
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

amely, létrejött egyrészről

a Zuglói Közbiztonsági non-profit Korlátolt felelősségű társaság (székhelye: 1145 
Budapest, Laky Adolf u. 36., cégjegyzékszáma: 01-09-952-185, adószáma: 23084454-2-42, 
bankszámlaszáma: 16200120-18521205 képviseli: Kovács Csincsák László ügyvezető), mint 
Üzemeltető (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről

az ERANDO Kft. (székhely: 1149 Budapest, Angol u. 77. cégjegyzékszám: 01-09-668279, 
adószáma: 12350508-2-42 bankszámlaszám: Budapest Bank Nyrt. 10100840-63060200
01002000 szerz. szám: 3107/2602/2014. képviseli: Kandolka Károly ügyvezető), mint 
Vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó)

együtt Szerződő Felek (a továbbiakban Szerződő Felek) között

alulírott helyen és napon, az alábbi feltételek szerint:

I.
Előzmények

1. Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 
Harmadik rész VI. fejezete alapján általános egyszerű közbeszerzési eljárást indított 
„Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő térfigyelő 
kamerarendszer 151 db kamera, a rendőrségi mobilkonténer és a térfigyelő gépjármű 
video berendezései a hozzá tartozó tárgyi eszközök és a térfigyelő rendszer működéséhez 
szükséges adatátviteli rendszer karbantartása és technikai üzemeltetése” tárgyban.

2. Megrendelő a hivatkozott eljárásban az eljárás nyertesévé Vállalkozót hirdette ki.

II.
Szerződés tárgya

1. Vállalkozási szerződés keretében Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 
tulajdonában lévő térfigyelő kamerarendszer 151 db kamera, a rendőrségi mobilkonténer 
és a térfigyelő gépjármű video berendezései a hozzá tartozó tárgyi eszközök és a térfigyelő 
rendszer működéséhez szükséges adatátviteli rendszer karbantartása és technikai üzemeltetése 
a Vállalkozó által benyújtott ajánlat alapján meghatározottak szerint, a szerződés 1. számú 
mellékletében szereplő helyszíneken.

2. Vállalkozó a karbantartási és technikai üzemeltetési feladatait a III. 8. pont szerint a 
Megrendelővel, mint a térfigyelő rendszer üzemeltetőjével együttműködve látja el.



IIL
A Szerződés tartalma

1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja a jelen szerződés II. pontjában 
meghatározott karbantartási és technikai üzemeltetési tevékenység ellátását. Vállalkozó 
kötelezettséget vállal arra, hogy a szolgáltatást a Megrendelő utasításainak, a hatályos 
jogszabályoknak és a jelen szerződésnek megfelelően látja el.

2. Vállalkozó a karbantartási feladatok keretében havi rendszerességgel ellátja a térfigyelő 
rendszer karbantartását és hibajavítását, aminek műszaki tartalma kiterjed

a) a berendezések mechanikai állapotának időszakos felülvizsgálatára,
b) perifériális eszközök belső tisztítására,
c) tesztprogramok futtatására,
d) meghibásodott részegységek kijavítására, szükség esetén kicserélésére, valamint a 

kicserélt részegységeknek a hibájából vagy szakszerűtlen összeszereléséből adódó és 
szavatossági időn belül történő kijavítására vagy kicserélésére (Ptk. 305. § - 311/A. §).

3. Vállalkozó 2. pontban meghatározott feladatai részletesen az alábbiak:

3.1. Kültéri kamerák esetében:
a) a berendezés tisztítása, különös tekintettel az üvegfelületekre,
b) belső elektronikus elemek szemrevételezése, esetleges égés, elszíneződés, 

sérülés felfedése,
c) kameraház fűtőbetétjének ellenőrzése, hő-érzékeléssel, szükség esetén 

szakadás vizsgálattal,
d) videojel szintjének ellenőrzése a hálózati gyűjtőpontokban, szükség esetén 

beállítása,
e) kamera beállítási paraméterek ellenőrzése, járőrútvonalának beállítására vagy 

módosítására
e) kameraállomás rögzítő elemeinek ellenőrzése, csavarok utána húzása, korrózió 

elleni védelem elvégzése;

3.2. Digitális rögzítő esetében:
a) a berendezés külső portalanítása, tisztító folyadékkal történő tisztítása,
b) a berendezéshez csatlakozó kábelek oldható csatlakozóinak ellenőrzése, 

kontakthibák kiszűrése,
c) funkcionális vizsgálat vezérlésének ellenőrzése (monitorok, magnó, kamera 

kimenetek), software ellenőrzése, pontatlanságok módosítása (dátum, idő);

3.3. Monitor esetében:
a) berendezés külső portalanítása, tisztító folyadékkal megtisztítása. A szabályozó 

szervek (potenciométerek) elektronikus kenőanyaggal történő kezelése, 
tisztítása.

b) kezelő egységek funkcionális működésének, szabályozási tartományainak 
ellenőrzése (sor, kép szinkronok és méretek)

c) PAL-SECAM jelgenerátor segítségével meg kell vizsgálni a képgeometria 
beállítását. Hiba esetén a beállítást módosítani kell, ellenőrizve a kezelő 
szervek helyes működését.



3.4. Vállalkozó a meghibásodott részegységeket kijavítja, amennyiben kijavítani nem lehet 
vagy aránytalanul magas költségen lehet, akkor kicseréli. A kicserélt új részegységek 
hibájáért vagy szakszerűtlen összeszereléséért a Vállalkozó a Ptk. kellékszavatosságra 
vonatkozó rendelkezései szerint felelősséggel tartozik. A szavatossági jogok érvényesítésére 
(szavatossági kifogás, szavatossági idő, stb.) a Ptk. szabályai az irányadók.

4. Vállalkozó a karbantartási feladatok keretében ellátja a videó-megfigyelő rendszer és 
központja karbantartását és hibajavítását.

5. Vállalkozó biztosítja a 24 órás szerviz felügyeletet és a hibabejelentéstől számított 8 órán 
belül megkezdi a javítási munkálatokat.

A Vállalkozó a javítási munkálatokat az alábbiak szerint végzi:
1. A hibabejelentéstől számított 2 munkanapon belül a Vállalkozó írásban tájékoztatja a 

Megrendelőt a hiba okáról.
2. A hibabejelentéstől számított 5 munkanapon belül a Vállalkozó árajánlatot küld a 

javítás költségéről a Megrendelőnek.
3. A javítási munkálatok átvételét a Megrendelő és a Vállalkozó átadás-átvételi 

jegyzőkönyvben rögzítik.
4. A Vállalkozó a javítási munkák teljesítési igazolását csak az aktualizált gyári szám 

nyilvántartás és aktualizált helyszín és összefíiggési rajzok valamint a leszerelt 
eszközök Megrendelőnek történő átadása után nyújthatja be.

6. Vállalkozónak a technikai üzemeltetés keretében biztosítani kell a folyamatos telefonos 
kapcsolatot a térfigyelő központ és a Vállalkozó székhelye/telephelye között.

7. Vállalkozó a karbantartási és technikai üzemeltetési feladatok ellátása során, éves szinten 
biztosítja a térfigyelő kamerák és a hozzá tartozó tárgyi eszközök, valamint az adatátviteli 
berendezések 95%-os üzembiztonságát.

8. Vállalkozó nyilvántartást vezet a térfigyelő rendszer eszközeinek gyári számairól. A 
nyilvántartásban szereplő gyári számok hitelességéért a Vállalkozó felel. A gyári számokat 
érintő változásokat a Vállalkozó köteles vezetni és a nyilvántartást aktualizálni.

9. A Vállalkozó köteles ütemtervet készíteni a karbantartási munkálatokra vonatkozóan. Az 
ütemtervet negyed éves bontásban kell elkészíteni mely, tartalmazza a karbantartás tervezett 
időpontjait és helyszíneit. Az ütemtervet a Vállalkozó legalább 5 munkanappal a karbantartás 
megkezdése előtt elküldi a Megrendelő részére.

10. Vállalkozó karbantartási és technikai üzemeltetési feladatai ellátása során a térfigyelő 
rendszer üzemeltetését biztosító Megrendelővel tart kapcsolatot.

10.1. Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint végzi a 2.-9. pontokban nevesített feladatait,

10.2. Vállalkozó köteles tűrni, hogy a Megrendelő ellenőrizze
a) a térfigyelő rendszer éves 95%-os üzemképességének szinten tartását,
b) a karbantartási feladatok 5. pont szerinti ellátását,
c) a technikai üzemeltetés folyamatosságát;



10.3. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót a térfigyelő rendszer részegységének 
meghibásodásáról, javításának vagy cseréjének szükségességéről.

IV.
A szerződés teljesítése, határidő

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésben meghatározott 
feladatokat 2015. január 1-től 2015. december 31-ig kell a szerződéses feltételekben 
meghatározottak szerint teljesíteni.

2. Megrendelő a munkaterületet legkésőbb jelen szerződés aláírásától számított 3 
munkanapon belül Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

V.
A vállalkozói díj, fizetési feltételek

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a jelen szerződésben 
meghatározott megbízási tevékenység ellátásáért összesen

nettó 579.350,- Ft/hó

vállalkozói díj illeti meg.

A vállalkozói díj magában foglalja a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás teljes ellenértékét, 
valamint a szerződés szerinti feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült valamennyi 
költségét és készkiadását, kivéve a térfigyelő rendszer azon részegységeinek garancián kívüli 
cseréjét, amely meghibásodását javítással nem lehet elhárítani. A részegységek kicserélésével 
járó költségeket a Megrendelő fedezi.

2. A Vállalkozó számla kiállítására a teljesítés igazolás alapján jogosult az alábbiak szerint:

A karbantartási és technikai üzemeltetési feladatok elvégzéséről a szakmai teljesítésigazolást 
Megrendelő ügj^ezetője állítja ki a Kbt. 305. § (1) bekezdésben megállapított határidőn belül 
(15 nap).
A teljesítésigazolás alapján a vállalkozási díjat Vállalkozó részére havonta utólag utalja át a 
Megrendelő a Kbt. 305. §- ban foglaltak szerint.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a vállalkozói díj a szerződés teljesítése során 
kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között sem változtatható.

3. Megrendelő 8 napot meghaladó fizetési késedelem esetén késedelmi kamatot köteles 
fizetni. A késedelmi kamat alapja a kiegyenlítetlen számla bruttó értéke, mértéke a Ptk. 
301/A.§ (2) bekezdése szerint meghatározott mérték.



VI.
Szerződésszegés

1. Ha Vállalkozó szerződésszegést követ el, késedelmesen vagy hibásan teljesít, kötbér 
fizetésére köteles:

II HÉ (■'frtrii ‘
_________ ,

esetén a kötbér mértéke napi 10 000 Ft;
- hibás teljesítés esetén a kötbér mértéke 50 000 Ft.

A kötbér kifizetése nem mentesíti a Vállalkozót az általa okozott károk megtérítése és a 
szerződésszerű teljesítés alól.

2. A Vállalkozó az általa biztosított szolgáltatás teljesítése során a VII. pontban foglaltak 
figyelembe vételével kártérítési felelősséggel tartozik Megrendelővel, illetve annak 
alkalmazottaival szemben mindazon károk tekintetében, melyek a jelen szerződésen alapuló 
kötelezettségei megszegésének következtében keletkeztek.

A Vállalkozó felelőssége kiterjed azokra a károkra is, amelyek a Vállalkozó 
alkalmazottjának vagy közreműködőjének jogellenes magatartásából származnak.

3. Szerződő felek mentesülnek a szerződésszegés következményei alól, ha

• bizonyítják, hogy a késedelem a másik szerződő fél nem szerződésszerű teljesítésére 
vezethető vissza;

• bizonyítják, hogy kötelezettségeiket az érdekkörükön kívül eső olyan ok vagy 
körülmény miatt nem tudja(ák) teljesíteni, amelyet semmiféle módon vagy eszközzel 
nem lehetett elhárítani (vis maior). Vis maior esetén a kötelezettsége teljesítésében 
akadályozott szerződő fél a másik szerződő felet a vis maior beálltáról és 
megszűnéséről haladéktalanul értesíteni köteles.

VII.
Felelősségbiztosítás

1. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésben meghatározott karbantartási tevékenység 
ellátásához szükséges hatósági engedélyekkel,, illetve általános és szakmai 
felelősségbiztosítással rendelkezik.

2. A Vállalkozó a szakmai felelősségbiztosítási szerződése alapján a biztosító a Megrendelő 
felé, a Vállalkozó által a jelen megbízás tárgyát képező tevékenység körében okozott minden 
olyan károkozásáért, amelyért a Vállalkozó jogszabály szerint felelős, káronként 10 millió Ft 
értékhatárig, éves szinten 25 millió Ft értékhatárig áll helyt.

3. Vállalkozó köteles haladéktalanul tájékoztatni Megrendelőt a hivatkozott 
felelősségbiztosítási szerződés feltételeiben bekövetkező változásokról.



VIII.
Vegyes rendelkezések

1. Szerződő Felek között közvetlen kapcsolattartásra jogosult személyek:

Megrendelő részéről: Csillag Endre műszaki igazgató Tel.:
Vállalkozó részéről: Farkas Richárd szervizvezető: Tel.:

2. Vállalkozó a szerződés szerinti feladatok teljesítése során a Megrendelőtől átvett 
dokumentumokat a Megrendelővel, vagy annak ügyfelével kapcsolatos információkat üzleti 
titokként kezeli, megőrzi, azt a Vállalkozó nem használhatja fel sem maga, sem harmadik 
személy javára. írásos dokumentumokat a szerződés szerinti feladatok teljesítését követően 
Megrendelőnek visszaszolgáltatja.

3. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés tárgyára vonatkozóan vele szemben semminemű 
összeférhetetlenség nem áll fenn. Kötelezettséget vállal továbbá arfa is, hogy a jogviszony 
fennállásának időtartama alatt szakmai függetlenségét megőrzi, és nem vállal olyan feladatot, 
amely a szerződés szerinti feladatok teljesítésével összeférhetetlen lenne.

4. Jelen szerződés megszűnik:
a) valamelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, 

a felek közös megegyezéséve,
bármelyik fél részéről a másik félhez intézett erre irányuló írásbeli jognyilatkozattal, 
30 napos határidővel, hónap végére történő fehnondással; a Vállalkozó a felmondási 
határidő leteltéig köteles a vállalkozás keretébe tartozó valamennyi szüksége feladatot 
ellátni.
mindkét szerződő felet megilleti a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén az 
azonnali hatályú felmondás joga,
Megrendelő a Vállalkozó felelősségbiztosításának bármely okból történő megszűnése 
esetén jogosult jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani.

b)
c)

d)

e)

Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha

a) Vállalkozó karbantartási vagy technikai üzemeltetési feladatát - anélkül, hogy 
késedelmét az akadály elhárultát követően haladéktalanul és alapos okkal kimentette 
volna - határidőben nem teljesítette,

b) Vállalkozó karbantartási vagy technikai üzemeltetési feladatát Megrendelő vagy 
Tulajdonos felhívása ellenére nem szerződésszerűen teljesíti,

c) Megrendelő fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget,
d) Megrendelő a vállalkozási szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges iratanyagot 

nem bocsátja Vállalkozó rendelkezésére.

5. Vállalkozó a felmondási határidő végéig köteles valamennyi, a jelen szerződés kapcsán 
Megrendelő által rendelkezésére bocsátott és a szerződés szerinti feladatok ellátása során 
keletkezett iratanyagot - tételes iratjegyzékkel ellátva - Megrendelő részére átadni. Ez 
esetben Vállalkozó a felmondási határidő végéig elvégzett tevékenysége ellenértékét a 
szerződés szerinti feladatok egészéhez viszonyított arányában, végszámlában jogosult 
érvényesíteni.



6. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul a jelen szerződés főbb 
adatainak az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII, törvény 15/B. §-a szerinti 
(„Üvegzseb”), illetve az annak felhatalmazása alapján meghozott önkormányzati rendelet 
szerinti közzétételéhez.

7. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 1989. évi 
XXXVIII, törvény 2. §-ának (9) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék 
vizsgálhatja az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az 
államháztartás alrendszereinek vagyonát érintő szerződéseket a megrendelőnél, a megrendelő 
nevében vagy képviseletében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint 
azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá 
a szerződés teljesítésében közreműködő valamennyi gazdálkodó szervezetnél. A felek 
tudomásul veszik, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 81. §- ának 
(4) bekezdése értelmében az, aki az államháztartás valamely alrendszerével pénzügyi, illetve 
üzleti kapcsolatot létesít, kérésre köteles a jogviszonnyal összefüggő és a közérdekből 
nyilvános adatokra vonatkozóan tájékoztatást adni, valamint azt, hogy a költségvetési 
pénzeszközök felhasználásának nyilvánosságára tekintettel a szerződés lényeges tartalmáról a 
tájékoztatás üzleti titok címén nem tagadható meg.

8. Szerződő Felek a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében messzemenően 
együttműködnek, az esetlegesen keletkezett vitáik elintézését közvetlen tárgyalások útján 
kísérlik meg.

9. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő vitás kérdések 
rendezését elsődlegesen békés úton, tárgyalások során kísérlik meg rendezni, és csak ennek 
sikertelensége esetén fordulnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vagyonvédelmi tevékenységre 
vonatkozó jogszabályok, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók.

11. Jelen szerződés 7 (hét) oldalból és 4 (négy) egymással szó szerint mindenben megegyező 
eredeti példányban készült - melyből 2 (kettő) példány Megrendelőt 2 (kettő) példány 
Vállalkozót illeti meg, és amelyet Szerződő Felek armak elolvasása és értelmezése után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2015. január 2.

Zuglói Közbiztonsági 
Non-Profit KFT J)

1145 Budapest. Laky Adolf u. 36. 
X—yo£r,\ 230M54-2-42

. ^ M:;űa:i952185

Megrendelő

1149 Budapest, Angol utca 77. 
Telefon/fax: 383-3385 

Adószám: 12350508-2-42 
Cégjegyzékszám: 01-09-668279 
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KAM sxám Kamera hely
Városliget

Dózsa György út
101 Felvonulási-Ajtósi
102 Felvonulási-Dembinszky
103 Focipálya
104 Játszótér
105 Peterdy
106 Regnum Marium
107 56-os emlékmű 2

Műcsarnok
108 56-os emlékmű 1
109 Benczúr u
110 Műcsarnok
111 IFO Pavilon

Állatkerti köriut
112 Hősök tere
113 Robinson étterem
114 Gundel étterem
115 Állatkert főbejárat
116 Lizse cukrászda
117 Állatkert játszótér
118 Ahneak tai szobor
119 Állatkerti S Pavilon
120 Cirkusz
121 Vidámpark Főbejárat
122 Széchenyi kert
123 Hermina-Kós

V árosli^eti körút
124 Kós-Vajdahunyad
125 Kós-Városliget
126 Városliget Paál László
127 Sörsátor
128 Városliget Focipálya
129 Városliget-Zichy
130 Hermina-Zichy
131 Közlekedési Múzeum
132 Peesa főbejárat
133 Szabadtéri színpad
134 Napozórét

/ Stefániá-Tbököly /
201 Dózsa 1-3
202 Stefánia-I^úság

- 203^ ' , ' Thököly-Stefánia
204 Thököly-Cházár
205 ; ci ‘ Ajtósi-Stefánia(elte tető)



206 Ilka-Cserei
Mexikói út

301 BVSe parkoló
302 Szönyi-Mexikói
303 Parkoló-Mexikói
304 Parkoló-Kolumbusz
305 Mexikói-Erzsébet királyné

Bosnyák-Geodézia
401 Geodézia
402 Bosnyák Templom
403 Csömöri Buszmegálló
404 Piac Bejárat
405 Piac Hátul
406 Piac
407 Piac Parkoló
408 Piac parkoló hátul
409 Bácskai
410 Tisza István tér
411 Bosnyák parki
412 Bosnyák park2
413 Nagy Lajos király u. - Kerékgyártó u. kereszteződés
414 Jávorka u. - Lőcsei u

Füredi lakótelep
501 BKV leszálló
502 BKV forduló
503 Örs vezér Gomba
504 Sörpatika
505 Zalán u.
506 Kántomé sétány
507 Ond Vezér-Kántomé
508 Ond Vezér 1-3
509 Ond Vezér 5-7 hátul
510 Ond Vezér 5-7 Iph
511 Ond Vezér 9-11 hátul
512 Ond Vezér 9-11 Iph
513 Ond Vezér 13-15 hátul
514 Ond Vezér-Zalán
515 Almos Vezér tér
516 Ond Vezér 19
517 Ond Vezér park
518 Ond Vezér-Szentmihályi
519 Füredi-Ond Vezér
520 Füredi 7-9
521 Füredi 9-11
522 Füredi 15^



523 Szentmihályi 20
524 Gvadányi-Rátót
525 Gvadányi 54
526 Gvadányi-Remény
527 Gvadányi 46
528 Gvadányi 38
529 Csertő park Civil ház előtt
530 Móra Ferenc Ált. isk.
531 Nagy Lajos király u. 37/a (Mályva tér és környéke)

Bolgárkertész
601 Padlizsán 19-el szemben.
602 Padlizsán u. - Szerván u. sk.
603 Bánki Donát u. - Szerván u.
604 Bolgárkertész u. 3/A szemben
605 Kerepesi u. 76/C előtt
606 Padlizsán 9-el sarok
607 Bolgárkertész u. 13/B előtt
608 Bolgárkertész u. 15/C előtt
609 Kerepesi u. 78/C előtt
610 Kerepesi u. 78/E előtt
611 Bolgárkertész u. 19 előtt
612 Bolgárkertész u. 56 előtt
613 Ösvezér tér 4 előtt
614 Bolgárkerék
615 Kerepesi út 80.
616 Pillangó park 12/a
617 Várna u. - Tábornok u.
618 Pillangó u. 10 - Fogarasi u.
619 Pillangó park 4/b
620 Wass Albert tér (Hunyadi János Ált. isk. környéke)
621 Pillangó park 3-5 (Sylvester János gimnázium)

ABl Bázispont
AB2 Bázispont
AB3 Bázispont

701 Jemey u. 70.
702 Adria stny. - Jemey u.
703 Répásy M. u. 1.
704 Lengyel u. - Pitvar u.
705 Jemey u. ■ Lengyel u.
706 Adria sétány. 4 - Csemus u. - Lengyel u.
707 Lengyel u. - Német I. ált. iskola.
708 Lengyel u. - Csemus u.



709 Adria sétány 10/c.
710 Adria sétány 10/i.
711 Adria sétány 6-8. között
in Adria sétány 8.
713 Adria sétány
714 Vezér u. -Egressy u.
715 Nagy Lajos király u. 83.
716 Egressy tér kereszteződés
111 Almádi u. -Vezér u. kereszteződés
718 Egressy út - Cinkotai út

AAl Bázispont
AA2 Bázispont
AA4 Bázispont

Un^ár utca
801 Szikszó park
802 Balázs park
803 Nezsider park ABC
804 Balázs park FŐTÁV
805 Balázs park 10 előtt
806 Balázs park 10 mögött
807 Rákospatak park 6.
808 Rákospatak park 7.
809 Rákosszeg park focipálya
810 Rákosszeg park 4-6.
811 Miskolci u. - Ungvár u.
812 Róna park 4-6.
813 Csáktornya park - Ungvár u.
814 Irotkö park.

AUl Bázispont
AU3 Bázispont
AU5 Bázispont

815 Kassai tér
816 Erzsébet királyné - Öv u sarok

901 Thököly u. - Róna u.

902
Báthory park, Francia u. (Thököly u. - Hungária krt 

kereszteződés)
903 Egressy u. - Báróczy u.

. 904 Egressy u. 46/a
905 Bácskai u. - Róna u. kereszteződés
906 Bácskai u. - Titel u. kereszteződés
907 Róna u. - Gyarmat u. kereszteződés




