
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  Templomok, templomkertek, ravatalozók  

 biztonsági kamerákkal történő megfigyelésére. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zárt láncú – analóg - kamerarendszer  
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Információ: +3630/685 5858; +3670/452 91 35 palyazat@lnl.hu ; www.lnl.hu  
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Cégbemutatkozónk: 

 

Cégünk, az LNL Group Solutions Kft. több éves tapasztalata és szakértőink hozzáértése a 

garancia arra, hogy ügyfeleink kamerarendszereit precízen és a követelményeket szem előtt 

tartva készítjük el. A sikeres intézmények irányítása, fejlesztése, finanszírozása szerteágazó 

feladatokat ad az intézmény vezetőségének számára, ezért számos intézményben, településen 

nem áll rendelkezésre a fejlesztések megvalósításához szükséges humánerőforrás. Mi külső 

szakértőként szakmai segítséget nyújtunk intézményük számára a fejlesztési elképzeléseik 

megvalósításához. 

 

Innovatív elképzeléseinknek és megoldásainknak köszönhetően hatalmas fejlesztéseket 
hajtottunk végre, amelyek következtében a kamerák és a rögzítők felbontása is FULL HD 

minőségre (2.0 vagy 4.0 megapixelre) emelkedett. Immár az analóg kameráinkkal is tű élesen 

követhetik az intézmény történéseit. 

 

Ügyfeleinkkel való együttműködés során nagy hangsúlyt fektetünk partnerünk szakmai 
igényeinek kielégítésére. A fejlesztési igény, beruházási terv ismeretében alkotjuk meg a 
megfelelő megoldást. 

 

Cégünk professzionális megoldásokat nyújt ügyfeleink számára a legegyszerűbb igények 

megvalósításától kezdve egészen a nagy volumenű, komplex fejlesztési projektek 
kivitelezéséig. Így nem csak új kamerarendszer, hanem meglévő kamerarendszereik 

bővítéséhez is lehetőséget nyújtunk. Kamerarendszerük bővítéséhez kérjük, vegyék fel velünk 

a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén. 

 

Országos referenciáink: 

 

Az ország iskolái, óvodái: Szivárvány Óvoda és Bölcsőde - Dombrád, Pácini Bárókert Óvoda, 
Serényfalvai Játéksziget Óvoda, Egervári Óvoda, ”AGY” Tanoda Két Tanítási Nyelvű 

Általános Iskola - Szentendre, Ötvöskónyi Szivárvány Óvoda, Hétszínvirág Óvoda, Bölcsőde, 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat - Újszentmargita, Kitaibel Pál Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola - Harkány, Kazincbarcikai Összevont Óvodák – 7 helyszínen 3 
kamerás rendszerek, stb. 

 

Az ország szociális intézményei: Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ - Előszállás, 

Tiszadada Gondozási Központ, Apagyi Idősek Otthona, Felsőszentiváni Szociális Szolgáltató 

Intézmény, Községi Önkormányzat Konyha - Tiszadada, Értelmi Fogyatékosok Otthona 

Csákánydoroszló, Vas Megyei Idősek Otthona – Hegyfalu, Gyulai Kistérség Egységes 

Szociális és Gyermekjóléti Intézmény – 3 helyszínen 2x8+3 kamera, Vas Megyei Időskorúak 

Szociális Intézete – Acsád, stb. 

 

Az ország egyházi intézményei: Magyar Pünkösdi Egyház Szeretetotthona – Kadarkút, 

Csertán Márton Otthon - Kaposvári Református Egyházközség, Kaposvár; Ikafalvi FBI 

Otthona - Kaposvári Református Egyházközség, Taszár; Szent Mihály Katolikus Általános 

Iskola - Serényfalva, Piarista Ált. Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina 

Óvoda - Nagykanizsa, Nyitott Ajtó Baptista Iskola és Óvoda – Miskolc, Kölcsey Ferenc 

Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde – Fehérgyarmat, Sztárai Mihály Református 

Általános Iskola és Óvoda – Siklós, stb. 



Az ország művelődés házai: Lepsényi Általános Művelődési Központ-Petőfi Sándor 
Művelődési Ház, Könyvtár és Falumúzeum, József Attila Művelődési Ház – Balkány 

 

.  
Az LNL Group Solutions Kft. pályázatot hirdet templomok, templomkertek, 

ravatalozók, be és kilépési pontjainak biztonsági kamerákkal történő megfigyelésére.  

„Óvjuk szeretteinket 2019” címmel. 

 

1.) A pályázat célja: 

 

A magyarországi templomok, templomkertek, ravatalozók, be és kilépési pontjait, udvarait, és 
veszélyeztetett helyeit biztonsági kamerák felhelyezésével még biztonságosabbá tenni. 

 

2.) Támogatottak köre: 

 

A pályázatban bármely magyarországi templom, templomkert, ravatalozó részt vehet. 
Pályázni kizárólag pályázati adatlapon lehet, amely a felhívás közzétételének napjától 
szerezhető be a www.lnl.hu oldalon, az Intézményi kamera/Pályázati felhívások 2019 
menüpont alatt. 

 

3.) A pályázat feltételei: 

 

A pályázati program megvalósításához szükséges teljes költség 40%-ával, mint (az 
alábbiakban feltüntetett) önrésszel a pályázónak rendelkeznie kell. 
 
 
 

 

4.) A pályázati program önrésze, a programhoz kapcsolódó költségek: 

 

A program támogatott formában valósul meg. A programon való részvételhez önerőre van 
szükség az alábbiak szerint. 

 

A programot megvalósító intézmény számára a fentieken kívül más teljesítendő kiadás nem 
értelmezett. A pályázati önrész teljesítése kizárólag sikeres felvétel esetén, egy összegben 

esedékes a rendszer kiépítését követően. A pályázati programba történő felvételről 
elektronikus úton küldünk tájékoztatót. 
 

 

5.) A támogatás formája, mértéke: 

 

Az LNL Group Solutions Kft. vállalja a rendszerek díjmentes kiépítését, ami tartalmazza a 
helyszínre való kiszállást, a kiépítést és a használat betanítását. Az intézményeknek kizárólag 
a kamerák és a rögzítő illetve perifériák finanszírozását kell állnia. 

 

6.) A támogatás leírása: 

 

Az intézmények pályázhatnak 2-3-4-6-8-10-12-16 kamerából álló rendszerekre, 2Mp vagy 
4Mp felbontással, mely rendszereket felhelyezve, készre szerelve adjuk át a pályázat 
nyerteseinek. 

http://www.lnl.hu/


A felhelyezendő kamerák 2.0 vagy 4.0 Mp AHD felbontású éjjellátó készülékek, melyek 
kültéren és beltéren is egyaránt használhatóak. Ellenállnak a környezet és a rongálás 
hatásainak, így extrém körülmények között is használhatóak. 

 

Fontos információ! A kamerák elhelyezését úgy gondolják át, hogy a felvevő egységtől 

(központi rögzítőtől) kábelhosszban max. 80-90 m-re helyezkedjenek el a kamerák. A 

központi rögzítőbe a felhelyezendő kamerák becsatlakoztatása kábellel történik, amelynek 

véges a terjedelme a jelszint miatt. A kamerarendszer távoli (otthoni) megfigyeléséhez 

elengedhetetlen a kábeles internetkapcsolat, számítógépeken a Windows 7, 8, 8.1 vagy 

10-es rendszer megléte, illetve okos telefonokon Android, IOS operációs rendszer. 

 

A rögzítő egység a törvényben meghatározott módon 3-14 napig képes a kamerák által felvett 
videó tárolását, majd automatikusan a legrégebbi felvételeket felülírja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Minden kiépített kamerarendszerre 12 hónap, tehát 1 év garanciát vállalunk! 
A kiépítendő kamerarendszer teljes egészében gondozásmentes. 

 

Azonban lehetőség van (nem kötelező!) az 1 éves garanciaidő mellett karbantartási 

szerződést kötni 1, illetve 2 év időtartamra. A karbantartási szerződés csak abban az esetben 
jelenti a garancia meghosszabbítását, egy, illetve két évvel, amennyiben azt a kiépítés során 
megkötik. Ezt követő szerződéskötés esetén nem áll módunkban garanciát vállalni a 
rendszerre. 

 

A megfigyelő rendszer karbantartási gyakorisága a kivitelezéstől számítva 6 
hónaponként/félévente esedékes. A karbantartást alkalmanként nettó 38.000 Ft + ÁFA 

ellenében tudjuk biztosítani, amely tartalmazza a kamerarendszer teljes ellenőrzését, az 
eszközök tesztelését, tisztítását. 

 
1+1 éves karbantartás 4 alkalom 

1+2 éves karbantartás 6 alkalom 

 
A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, illetve az 

időjárás szélsőségessége (viharkár, villámcsapás) miatti meghibásodásokra. Utóbbi esetekre 
ajánljuk a biztosításuk kibővítését a kamerarendszerre is. 
 

 

7.) A pályázat beadási határideje:  
 

 

A pályázatok benyújtása 2019. július 16 -ig lehetséges. 



 

A pályázatot kizárólag a mellékelt űrlap kitöltésével a palyazat@lnl.hu címre elküldve áll 
módunkban elfogadni. 

 

A pályázatok elbírálása folyamatos. 



Rendszerek 2.0 Mp AHD kamerákkal 
 

2 kamerából álló rendszer:  
 2 darab 2.0 Mp felbontású AHD kültéri/beltéri, színes, vandálvédett éjjellátó 

kamera
 1 darab négy csatornás, HD videó kép- és hangrögzítőt magyar nyelvű 

kezelőfelülettel (HD, D1, CIF rögzítés, 100fps rögzítési sebesség, 
mozgásérzékelés, távoli elérés interneten és okos telefonon keresztül, beépített 
usb csatlakozó)

 1 darab 500 GB HDD

 1 darab egér a digitális videó rögzítő vezérléséhez,

 1 darab Garancia
 Tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kamerák, vezetékek, rögzítő egység 

felszerelését, kiépítését. A rendszer konfigurálását, használat betanítását. 

 

ÖNRÉSZ: 169.750 Ft + ÁFA 
 

 

3 kamerából álló rendszer:  
 3 darab 2.0 Mp felbontású AHD kültéri/beltéri, színes, vandálvédett éjjellátó 

kamera
 1 darab négy csatornás, HD videó kép- és hangrögzítőt magyar nyelvű 

kezelőfelülettel (HD, D1, CIF rögzítés, 100fps rögzítési sebesség, 
mozgásérzékelés, távoli elérés interneten és okos telefonon keresztül, beépített 
usb csatlakozó)

 1 darab 500 GB HDD

 1 darab egér a digitális videó rögzítő vezérléséhez,

 1 darab Garancia
 Tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kamerák, vezetékek, rögzítő egység 

felszerelését, kiépítését. A rendszer konfigurálását, használat betanítását. 

 

ÖNRÉSZ: 186.375 Ft + ÁFA 
 
 

4 kamerából álló rendszer:  
 4 darab 2.0 Mp felbontású AHD kültéri/beltéri, színes, vandálvédett éjjellátó 

kamera
 1 darab négy csatornás,HD videó kép- és hangrögzítőt magyar nyelvű 

kezelőfelülettel (HD, D1, CIF rögzítés, 100fps rögzítési sebesség, 
mozgásérzékelés, távoli elérés interneten és okos telefonon keresztül, beépített 
usb csatlakozó)

 1 darab 1TB HDD
 1 darab egér a digitális videó rögzítő vezérléséhez,

 1 darab Garancia
 Tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kamerák, vezetékek, rögzítő egység 

felszerelését, kiépítését. A rendszer konfigurálását, használat betanítását. 

 

ÖNRÉSZ: 199.750 Ft + ÁFA 



5 kamerából álló rendszer:  

 5 darab 2.0 Mp felbontású AHD kültéri/beltéri, színes, vandálvédett éjjellátó 
kamera

 1 darab nyolc csatornás,HD videó kép- és hangrögzítőt magyar nyelvű 
kezelőfelülettel (HD, D1, CIF rögzítés, 100fps rögzítési sebesség, 
mozgásérzékelés, távoli elérés interneten és okos telefonon keresztül, beépített 
usb csatlakozó)

 1 darab 1 TB HDD

 1 darab egér a digitális videó rögzítő vezérléséhez,

 1 darab Garancia
 Tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kamerák, vezetékek, rögzítő egység 

felszerelését, kiépítését. A rendszer konfigurálását, használat betanítását. 

 

ÖNRÉSZ: 279.000 Ft + ÁFA 
 

 

 

6 kamerából álló rendszer:  
 6 darab 2.0 Mp felbontású AHD kültéri/beltéri, színes, vandálvédett éjjellátó 

kamera
 1 darab nyolc csatornás,HD videó kép- és hangrögzítőt magyar nyelvű 

kezelőfelülettel (HD, D1, CIF rögzítés, 100fps rögzítési sebesség, 
mozgásérzékelés, távoli elérés interneten és okos telefonon keresztül, beépített 
usb csatlakozó)

 1 darab 2 TB HDD

 1 darab egér a digitális videó rögzítő vezérléséhez,

 1 darab Garancia
 Tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kamerák, vezetékek, rögzítő egység 

felszerelését, kiépítését. A rendszer konfigurálását, használat betanítását. 

 

ÖNRÉSZ: 294.500 Ft + ÁFA 
 
 
 

 

8 kamerából álló rendszer:  
 8 darab 2.0 Mp felbontású AHD kültéri/beltéri, színes, vandálvédett éjjellátó 

kamera
 1 darab nyolc csatornás,HD videó kép- és hangrögzítőt magyar nyelvű 

kezelőfelülettel (HD, D1, CIF rögzítés, 100fps rögzítési sebesség, 
mozgásérzékelés, távoli elérés interneten és okos telefonon keresztül, beépített 
usb csatlakozó)

 1 darab 2 TB HDD
 1 darab egér a digitális videó rögzítő vezérléséhez,

 1 darab Garancia
 Tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kamerák, vezetékek, rögzítő egység 

felszerelését, kiépítését. A rendszer konfigurálását, használat betanítását. 

 

ÖNRÉSZ: 333.300 Ft + ÁFA 
 
 
 



 

10 kamerából álló rendszer:  
 10 darab 2.0 Mp felbontású AHD kültéri/beltéri, színes, vandálvédett éjjellátó 

kamera
 1 darab tizenhat csatornás,HD videó kép- és hangrögzítőt magyar nyelvű 

kezelőfelülettel (HD, D1, CIF rögzítés, 100fps rögzítési sebesség, 
mozgásérzékelés, távoli elérés interneten és okos telefonon keresztül, beépített 
usb csatlakozó)

 1 darab 2 TB HDD

 1 darab egér a digitális videó rögzítő vezérléséhez,

 1 darab Garancia
 Tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kamerák, vezetékek, rögzítő egység 

felszerelését, kiépítését. A rendszer konfigurálását, használat betanítását. 

 

ÖNRÉSZ: 440.125 Ft + ÁFA



12 kamerából álló rendszer:  

 12 darab 2.0 Mp felbontású AHD kültéri/beltéri, színes, vandálvédett éjjellátó 
kamera

 1 darab tizenhat csatornás,HD videó kép- és hangrögzítőt magyar nyelvű 
kezelőfelülettel (HD, D1, CIF rögzítés, 100fps rögzítési sebesség, 
mozgásérzékelés, távoli elérés interneten és okos telefonon keresztül, beépített 
usb csatlakozó)

 1 darab 2 TB HDD

 1 darab egér a digitális videó rögzítő vezérléséhez,

 1 darab Garancia
 Tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kamerák, vezetékek, rögzítő egység 

felszerelését, kiépítését. A rendszer konfigurálását, használat betanítását. 

 

ÖNRÉSZ: 495.500 Ft + ÁFA 
 

14 kamerából álló rendszer:  

 14 darab 2.0 Mp felbontású AHD kültéri/beltéri, színes, vandálvédett éjjellátó 
kamera

 1 darab tizenhat csatornás,HD videó kép- és hangrögzítőt magyar nyelvű 
kezelőfelülettel (HD, D1, CIF rögzítés, 100fps rögzítési sebesség, 
mozgásérzékelés, távoli elérés interneten és okos telefonon keresztül, beépített 
usb csatlakozó)

 1 darab 4 TB HDD

 1 darab egér a digitális videó rögzítő vezérléséhez,

 1 darab Garancia
 Tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kamerák, vezetékek, rögzítő egység 

felszerelését, kiépítését. A rendszer konfigurálását, használat betanítását. 

 

ÖNRÉSZ: 548.625 Ft + ÁFA 
 

16 kamerából álló rendszer:  
 16 darab 2.0 Mp felbontású AHD kültéri/beltéri, színes, vandálvédett éjjellátó 

kamera
 1 darab tizenhat csatornás,HD videó kép- és hangrögzítőt magyar nyelvű 

kezelőfelülettel (HD, D1, CIF rögzítés, 100fps rögzítési sebesség, 
mozgásérzékelés, távoli elérés interneten és okos telefonon keresztül, beépített 
usb csatlakozó)

 1 darab 4 TB HDD

 1 darab egér a digitális videó rögzítő vezérléséhez,

 1 darab Garancia
 Tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kamerák, vezetékek, rögzítő egység 

felszerelését, kiépítését. A rendszer konfigurálását, használat betanítását. 

 

ÖNRÉSZ: 606.375 Ft + ÁFA 
 
 
 

 

 

 



Rendszerek 4.0 Mp AHD kamerákkal 
 

2 kamerából álló rendszer:  
 2 darab 4.0 Mp felbontású AHD kültéri/beltéri, színes, vandálvédett éjjellátó 

kamera
 1 darab négy csatornás, HD videó kép- és hangrögzítőt magyar nyelvű 

kezelőfelülettel (HD, D1, CIF rögzítés, 100fps rögzítési sebesség, 
mozgásérzékelés, távoli elérés interneten és okos telefonon keresztül, beépített 
usb csatlakozó)

 1 darab 500 GB HDD

 1 darab egér a digitális videó rögzítő vezérléséhez,

 1 darab Garancia
 Tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kamerák, vezetékek, rögzítő egység 

felszerelését, kiépítését. A rendszer konfigurálását, használat betanítását. 

 

ÖNRÉSZ: 183.750 Ft + ÁFA 
 

 

3 kamerából álló rendszer:  
 3 darab 4.0 Mp felbontású AHD kültéri/beltéri, színes, vandálvédett éjjellátó 

kamera
 1 darab négy csatornás, HD videó kép- és hangrögzítőt magyar nyelvű 

kezelőfelülettel (HD, D1, CIF rögzítés, 100fps rögzítési sebesség, 
mozgásérzékelés, távoli elérés interneten és okos telefonon keresztül, beépített 
usb csatlakozó)

 1 darab 500 GB HDD

 1 darab egér a digitális videó rögzítő vezérléséhez,

 1 darab Garancia
 Tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kamerák, vezetékek, rögzítő egység 

felszerelését, kiépítését. A rendszer konfigurálását, használat betanítását. 

 

ÖNRÉSZ: 205.625 Ft + ÁFA 
 
 

4 kamerából álló rendszer:  
 4 darab 4.0 Mp felbontású AHD kültéri/beltéri, színes, vandálvédett éjjellátó 

kamera
 1 darab négy csatornás,HD videó kép- és hangrögzítőt magyar nyelvű 

kezelőfelülettel (HD, D1, CIF rögzítés, 100fps rögzítési sebesség, 
mozgásérzékelés, távoli elérés interneten és okos telefonon keresztül, beépített 
usb csatlakozó)

 1 darab 1TB HDD
 1 darab egér a digitális videó rögzítő vezérléséhez,

 1 darab Garancia
 Tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kamerák, vezetékek, rögzítő egység 

felszerelését, kiépítését. A rendszer konfigurálását, használat betanítását. 

 

ÖNRÉSZ: 229.500 Ft + ÁFA 



5 kamerából álló rendszer:  

 5 darab 4.0 Mp felbontású AHD kültéri/beltéri, színes, vandálvédett éjjellátó 
kamera

 1 darab nyolc csatornás,HD videó kép- és hangrögzítőt magyar nyelvű 
kezelőfelülettel (HD, D1, CIF rögzítés, 100fps rögzítési sebesség, 
mozgásérzékelés, távoli elérés interneten és okos telefonon keresztül, beépített 
usb csatlakozó)

 1 darab 1 TB HDD

 1 darab egér a digitális videó rögzítő vezérléséhez,

 1 darab Garancia
 Tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kamerák, vezetékek, rögzítő egység 

felszerelését, kiépítését. A rendszer konfigurálását, használat betanítását. 

 

ÖNRÉSZ: 296.750 Ft + ÁFA 
 

 

 

6 kamerából álló rendszer:  
 6 darab 4.0 Mp felbontású AHD kültéri/beltéri, színes, vandálvédett éjjellátó 

kamera
 1 darab nyolc csatornás,HD videó kép- és hangrögzítőt magyar nyelvű 

kezelőfelülettel (HD, D1, CIF rögzítés, 100fps rögzítési sebesség, 
mozgásérzékelés, távoli elérés interneten és okos telefonon keresztül, beépített 
usb csatlakozó)

 1 darab 2 TB HDD

 1 darab egér a digitális videó rögzítő vezérléséhez,

 1 darab Garancia
 Tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kamerák, vezetékek, rögzítő egység 

felszerelését, kiépítését. A rendszer konfigurálását, használat betanítását. 

 

ÖNRÉSZ: 318.400 Ft + ÁFA 
 

 

8 kamerából álló rendszer:  
 8 darab 4.0 Mp felbontású AHD kültéri/beltéri, színes, vandálvédett éjjellátó 

kamera
 1 darab nyolc csatornás,HD videó kép- és hangrögzítőt magyar nyelvű 

kezelőfelülettel (HD, D1, CIF rögzítés, 100fps rögzítési sebesség, 
mozgásérzékelés, távoli elérés interneten és okos telefonon keresztül, beépített 
usb csatlakozó)

 1 darab 2 TB HDD
 1 darab egér a digitális videó rögzítő vezérléséhez,

 1 darab Garancia
 Tartalmazza a helyszínre való kiszállást, a kamerák, vezetékek, rögzítő egység 

felszerelését, kiépítését. A rendszer konfigurálását, használat betanítását. 

 

ÖNRÉSZ: 381.500 Ft + ÁFA 
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