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Árajánlat 
 

Címzett: Sólyom Gyula  

Zánkai Polgármesteri Hivatal 

Feladó: Prokopp Iván 

Anteus Kft. 

    

E-mail:  E-mail: prokopp.ivan@anteus.hu 

Mobil:  Mobil: +36 30 235 7735 

  Fax: +36 1 9000 301 

 
Ajánlat száma: SO1448  
Ajánlat tárgya: Anteus - TicketControl 
 
Tisztelt Sólyom Gyula! 
 
Személyes egyeztetésünknek megfelelően ezúton adunk árajánlatot TicketControl jegyértékesítő és 
beléptető rendszer berendezéseinek szállítására és telepítésére vonatkozóan. 

Az Anteus Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bemutatása 

A beléptetés és rendszerszervezés területén nyújtunk komplex, minőségi szolgáltatást. Cégünk 
fennállása óta beléptető rendszerek fejlesztésével és forgalmazásával foglalkozik. Szolgáltatásaink teljes 
körűek, a legegyszerűbb beléptető rendszertől a rendezvényi jegyértékesítő és jegyellenőrző 
rendszereken keresztül az összetett vállalati beléptető és munkaidő-nyilvántartó rendszereken át, a 
beléptetéshez szükséges biztonságtechnikai eszközökig kínálunk minden igényt kielégítő 
megoldásokat. 

Főbb termékeink: 

 TicketControl® integrált jegyeladó és beléptető rendszer, NAV engedélyes pénztári terminállal, 
azonosító elnyeléssel, offLine és onLine szekrényvezérléssel, személyzet nélküli fizető 
automatákkal.  

 ParkControl® integrált fizető-parkoló rendszer, személyzet nélküli fizető automatákkal, jegykiadó 
és jegykezelő parkoló oszlopokkal, bérletkezeléssel. 

 Integrált vállalati beléptető és munkaidő-nyilvántartó rendszer, látogatómenedzsmenttel, 
azonosító előállítással, riasztás-felügyelettel, őrjárat-ellenőrzéssel, távoli belépési pontok 
kezelésével, webfelülettel. 

 Beléptető eszközök – forgóvillák, forgókeresztek, forgókapuk, gyorskapuk, sorompók, 
útakadályok.  

A beléptető rendszerek területén szinte minden szektorban képesek vagyunk magas színvonalú 
megoldásokat szállítani. Referenciáink között megtalálható uszoda, fürdő, strand, sportcentrum, stadion, 
vidámpark, katonai létesítmény, bank, börtön, irodaház és parkolóház is. Referenciáink megtekinthetők 
honlapunkon: www.anteus.hu/referenciak/  

                                            Jegyértékesítő és beléptető rendszer 

A TicketControl rendszer egy intelligens, on-line rendszer, ami a jegyeladással és beléptetéssel 
kapcsolatos összes funkciót átláthatóan, kényelmesen és megbízhatóan végzi, a látogatói és belső 
visszaélések kiszűrésével maximalizálja a bevételt. A rendszer használatával több típusú, a látogatók 
igényeit maximálisan lefedő belépő típusok értékesíthetők, néhány képernyő érintéssel. 

A TicketControl rendszer megtérülő beruházás, amely kapcsolódó elemeivel az intézmény működésének 
igazán kézzel fogható eredményét szolgálja, a bevételek növelését, megszerzését és védelmét. 
Működése során biztosítja, hogy egyrészt a vendégek csak a ténylegesen megfizetett szolgáltatásokat 

http://www.anteus.hu/referenciak/
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vegyék igénybe, másrészt biztosítja, hogy a személyzet a visszaélések lehetősége nélkül végezze 
munkáját. A rendszer bevezetése mindenhol, minden körülmények között megtérülő befektetés, a kérdés 
csak a megtérülés ideje lehet. A rendszer bármilyen szabályozási formát, módot képes kezelni, ami a 
vendégek egyedi azonosításával megoldható. Az értékesítés minden mozzanatát szigorúan ellenőrzi, a 
bevétel útja a vendégektől a pénztárakon keresztül egészen a könyvelésig teljes folyamatában 
követhető, visszakereshető.  

A TicketControl technológia rövid ismertetése 

 Hazai fejlesztésű rendszer, így az egyedi igények is könnyen teljesíthetők 
 Online NAV engedélyes pénztárterminálok, érintőképernyővel 
 Fizetőautomata készpénz és bankkártya kezeléssel 
 Korlátlan számú telephely, zóna, vendégszám, belépőtípus kezelése 
 Több helyszín esetén minden telephelyen önálló rendszer, átjárható belépőtípusokkal 
 Automatikus adatcsere a telephelyek között 
 Készpénzforgalom nélküli fizetés lehetősége a munkaállomásokon 
 Online és offline kialakítású öltözőszekrényzár kiépítés 
 Információs és vezérlő terminálok egyedi megoldásokhoz 
 Vonalkódos, RFID, Bluetooth, NFC azonosító technológiák 
 Papírjegy, karszalag, kártya, karóra formájú, vagy akár mobiltelefon azonosítók 
 Külön díjszabású parkoláshoz ParkControl fizetőparkoló rendszerrel integrálható 
 Készletkezelés modul, büfé, ajándékbolt, stb. üzemeltetéséhez és elszámolásához 
 Elektronikus pénztárca modul a készpénzmentes fizetéshez 
 OEP elszámolási lehetőség, OEP engedélyes szoftverrel 
 Naptári foglalással járó szolgáltatások kezelése, pl. sportpályák, szoláriumok 

Hasonlóan az ergonomikusan kialakított bútorokhoz, a szoftverrendszer felületét, interaktív működését 
úgy alakítjuk ki, hogy az érezhetően a felhasználó szolgálatába álljon, kímélve őt az alkalmazkodás 
okozta fáradalmaktól. A szoftver változtatható színvilágában, kezelőfelületeinek formáiban, a 
kimutatások, információk ablakaiban mindenütt visszaköszön a tervezett, tudatos felhasználóbarát 
törekvés. A végfelhasználói tapasztalatokat, sőt az intézmények látogatóinak visszajelzéseit is 
folyamatosan gyűjtjük, rendszerezzük és beépítjük a rendszer következő verziójának működésébe. 
Termékünk így válik kiemelkedővé a konkurens rendszerek közül. 

A TicketControl szoftver 

A szoftver jellemzője a lezárt, stabil szoftververziók, tervezhető frissítésekkel, szoftverkövetési 
szolgáltatással. Az egyes funkciók különböző modulokban is elérhetőek, így mindenki olyan 
összeállításban, és olyan költséggel alkalmazhatja, ami számára valóban indokolt. Partnereink igényei 
szerint kialakított szoftverkövetési szolgáltatásunk is igénybe vehető, amely által mindig a legújabb 
funkciókat biztosító, legújabb verzió használatára biztosítunk hozzáférést.  

A TicketControl szoftver funkciói és szolgáltatásai 

 TicketControl alaprendszer – jegyértékesítés, beléptetés, elszámolások, statisztikák, 
nyilvántartások. 

 Kiterjesztett belépőkezelés modul, bérletekhez, családi, kedvezményes, időszakos stb. 
Jegyekhez. 

 Foglalás modul, csoportok előre foglalása, pályák, kezelések foglalása és tervezése, stb. 
 Készletkezelés modul, ajándékbolt, büfé, stb. kezeléséhez. 
 Szekrényzár-kezelési modul. 
 Elektronikus pénztárca modul, credit/debit lehetőségével. 
 Külső azonosító kezelés modul. 
 OEP elszámolás modul, OEP engedéllyel rendelkezik. 
 TicketControl Mobile (Android) 
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Pénztárterminálok 

A TicketControl rendszer szerves része a NAV engedélyes pénztári terminál, amely mindenkor az 
aktuális jogszabályoknak megfelelő működéssel kerül forgalomba, és folyamatosan garantálható a 
szükséges átalakításának, bővítésének lehetősége az újabb és újabb kívánalmaknak megfelelően. A 
pénztári terminál regisztrálja a kiadott belépőket, nyilvántartja a kapcsolódó pénzügyi adatokat, és 
biztosít minden pénzkezeléshez kapcsolódó funkciót, mint például a váltópénzkezelés, rovancsolás, 
pénztáros címletek szerinti elszámoltatása, továbbá pénzhelyettesítők kezelése, mint a SZÉP kártya, 
vagy a bankkártya. 

Online NAV engedélyes pénztár terminál egységei (egy értékesítési pontra): 

 1 db PC konfiguráció pénztári terminálhoz, 15’-os érintőképernyővel 

 1 db online NAV engedélyes adóügyi nyomtató, vevőkijelzővel  

 Linux operációs rendszer  

Rendelhető kiegészítők: 

 Szünetmentes tápegység 

 Hőpapíros jegynyomtató  

 Jelentésnyomtató, monochrom laser 

 Kézi vagy asztali vonalkód olvasó 

 Asztali RFID olvasó 

 Pénztárfiók 

Azonosító típusok 

A dolgozókat és vendégeket megszemélyesítő azonosítók sokfélék lehetnek, az egyszerű papíralapú 
belépőjegytől a QR-kódos karszalagig vagy a karóra alakú rádiófrekvenciás azonosítókig. A megfelelő 
típus kiválasztásakor elsősorban a megvalósítandó funkciókból, továbbá a beruházás egyszeri, és 
folyamatos költségeinek összehasonlításából indulunk ki.  

A papíralapú jegyeket színes nyomattal, többféle minőségben, nyomdai úton állítjuk elő, amelyek egyedi 
információkat is tartalmazhatnak, mint pl. embléma, fénykép, kupon. Ezek a színes felületek akár reklám 
célra is használhatóak, sőt továbbértékesíthetők.  

 

Beléptető eszközök 

A korszerű beléptető eszközökben közös, hogy egy belépő leolvasásával mindig csak egy vendég 
haladhat át rajtuk. A TicketControl rendszerrel együtt működtetve garantálható továbbá, hogy csak az 
érvényes belépővel rendelkező vendégek vegyék igénybe a szolgáltatásokat. A beállítható többszöri 
belépés elleni védelem (antipass-back funkció) biztosítja, hogy többen ugyanazzal a belépővel ne 
tudjanak belépni, vagy egy kiemelt zónában tartózkodni. 

A teljes magas forgókapuk felügyelet nélkül is teljesen biztonságosan üzemelnek, míg ahol személyzet 
is jelen van, ott elegendő a félmagas forgóvillák, vagy forgókeresztek telepítése. Az eszközök 
elektronikusan összeköthetők a vészjelző (pl. tűzjelző) rendszerrel is, és amennyiben szükséges, 
automatikusan szabad menekülési utat biztosíthatnak. 
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Félmagas személybeléptető eszközök  

Személyzettel felügyelt beltéri vagy kültéri beléptető eszközök. Kivitelük többféle lehet, akár egyedi 
igények szerinti kialakítású. Javaslatunk a rozsdamentes acél borítású Enter 600 forgóvilla. 

A forgóvilla kiegészítehető automata ejtőkarra, amely által menekülési útvonalba is telepíthető, illetve 
kártyaelnyelő, óraazonosító visszagyűjtó terminállal és vonalkódos jegykezelő egységgel. Az Enter 600 

forgóvillákba integrálhatóak ezek az egységek. 

Teljes magas személybeléptető eszközök  

Az Enter X3 teljes magas forgókapuk alkalmazásával személyzet nélküli, ellenőrzött be- és kiléptetés 
valósítható meg. Anyaga kívánt színre szinterezett horganyzott acél vagy szálcsiszolt rozsdamentes 
acél, illetve ezek kombinációja, szimpla vagy dupla forgórészes kivitelben rendelhető. Minden típusú 
olvasóval vezérelhető mindkét irányban, illetve szabadon átfordítható beállítással.  

Félmagas magas személybeléptető eszközök  

Személyzettel felügyelt beltéri vagy kültéri beléptető eszközök. Anyaga szálcsiszolt rozsdamentes acél, 
szimpla vagy dupla forgórészes kivitelben rendelhető. Minden típusú olvasóval vezérelhető mindkét 
irányban, illetve szabadon átfordítható beállítással. 
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Lengőkapuk, akadálymentesítés, korlátrendszer 

Az akadálymentes beléptetésről a forgóvillák, forgókapuk lezárásaként motoros vagy elektromechanikus 
lengőkapu gondoskodik. A lengőkapu alkalmas kerekesszékesek és babkocsik beengedésére is, illetve 
vészhelyzeti funkciójánakköszönhetően menekülési útvonalba is telepíthető. 

A szükséges rozsdamentes acél, szinterezett vagy üveglapos terelőkorlátokat egyedileg, méretre 
készítjük. 

 

Gyorskapuk 

A SwiftGate gyorskapu családdal személyzet nélküli, ellenőrzött be- és kiléptetés valósítható meg. A 
gyorskapu alkalmas kerekesszékesek és babkocsik beengedésére is, illetve vészhelyzeti 
funkciójánakköszönhetően menekülési útvonalba is telepíthető. Anyaga üveg és rozsdamentes acél. 

Kivitelei: csúszólapos gyorskalu, nyílószárnyas gyorskapu, körcikkszárnyas gyorskapu  

 

Telepítési, fejlesztési szolgáltatások 

 Rendszertervezés, rendszerszakértői tevékenység 

 Beléptető eszközök gyártása és telepítése 

 Hardverek, terminálok, automaták telepítése, NAV adminisztrációja 

 Szoftvertelepítés 

 A kezelők oktatása, képzése 

 Rendszerdokumentáció készítés 

 Egyedi eszközök tervezése és gyártása 

 Kellékanyag ellátás 
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Használatba vételt követő, üzemeltetés támogatási szolgáltatások 

Rendszerünk használatba vételét követően is állunk rendelkezésükre támogatási szolgáltatásainkkal: 

 Rendszeres, állagmegóvó karbantartás 

 Rendelkezésre állási szolgáltatás 

 Munkaidőn kívüli ügyelet 

 Szoftverkövetés 

 Napi adatmentés 

 Szoftveradminisztrációs szolgáltatás 

 

Feladat leírása 
  
TicketControl jegyértékesítő- és beléptető rendszer szállítása és telepítése a Megrendelő által üzemeltett 
strandon. 
 
A rendszer alapvető működése, főbb elemei: 

 TicketControl jegyértékesítő szoftver, az alaplicencen kívül kiterjesztett belépőkezelés a bérletek, 
kedvezményes és időszakos belépők eladására és adminisztrációjára, a beléptető eszközök 
vezérlésére. 

 1 db szerver, asztali PC kivitelben, szünetmentes tápegységgel, a rendszer biztonságának 
növelésére. (Egy kisebb rendszer esetén a munkaállomás bővíthető szerverré, ami olcsóbb 
megoldás, de nincs védve a rendszer a véletlen vagy szándékos kikapcsolás ellen) 

 2 db pénztárterminál érintőképernyővel, online NAV egységgel, javasolt kiegészítőkkel, mint 
szünetmentes tápegység, kasszafiók, vonalkód-olvasó és RFID kártyaolvasó. Ajánlatunkban két 
egység szerepel, de a pénztárterminálok száma tetszőleges lehet. 

 1 db színes kártyanyomtató és kamera arcképes, plasztik kártyára nyomtatott bérletek 
készítéséhez. 

o Egyeztetésünk alapján az azonosítók (belépőjegyek) thermofejes nyomtatóval nyomtatott 
kb. névjegy keménységű jegyek. A jegyanyag lehet standard mintás jegytekercs, vagy 
egyedi mintás jegytekercs, esetleg bankkártya formájú, egyedi hátlapos papír jegy, 
melynél a hátlap felülete értékesíthető reklámfelületként- A bérletek standard ISO 
bankkártya méretű plasztikkártyára nyomtatott arcképes, vonalkódos azonosítók. A 
jegyanyagok ára ajánlatunkban nulla darabszámmal, tájékoztatásul szerepelnek. 

o Jegy használata esetén alapesetben egyszeri beléptetést tudunk biztosítani, azaz a jegy 
egyszeri belépés után több alkalommal nem használható. További beállítható lehetőség, 
illetve gyakorlat, hogy belépés után a jegy 1-3 órán át nem használható újabb belépésre, 
de utána egy vagy több új belépés engedélyezhető. 

 A bejáratok beléptető eszközei (2 db konfiguráció a két bejáratnál): 

o 1 db Enter 600 félmagas forgóvilla beépített kültéri vonalkód olvasóval, on-line 
vezérléssel. Az eszköz rozsdamentes acél borítású, szinterezett középrésszel, adatlapot 
és fotót csatolok ajánlatunkhoz. Később a rendszer bővíthető, tetszőleges számú eszköz 
alkalmazható. 

o 1 db Fitt elektromechanikus lengőkapu az akadálymentes beléptetés és a kisebb 
szállítások, szörf, stb. lebonyolítására. A kapu nyitása megoldható távirányítóval 
(naplózott nyitások), vagy kapunyitásra kiadott jeggyel is. 
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o Korlátelemek, rozsdamentes acél kétsoros korlát 

Az eszközök javasolt/tervezett elhelyezése a két bejáratnál: 

 
 

Kalkuláció 
 
Szoftver, Szerver 

 Alapszoftver és kiterjesztett belépőkezelés licencek 

 Android eszközön történő belépőkezelés 

 Szerver számítógép és kiegészítői 
 

Megnevezés Menny. Egységár Összesen 
Kedv. 

Egységár 
Kedv. 

Összesen 

[ATS-JTC-TCA] TicketControl jegyértékesítő és beléptető 
alaprendszer 

1 346 500 Ft 346 500 Ft 312 500 Ft 312 500 Ft 

[ATS-JTC-001] TicketControl kiterjesztett belépőkezelés 1 207 900 Ft 207 900 Ft 187 500 Ft 187 500 Ft 

[ATS-JTC-010] TicketControl munkaállomás licence 2 40 950 Ft 81 900 Ft 37 500 Ft 75 000 Ft 

[ATS-JTC-011] TicketControl olvasó licence 2 6 930 Ft 13 860 Ft 6 250 Ft 12 500 Ft 

[ATS-KPC-SVA] Szerver konfiguráció (beléptető 
rendszerhez) kis rendszerhez, asztali PC vagy RACK 
kivitel (választás szerint), monitor és operációs rendszer 
nélkül 

1 355 950 Ft 355 950 Ft 320 625 Ft 320 625 Ft 

[ATS-KPC-BSA] Szünetmentes tápegység szerverhez, 
asztali kivitel 500VA 

1 56 700 Ft 56 700 Ft 50 625 Ft 50 625 Ft 

  Összesen: 1 062 810 Ft Kedv: 958 750 Ft 

  
Online NAV egységes pénztárterminálok 

 2 db érintőképernyős, online NAV egységes pénztárterminál, hőpapíros jegynyomtatóval, 
jelentésnyomtatóval 

 1 db kártyanyomtató és kamera bérlet megszemélyesítéshez 

 kellékanyag árak, rendelhető, több típus 
 

Megnevezés Menny. Egységár Összesen 
Kedv. 

Egységár 
Kedv. 

Összesen 
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[ATS-KPC-PCT] PC konfiguráció pénztári terminálhoz, 
érintőképernyővel 

2 263 025 Ft 526 050 Ft 236 250 Ft 472 500 Ft 

[ATS-JHV-PTA] Online adóügyi nyomtató, Adóügyi 
Ellenőrző Egységgel, vevőkijelzővel, kiegészítőkkel 

2 420 525 Ft 841 050 Ft 378 000 Ft 756 000 Ft 

[ATS-NJA-JVH] Jegynyomtató vágófejjel, hőpapíros 2 176 400 Ft 352 800 Ft 159 187 Ft 318 374 Ft 

[ATS-KPC-PNY] Jelentésnyomtató (Monochrome LASER) 2 37 800 Ft 75 600 Ft 33 750 Ft 67 500 Ft 

[ATS-KPC-BPC] Szünetmentes tápegység PC-hez 500VA 2 45 675 Ft 91 350 Ft 40 500 Ft 81 000 Ft 

[ATS-JHV-PTP] Pénztárgép kasszafiók 2 34 650 Ft 69 300 Ft 31 250 Ft 62 500 Ft 

[ATS-OVK-K1D] Kézi / asztali lézer vonalkód olvasó 1D 2 56 700 Ft 113 400 Ft 50 625 Ft 101 250 Ft 

[ATS-KPC-KAT] Kamera Anteus TicketControl szoftverhez 1 47 250 Ft 47 250 Ft 42 188 Ft 42 188 Ft 

[ATS-NKA-EP1] Zenius Classic színes kártyanyomtató 
(Linux és Windows) 

1 529 200 Ft 529 200 Ft 476 438 Ft 476 438 Ft 

[ATS-NKA-EF1] 4 színű festékkazetta Zenius Classic 
kártyanyomtatóhoz (200 nyomatkép) 

0 28 445 Ft 0 Ft 25 594 Ft 0 Ft 

[ATS-AKN-PK7] Plasztik kártya 0,76mm vastag 0 95 Ft 0 Ft 79 Ft 0 Ft 

[ATS-AHJ-TST] Jegytekercs standard mintával (a 
nyomtatási képtől függően kb. 1000 jegy nyomtatására 
elegendő egy tekercs) 

0 3 686 Ft 0 Ft 3 325 Ft 0 Ft 

[ATS-AHJ-LHE] Leporello hosszított méretű jegy egyedi 
egyszínű mintával, min. 50e (további színek felára 5% 
színenként), csomagolási egység 1000 db 

0 6 930 Ft 0 Ft 6 250 Ft 0 Ft 

  Összesen: 2 646 000 Ft Kedv: 2 377 750 Ft 

 

Beléptető eszközök  

 2 db kültéri forgóvilla, vonalkód-olvasó előkészítéssel, egy irányú vonalkód olvasóval 

 2 db lengőkapu, eseménynaplós távirányítóval 

 2 db vezérlő elektronika kültéri vonalkódos olvasóval 

 korlátelem, egyedi méretben 

 

Megnevezés Menny. Egységár Összesen 
Kedv. 

Egységár 
Kedv. 

Összesen 

[ATS-BFE-600] Enter 600 félmagas forgóvilla, két lábon 
álló, kompakt RFID olvasó beépítőkeret, rozsdamentes 
acél burkolat, fekete középrész 

2 730 800 Ft 1 461 600 Ft 511 875 Ft 1 023 750 Ft 

[ATS-BFE-005] Enter 600 opció - jegykezelő előkészítés, 
vonalkódolvasó fogadására, konzolokkal, használatot 
elősegítő információs ábrával (olvasót és vezérlőt nem 
tartalmaz) 

2 56 700 Ft 113 400 Ft 39 375 Ft 78 750 Ft 

[ATS-JHV-DC2] DC200 átjáró vezérlő 2 55 125 Ft 110 250 Ft 50 000 Ft 100 000 Ft 

[ATS-OVK-B2D] Beépíthető vonalkód olvasó 2D (QR 
kódhoz és kültéri felhasználáshoz) 

2 159 075 Ft 318 150 Ft 142 600 Ft 285 200 Ft 

[ATS-KTP-1AN] Tápegység 12V DC 1A (170x180x88mm 
fémdob., 1,2Ah akkumulátor hellyel) 

2 17 262 Ft 34 524 Ft 15 529 Ft 31 058 Ft 

[ATS-BLF-FLE] Fitt mechanikus lengőkapu, rozsdamentes 
acél, elektromos zárral 

2 389 025 Ft 778 050 Ft 350 438 Ft 700 876 Ft 

[ATS-OTE-VE1] Távirányító vevő egység Wiegand 
kimenettel (RFID) 

1 86 625 Ft 86 625 Ft 77 500 Ft 77 500 Ft 

[ATS-OTE-F2M] WRT-2+ Farpointe távirányító azonosító, 
2 gombos, MaxSecure kódolás 

1 8 253 Ft 8 253 Ft 7 440 Ft 7 440 Ft 

[ATS-BKR-AER] Korlátelem, egyedi méretben, 
rozsdamentes, megkezdett méterenként 

5 103 950 Ft 519 750 Ft 93 750 Ft 468 750 Ft 
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  Összesen: 3 430 602 Ft Kedv: 2 773 324 Ft 

  
Telepítés, rendszerélesztés munkadíja  

 Projektvezetés, rendszertervezés 

 Az eszközök telepítése 

 Rendszerélesztés 

 A felhasználók képzése 

 Kiszállás, szállítás 
Ajánlatunk nem tartalmazza az eszközök beton alapjának, védőcsövezésének elkészítését, a 
nyomvonal-építési és kábelezési munkákat és anyagokat. A szerver és a terminálok működéséhez 
pormentes és temperált helység szükséges. Ezek elkészítéséhez sémarajzot, műszaki tanácsadást 
biztosítunk. 

Megnevezés Menny. Egységár Összesen 
Kedv. 

Egységár 
Kedv. 

Összesen 

[ATS-SSZ-PVE] Projektvezetés 1 88 200 Ft 88 200 Ft 78 750 Ft 78 750 Ft 

[ATS-SSZ-BFE] Forgóvilla v. lengőkapu telepítése 
előkészített helyre (megfelelő betonalap és kábelezés 
szükséges) 

4 55 125 Ft 220 500 Ft 50 000 Ft 200 000 Ft 

[ATS-SSZ-AER] Korlátelem telepítése előkészített helyre 
megkezdett méterenként (megfelelő betonalap szükséges) 

5 20 822 Ft 104 110 Ft 18 750 Ft 93 750 Ft 

[ATS-SSZ-HW1] Hardverszerelés 48 6 930 Ft 332 640 Ft 6 250 Ft 300 000 Ft 

[ATS-SSZ-SZE] Rendszerélesztés, szoftverkonfiguráció 
óránként 

8 10 553 Ft 84 424 Ft 9 500 Ft 76 000 Ft 

[ATS-SSZ-AEU] Új adóügyi nyomtató élesítése, AEE 
megszemélyesítése, NAV adminisztráció – 
pénztárgépenként 

2 20 822 Ft 41 644 Ft 18 750 Ft 37 500 Ft 

[ATS-SSZ-SOK] Oktatás / alkalom (max. 4 óra és 3 fő) 2 37 800 Ft 75 600 Ft 33 750 Ft 67 500 Ft 

[ATS-SSZ-KKM] Kiszállási díj / km (Budapesten kívül) 
tartalmazza a szakember utazási időráfordítását is 

7 40 320 Ft 282 240 Ft 36 160 Ft 253 120 Ft 

  Összesen: 1 229 358 Ft Kedv: 1 106 620 Ft 

  
Projekt ár: 7 216 444 Ft 

 
Az ajánlat egyedi kedvezményt tartalmaz, kérjük bizalmasan kezelni! Az árajánlatban feltüntetett árak 
kizárólag a megjelölt feltételek és körülmény esetén, a jelen ajánlatban szereplő telepírési helyszínre 
érvényes (Site: Zánkai strand).  

Az árajánlat opcionális tételeket is tartalmazhat, amelyek nulla darabszámmal és egységárral 
szerepelnek, azaz a végösszeg nem tartalmazza.  

Amennyiben az ajánlatban nem került külön feltüntetésre, az ajánlati ár nem tartalmazza a beléptető 
eszközök helyének előkészítését, egyéb hardvereket, szoftvereket, kiegészítőket és szolgáltatásokat (pl. 
telepítés, nyomvonalépítés, kábelezés) még akkor sem, ha ezek a rendeltetésszerű használathoz 
szükségesek. Ezen eszközök és szolgáltatások biztosítása az árajánlat szerint Megrendelő feladatai 
közé tartoznak, amelyekre igény esetén szívesen adunk árajánlatot. Amennyiben a Megrendelő 
kivitelezésében készülnek az előbbiek, műszaki segítséget és sémarajzot biztosítunk.  

 
Szállítási és telepítési határidő 
Az eszközöktől és a rendszeregységektől függően előleg beérkezésétől számított 30 munkanap. 
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A fenti határidőt a munkaterület folyamatos és zavartalan rendelkezésre állása mellett tudjuk vállalni. 
A munkaterület rendelkezésére állása alatt értjük az alábbiakat: 

 átjárható és hozzáférhető nyomvonal a megfelelő keresztmetszetekkel, 

 szociális helyiségek, 

 zárható helyiség az anyagok, eszközök tárolására, 

 elektromos ellátás, 

 kivitelezési munkákhoz szükséges a minimum +7°C (benti) hőmérséklet, 

 minimum 1 parkoló hely biztosítása a munkavégzés közvetlen közelében, 

 a megfelelő minőségű szállítási útvonal biztosítása. 
 
Szolgáltatásainkat a lehető legnagyobb gondossággal végezzük, amely során kiemelten figyelembe 
vesszük a munkavégzés helyszínének fontosságát. Az esetlegesen okozott kárért felelősséget vállalunk, 
amely esetekben nem áll módunkban a következményi károkat is figyelembe venni. 
 
Garanciális feltételek 
Az ajánlatunkban szereplő eszközökre a beüzemeléstől számított 1 év teljes körű jótállást vállalunk. 
Karbantartási szerződés megkötése esetén a garancia kiterjeszthető. 
 
Fizetési feltételek, fizetési ütemezés 
Átutalás 8 nap. 
Megrendeléskor 50% megfizetése esedékes, a vállalkozási díj fennmaradó része átadás után. 
 
Az ajánlatban szereplő eladási áraink a vámot tartalmazó, ÁFA nélküli nettó eladási árak. 
 
Az ajánlati árunk nem ad lehetőséget esetleges ajánlattételi biztosíték, garanciális visszatartás vagy 
egyéb nem kalkulált költség megfizetésére, mint pl. telepítés közben igényelt áramfogyasztás, mosdó 
használat, stb. 
 
Érvényesség 
Az ajánlatban feltüntetett árak 1 hónapig érvényesek. 
 
Az ajánlat alapját, illetve terjedelmét érintő műszaki változtatás esetén ajánlati árunk és vállalási 
feltételeink változtatásának jogát fenntartjuk. Az ajánlat tartalmát készek vagyunk a Megrendelő további 
igényei szerint a későbbiekben rugalmasan változtatni. 
 
Jelen ajánlat tájékoztató jellegű, annak elfogadása az Anteus Kft. és az ajánlatkérő között jogviszonyt 
nem keletkeztet. Az ajánlat elfogadása esetén a felek a megállapodás részletes feltételeit külön 
szerződésben rögzítik. Az Anteus Kft. vállalja, hogy a hivatkozott szerződés megkötésére irányuló 
ajánlatában jogait és kötelezettségeit jelen ajánlat vonatkozó részeivel lényegében egyezően állapítja 
meg. 
 
Felmerülő kérdésekkel, illetve további pontosításokkal kapcsolatban továbbra is szívesen állok 
rendelkezésére.  
 
Budapest, 2016-03-23 
 
 Üdvözlettel: 
 
 

 Prokopp Iván 
Anteus Kft. 

 


