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Műszaki leírás a  

„Grafikai és irodai programcsomagok előfizetése 2022.”  

tárgyú beszerzési eljáráshoz 

 

 

A tárgyi beszerzési eljárás során Nyertes Ajánlattevő (Engedélyező) feladata Budapest Főváros 

Főpolgármesteri Hivatal, mint Ajánlatkérő (Felhasználó) részére az alábbiakban felsorolt szoftverek 

licencének szállítása jelen Műszaki leírásban és a szerződéstervezetben foglaltak szerint. 

I.) Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal számára beszerzendő termékek és az azokra 

vonatkozó műszaki elvárások: 

1.) Adobe Photoshop CC licenc (1 éves előfizetés megújítás, többnyelvű- magyar) 

• Pixel alapú képszerkesztés, fényképfeldolgozás és tervezés 

• Fényképek, illusztrációk és 3D alkotások létrehozása, tökéletesítése 

• Rajztáblák, rétegek kezelése 

• Görbületrajzoló toll eszköz 

• Tárgy kijelölése funkcióval (egyetlen kattintással kijelölhető a képen a kiemelkedő objektum) 

• Beépülő segédprogramok használata 

• Életlenítés, zaj visszaállítás, bemozdulás okozta életlenség mérséklése 

• Panoráma-egyesítés 

• Intelligens segédvonalak használata 

• Perspektivikus hajlítás 

 

2) Adobe Illustrator CC licenc (1 éves előfizetés, többnyelvű-magyar) 

• Pixel alapú képszerkesztés, fényképfeldolgozás és tervezés 

• Fényképek, illusztrációk és 3D alkotások létrehozása, tökéletesítése 

• Rajztáblák, rétegek kezelése 

• Görbületrajzoló toll eszköz 

• Tárgy kijelölése funkcióval (egyetlen kattintással kijelölhető a képen a kiemelkedő objektum) 

• Beépülő segédprogramok használata 

• Életlenítés, zaj visszaállítás, bemozdulás okozta életlenség mérséklése 

• Panoráma-egyesítés 

• Intelligens segédvonalak használata 

• Perspektivikus hajlítás 

• Vektorgrafikai képszerkesztés, grafikák, ikonok, könyvillusztrációk és plakátok megalkotásához 

• Emblémákat és ikonokat készíthet alakzatokból és színekből. Tipográfiákat készíthet, szabad 

kézzel rajzolhat, ezenkívül grafikákat vázolhat fel és színezhet át. 

• Logótervezési eszközkészlet 

• Egyéni betűtípus, betűkép tervezés 

• Hatékony infografikai tervező modellek 

• Egyedi banner designok létrehozása 

• Asztali gépen, iPaden és offline módban is dolgozhat. Minden fájl szinkronizálódik a felhőbe, így 

mindig onnan folytatható a munka, ahol abbahagyta. 

 

3.) Adobe InDesign CC licenc (1 éves előfizetés megújítás, többnyelvű- magyar) 

Kiadvány-, újságszerkesztés 
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• Poszterek, szórólapok, brosúrák, könyvek szerkesztése 

• Táblagépekre szánt tartalmak szerkesztése 

• Adobe Stock integráció 

• Képek táblázatba illesztése 

• Árnyékolás hozzáadása bekezdésekhez 

• Photoshop-ban, Illustrator-ban létrehozott színtémák beintegrálása 

• ePUB exportálás 

• Dokumentum exportálása külön PDF-oldalakként. 

 

4.) Adobe Creative Cloud for teams - All Apps licenc (1 éves előfizetés megújítás, többnyelvű- 

magyar) 

• Alkalmazás és szolgáltatás csomag, amely tartalmazza az Adobe összes kreatív CC szoftverét, 

és a kiegészítő szolgáltatásokat 

 

o Photoshop - 3D-s munkára, fotózásra, videóra szánt képek szerkesztése, módosítása  

o Illustrator - Vektoros grafikai szerkesztés 

o InDesign - Kiadványszerkesztés 

o Acrobat Pro - PDF tartalmak megtekintése, kezelése 

o Muse - Honlap tervezés kódolási tudás nélkül 

o Dreamweaver - Honlap tervezés és menedzselés 

o Animate – Vektor-animációs tervezés 

o Fireworks – Grafikák készítése weboldalakhoz 

o Premiere Pro - Natív videó-szerkesztés és -vágás film, tévé és webes célra 

o After Effects - Filmes (tévé, net) mozgó grafika, animáció, vízuális effect szerkesztés 

o Audition - Hangrögzítés, -keverés és helyreállítás 

o Bridge - Fájlok és alkotások (Adobe) közös tárhelye lokális eléréshez 

o SpeedGrade -Vizuálisan egységes videók készítése 

o Prelude - Metaadat alapú videó-kezelés 

o Encore – professzionális DVD készítés 

o Media Encoder - Professzionális videó konvertálás 

o Typekit - több ezer betűcsalád használata 

o Story Plus - Közösségi szövegíró, jelentés-készítő és időzítő eszköz 

 

• Szinkronizálja és a felhőben tárolja a fájlokat, amelyek így könnyen megoszthatók és elérhetők 

bármilyen készülékről 

• Készíthetőek mobilalkalmazások az iOS és Android áruházakba, valamint közzétehetik, 
kezelhetik és üzemeltethetik webhelyeiket 

5.a) Adobe Acrobat Pro 2020 MLP örökös upgrade (többnyelvű-magyar) 

• PDF tartalmak megtekintése, kezelése és kommentelése személyi számítógépeken és mobil 

eszközökön 

• PDF-ek előállítása bármilyen nyomtatásra alkalmas szoftverből 

• PDF-ek készítése, védelme és továbbítása Windowsos Office alkalmazásokban 

• Több PDF kombinálása egyetlen PDF-ben 

• Képek és szövegek szerkesztése egy PDF-en belül 

• PDF-ek konvertálása Word, Excel vagy PowerPoint formátumba 

• PDF-ek konvertálása JPG, TIFF vagy PNG formátumba 

• A dokumentumban lévő fényképek javítása 
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• Dokumentumok beolvasása, szövegfelismerés és átalakítása kereshető PDF szöveggé 

• Oldalak beillesztése, törlése és sorrendezése egy PDF-en belül 

• Űrlapok kitöltése, aláírása és küldése személyi számítógépen 

• Papír alapú és Word dokumentumok átalakítása PDF űrlappá 

• PDF dokumentumok véleményezése, összegyűjtése egyetlen PDF fájlba 

• PDF-fájlok automatikus optimalizálása a kisebb méret érdekében, illetve egyéni beállítások 

alkalmazása 

• A PDF-dokumentumok két verziójának összehasonlítása és a különbségek kiemelése 

  5.b) Adobe Acrobat Pro MLP licenc (1 éves előfizetés, többnyelvű-magyar) 

• Mindenféle PDF-tartalom megtekintése és kezelése 

• PDF-fájlok készítése az összes nyomtatni képes alkalmazásban 

• PDF-fájlok exportálása Microsoft Office-formátumokba böngészőben vagy mobil eszközön 

• Több dokumentum összefűzése egy PDF-fájlba 

• Compare Files: PDF két verziójának összehasonlítása az összes eltérés összesítése 

• Másolás- és szerkesztésvédelemmel ellátott PDF-fájlok készítése a Microsoft Word 

alkalmazásban 

• Acrobat Reader mobilapp: PDF-dokumentumok mobileszközön való konvertálása, szerkesztése 

és aláírása  

• Jogérvényes elektronikus vagy digitális aláírások kezelése és aláíratása. 

• Űrlapok kitöltése, aláírása, válaszok nyomon követése valós időben 

• Multiplatformos: Windows és MacOSX támogatás. 

 

II.) A termékekre vonatkozó mennyiségi elvárások: 

Termék neve Mennyiség 

1.) Adobe Photoshop CC licenc (1 éves előfizetés megújítás, többnyelvű-
magyar) 

8 darab 

2.) Adobe Illustrator CC licenc (1 éves előfizetés, többnyelvű-magyar) 

 
2 darab 

3.) Adobe InDesign CC licenc (1 éves előfizetés megújítás, többnyelvű-
magyar) 

7 darab 

4.) Adobe Creative Cloud for teams - All Apps licenc (1 éves előfizetés 
megújítás, többnyelvű- magyar) 

9 darab 

5.a) Adobe Acrobat Pro 2020 MLP örökös upgrade (többnyelvű-magyar) 20 darab 

5.b) Adobe Acrobat Pro MLP licenc (1 éves előfizetés, többnyelvű-magyar) 30 darab 
 


