
 

 

AJÁNLAT 

Az INTERMAP Kft. nagy örömmel küldi meg ezt az ajánlatot Önöknek, hogy a legkorszerűbb felmérési 

és térinformatikai technológiák felhasználásával elkészítse Szada Nagyközség további 29 kilométeres 

úthálózatának felmérését és az adatok feldolgozását.  

AJÁNLATUNK 

Feladat leírása Nettó összeg 

Szada Nagyközség közút további 29 kilométer hosszú úthálózatának 
felmérése 

• Mesterséges Intelligencia által meghatározott közúti jelzőtáblák 
típusának és pozíciójának meghatározása 

• Lefolyók, tűzcsapok, forgalomirányító fényjelző készülékek és 
csomópontok pozíciójának meghatározása 

• Közterületen elhelyezett hirdetőtáblák, elárusítóhelyek, utcabútorok 
(virágláda, pad) pozíciójának meghatározása 

• Két csomópont közötti útszakaszok felrajzolása  

• A közút azonosító adatai: utcanév, helyrajzi szám - Földmérési 
alaptérkép alapján 

• Az útszakaszok hosszadatai  

• A közút hálózati szerepköre (útkategória) (Ingatlan vagyonkataszter 
tartalma szerint)   

• A jellemző burkolatanyag  

•  A víztelenítés módjának jellege (Ingatlan vagyonkataszter tartalma 
szerint) - árok jelenléte, lefolyó jelenléte 

• A közvilágítás adatai - közvilágítás megléte (igen/nem)  

• A kerékpárutak, gyalog- és kerékpárutak megléte (igen/nem), valamint 
burkolata, amennyiben a felmért útról ez látszik, vagy az ingatlan 
vagyonkataszter tartalma szerint 

• A járdák és gyalogutak megléte (igen/nem), valamint burkolata, 
amennyiben a felmért útról ez látszik, vagy az ingatlan vagyonkataszter 
tartalma szerint 

• A térburkolat adatai (szélességi méret) – amennyiben az ortofotó 
rendelkezésre áll. 

• Magassági korlátozás megléte (igen/nem), szélességi korlátozás 
megléte (igen/nem)  

• A kiépített utak teherbírása, legalább a belterületi I. és II. rendű 
főutakról (Az ingatlan vagyonkataszter tartalma szerint.) 

• A közúthálózat forgalmi rendje (egyirányú, vagy kétirányú) 

• Az útburkolati jelek épsége (1, 2 és 3 osztályzattal értékelve) 

• A kiépített utak felületi épsége (1, 2 és 3 osztályzattal értékelve) 

A kijelölt gyalogos-átkelőhelyek adatai: 

• A gyalogos-átkelőhely közúti jelzései, valamint útburkolati jeleinek 
pozíciója, típusa 

• A gyalogos-átkelőhely megvilágítása (igen/nem) 

• A gyalogos felállóhely kiépítettsége 

• Gyalogos-korlátok 

• A mozgáskorlátozottak számára kialakított járda-, illetve útszegély-
lesüllyesztés 

1.000.000.- 



 

 

Az árak a javaslat keltétől számított 10 napig érvényesek. 

Megjegyzés, részletek: 

Szada 19 kilométernyi úthálózatának felmérését követően további 29 kilométernyi úthálózat 
felmérése és kiértékelése adunk ajánlatot, ami azt jelenti, hogy a 29 kilométer feldolgozását 25 
kilométernyi OPTIMUM csomag árában állapítjuk meg.  

A kedvezményes ár a 2022-es évben való teljesítés esetén érvényes.  

SZOLGÁLTATÁS KÖLTSÉGE  NETTÓ ÁR 

Felmérés ECO csomag 27 500 Ft/km 

Feldolgozás OPTIMUM csomag +12 500 Ft/km 

Feldolgozás OPTIMUM+ csomag +16 500 Ft/km 

A végrehajtás határideje 

A projektet a megrendeléstől számított 30 napon belül valósítjuk meg. 

Ha az ajánlattal kapcsolatban kérdésük van, kérjük bátran forduljanak hozzánk emailben vagy 

telefonon, amikor Önöknek alkalmas.  

Budapest, 2022. november 28. 

 

Köszönjük a megkeresésüket, 

Tisztelettel: 

 

 

Nikl András István 

Ügyvezető 

 

 


