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Tisztelt Kivitelező!

Hivatkozva  Mogyoród  Nagyközség  Önkormányzat  Polgármestere  által  korábban  küldött

tárgyi ajánlattételi felhívásra, ezúton tájékoztatom, hogy az érdeklődő ajánlattevőkkel  2019.

november  12-én  megtartott közös  helyszíni  bejáráson  felmerült  kérdések  és  válaszaik  a

következők: 

A felhívásban, illetve annak mellékletében főbb helyszínekként megjelölt helyeken szeretné

az Önkormányzat mindenképpen megvalósítani a hozzáférési pontokat, de többlet forrást nem

kíván ráfordítani, így a kivitelezési helyszínek száma az ajánltok tartalmától függ.

Az internetet  a DIGI Kft. szolgáltatja az Önkormányzat,  valamint a Polgármesteri  Hivatal

számára, amelynek sávszélessége: 100Mbit/s / 100Mbit/s.

HÉV MOGYORÓD MEGÁLLÓHELY helyszín vonatkozásában:

• Forgalmi helyiségből lehet felvezetni a tetőre az eszközöket?
◦ Válasz: MÁV-HÉV minden segítséget, hozzájárulást megad a telepítéshez. A 

kivitelezőnek műszaki specifikációt és rajzot kell készítenie a kivitelezés módjáról 
és átadnia a MÁV-HÉV részére.

• Felső vezetők melletti oszlopok használhatóak?
◦ Válasz: MÁV-HÉV kültéri kábelt engedélyezi, de szigetelést pluszban kérnek. 

• Internet bekötési pont?
◦ Válasz: DIGI Kft. előzetes tájékoztatása szerint bárhova beköti. MÁV-HÉV 

szerint a forgalmi helyiségbe történhet. 
• Az egész állomás lefedése a cél?

◦  Buszmegálló célterület és a két fedett HÉV utasoknak szánt beálló. Nem az egész 
HÉV megálló lefedése a cél.

HÉV TÖLGYES MEGÁLLÓ helyszín vonatkozásában:
• Áram az állomás területén lévő elosztó dobozból lehetséges a MÁV-HÉV 

tájékoztatása szerint.
• Internet a Szentjakab park portaépületből áthúzott légkábelen keresztül vagy 

földkábellel, de a DIGI-nek nincs szolgáltatása a területen. Légkábel esetén a fák 
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gallyazásához a MÁV-HÉV hozzájárul, de a munkakezdés előzetes bejelentése 
szükséges. 

SPORTCSARNOK helyszín vonatkozásában:
• Lelátónál kábelcsatorna lehetséges? Át fúrni a falat lehetséges?

◦ Válasz: Lehetőség szerint ne legyen kábelcsatorna és a fal átfúrható a kábelek 
átvezetéséhez szükséges néhány centiméter átmérőjű védőcsövének 
elhelyezéséhez.

• Tűzszakasz határok vannak?
◦ Vannak. 

SZENT LÁSZLÓ TÉR helyszín vonatkozásában:
• Áramot honnan kapja? ELMŰ egyeztetést az önkormányzat csinálja?

◦ Válasz: Szükség esetén villanyóra telepítésére ajánlat a pályázati forráson felül 
tehető. ELMŰ (vagy más közműszolgáltatókkal) az egyeztetést a kivitelező végzi 
meghatalmazással. 

FŐ TÉR helyszín vonatkozásában: 
• Áramforrás:

◦ Rózsa utca 2- 4. szám alatt
◦ Rózsa utca 2- 4 előtt elosztó dobozból
◦ Dózsa György út 4 előtti elosztó dobozból 
◦ a gyalogos híd megvilágítását biztosító aljzatokból.

•  Külső helyszín tervezendő, mert a Rózsa utca 2- 4. szám alatti ingatlanra tervezett és
közbeszerzés  keretében  a  kivitelező  kiválasztására  irányuló  eljárás  lezárulta
bizonytalan.

• DIGI hova tud bekötni?
◦  Válasz: Rózsa utca 2- 4. szám alatti ingatlanra a DIGI nem tud internetet bekötni, 

így más szolgáltató kellene, míg a Dózsa György utca és a Kiss Ernő utca 
kereszteződésénél a cukrászda oldalába tudnának bekötni. 

OBER JÁNOS SPORTKÖZPONT
• Kamera vezetéken lehet internetet közvetíteni? (sávszélesség a kamerákon felül 30 

Mb/s)
◦ Válasz: A sportpálya területén jelen pillanatban a kamera rendszerhez szükséges 

mikrohullámú internet működik.
A mikrohullámú hálózat szolgáltatója 4G korlátlan internet elérést is tud 
biztosítani, amelynek sebesség maximum 100/50 Mb/s

◦ A DIGI a hálózat kiépítésétől elzárkózott, mivel a Rózsa utcában és a környéken 
nincs vezetékük.

• Fix áram van-e a lelátónál?
◦ Válasz: A lelátókon nincs közvetlen villamosenergia ellátás, ez kizárólag a világító

lámpa oszlopokban lehetséges.

Tájékoztatom továbbá, hogy az eljárásban érintett épületek helyszínrajzai és a pályázati kiírás,
az alábbi linkeken érhetik el: 

https://cloud.mogyorod.hu/index.php/s/txyqemEHdesAGLa 

https://cloud.mogyorod.hu/index.php/s/jToPFNSRqPXg68x 

Mogyoród, 2020. január 13.
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