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Műszaki leírás a  
„Korábban hatályos övezeti besorolások térképi digitalizálása” 

tárgyú beszerzési eljáráshoz 
 

Nyertes Ajánlattevő (Vállalkozó) feladata a korábbi, 1955. évtől – 1989. december 31-ig terjedő időszakra 
vonatkozóan a Budapest Főváros területén hatályos övezeti besorolások nyilvántartási térképeinek – a térképek, 
térképszelvények további minőségi romlásának elkerülése, valamint a tartalom megőrzése érdekében elvégzendő – 
szkennelése, digitalizálása nagyságrendben kb. 10.000 oldal tartalomban. 
 

Ezen térképek nagyrésze kerületenként könyvekbe van kötve, valamint egy részük spirálozott.  

A rosszabb minőségű térképek esetében a térképek lapokra vannak szétesve (szakadt és megtépődött). 

 

A tervlapok A3 méretnél nagyobbak, A2 méretnél kisebbek, kb. 10.000 oldal. Színes, lapszkennelésük szükséges. 

 

Segédtáblázat számszerűsített adatokkal: 

Megnevezés Oldalszám Típus 
Ábrázolás 
minősége 

Lapok 
mérete 

1937. évi térkép 71  kasírozott közepes 
A3-A2 
közötti 

1955-60 közötti terv 19 kasírozott  jó 
A3-A2 
közötti 

2/1959. sz. rendelete a 
Budapesti Városrendezési 
Szabályzatról 

10  hajtogatott térkép nagyon jó 
A3-A2 
közötti 

1027/1960. MT számú 
Általános Rendezési Terv 
Övezeti térképe 

1  
karton, függesztett, fali 
térkép 

közepes 
162x146 
cm 

2/1975. sz. rendelete az új 
Budapesti Városrendezési 
Szabályzatról 

1522  
bordó kötött kerületenkénti 
könyvsorozat, növekvő 
szelvényszámozás szerint 

nagyon jó állapotú 
A3-A2 
közötti 

2/1975. sz. rendelete az új 
Budapesti Városrendezési 
Szabályzatról, további 
sorozatok 

8450  

kerületenkénti 
könyvsorozatok, növekvő 
szelvényszámozás szerint, 
kötött, vagy spirálozott, 
vagy laponként  
 

változó, 
helyenként elég 
rossz minőségű, 
sok szakadt lappal 

A3-A2 
közötti 

 
Ajánlatkérői (megrendelői) igények: 

• színes szkennelés, 

• kizárólag lapszkenner alkalmazható a további állagromlás végett, 

• a szállítást és szkennelést követően az anyag állagromlása nem történhet meg, 

• a különböző tervek, a kerületenkénti bontások és a szelvények jól beazonosítható módon kerüljenek 

digitalizálásra. ,Amennyiben a dokumentumkötegnél (kerületenkénti könyv) nem azonosíthatók be a 

szelvényszámok akkor a lapok sorrendjében szükséges beszámozni. Abban az esetben, amikor a lapok 

beazonosíthatóak, azokat már a szelvényszámozás alapján szükséges elnevezni,  

• a sorrendben átadott, kerületenként növekvő szelvényszámozás megtartandó, ami a kimeneti fájlok 

elnevezésében egyértelműsíthető, 

• elvárt formátum: min. 300 dpi felbontású TIFF vagy PDF formátum, 1 példányban elektronikus adathordozón 

(pendrive vagy külső winchester) átadva 

• Ajánlatkérőnek a szerződés teljesítése során lehetősége van személyes konzultációra legalább két alkalommal, 

melyen az addig elkészült nyersanyagot megtekintheti, véleményezheti, és Nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő 

igényei szerinti indokolt javításokat, módosításokat a teljesítési határidőn belül a köteles elvégezni, 

• nyertes ajánlattevőnek a dokumentumok, térképek elszállításának időpontját egyeztetnie kell Ajánlatkérő 

szerződésben kijelölt kapcsolattartójával a szállítást megelőzően minimum 2 munkanappal korábban, 

• Nyertes ajánlattevőnek a rendelkezésére bocsátott dokumentumok, térképek állagának megőrzése érdekében 

különös gondosággal kell eljárnia mind a szállítás, mind a digitalizálás során, 

• Nyertes ajánlattevő a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, térképeket kizárólag a szerződés teljesítése 

céljából használhatja fel. 
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A segédtáblázatban szereplő, megközelítőleg 10.000 oldalas darabszám és az 1 darab nagyméretű 1027/1960. MT 

számú Általános Rendezési Terv Övezeti c. térkép mennyiségi adatai tájékoztató jellegűek.  

A szolgáltatás megrendelés – jelen műszaki leírásban szereplő – mennyiségi eltérése a + 3%-os értéket elérheti.  


