteben az eszkoznek rendelkeznie kell a tavo li vezerles 

kepessegeve l is (portonkenti kapcso las). 
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Tlipelltitcis: 

Valamennyi luil6zati eszkoz mukodese szempontjab61 alapveto fonto5sag(t a folyamatos 

energiaellatas. A vezetek nelki.i li eszkozok tapellatasa az esetek tobbsegeben PoE (Pover 

over Ethernet) tappa! tOrtenik, igy ez az Ethernet portok vedelmet is szolgalja. A 

tapegysegek hasznalata eseten tulfesziiltseg ellen vedo modulokat kell alkalmazni, 

amelyek sajat fo ldelesse l is rendelkezzenek. Atjatsz6k eseteben sziinetmentes tapellatas 

kialakitasa celszeru. 

Hti/Ozatmenedzsment: 

Valamennyi eszkoz legyen elerheto SNMP alapu szoftverrel. Az ajan lott SNMP szoftver 

rendelkezzen minden szUkseges funkc i6val, mint: 

- Automatikus eszkoz-felderites 

- Hal6zati terkep generalas 

- Service monitorozas 

- Menedzsment feiUlet lcgalabb a wireless eszkozokhoz 

- Tegye lehetove a kozpontositolt update-t 

- Link monitorozas 

- Linux es Windows futtathat6sag 

-Link minosegenek vizualis megjelenitese 

3.4. Erosaram: 

Az uj teriileteken az erosararnu kivitclezesi munkak elvcgzese es komplett Ugyinh~zese az 

aramszo lga ltat6i es kereskedoi iigyintezest is ide ertve a nyertes Ajanlattevo feladata. (Az 

Ugy intezesre adott meghatalmazas nem terjed ki a szerzodes alairasara.) 

Az energiavetelezes tobb fe le m6don t6rtenhet. 

I. Az aramszolgaltat6 altai elfogadott szabvanyos uj meresi pont kia lak itasa 

szerzod es ko tesse I. 

2. Onkormanyzati intb·menyeknel es egyeb tulajdonu epiileteknel a mt!rt hal0zatr(d az 

aramszo lgaltat6 altai elfogadott szekrenyekben kell az almerove l ellatott csat lakozasi 

pontokat kialakitani. 
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3. Aramszolgaltat6val atalanydfjas szerzodest kell kotn i meretlen hal6zati csatlakozas 

eseten. Ennek kivitelezese kizar61ag az Ajanlat ken) engedelyevel t6rtenhet! 

Minden csatlakozasi ponton kis automatat kell beepfteni , mely 6A I P 6kA-os, mel y ellatja 

a zarlat es tulterheles vedelmet. 

A rendszer zavartalan es folyamatos mllkodesenek celjab61, minden kameranal es az egyeb 

radios csom6pontoknal is, olyan tulfeszUitseg-vedelmi berendezeseket kell telepfteni, 

amelyek az esetleges legkori villamtevekenysegek soran vedelmet nyujtanak azok 

masodlagos hatasai ellen. 

A terepi berendezesek euergiaellatasat kamtninkent kelt megoldani, de amennyibeu a 

kamerak elhelyezkedese megengedi, ugy t6bb vegpont is ellathat6 egy betaplalasi pontr61. 

A legkabeles kabelezesek kialakftasa soran Ugyelni kell a megfele lo, kU lteri 

korUlmenyekhez igazodo kiepftesre (pl. megfelelo mechanikai stabilitas, UV all6 kabel, ut 

feletti magassag stb.) Az atfeszfteseknel alkalmazasra kerUio oszlopoknak esztetikus 

kivitetllnek kelllennie (pl. porgetett beton oszlop). 

Az oszlopokra, i lletve hazfalakra t6rten6 felvezctesekncl, a megfelelo mcrtekll 

szabotazsvedelem celj ab61, 4 meter magassagig horganyzott ace! vedocso hasznalatat 

ke1jUk alkalmazni. 

Az eloszt6k, atfeszftesek, vedocso felvezetesek, kamerak, antennak oszlophoz t6rten6 

rogzftese szalagrogzitesi technol6giaval tortenjen. Az (•j oszlopok, kandelaberek a 

kornyezetbe illeszkedoek kell, hogy legyenek. Az erosaramu hal6zat erintesvedelme TN 

azaz nullazott. A kivitelezesi munkakat a hal6zat es berendezes feszUitsegmentes 

allapotaban kell vegezni az MSZ 1585 vonatkoz6 elofrasainak betartasaval. 

A kivitelezes megkezdese elott a kivitelezo koteles a helyszfnnel kapcsolatos 

veszelyforrasokr61 tajekoz6dni es a megfelelo munkavedelemr61 gondoskodni. 

A hal6zati munkak soran szlikseges munkavedelem a kivitelezesi techno l6giat61 is ftigg. 

Ezcken t(ilmenoen a kivitelezcst vegzo munkavedelmi szabalyzataban foglaltak betartasa is 

szUkseges es kotelezo. A kivitelezo koteles az epftes i munkat korUite kintoen, karokozas 

nelkUI vegezni. A kivitelez6 koteles gondoskodni a keletkezett hulladek kezeleser61, fgy a 

kitermclt bontott anyagokat a kijelolt hulladek-lerak6helyre kell elszallftani. A kornyezetre 

artalmas anyagokat elkUi onftve kell keze lni, a veszelyes hul ladekokra vonatkoz6 

el6frasokat be kell tartani. A kivitelezes befej ezese utan a kivite lez6 koteles a terUletet 

eredeti allapotanak megfelel6en helyreallftani. 

Nyertes Ajan lattevo koteles minden tervezesi-, bontasi-, epftesi- es helyreallftasi munkat, a 

hatalyos jogszabalyok es elofrasok szerint clvegezni. 
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Az Ajanlattevo koteles a kivitelezt!si munkara vonatkoz6an erintesvedelmi merest 

vcgezn i es arr61 jegyzokonyvet l<eszrteni! 

3.5. Jelfeldolgoz6 kozpont: 

A jelfe/dolgozo kozpont: 

A jelfeldolgozas a Bp, XIV. kerUlet Laky Adolf utcai KerUletorsegen tarteni k. Itt kapott 

helyet a kozponti rack szekreny, amelyben minden jelfeldolgoz6 aktiv eszkoz telepftesre 

kerUlt, valamint a szUnetmentes tapegyseg is. 

A kozponti szUn etmentes tapegyseg minimalis athidalasi ideje minimum 15 perc, es a 

kialakftasra kerUit jelfeldolgoz6 kozpont minden berendezese ra csatlakozik. 

A kozponti rack szekni ny a kovetkezo eszkozokettartalmazza: 

- nagy sebessegli halozati switch 

- ipari kivitelli hal6zati digitalis keprogzitok szerverek 

- szUnetmentes tapegyseg 

Mivel a teljes rendszer IP alapu hal6zaton mukodik a munkaallomasokon csak a 

monitoroknak es a vezerlo eszkozoknek kell megjelenniUk. Ezzel a kialakftassal egy 

rendkfvUI te ljesftmenyorientalt, megis ergonomikus kornyezet lesz biztosft va a mukodteto 

szemelyzet szamara. 

A munkaallomasok a XIV. kerUleti KerUietorseg terfigyelo szobajaban uzemelnek. ahol a 

kamerak kepeinek feiUgye lete mellett, lehetoseg van a fe lvetelek visszakeresesere, 

Iejatszasara, arch iva lasara es fot6 minosegu kept:k nyomtatasara is. A helyisegben 6 darab 

normal fe ladatokat ell at6 munkaallomas Uzemel. A kliens szamit6gepek a 

mun kapultokban vannak elhelyezve. Minden munkaa llomason 2 darab monitor Uzemel, 

amelyeken a kovetkezo elosztas van kialakftva: Az elscdleges monitoron 

(munka{d lomasonkent l db monitor) egy k iem~:: l t kepen az aktuali san vezerelt kamera 

kepe jelenjen meg, tovabba egy lehatarolt ablakban az ellenorzott terLilet terkeres rajza, 

amelyen az elhelyezett kamerakat ikonok jeloljek t1gy, hogy azok a kamerak va l6s 

telepftesi pontjai az ikon okra ramutatva elerhetove valik barmelyik kamera. A masod lagos 
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monitoron (munkaallonuisonkent I db monitor) osztott kepes megjelenites lathat6 a kiv{mt 

kamerakr61, amely igy az ellenorzott teri.iletrol egy atnezeti kepet biztosit az operator 

szamara, de szi.ikseg szerint a keposztast61 elteroen mas megjelenites is szabadon 

parameterezhetO. A munkaallomasok ugy lettek kialakftva hogy osszescn 4 db monitor 

tudjon ra csatlakozn i. 

Szoftveres uton, lehetoseg legyen annak parameterezesere, hogy munkaallomasonkent 

meghatarozott kamerakat es terkeplapokat lehessen csak megjelenfteni, vagy minden 

munkaallomason elerheto legyen minden kamera. A fe ldolgoz6 munkaallomasok mi ndket 

esetben eh~tjt:k az osszes kamerai es tt:rkeplapot. 

A terfigyelff rendszer alkalmazasszintli mlikodese: 

A rendszer vezerloszoft.vere a munkaallomasra keri.ilt telepitesre. Ezzel a szoftverrel a 

teljes rendszer vezerlese megval6sfthat6, hogy ne legyen szi.ikseg semmilyen, 

parhuzamosan fut6 programra. Az IP kamerak es IP illeszto berendezesek telj es 

mertekben menedzselhctoek a szoftveren kcreszti.il. Ezaltal a te lj es rendszer feiUgyelheto, 

tavolr61 parameterezheto. 

A terepi berendezesek fogadjak es H.264 es/vagy MPEG4 formatumu k6dolassal 

tOmoritik a kamerakt61 erkezo video adatokat. Az eszkoz un. "stream"-eket (tovabbiakban 

kepfolyamokat) hoznak letre, amelyeket a kozpont fele vannak tovabbitva. Minden IP 

illesztotol multicast szabvany szerint tOrten ik a videojel atv itel a rogzito es a kl iens fele, 

az adott fe lbontasban es 12-25 fps kepfrissftes mel lett. 

A H.264-es es/vagy MPEG4-es jelfolyamok az atv ite li hal6zaton kereszti.il a kozpont helyi 

hal6zatara keri.ilnek es innen bannelyik munkaall omas a szamara engedelyezett kamerak 

kozi.i l bekerheti barmelyik kepet. 

A munkaall omas normal nap i mukodese soran lchctoseg van barmely (engcdclyezett) 

kamera kepenek bekeresere vezerles celjab61. Az aktualisan vezerelt kamera mellett a 

tObbi elerheto kamera, osztott kepes megjelenftesre beallfthat6. A masodlagos 

monitorokon a keposztast a teljes keptol az akar 16-os, 25-os keposztasig novclheto, 

kUionbozo elrendezesekben. Az elsodleges monitoron a kiemelt kepet es a kamerak 

terkepet jelenfti meg, de emellett lehetoseg van nehany kep, kismeretu , osztott kepes 

megjelenitesere is. Az orenitornak nem kell megosztania a tekintetet tobb monitor kozott 

ahhoz, hogy a leglenyegesebb kamerakat szemmel tartsa. 
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A munkaa llomas tetszes szerint valaszthatja meg a megjelenftendo kamerak elosztasat. A 

rendszerben tObbszintu jogosultsag van beallftva. LehetOseg van arra, hogy az 

adminisztrator meghatarozza, melyik kameracsoportokhoz, mely felhasznal6k ferhetnek 

hozza. A teljes rendszer szamit6gepr61 vezerelheto es minden munkaallomas, ill. 

felhasznal6i profit teljesen szabadon parameterezheto. A rendszer egy virtualis matrixszal 

van ellatva, melynek feladata az analog matrixok tunkci6inak kivaltasa. A kamerak 

szabad megjelenitese mellett kamerankenti prepozici6k programozhat6ak, orjaratok 

ind fthat6ak, ill. egyedi szekvenciak beallithat6ak - tenneszetesen csoportonkent egyedileg 

is. A rendszemek alkahnasnak kell lennie a kamenlk manmllis orh\ratinditasara. A 

kamerak vezerleset a szamft6gepen kereszttil akar egerrel, akar kUl so joystickes 

(botkormanyos) vezerlovel is meg lehet val6sftani. Az egerrel tOrteno vezerles eseten a 

kivalasztott karnerakepen az eger kozeppontt61 kimozditott allapota hatarozza meg a 

kamera forgasi ininyat es sebesseget. Mine! nagyobb a kimozdftas a fordulasi sebesseg 

annal gyorsabb. 

A feldolgoz6i munkaallormis el lehet vegezni a normal munkaallomas feladatait, ill. a 

lejatszasi es arch ivalasi feladatokat is. A felvetelek vi sszakereseset is a megjelenito 

szoft:ver vegzi. Lehetoseg van tObb kamerakep egyideju lejatszasara is. Gyorsan 

beazonosithat6, hogy a keresett esemeny mikor tOrtent. A felvetelekbol akar kepeket 

(amelyeket akar fot6min6segben is ki lehet nyomtatni) akar videoanyagot is ki lehet 

menteni. A kimentett anyag H.264 es/vagy MPEG4 k6dolasu, hogy barmely kompatibili s 

szamft6gepen le lehet jatszani, de a vezerlo szoft:ver mellekel egy egyedi programot, 

amely visszaje lzi, hogy a felvetel val6di vagy eset!eg m6dos ftottak. Minden on-line es 

archivalt videokep el van latva egyedi azonosit6val es idobelyeggel. 

3.6. BovithetOseg, kom patibilitas 

A rem/szer bifvfthetifsege: 

A kiepftesre kertilt IP alaptl rendszerben, a hal6zat (rendszer) bovitesenek nern lehet 

akadalya, a halozaton telepitett eszkozoklkamerak szama szabadon novelheto . Minden 

egyes kamera egyeni, egyedi IP cfmmel rende.tkezik, tehat amig a rendszerben adhat6 uj 

IP cim, addi g kamera is felveheto a rendszerbe. Egyszeruen illesztheto ujabb karnera 

barmely f6ldrajzi terUleten, csak megfelelo adatatv iteli utvonalat kell kiepiteni. 
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A vezerlo szoftverbol, tobb is telepfthetonek kelt legyen, ezftltal tobb kozpont egyideju 

mtikodeset is biztosftani kelt a rendszerbe. Az alkalmazott eszkozoknek egy adott beall iu:ls 

mellett, nagyszam(i fe lhaszm\16t ki kelt tudjanak szolgalni. A felhasznal6k, prioritasuk 

szerint ferhetnek majd hozza a kamenik vezerlesehez, azonban az elo kepeket egyidejuleg 

mindenki elerhet6ve kell tenni. Biztosftani kell, hogy a kialakftott LAN hal6zaton be li.i l 

gyakorlatilag barhol csatlakozni lehessen a rendszerhez, megfelelo jogosultsagok mellett. 

(Tetszolegesen lehessen kialakftani mas megfigyelo pontokat.) 

A rendszer tovabbi bifvithetffsege: 

A teljes projektre megfogalmazhat6, hogy a munkak vegen, egy olyan rendszernek ke ll 

mukodni, amely az elozoekben emlftett, egyszeru es tlexibilis bovitesi lehetosegeivel 

rendelkezik. Ez igaznak ke ll, hogy legyen ugy a kozponti berendezesre, mint a terepi 

egysegekre es az ezeket osszekoto adatatviteli hal6zatra is. 

Mas rendszerekkcl torteno egyi.ittmukodes es integralas esetcn szUkseges a rendszerh ez 

sza llftott fejlesztoi kornyezet (sdk), amellett fontos meg az adat kapcsolati interfeszek 

rneglete (XML, SQL). 

3.7. TartaJek eszkozok: 

A tartalek eszkozok a terfigyelo rendszerben i.izemelo berendezesek (beleertve az uj 

telepftesli eszkozoket is) mliszaki parametereivel rnegegyezonek es azokkal 

csereszabatosaknak kell lenniilk. 
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2. 3.8. Egyeb kovetelmenyck: 

Alapveto kovetelmeny, hogy Ajanlattevonek a projekt credmcuyekent egy egysegesen es 

megbfzhat6an mi.ikodo, letesztelt, a ki frasnak megfelelo rendszert kell atadni. Ehhez 

minden szUkseges munkat az Ajanlattevonek a feladata elvegezni . 

A/if numkdk,feladatok: 

• Egyeztetes, engedelyeztetes 

• Telepites, programozas, parameterezes, ii zembe heiyezes, teszteles, oktatas 

• Atadas-atvetel, megval6sutas i dokumentac i6 atadasa 

• Eszkozok javftasanak vagy esetleges cserejenek elvegzese. 

Garancidlis kerdesek: 

• A rendszer, tehat annak valamennyi Ajanlattevo al tai szallftott eleme 12 h6nap 

j6tallassal kelt, hogy rendelkezzen. (ld . bfralati m6dszertan elofrasait) 

I. 24 6ran belUI meg kell kezdeni a hibaelharftast, es nyilatkozn i kell annak varhat6 

befejezesi idejerol. 

2. Amennyiben a javftas 48 6ran belU! nem oldhat6 meg vagy a garancialis 

eszkozcsere ideje meghaladja a 15 napot ugy egyenerteku csereeszkozt szUkseges 

biztosftani . 

Az Ajanlattevo ajavftasi munkalatokat az alabbiak szerint vegzi: 

3. A hibabejelentestol szamftott 2 munkanapon beiUI az Ajanlattevo/Vallalkoz6 

frasban tajekoztatja az Aj{mlatkerot/Megrendclot a hiba okar61. 

4. A hibabejelentestol szamftott 5 munkanapon belli! az Ajanlattevo!Vallalkoz6 

arajanlatot kUld a javftas koltsegerol az Ajanlatkeronek/Megrendelonek. 

5. Az Ajanlattev61Yallalkoz6 a javftasi munkak teljesftesi igazolasat csak az 

aktualizalt gyari szam nyil va ntartas es a leszerelt eszkozok 

A jan latkeronek/Megrendelonek torten a atadasa utan ny(ljthatja be. 

Hibaeiluirftds: 

• Az Ajanlattevonek rendelkezni keli helpdesk szolgaltatassal 

• Az Ajanlattevonek a hibaelharftast 24 6ran belli I meg kelt kezdeni 
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Mifszaki dokumentficio: 

• Az Ajan lattev6 a munkak megkezdese elott kiviteli tervet keszft I peldanyhan es 

atadja azt az Ajanlatkcr6nek, melynek tartalmaznia kell a 1.elt:pftend6 eszkozok 

elhelyezesi rajzat (helyszinrajz), tervezett kabelnyomvonalat, a fe ladat rovid 

szoveges ismerteteset valamint az adatatviteli hal6zat osszefliggesi rajzat. 

• Az Ajanlattevo koteles az engedelyezesi tervdokumentaci6k masolatat 

peldanyban atadni az Ajanlat keronek az atveteli elismerveny masolataval egyUtt a 

beadast61 szamftott 5 munkanapon belUI. 

• Az Ajanlattevo koteles a kivitelezesi munkak soran leszerelt az Ajan lat kero 

tulajdonat kepezo berendezeseket bevizsgalni es a vizsgalat eredmenyerol keszU lt 

jegyzokonyvct a leszerelt berendezesekkel egyUtt dokumentaltan atadni az Ajan lat 

keronek. 

• Az Ajanlattevo kote les az Ajan latkero frasbeli keresere ,e-kozmu" 

adatszolgaltatasnak megfelelo muszaki dokumentaci6t keszfteni a megadott 

kiv itelez.esi mun kara vonatkoz6an. A muszak i dokumentaci6t olyan formatumban 

es tartalommal kell elkeszfteni, hogy az megfe leljen az Egyseges elektronikus 

kozmllnyilvantartas - tovabbiakban e-kozmu - adatszolgaltatasra vonatkoz6, a 

teljesftes soran hatalyban levo elofrasoknak es rendeleteknek! 

• Az Ajanlattevo koteles megval6sulasi dokumentaci6t kesziteni, amelyet 2 pld. 

nyomtatott es 2pld. szerkesztheto elektronikus formatumban atad az 

Ajan latkeronek a kivite lezesi munka muszaki atadas-atvetelekor. 

Megval6sulasi dokumentaci6nak az alabbiakat kell tartalmaznia: 

Tervezoi nyilatkozatok 

Kivitelezoi nyilatkozatok 

Muszaki lefras 

Eszkoz elhclyezesi rajz (teljes rcndszcrre) 

Adatatviteli hal6zat osszefliggesi rajz (teljes rendszerre) 

- Optikai hal6zat elvi rajz 

Beepftett anyagok jegyzeke 

Felszerelt eszkozok gyari sz8.m lisH\ja 

Felszerelt eszkozok magyar nye lvu muszaki adatlapja es minosftesi 

tan(tsftvanyai 

Az epfteshez sziikseges engedelyek, hozzajarulasok 
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Engedelyezcssel kapcsolatos levelezes 

Engedelyezesi tervdokumentaci6k 

E:rintesveclelmi meresi jegyzokonyvek 

Egyt!b meresi es vizsgalati jegyzokonyvek 

Az ajfinlat reszekent az altibbi dokumentumok becsatotasa sziikseges: 

• Nyilatkozat a teljes menedzsment szoftver teljes licensz jogainak a Megrendelo 

reszere torten6 atadasar61 

• Ajanlattevo kotelezettsegvallal6 nyilatkozata arra vonatkoz6an, hogy az erosaram(• 

halozat kivitelezesere Aramszolgaltato altai regisztralt villanyszerelo kerul 

bevom\sra 

• Nyilatkozat a rendszerbovfthetosegrol, melynek kepesnek kell Iennie a targyi 

renJszer tovabbi bovftesere. 

• Nyilatkozat a radios hal6zat osszessegeben eves szinten mm. 95<'/o-ns 

rendelkezesre allasar61 

• Nyilatkozat arr61, hogy az ajanlatban szereplo berendezesek keriilnek 

felhasznalasra a telepftes soran a gyari ajanlasokkal osszhangban 

• Magyar nyelvG Uzemeltetes i utasftast sziikseges mellekelni, mely tartalmazza a 

karbantartasi igenyeket, az idoszakos karbantartasok gyakorisagat. 

• Karbantartasra vonatkoz6 muszaki, technol6giai lefrast 

• Ajanlattevo nyilatkozata, hogy vall alja, hogy a hibabejelentestol szamftott 24 6ran 

beliil megkezdi a hiba elharftasat a j6tallas idoszaka alatt. 

• Ajanlattevo nyilatkozata. hogy vallalja, hogy a j6tallasi idoszakban meghibasodott 

es javftasra elszallftott berendezest azzal, egyenertekG cserekesziilekkel p6tolja 

abban az esetben, ha a javftas varhat6 ideje meghaladja az 15 napot. 

A kepfelvevo es keprogzfto berendezesek telepftese, mukodtetese saran figyelemmel ke ll 

lenni az adatvedelmi tOrveny ide vonatkoz6 rendelkezese ire. 

A kameiak korn yezeteben figyelemfelhfv6 tablakat kell elhdyezni a lakossag reszere. 

A terfigye lo rendszer milkodtetese saran nem hagyhat6 figyelmen kfviil a Rend6rsegr61 sz616 

tOrveny ide vonatkoz6 rencle lkezesei. 

Az aja nlattevo a kivitelezesi munka l{at elso uszh1lyu minoscgbcn kotelcs teljesiteni! 
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2. sz. melleklet - Tetelrend 
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1.8 

1.9 

1.21 

1.25 

16. szamu melh~klet Teri.iletfigyelo rendszer 
Tetelrend 

Eneo IPP-82A0030MIA IR, 1/2,8", 1920x10t!O, 30x zoom, c: 
o 35 Lux. BM/: 0.07 Lux vagy azzal egyenerteku 



1.26 

1.36 

1.37 

us 

1.42 

1.47 

1.46 

1.49 

lndigoVision BX520 4MP, 1/2,8", 2560x1440, 30x zoom, 
Lux. B/W: 0.0 1 Lux vagy azzal egyenerl!)ku 

Hikvislon DS2C04826FWO-IZS !P WOR csokamera, 2MP, 
val6s Day/Night, 2.8-12mm A. I. motoros zoom optika, EXIR 
LED megvilagitas (30m-ig hatasos), szines 0.0021ux. 
fekete/feher: Olux (infra bekapcs.), Alarm es audio 1/0, IP67 
Mz, 12VDC, Poe, Micro SO vagy azzal egyenertekii 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

0 Ft 

db 

db 237 440Ft 

db 120 520Ft 



db 52 800Ft 

db 35 920Ft 

db 36 960Ft 0 Ft 

db 48 840Ft 0 Ft 

db /9 200Ft 0 Ft 

db 48 840Ft 0 Ft 

db 237 600Ft 0 Ft 

db 396000 Ft 0 Ft 

db 39 600Ft 0 Ft 

db 224 400 Ft 



6 400Ft 

6 400Ft 

db 40 560Ft 6 400Ft 

db 300960 Ft 39 600Ft 

db 364 320Ft 28 520Ft 

db 240140 Ft 28 520Ft 0 Ft 

109 620 Ft 28 520Ft 0 Ft 

db 1428 460Ft 57 500Ft 0 Ft 

db 8 0 10 Ft 7 770Ft 0 Ft 

db 411840 Ft 80 000 Ft 0 Ft 





EXTRALINK PREDATOR EPON OL T 1 U 19" 8X GIGABIT 
3.41 PON PORTS/ 8X GIGABIT UPLINK PORTS/ 8X SFP db 462 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

PORTS 8x1.25Gb/:; kozoont vaov azzal eQvenertekO 

3.42 
1:2 PLC SC/PC splitter (passziv oszt6) vagy azzal 

db 21120 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
eQvenerteko 

3.43 
1:4 PLC SC/PC splitter (passziv oszt6) vagy azzal 

db so 820Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
eavenerteko 

3.44 
1:8 PLC SC/PC spl ' tt~;r (passziv oszt6) vagy azzal 

db 102 960Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
egyenerteko 

3.45 
1:16 PLC SC/PC splitter (passzivoszt6) vagy azzal 

db 217 800Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
eovenerteku 

3.46 
EXTRALINK SFP GEPON BC+ MODULE OL T HISENSE 

db 24 560Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
L TE4302M-BC+ vaav azzal eavenerteko 

3.47 
EXTRALINI< JOVVISZ ONU EPON 1GE CORTINA 

db 26 400Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
CHIPSET 1xEthernet 1Gb/s vagy azzal egyenerteku ,_ ... 
[JIIIJI(AfUIIIIII li\jjftllilftllk ',.. .. """' ~ . ..,... '"""" . ...., ..... "" .......... .. . ..,_, ,_ ....... - .... ,... ..... ~- _.. .... _ 

3.46 Optikai kabel hegesztes db 0 Ft 5 940Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.49 Optikai kabel meres (OTDR) db 0 Ft 11 220Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.50 Optikai kotOdoboz 6 eres kabelhez vagy azzal egyenerteku db OFt 6 600Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.51 Optikai kotOdoboz 16 eres kabelhez vagy azzal egyenertekO db 0 Ft 10 560Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.52 
Optikai kabel behuzas, feszites /m (emelokosaras berlet 

db 0 Ft 270Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
nelkOil 
~K-tlllll. riCk •• tattoafbl .... "" ""' ~, .,. . -!! ... l e .... .. .. ... .... """""' 

3.53 
KOiteri flim haz 4 tomszelencevel min. 400x300x200mm, 

db 33 000 Ft 0 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 
T140 unitart6val vagy azzal egyenerteku 

3.54 
KOiteri fem haz 4 tomszelencevel min. 400x400x200mm, 

db 35 640Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
T140 unitart6val vaav azzal eavenerteku 

3.55 
KOiteri fem haz 4 tomszelencevel min. 400x600x200mm, 

db 38 280Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
T140 unitart6val vagy azzal egyenerteku 

3.56 
KOiteri fem haz felszereies oszlopra vagy fa Ira vagy azza l 

db 16 500Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
egyenerteku 

3.57 Sinre szorelheto dugalj, szimpla vagy azzal egyenertP.ku db 1 980 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft () Ft 

3.56 3 dugaljas eloszt6 vagy azzal egyenertekO db 1920 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.59 Belteri rack szekreny 19" 15U vagy azzal egyenerteku db 52 140Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.60 Kolteri FTP patch kabel 1m Cat5.e vagy azzal egyenertekO db 620Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.61 KOiteri FTP patch kabel 2m Cat5.e vagy azzal egyenertekO db 780Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.62 KOiteri FTP patch kabel 3m Cat5.e vagy az.zal egyenerteku db 940Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.63 KOiteri FTP patch kabel 5m Cat5.e vagy azzal egyenerteku db 1110 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft OFt 

3.64 Patch panel 19" vagy azzal egyenerteku db 19 140Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.65 Patch panel 1 0" vagy azzal egyenerteku db 15 840Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.66 Fesus panel vagy azzal egyenerteku db 2 780Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.67 Rack pole vagy azzal egyenerteku db 5 940Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.66 PoE injektor 6 port gigabit Ethernet vagy azzal egyenerteku db 19 800Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.69 PoE injektor 1 port gigabit Ethernet vagy azzal egyenerteku db 2 620Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

PoE injektor 4 portos, tulfeszOitseg elleni vedelemmel 
-- ------r---- -----~---

3.70 db 21 780Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
f--- - '!::!etprotectoe9.L~~...YQID' azzai egyenMek;J --r-· --
3.71 

PoE injektor 8 portos. tulieszOitseg elleni vedelemmei 
db 28 380Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Netprotector gigabites) vagy azzal eavenerteku 
3.72 Tulfeszolts-3g elleni vede!em Ethernet oldalon db 7 920Ft OFt 0 Ft , 0 Ft 0 Ft 

g fiil ............ __ 
"""""" :"""'""" j!:l -- ~' ... """"' ~irliT '""""~ .,.,go~ 

3.73 12V 0,5A dugasz vsgy szzal egyenMeku db 2 210Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.74 12V 3,3A asztali vagy azzal egyenerteku db 5 940Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.75 
24V/1.6A DIN sinre illesztheto tapegyseg (MDR-40-24) -

db 7 660Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
Mean Well vaav azzal eavenertekO 

3.76 
24V/0.6A DIN sinre illes;tiheto tapegyseg (MDR-20-24)-

db 5 920Ft 0 Ft 0 Ft on 0 Ft 
Mean Well vagy azzal egyenerteku 

3.77 
24V/5A DIN sinre illesztheto tapegyseg (DR-120-24) - Mean 

db 15 320Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
Well vagv azzal egyenlirtekij 

3. 78 24V 1A PoE tapegyseg vagy azzal egyenerteku db 4 490Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.79 24V PoE tap, 0,5A vagy azzal egyenerteku db 4 100Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.60 
12V 4A, 0,23A toltoarammal- ipari tokozas vagy azzal 

db 10 560Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
eovenerteku 

3.81 
12V 4,3A, 1,5A toitoarammal. DiN sinre szerelheto vagy 

db 12 940Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
azzal egyenerteku 

3.82 
27 ,6V 1,6A akkumulator toltessel - ipari tokozas vagy azzal 

db 10 560 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
e~:lYenerteku 

3.63 
DIN sinre illesztheti:i tapegyseg (DR-UPS40) - Mean Well 

db 16 500Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
vaavazzal eavenerteku 



3.84 db 5 750Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

0 Ft 0 Ft 

0 Ft 0 Ft 



3.134 MikroTik, SXT G SHPnD SAr2 vagy azzal egyenerteku db 39 660Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.13S Ubiquiti, l.iteBeam Sac- 23dBi vagy azzal egyenerteku db 25 720Ft 0 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 

3.136 
Ubiquiti, LiteBeam Sac (sector)- 16dBi vagy azzal 

db 37 140Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
egyenerteku 

3.137 Ub1quiti, LiteBeam MS - 23dBi vagy azzal egyenerteku db 20 570Ft OFt 0 Ft 0 Ft ~£! 
3. 138 Ubiquiti, NanoBeam SAC 16dBi vagy azzal egyenerteku db 34 280Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.139 Ubiquiti, NanoBeam 5AC ·1 9dBi vagy azz81 egyenerteku db 41 1.40 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.140 Ubiquiti, NanoBeam MS 16dBi vagy azzal egyenerteku db 28 COO Ft f) Ft OFt 0 Ft 0 Ft 

3. 141 Ubiquiti, NanoBeam MS 19dBi vagy azzal egyenerteku db 37 140Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.142 
Ubiquiti, PowerBeam SAC ISO 22dBi vagy azzal 

db 48 570Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
eQyenerteku 

3.143 Ubiquiti. PowerBeam MS 22dBi v8gy azzal egyenerteku db 33 140 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ftl 

3. 144 Ubiquiti, PowerBeam MS 25dBi vagy azzal egyenerteku db 38 860Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3. 1<\S Ubiquiti, Powe;Beam MS 29dBi vagy azzal egyenerteku db 82 850Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.146 Ubiquiti, PowerBeam MS ISO 22dBi vagy azzal egyenerteku db 39 420Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.147 Ubiquiti, Power Beam MS ISO 2SdBi vagy azzal egyenerteku db 45 710 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.148 Ubiquiti, Power BeamS ec- 500mm vagy azzal egyenerteku db 68 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.149 Ubiquiti, PowerBeamS ac - 620mm vagy azzal egyenerteku db 90 850Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.1SO Ubiquiti, Rocket!iac lite vagy azzal egyenerteku db 56 570Ft 0 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 

3.1S1 Ubiquiti, RocketMS vagy azzal egyenerteku db 37 140Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.152 Ubio,uiti, RocketM S Titanium vagy azzal egyenerteku dh 99 990Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.153 
MikroTik, 1,25G, 1000Base-T Copper RJ-4S, SFP (S-RJ01) 

db 11 430Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
vaavazzaleavenerteku 

3.1S4 
MikroTik, 1.25G SM, 20km, T1 310nm/R1S50nm, LC, DDM 

par 27 990Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
S-3SLC20Dl vaQY azzal eQvenerteku 

3. 15S 
MikroTik, 1.25G SM, 20km, T1SSOnmiR1310nm, LC, DDM 

par 590Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
i (S-S3LC20Dl vaav azzal eavenerteku 

3.156 
MikroTik, 1.25G, 13 10nm Dual LC connector, 20km, SM. 

db 9150 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
DDM iS-31 DLC20D) vagy azzal egyenMekii 

3.157 
MikroTik, 1.2SG, 8SOnm Dual LC connector, 550m, MM, 

db 6 870Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
DDM (S-85DLCOSDl vaav azzal eQvenerteku 

3.158 
MikroTik, BaseBoxS 912UAG-SHPnD-OUT vagy azzal 

db 35 410 Ft 0 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 
eavenerteku 

3. 159 
Mikro Tik, Accesspoinl cAP-211d (150M bit 802.11 blgln) vagy 

db 18 610Ft 0 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 
azzalegyenerteku 

3.160 
MikroTik, Smart Switch RB260GS Sx Gigabit Ethernet, 

db 16 500 Ft 10Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
1xSFP + SxGbls part vaav azzal eQyenerteku 

3.161 
MikroTik, Smart Switch RB206-GSP SxGigabit 

db 23 500Ft 10Ft OFt 0 Ft 0 Ft 
Ethernet+SFP PoE vaav azzal eavenerteku 
MikroTik, Cloud Core Router CCR1009 (7GbitLAN, 1 combo 

3.162 port 1xGbit LAN vagy SFP) 1GB RAM, RouterOS L6, db 169 580Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
loassziv hutessel vaav azzal eovenerteku 

MikroTik, Cloud Core Router CCR1 009 (7GbitLAN, 1xSFP+, 
3.163 1 combo port 1xGbit LAN vagy SFP) 2GB RAM, RouterOS db 195 030 Ft OFt OFt 0 Ft 0 Ft 

L6, passziv hutessel vagy azzal egyenerteku 

MikroTik, Cloud Core Router CCR1009 (7GbitLAN, 1xSFP+, 
3.164 1 combo port 1xGbit LAN vagy SFP) 2GB RAM, RouterOS db 189 230Ft 0 Ft 0 Ft l 0 Ft 0 Ft 

L6, redundans tap pal vagy azzel egye:nMekG I 
I 

3.16S 
MikroTik, Cloud Core Router CCR1016 (12GbitLAN) vagy 

db 257 490 Ft 0 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 
azzal eQyenerteku 
MikroTik, Cloud Core Router CCR1016 (12SFP, 1SFP+) 

3.166 redundims tap + Gb RJ4S SFP modul vagy azzal db 295 470Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
egyenerteku 

3.167 
MikroTik, Cloud Core Router CCR1036 (12 GbitLAN, 4 SFP) 

db 393 960Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
vaQvazzal eQvenerteku 

3.168 
MikroTik, Cloud Core Router CCR1036 (8 GbitLAN, 2 SFP+) 

db 436 760Ft 0 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 
v<lg}' azzai egyenerteku 

1-- --
3.1S9 

MikroTik, Cloud Core Router CCR1036 EM (12 GbitLAN. 4 
db 476 710 Ft OFt 0 Ft Oft 0 Ft 

SFP)vaQyazzaleQyenerteku 

3.170 
MikroTik, Cloud Core Router CCR1036+EM (8 GbitLAN, 2 

db 516 680Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft o r=t 
SFP.,. 16GB) vaQy azzal ellvenerteku 

3.171 
MikroTik, Cloud Core Router CCR1072 (1 GbitLAN, 8 SFP+, 

db 1 218 900Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
16GBl vaav azzal eavenerteku 

3.172 
MikroTik, Cloud Router Switch CRS106-1C-5S (5xSFP +1x 

db 26 140Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
Gbitl vagv azzal eayenerteku 

3.173 
MikroTik, Cloud Router Switch CRS109 (8GbitLAN, 1SFP, 

db 59 960 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
VViFil Desktoo kivitel vaQv azzal eQvenertcku 

3.174 
MikroTik, Cloud Router Switch CRS1 12 (8GbitLAN, 4SFP) 

db 55 400 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
Desktop kivitel vaav azzal eavenerteku 

3.175 
MikroTik, Cloud Router Switch CRS125 (24GbitLAN, 1 SFP) 

db 79 370Ft 0 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 
Rack kivitel vaav azzal eavenerteku 



db 

db 

db 

db 122 750Ft 

db 122 750Ft 

db 3 440Ft 

db 17 990Ft 

db 15 430 Ft 

db 39 970 Ft 

db 43 970 Ft 

db 51400 Ft 

db 47400Ft 

db 16 000 Ft 

db 31410 Ft 

db 21 710 Ft 

db 31410Ft 

db 39 970Ft 

db 17 710Ft 

db 51400 Ft 

db 17 710Ft 

db 20000 Ft 0 Ft 

db 20 000 Ft 0 Ft 

db 31410 Ft 0 Ft 

db 35 410 Ft 0 Ft 

db 158080 Ft 0 Ft 

db 355150 Ft 0 Ft 

db 31 700Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 



2x 8 dBi 1710 - 2170 MHz Panel Antenna - ( 2 SMA 
3.215 1!1tegfated Connector), WiBOX Medium haz, RJ-45 ECS, db 31 700Ft 10Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

WiMount vaav azzal eavenertek(i 
2x 8 dBi 1700 - 2700 MHz Panel Antenna - ( 2 SMA 

3.216 Integrated Connector), WiBOX Medium haz, RJ-45 ECS, db 33 080 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
WiMount yag~ azzal eg~enerteku 

2x 8 dBi 700- 960 MHz & 1700- 2700 MHz Panel Antenna 
3.217 82 N Female Outdoor Connector), WiBOX Medium Mz, RJ- db 68 220Ft OFt OFt 0 Ft 0 Ft 

45 ECS, WrMount vagy azzal egyenertekii 

IIICJtUi .l' ··"''~~·~-::.'!;" .... , .. _ ·.•· - .. 

WBOX PA 5-20 20 dBi 5, 1 - 5,85 GHz Panel Antenna -
3.218 (SMA Integrated Connector), WiBOX Medium, RJ-45 ECS, db 24 120 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

WMount vaav azzal eavenertek(i 
WBOX PA 5-23 23 dBi 5,1 - 6.0 GHz Panel Antenna -

3.219 (SMA Integrated Connector), WiBOX Large, RJ-45 ECS, db 33 080 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
WiMount vagy azzal egyenertekii 
WiBOX PA OM5-20HV (2 separate antennas in one box 
MIMO 2x2 antenna) 2 x 20 dBi 5,1 - 5,85 GHz Panel 

3.220 Antenna MIMO 2x2 - (Qty 2 SMA Integrated Connector), db 37 900Ft 0 Ft 0 Ft OFt 0 Ft 
, WBOX Ex1ra Large, RJ-45 ECS, WiMount vagy azzal 

WiBOX PA M5-20HV (PTFE laminate MIMO 2x2 antenna) 

3.221 
2x 20 dBi 5,1 - 5. 9 GHz Panel Antenna - (Qty 2 SMA 

db 32 390Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
Integrated Connector) , WiBOX Medium, RJ-45 ECS, 
WiMount vaov azzal eavenertekii 
WiBOX PA M5-22HV (MIMO 2x2 antenna) 2x 22 dBi 5,1 -

3.222 
5.9 GHz Par.el Antenna - (Qty 2 SMA Integrated 

db 36 520Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
Connector), WiBOX Large, RJ-45 ECS, WiMount vagy azzal 
eovenertekti 
WiBOX PA M5-24HV (PTFE laminate MIMO 2x2 antenna) 

3.223 
2x 24 dBi 5,15 - 5.95 GHz Panel Antenna - (Qty 2 SMA 

db 60 640Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
Integrated Gonnector) , WiBOX Large, RJ-45 ECS, WiMount 
vaqv azzal eg~enertekii --
1/'.ABOX PA M5-20X (PTFE lamrnate MIMO 2x2 antenna, X-

3.224 
Pol) X-Pol 2x 20 dBi 5,1 - 5. 9 GHz Panel Antenna - (Qty 2 

db 34 460Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
SMA Integrated Connector), WiBOX Medium, RJ-45 ECS, 
WMount vaav azzal eavenertekii 
WiBOX PA M5-24X (PTFE laminate MIMO 2x2 antenna, X-

3.225 
Po:) X-Po: 2x 24 dl3i 5,15-5.95 GHz Panel Antenna -

db 63 400Ft 0 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 
(Qty 2 SMA Integrated Connector), WiBOX Large, RJ-45 
ECS WiMount vaav azzal eavenertekii 

WBOX PA D4M5-20HVX (MIMO 3x3/ MIMO 4x4 antenna) I 4 x 20 dBi 5,1 - 5.9 GHz Panel Antenna MIMO 3x3/ MIMO 
3.226 

4x4 - (Qty 4 SMA Integrated Connector), WiBOX Ex1ra 
db 62 020 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Large, RJ-45 ECS, WiMount vagy azzal egyenertekii 

WBOX SA 5-90-14H 14 dBi 5,1 -5,85 GHz 90 degrees 

3.227 
Horizontal Sector Antenna -(SMA Integrated Connector), 

db 27 220Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
WI BOX Medium, RJ-45 ECS, WiMount vagy azzal 
eavenerteku 
WBOX SA 5-90-14V 14 dBi 5,3- 5,85 GHz 90 degrees 

3.228 
Vertical Sector Antenna - (SMA Integrated Connector), 

db 27 220Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
WI30X Medium, RJ-45 ECS, WiMount vagy azzal 
eayenerteku 
WBOX SA 5-90-17H 17 dl3i 5,1 - 5,8!> GHz 90 degrees 

3.229 
Horizontal Sector Antenna - (SMA Integrated Connector), 

db 31 700Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
WiBOX Ex1ra Large, RJ-45 ECS, WiMount vagy azzal 
ea~rteku 
WiBOX SA 5-90-17V 17 dBi 5,1 - 5,85 GHz 90 degrees 

3.230 
Vertical Sector Antenna - (SMA Integrated Connector), 

db 31 700Ft OFt OFt 0 Ft 0 Ft 
WBOX Ex1ra Large, RJ-45 ECS, WiMount vagy azzal 
eavenerteku 
WiBOX SA 5-45-19H 19 dBi 5,1 - 5,9 GHz 45 degrees 

3.231 
Horizontal Sector /\rotenna · (SMA :ntegratcd Connector), 

db 39 280Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
WiBOX Extra Large, RJ-45 ECS, WiMount vagy azzal 
eovenertekii 
WiBOX SA 5-45-19V 19 dBi 5,1 - 5,9 GHz 45 degrees 

3.232 
Vertical Sector Antennc. - (SMA Integrated Connector), 

db 39 280Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
WBOX Ex1ra Large, RJ-45 ECS, WiMount vagy azzal 
c;:;venerteku 
WiBOX SA M5-90-14HV (MIMO 2x2 antenna) 2x 14 dBi 5,1 

3.233 
5.85 GHz 90 degrees Dual Polarity Sector Antenna MIMO 

db 33 420Ft 0 Ft 0 Ft 0 r-t 0 Ftl 2x2 - (Qty 2 SMA Integrated Connector), WiBOX Medium, 
RJ-45 ECS WiMount vaav azzal eavenerteku 
WiBOX SA M5-90-14X (MIMO 2x2 antenna) 2x 14 dBi 5,1 -

3.234 
5,85 GHz 90 degrees Sector Antenna MIMO 2x2, X-Pol -

db 40 660Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
(Qty 2 SMA Integrated Connector). WiBOX Medium, RJ-45 
ECS WMount vaav azzal eovenertek(i 



VViBOX SA M5-90-1 7HV (MIMO 2x2 antenna) 2x 17 dBi 5,1 

3.235 
5,95 GHz 90 degrees Dual Polanty Sector Antenna MIMO 

db 38 590 Ft OFt 0 Ft 0 Ft OFt 
2x2- (Qty 2 SMA Integrated Connector), WiBOX Extra 
Large, RJ-45 ECS, VViMount vagy azzal egyenerteku 

VViSector PRO M5-60-17HV for Cambium PMP450 2x 17 
dl3i 5,1 - 5,95 GHz 60 degrees Dual Polarity Sector Antenna 

3.236 MIMO 2x2 - (Qty 2 Nfemale external Connector), mounting db 102 670Ft 0 Ft (;Ft 0 Ft 0 Ft 

system dedicated for Cambium PMP450 vagy azzal 
eovenerh~k( 

VViSector PRO M5-90-17HV for Cambium PMP450 2x 17 
dBi 5,1 - 5,95 GHz 90 degrees Dual Polarity Sector Antenna 

3.237 MIMO 2x2 - (Qty 2 Nfemale external Connector), mounting db 109 560Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

system dedicated for Camb1um PMP450 vagy azzal 
eovenertekG 
V\liSector PRO M5-120-16HV for Cambium PMP450 2x 16 
dBi 5,1 - 5,95 GHz 120 degrees Dual Polarity Sector 

3.238 Antenna MIMO 2x2- (Qty 2 Nfemale external Connector), db 116 450Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
mounting system dedicated for Cambium PMP450 vagy 
azzaleavenertek" 
V\li60X SA M5-90-i7X (MIMO 2x2 antenna. X-Pol) X-
Polarization 2 x 17 dBi 5.0 - 6.00 GHz Sector Antenna 

3.239 MIMO 2x2, X-Pol - (Qty 2 SMA Integrated Connector), db 59 950Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

V\liBOX Extra Large, RJ-45 ECS, WiMount vagy azzal 
leavenerteku 
VViSector SA M 5-90-17HV ProBOX (MIMO 2x2 antenna) 2x 
17 dBi 5,1 - 5,95 GHz 90 degrees Dual Polarity Sector 

3 240 Antenna MIMO 2x2- (Qty 2 SMA Integrated Connector), db 64 090 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

VViBOX Extra Large, RJ-45 ECS, WiMount vagy azzal 
eavenerteku 
VViSector SA M5-90-17X ProBOX (MIMO 2x2 antenna) 2x 

3.241 
17 dBi 5,1 - 6,0 GHz Sector Antenna MIMO 2x2, X-Pol -

db 70 980 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
(Qty 2 SMA Integrated Connector), WiBOX Extra Large, RJ-
45 ECS WiMount vag~ azzal e~wenerteku 

VViBOX SA M5-45-19HV (MIMO 2x2 antenna) 2x 19 dBi 5,1 

3.242 
5,95 GHz 45 degrees Dual Polarity Sector Antenna - (Qty 

db 57 200Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
2 SMA Integrated Connector), VViBOX Extra Large, RJ-45 
ECS, W Mount vagy azzal egyenertE!ku 

VViBOX SA D4M5-17HVX (MIMO 3x3/ MIMO 4x4 antenna) 

3.243 
4 x 17 dBi 5,1 - 5.95 GHz Sector Antenna MIMO 3x3/ 

db 95 780Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
MIMO 4x4 - (Qty 4 SMA Integrated Connector), WiBOX 
Extra Large, RJ-45 ECS, VViMount vagy azzal egyenerteku ........ . lllllk ............ _........,.. ... . ..., .... ..... "" ..... .......... I"'"""'..,"" ......... ~, 

3.244 
V\liBOX Medium, RJ45 L TW, mounting kit, IP 67 vagy azzal 

db 20 680Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
eavenerteku 

3.245 
V\liBOX Large, RJ45 L TW, mounting kit, IP 67 vagy azzal 

db 24 120Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
egyenerteku 

3.246 
V\liBOX Extra Large, RJ45 L TVV, mounting kit, IP 67 vagy 

db 24 120Ft OFt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
azza I egyenerteku 

·•"'"••nv•aok \. ·_,£;: '.•!; IL·:• ... 

3.247 
Univerzalis muanyag r6gzit6 elem WiMount vagy azzal 

db 13 060 Ft 0 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 
egyenerteku 

3.248 
VVihox antenna osszeszereles wireless boarddal vagy azzel 

db 0 Ft 4 620Ft 0 Ft 0 F! 0 Ft 
egyent'lrhiku 

L,., ... aok munUdU.k ·>:·'".' i :~· ,. 
3.249 Haromlab vagy azzal egyenerteku db 33 000 Ft 26 400Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.250 Erkelytart6 50x50 em betonnal vagy azzal egyenerteku db 26 140Ft 19 800Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.2!i1 HarClmlab dupl<~ betonkockaval v3gy azzal egyenerteku db 42 240Ft 39 600Ft OFt 0 Ft 0 Ft 

3.252 
Haromhib 4m-es csovel , maszhat6, feszitett vagy azzal 

db 60 720Ft 46 200Ft OFt 0 Ft 0 Ft 
egvenerteku 

3.253 
Gumi alatet haromlabhoz, 3 db/szett vagy azzal 

db 11 880 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
egyenMeku 

3.254 Gumi c.latet erkelytart6hoz vagy azzal egyenerteku db 4 760 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.255 Antenna tart6 horganyzott vagy azzal egyenerteku db 11 750Ft 2 640Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.256 Csereptart6 vagy azzaiP.gyenerteku db 11 220Ft 3 960Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.257 
Antenna tart6 cs6 sinortet6re max. 6m csovel vagy azzal 

db 66 000 Ft 33 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
eavenerteku 

3.258 Eszkoz felszerelese 5GHz vagy azzal egyenerteku 6ra !C:IIDa~ 16 500Ft .~r= 0 Ft 0 Ft 

3.259 Eszkoz programozasa 5GHz vagy azzal egyen6rteku 6ra ~I 16 500Ft ~r 0 Ft 0 Ft 

3.260 Eszkoz felszerelese ~4GHz vagy azzal egyenerteku 6ra -,."""'' '"UII! g:;l 46 200Ft 0 Ft 0 Ft 

3.261 Eszkoz programozasa 24GHz vagy azzal egyenerteku 6ra 
""'"' """'""""""' 39 600Ft 0 Ft 0 Ft 

3.262 
Villamvedelem kialakitasa meglevo villamvedelmi 

db 7 920 Ft 7 920Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
rendszerhez vaav azzal eavenerteku 

3 263 S7.iv6csucs csore. oszlopra vagy azzal egyenertekO db 6 600Ft 5 280Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 



3.264 Alpinista munka6ra 6ra 21120 Ft 0 Ft 0 Ft 

•3.265 Fogy6 anyag vegpont db 5 940 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.266 Fogy6 anyag atjatsz6 3 eszkozig db 7 920Ft 0 Ft 0 Ft 0 Fl 0 Ft 

3.267 Fogy6 anyag atjatsz6 5 eszkozig db 10 560Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

~. .-... ·""•o Q : llllliQ~A l;:s::J~ .oi!!Jna iliA' I ·~l'l'~ ~ ~~~ (g.~. Ill Qfir_F;!,.Q, 

3.268 3x1 ,5 gumirozott kabel/m vagy azzal egyenertekii db 310Ft 200Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

3.269 Betonguia vagy azzal egyenertekii db 690Ft 270Ft 0 Ft 0 r-t 0 Ft 

3.270 Horganyzott kabeltart6 gulahoz vagy azzal egyent.rtekii db 720Ft 140 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

14:' ~ 
... ·-·-, ... ..... .. .. ... 1'"' ..... .... 

4.1 Jarda aszfalt burkolat vagasa fm 0 Ft 690Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.2 Jarda alapbeton bontasa es keszitese (normal) m2 2 910Ft 2 440Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.3 Jarda ont6tt aszfalt bontasa es keszitese (normal) m2 3 760 Ft 2 820Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4 .4 Beton jarda bontasa es keszitese (6nt6U belon) m2 2 630Ft 1790 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.5 Ouest hengerelt aszfalt burkolat vagasa fm OFt 1 290Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.6 Ouest alapbeton bontasa es keszitese (normal) m2 5 120Ft 3 590Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.7 Ottest hengerelt aszfalt bontasa es keszitese (normal) m2 8 640Ft 5 520Ft OFt 0 Ft 0 Ft 
4.8 Visszaorolt 6nt6U aszfalt m2 3 300Ft OFt OFt 0 Ft 0 Ft 

4.9 V1acolor bontasa es letesiiese (megievo kovel) m2 0 Ft 5 620 Ft 0 Ft 0 Ft OFt 

4.10 Viacolor bontasa es letesitese (uj kovel) m2 7 700Ft 5 620 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.11 
Aut6 kihajt6 ideiglenes bejarat 8mm kazanlemezbol (2db 

kit 12 540Ft 3 960Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
nyomtav m11x 2x4 m2) 

-----oR 4.12 Szegelyko p6tlas db 990Ft 1190 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.13 Foldes egyeb tormelek elszallitasa m3 OFt 9 990Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.14 Otatfuras 110 KPE ved6cs6vel vagy azzal egyenertekii m 2 510Ft 16 560Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.15 
Utatfurashoz KOZMU rajzok kikerese+szakfelugyelet 

6ra 10 300Ft OFt OFt 0 Ft 0 Ft 
szolgaltat6nkent egy helyszinre 

4.16 
Viz,gaz,csatorna,ELMU, KTV szolgaltat6k, hltelesitett 

db 9 240 Ft OFt OFt 0 Ft 0 Ft 

'4.17 
szelven:r:rajz 

9 240Ft 
1--·---0 Ft 

125 mm preselt acelcsohOz indit6-fogad6 arok keszites kit 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.18 Aknafedlap fel es visszahelyezese db 0 Ft 2 570Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.19 Homokagy keszitese 20 em vastagsagban fm 300Ft 1 490 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.20 
Kezi foldkitermeles zoldsavban foldvisszatollessel, 

fm OFt 5 270 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
tomoritessel I. - IV. talaiban 0 4 m szeles 0 8 m melvseo 

4.21 
Kezi foldkitermeles szilard burkolat alatt foldvisszatoltessel, 

fm OFt 4 160Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
tomoritessell. - IV. talajban 0,4 m szeles 0,8m melyseg 

Alepitmeny epites kozben kabelserules-elvagas 

4.22 
helyreallitasa szusegszerint lekapcsolassal Elmuvel 

kit 59 670 r-t 39 600Ft 0 Ft 0 Ft OFt 
egyeztetve 25mm2-240mm2-ig (kabelosszekotovel-
s~ete lo kip_illesse!}_ . -- --

4.23 Fuvesites m2 60 Ft 180 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.24 Termofold munkateruletre szallitasa, teritese m3 1 780 Ft 4 290Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.25 
Meglevo epulet fOdem atfuras pinceb61 -F6eloszt6-ig 

ki t 3 700Ft 5150 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
helvreallitassal lmax. D=40mm) 

4.26 
Meglevo epUiet alaptesten befuras , heiyreallitassal, viuar6 

kit 13 860Ft 11880 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
szigetelessel (pincebe ) (max. D=40mm) 

4.27 
K1-N1-N2 alepitmenyi betonszekrenybe 40mm furat 

kit 1 590Ft 3 040 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 
beallashoz (TraffiCOM) hel~realli tassal 

4.28 ldeiglenes korlatos atjar6 elhelyezese db 1----~t 1 680 Ft 0 Ft 0 Ft I---~'=! 
4 29 y~_9ko•l!tepit6se:9~tasa _____________ . "' 0 Ft 470Ft 0 Ft 0 Ft 0 r:t r--·- -------- ------ ------ ---- 1----· 
4.30 Talajt6m6rsegi vizsgalat db 0 Ft 23 100Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.31 Falattores taiban, fOdemben fun!ssal db 0 Ft 3 960Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4 32 Ved6cso bontasa kabelarokb61 fm 0 Ft 430Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.33 Ved6cso bontasa oszlopr61 fm OFt 530Ft OFt 0 Ft OFt 

4.34 
LPE 32 ved6cso elhelyezese kabelarokban vagy azzal 

m 260Ft 510 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 
e•:JVenerteku 

4.35 
KPE 40 vedocso elhelyezese kabelarokban vagy azzal 

m 320 Ft 560 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
eovenerteku ·------ f- r-·-- 1----- 1---· 1----

4.36 
KPE €3 vMocso elhelyezese kabelarokban vagy azzal 

m 780 Ft 680Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
egyenerteku 

4.37 
KPE 110 ved6cs6 elhelyezese kabelarokban vagy azzal 

m 1650 Ft 790Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
eqyenerteku 

4.38 Aknafedlap fel es visszahelyezese db 0 Ft 2 570Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.39 K1 betonakna vagy azzal egyenertekii db 72 950Ft 35 490Ft OFt 0 Ft 0 Ft 

4.40 K 1 normal teherbirasu fed lap vagy azzal egyenerteku db 23 570Ft 6 050 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.41 N 1 betonakna vagy azzal egyenerteku db 139160 Ft 45 210 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.42 N 1 normal teherbirasu fed lap vagy azzal egyenerteku db 32 340Ft 7 750Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.43 N1 nagy teherbirasu fedlap vagy azzal egyenerteku db 116 880Ft 10 350Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.44 
N/\YY-J 4x25 kabelfektetes arokba, homokagybo, I. vogy 

m 650 Ft 510Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
azzal egyenerteku 

4.45 150x0,2 muanyag kabeljelzo szalag elhelyezese m 320Ft 560Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 



4.46 
Vegelz. belt. 1 kV m.szig.k. KVMB 16-25 vagy azzal 

kit 11 050 Ft 11000 Ft OFt 0 Ft OFt 
~-

~n.erteku 
Elagaz6 1 kV m.szig. kabelre vagy azzal egyenerteku kit 18 780Ft 12 620Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.48 
Ved6csobe tNY -J 3x1 ,5 kabelbehuzas vagy azzal 

m 330Ft 490Ft 0 Ft 0 Ft OFt 
eovenerteku 

4.49 
Ved6csobe NYY-J 3x2,5 kabelbehuzas vagy azzal 

m 390Ft 520 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 
egyenerteku 

4.50 'Aiepitmenybe megrondelo altai biztositott kabel behuzas m 0 Ft 520Ft 0 f't 0 Ft 0 Ft 

2" KPE vedocso oszlopra epitve (kabel mechanikai 
4.51 vedelmere 1,8m magassagig) alepitmenybol- m 10 830Ft 3 300Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

oszloptelallashoz 

4.52 
MU II talon kivOii ved6csovezes tart6val vagy azzal 

m 400Ft 1150 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
eovenertekG 

4.53 MCS talon kivOii csatornazas vagy azzal egyenerteku m 460Ft 1 050 Ft Oft 0 Ft 0 Ft 

4.54 M20 Acel ved6cso talon kivultart6val vagy azzal 
m 1 660Ft 1190 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 

eovenerteku 

4.55 M25 Acel ved6cso talon kivultart6val vagy azzal 
m 2 070 Ft 1 220 Ft 0 Ft 0 Fl 0 Ft 

egyenerteku 

4.56 
Epulet belso todematfunis utan labazat helyreallitas szukseg 

db 800Ft 1190 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
szerint p(ltl<lssal 

4.57 Epulet f6eloszt6 sz~kre'lybe leagazas keszihis 10mm7 Mkh kit 15 710Ft 6 540Ft OFt 0 Ft 0 Ft 

4.58 Aramkotes kesz. csav. k. elemmel tOidon db 390Ft 520Ft OFt 0 Ft 0 Ft 

ELMO minositett toldre telepitett merohely Tipusazonosit6: 
EP-N/i/v-3-SZ-FF vagy azzal egyenertekii 
Gyart6 azonosit6: ZCSI 400/800/1 
Tipus: Haromtazisu, egy terohetyes 
Alkalmazas: Szc;badter 
Csatlakozas m6dja: Foldkabel - Foldkabel 
Meretek: 1689 x 400 x 250 mm 
Elhelyezes: Talajba epitve 
Tart6szorkezet: Nem szukseges 
- SKRFV 400/800/1 Miianyag szekreny, szerelolappal, 
kulccsal zarhat6 1 db 

4.59 
- TLR-3 Burl<olt fogyasztasmero ahitet-tabla 

db 154 270Ft 29 860Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
(zar6pecsetelhet6) 1 db 
- HA25-12 PEN kapocs 2 db 
- SK Sorkapocs, meretlen, mert 8 db 
- Bekoto-vezetek egysegcsomag (H07V-H erveghOvelyezve) 
1 db 
- KB Kabelragzito bilincs 2 db 
- AVK Aramvedo kapcsol6 1 db 
- KM Kismegszakit6 (mennyiseg opcionalisan valaszthat6) 
4 db 
- Dugaszol6 aljzat, 1 F-16A (darabszam opcionalisan 
valaszthat6) 1 db 
- Dugaszol6 aljzat, 3F-16A 3 db 

ELMO minositett toldre telepitett merohely Tipusazonosit6: 
EP-N/i/v-1-SZ-FF vagy aaal t!gyenertekii 
Gyart6 azonosit6: ZCSI 400/800/1 
Tipus: Egytazisu, egy terohelyes 
Alkalmazas: Szabadter 
Csatlakozas m6dja: Foldkilbel- Foldkabel 
Meretek: 1689 x 400 x 250 mm 
Elhelyezes: Talajba epitve 
Tart6szerkezet: Nem szukseges 

4.60 - SKRFV 400/800/1 Miianyag szekreny, szerelolappal, db 123 480Ft 29 860Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
ku:ccsal z<lrhat6 1 db 
- TLR-1 Burkolt togyasztasmero alatet-tabla 
(zar6pecsetelhet6) 1 db 
- HA25-12 PEN kapocs 2 db 
- SK Sorkapocs, meretlen, mert 4 db 
- Bekoto-vezetek egysegcsomag (H07V-H erveghuvelyezve) 
1 <1b 
- KB Kabelrogzito bilincs 2 db 
- KM Kismegszakit6 1 db 

ELMU altai minositet1 plomt>alhato elos7.t6 felszeretese PVT 
1530 AK 1 x4 150x300x170 - TS35 kalapsinnel vagy 
azzal egyenerteku 
- HA25-12 PEN kapocs 1 db 

4.61 - SK Sorkapocs, meretlen, mert 2 db db 19 660Ft 8 690Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
- Bekot6-vezetek egysegcsomag (H07V-H erveghOvelyezve) 
1 db 
- Tomszelence 2 db 
- KM 1<; 1 db 

4.62 Falom kivuli kiseloszt6 telszerelese db 6 410Ft 5 240Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 



4.63 230V-os vizmentes dugalj vagy azzal egyenertekii db 1 480 Ft 1630 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.64 
Eaton Moeller CLS6-C2-DE Kismegszakit6 6kA 1 p61. 

db 2 100Ft 1480 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ftl 
felszereles(l TS35 sinre vaov azzal eg~enerteltii 

4.65 
Eaton Moel ler CLS6-C4-DE Kismegszakit6 6kA 1 p6i. 

db 1970 Ft 1480 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
felsze;elese TS35 sinre vagy azzal egyenertekii 

4.66 
Eaton Moel ler CLS6-C6-DE Kismegszakit6 6kA 1 p61. 

db 1460 Ft 1480 Ft 0 r=t 0 Ft 0 Ft 
felszerelese TS35 sinre vaov azzal eovenerteku 

4.67 
Eaton Moeller CLS6-C 1 O-DE Kismegszakit6 Ski\ ·1 p61. 

db 1120 Ft 1 480 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
felszere:ese TS35 sinre vag~ azzal eg~enertekii --

4.68 
Eaton Moeller CLS6-C16-DE Kismegszakit66kA 1 p61. 

db 1120 Ft 1 480 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
felszerelese TS35 sinre vaov azzal egyenertekii 

4.69 1 f-u digitalis fogyasztasmerii felszerelese TS35 sinre db 12 740Ft 4 520Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft --
4.70 

TulfeszOi tseg-levezetii modularis P+N 10 kA- 25 kA lprd20, 
kit 17 720 Ft 4 680 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Acti9 A9L 16572 - Schneider Electric vagy azzal egyenertekii 

4.71 Oszlop furas tomszelence beepitessel db 150Ft 3 660Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Meglevii 0,4 kV-os leges Mlozat szabvanyositas, kor-koros 

4.72 
nullazassa EPH rendszerbe kotve 

kit 16 500Ft 11880 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
(tartok,szerelvenyek,mindennemo femszerkezet az 
oszlooonl4 2 ENSTO 25mm2 sodronnv31 

4.73 
Kameratart6 talpas ace! kandel<3b<3r 4m allitasa vagy aZ?.al 

db 68 620Ft 19 310Ft 0 Ft 0 ft 0 Ft 
egyenertekii 

4.74 
Kameratart6 csiicsonkos acel kandelaber 4m allitasa vagy 

db 65 660 Ft 19 310Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
azzal egyenertekii 

4.75 
Kameratart6 talpas acel kandelaber 6m allitasa vagy azzal 

db 91 640Ft 24 520Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
eovenertekii 

4.76 
Kameratart6 csiicsonkos ace! kandelaber 6m allitasa vagy 

db 87 840Ft 24 520Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
azzalegyenertekii 

4.77 
Kameratart6 talpas ace! kandelaber 8m al li tasa vagy azzal 

db 122 160 Ft 29 810Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
egyenertekii 

4.78 
Kameratart6 talpas ace! kandelaber 1om allitasa vagy azzal 

db 175 040 Ft 35 040 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
eovenerteku 

4.79 
Kameratart6 porgetett betonoszlop 8m allitasa vagy azza I 

db 90 290Ft 28 890 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
egyenMeku 

4.80 7m faoszlop betogyammal db 64 950Ft 33 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.81 
oszlop szerelvenyek atszerelese maszhaosag bizt6sitasa 

kit 21 390Ft 9 640Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
miatt 15cm tOzihorganyzott tartokkal METZ r6gzitessel 

4.82 Betonozas oszlop betongyam nelkOI m2 52 140Ft 33 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.83 Betonozas oszlop alaphoz alapkosar szettel db 33 000 Ft 13 200Ft OFt 0 Ft 0 Ft 

4.84 
Sm-60176 talpas-kupos oszlop vegere 2" bevezeto 

db 800Ft 200Ft OFt 0 Ft 0 Ft 
ouminsaoka 

4.85 
Tiizihorganyzott horog METZ r6gzihissel atfeszites 

kit 1560 Ft 2 780Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
beakasztasahoz 

4.86 
Kameratart6 betongyamos faoszlop 7m allitasa vagy azzal 

db 50 850Ft 28 890Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
egyenertekii 

4.87 Betonozas oszlop alaphoz db 10 390Ft 8 530Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.88 
Betonozas oszlop alaphoz alapkosar szettel vagy azzal 

db 32 110Ft 12 970Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
eovenertekii 

4.89 
0 20 UV all6 gegecso kOiteri szereleshez vagy azzal 

m 470Ft 870Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
eovenertekii 

4.90 Pantolasos szalagrogzites keszitese db 780Ft 2 450Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.91 
NYY-J 3x2,51ASC 1x25 mm2 KIF szig. vezehik feszitese 

m 740Ft 450Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
v~ azzal egyenerteku ----- --- - ------- --- ---- ------ 1-----:-- ---

4.92 
NFA2X 2x16 mm2 szige!elt !egvezet.ik vagy azzal 

m 280 Ft 280Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
eovenertekii 

4.93 
NFA2X 4x16 mm2 szigetelt legvezetek vagy azzal m 450Ft 310Ft 0 Ft 0 Ft1 OFt 
eovenMekii 

4.94 Kif lengotart6 felszerelese vagy azzal egyenertekii db 1 750Ft 1490 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
~- Kif feszitofOI felszerelese vagy azzal egyenertekii 

- - · 
db 2 480Ft 2 020 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.96 
Vegkotes so 3.25 szig. hal. kupos v.-vel vagy azzal 

db 4 130Ft 1 980 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 
eovenertekii 

4.97 AramkotP.s keszitese csavaros kotiielemmel fenn db l 280Ft 1 200Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.98 Ev. bekotes db L 290Ft 1690 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.99 Foldeles meres db OFt 2 810 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4 100 Hurokellenallas meres db OFt 3 200 Ft OFt 0 Ft 0 Ft 

4.101 Rudfoldelo telepitese (3 m-es) db 8 760Ft 7 710Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.102 EV jegyzokonyv db OFt 6 600Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.103 Tervezes I vetelezesi pont db OFt 46 200Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.104 Kozmuegyeztetes I vetelezes1 pont db OFt 18 480Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.105 Forgalomtechnikai terv I munkahelyszin db 0 Ft 34 320Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

4.106 ODI< egyeztetes, engedelyeztetes db 0 Ft 31 680 Ft 0 Ft on 0 Ft 

4.107 BDK statikai szamitas db 0 Ft 29 040 Ft 0 Ft 0 Ft OFt 

4.108 ELMO szakfeiOgyelet 6ra 8 580Ft 0 Ft 0 Ft 

4.109 ELMO Ogyintezes, szerzooeskotes db OFt 3 300Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 





3. sz. melleklct -
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1.48 
IP encoderlndigoVision 9000 DuaiChanneiEncoderBoxwithAudio-Ext. 
Temp. ~30 to +65°C, PoE vagy azzal egyenerteku 

2. 1 NVR szerver processzor vagy azzal egyenerteku 
2.2 NVR szerver processzor hutO azzal egyenerteku 
2.3 NVR szerver alaplap vagy azzal egyenerteku 
2.4 NVR szerver vide6kartya vagy azzal egyenerteku 
2.5 NVR DVD ir6 SA TA vagy azzal egyenerteku 
2.8 NVR SSD 120 GB meghajt6 vagy azzal egyenerteku 
2.9 NVR HOD 2000GB Purple meghajto vagy azzal egyenerteku 
2.10 NVR DDR4 memoria 16GB vagy azzal egyenerteki.i I 

2. 12 
NVR SSD 120GB 24/7-es meghajto vagy azzal egyenerteku (ref: 
kingstone E50) 

2. 13 
NVR HOD 2000GB video technikai meghajto vagy azzal egyenerteku 
(Ref: WD Purple) 

2. 14 
NVR HOD 3000GB Video technikai meghajto vagy azzal egyenerteku 
(Ref: WD Purple) 

2.15 
NVR HOD 4000GB Vide6 technikai meghajto vagy azzal egyenerteku 
(Ref: WD Purple) 

2.1 6 
NVR HOD 6000GB Video technikai meghajt6 vagy azzal egyenerteku 
(Ref: WD Purple) 

2.17 
NVR HOD 2000GB Raidedition meghajt6 vagy azzal egyenerteku (Ref: 
WD Re) 

2.18 
NVR HOD 3000GB Raidcdtition meghajt6 vagy azzal egycnertcku (Ref: 
WORe) 

2.19 NVR RAID vezerlo vagy azzal egyenerteku 

2.20 
NVR Rogzito 12 diszkhely Supermicro SSG6028R-E 1 CR 12H vagy 
azzalegyenerteku 

2.2 1 
NVR nagyteljesitmenyu szerver processzor vagy azzal egyenertekll 

I (alaplaponkent 2 db szUkseges!) 
2.22 NVR nagyteljesitmenyu szerver processzor hllt6 azzal egyenertekll 
2.23 NVR nagyteljesitmenyu szerver alaplap vagy azza l egyenertekll 
2.24 NVR nagyteljesitmeny(i szerver RAID vezerlo vagy azza l egyenertekll 
2.25 ~R memori a 32 GB vagy azzal egyenerteku _ __

1 

2.26 
NVR HOD I OOOGB Raidedtition meghajt6 vagy azzal egyenertekll (Ref: 
WD Re) 

2.27 
NVR HOD 2000GB Raidedition meghajt6 vagy azzal egyenertekll (Ref: 
WDRe) 

2.28 
NVR HOD 3000GB Raidedtition meghajto vagy azza l egyem\rtekll (Ref: 

1--·-------
!Y!?_ Re_) _____ __ -- --------------

2.29 
NVR Rogzito 24 diszkhely Supermicro SSG6048R-E I CR24H vagy 
azzal egyenerteku 

2.30 
-·- --- - ---- ---

NVR nagyteljesitmenyu szervcr processzor vagy azzal cgyenerteku I 
(_a laplap_o_!!_~r:!!_?_.Q!2_~zU~~es !) __________________________ 

2.3 1 NVR nagyteljesitmenyu szerverprocesszor huto azzal egyenerteku 
2.32 NVR nagyteljesitmenyu szerver alaplap vagy azzal egyenertekll 
2.33 NVR nagyteljesitmenyu szerver RAID vezerlo vagy azzal egyenerteku 
2.34 NVR memoria 32 GB vagy azzal egyenerteku 
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2.35 
NVR l-IDO I OOOGB Raidedtition meghajt6 vagy azzal egyenerteku (Ref: 
WD Re) 

2.36 
NVR HDD 2000GB Raidedition meghajt6 vagy azzal egyenerteku (Ref: 
WDRe) _ 

2.37 NVR HDD JOOOGB Raidedtition meghajt6 vagy azzal egyenerteku (Ref: 
WD Re) 

2.40 t-Kiiens proce~~or i7 ~a~zal~yenerteku ----------- --
2.4 1 Kliens processorhuto i7 vagy azzal egyenerteku 
2.42 Kliens alaplap vagy azzal egyenerteku 
2.43 Kliens vide6kartya vagy azzal egyenerteku 
2.44 Kliens DVD fr6 SATA vagy azzal ~gyenerteku 
2.47 Kliens SSD 120GB m~hajt6 va_gy azzal e_gyenertekli 
2.48 Kliens DDR4 memoria 16GB vagy azzal ~enertekli 
2.53 Zyxel USG I I 0 Router internet csatlakozashoz vagy azzal egyenerteku 

2.54 Cisco SG200-50 Switch 48 pott + 2 SFP Combo gigabit menedzselheto 
vagy azzal egy_enerteku 

2.55 Cisco SG200-26 switch 24 port gigabit + 2 SFP Combo gigabit 
menedzselhet6 vagy azzal egyenerteku 

2.56 Cisco SG200-18 switch 16 port gigabit menedzselhet6 vagy azzal 
egyenerteku 

2.57 Cisco SG200-08 switch 8 port gigabit menedzselhet6 vagy azzal 
egyenertekli 

3.2 12 
0-Link DGS-3 120-24SC xStack Gigabit L2 Stackable Managed 
Switches, 24xSFP + 8xGb/s Yl!&Y azzal ~enertekli 

3.2 13 
D-Link DGS-3 120-24TC xStack Gigabit L2 StackableManagedSwitches, 
24xGbit Eth.+2xSFP+4xcombo SFP vagy azzal egyenerteku 
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4. sz. melleklet 
- Felelossegbiztosib\s 
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BIZTOSfTASI KOTVENY 
KtHvcny szama: 53063 Ez a kotveny az alabbi szerzodeseket tartalmazza: 

90312 AEGON TREND Vallalati Felelossegbiztosltas 

AE:GON Magyaromag Zrt. 
V<!llalati Vagyon Ozletag 
1091 Budapest OIIOi lit 1. 

Szamla szama: Raiffeisen Bank Rt. 12001008-00312663-00100006 

Adoszama : 10389395-4-44 

A biztosltas mentes az AFA aiOI. 

BIZTOSITOTT 
Nev I Ceg neve: ERANDO KFT. 
Crm: 1139 BUDAPEST TEVE UTCA 51/B 

Levelez~s elm: 1139 BUDAPEST TEVE UTCA 5118 

Fo tevekenyseg: Biztonsagi rendszer szolgaltatas 

Egyeb tevekenyseg: 

Az igenybevett biztosltasi modozatok megnevezese: 

Kombin<llt feleiOssegbiztosltas 
A KombinAII Felctosscg biztosttas fcdczctc kitcrjcd az atAbbiakban 
felsorolt mOdozatokra, ame!yekrc a kartorr:~si limit cgyoncscn 
vonatkozik. A k~rt~rlt~si limiten bciOii szublimit crt~ket a 
modozatok kulon tartalmauak. 

1.1 Altalanos felelossegbiztosltas 
Az AEGON TREND FeleiOssegbiztosttasi fcltetclck, Altalanos 
SzcrzOd6si Feltetclci es az Altalanos felcloswgbiztosllasi 
szabAiyzat fel!etelci szcrinl 

1.2 Szolgaltatas feleiOsseg biztosltas 
Az AEGON TREND Fclc!Ossegbiztosltllsi fcltCtclck. Altalanos 
Szcrzodesi Feltetelei ~~a Kicg~szrto szolgaltatas 
fclciOss~gbiztosllasl szabalylat felt~tclei szcrint 

1.3 Ozemi ba leseti tis egyeb munkaad6i feleleiOssegbiztoslt<ls 
Az AEGON TREND FeleiOssegbiltosltasi fcl tetclck. Alta i~ nos 
SzcrzOdesi fc ltetclci cs a Kicgcszlto Ozcmi b~ l cscti es cgyeb 
munkaadoi fclclosscgb i ztoslt~si szab~lyzat fcltctclcl szcrlnt 

Osszescn: 

Biztoslt<lsi osszeg 
(ezer Ft) 

2oo,ooo tev 
50,000 /kar 

30,000 
1o,ooo tkar 

30,000 
10,000 /kar 

Husegkedvezmeny -iO.O% 

Fizctcndo dij: 

Szcrzodes kczdctc: 

Szcrzodes tartama: 

l0vfordul6: 

Utolso modoslt3s datuma: 

!:>Ufizctes gyakoris~ga : 

2012.09.12 

Hatarozatlan 
09.12 

2015.09.12 

ncgyed~vcs 

Ez a szcrzOd~s zaradekokat is tartalmaz, mclyck a kOtvcny mcllcklctct k~pczik. 

Z~radekok: 

~ves dli 
(Ft) -

772,778 

772, 778 

-77.278 

695,500 

Onresz (Ft) 
(karesemenyen kent) 

10%, de min. 100,000 

• Biztosftott tcvckcnys~g: biztonsagtcchnik~i ~s vagyonvedclrni rcndslcrck ~clcprt~sc. karbanwtasi es hibaclh8rlt3si szolgallatAs, nukiMris 
lctcsltmenyek fizikai vedclmi rcndszcrenck karbantart~sa . 

• Tcr(ilcti hat~ly: Europa 



Az AEGON Magyarorm!g Altahlnos Biztoslto Zrt.jclcn kOtvenybcn roglaltak szcnnt azt a kotclczcttsegct vallaUa. hogy a 
mooozati szabalyzatok alaP.j<ln a rizctett d!j ellcncbcn. mcgtcriti a cfmhcn mcgjclolt billosltottnak a szabalyzatokban lcln kMa•t. 
A biztosltMi szcrzOd~s a kotvcnycn fclso rolt kockazatokra nyujl redezetct. 
A biztositasra a rnodozati szabalyzatok ~s magyar jog szabalyai vonatkomaK. 
(Jzletagi adrmnimraciO tclcfon : +36·1·477-4808/2 E-mail:vagyonadmin@aegon.hu 
Karb~clcntcs: AEGON Magyarorszag Zrt. Vallalat i Karrcndczesi lroda 

1091 Budapest, Olloi Ut 1. 
Telcfon: ~36·1 ·477·4808/1 Fax: •·36-1-476-5656 E-maH:vagyonkar@aegon.hu 

A vonatkozo biztosltasi szabalyzatok a biztosftasi szcrzOdes rcszet kCpczik. rnelynek 1-1 peldanyat a Biztosltott atvette. 

Kelt: Budapest, 2011 .06. i4 

ZatykO Peter Ivan 
E lnok-VczcrigazgatO 

;"; 
j(--· 

- 6:.1,\.\. 

' 
Szornbat Tamas 

OgyftHkapcsolati cs Tcrmckf~lesztesi. Ncm
eletbiztosltasi VezcrigazgatO·hclycttes 

AEGON Magyarorszag 
Altalanos Biztosft6 Zrt. .. 

2 



5. sz. melleklet- Alvallalkoz6k bejelentese 

A szerzodes alairasakor ismcrt alvallalkoz6k, szakemberek jegyzel<e 

, Teriiletjigye/{f kamera rel1(/szer tervezese, te/epftese, heiizeme/ese es eseti javftfi.m" 

1. A kozbeszerzesi eljarasban - ajanlatban - nevesitett alvallalkoz6k: 

Alvallalkoz6 neve: Miha-Terv Kft. 
Alvallalkoz6 szekhelye/clme: 23 16 Tokol, J6zsef A. u. 62/B 
Alvalla lkoz6 feladata: Erosaramu kivitelezes 

Alvallalkoz6 neve: Szentendre es Videke Villamos I pari Szovetkezet 
Alvallalkoz6 szekhelye/clme: 2000 Szentendre, Pli spokmajor iak6telep 8634/ I 0. 
Alvallalkoz6 feladata: Erosaram(t kivitelezes 

Alvallalkoz6 neve: Kaspigon Mernoki Tanaesad6 Kft. 
Alvallalkoz6 szekhelye/efme: 1211 Budapest, Varr6gepgyar utca 8- 10. 3. em. 
Alvall alkoz6 fe ladata: Adatatvitel 

Alvallalkoz6 neve: ASEC-CONTROL Bt. 
Alva llalkoz6 szekhelye/eime: 2 133 Szod liget, Rig6 u. II. 
A lvallalkoz6 feladata: Szereles 

2. A kozbeszerzesi eljan1sban - ajanlatban - nevesitett es az a lkalmassag 
igazolasaba bevont alvallalkoz6(k): Nines ilyen 

3. A teljesitesbe bevonni kivant, a kozbeszerzesi eljarasban - ajanlatban - nem 
nevesitett alvallalkozok: Nines ilyen 

ERANDO 

Kelt: Budapest, 201 7. augusztus 08. 
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