




























CSEPEL KAMERÁK

Sz. / Kam. Neve IP Kamera elhelyezkedése és a kamera által látható terület Kamera kihelyezésének célja

99/1 6 os csarnok bej. analog
Csepel metál épületén sátortetővel szemben: 6-os csarnok bejárat és az 
előtte lévő terület figyelése kamionok mozgása

99/2 Homok utca analog Homok utca Esztergályos utca sarok: homok utcát figyeli parkoló autók vagyonvédelme

99/3 Iroda bejárat analog
Recepció bejárattal szemben: a recepció és az 1-es csarnok bejáratát 
figyeli kívülről vagyonvédelem, közlekedés biztonság

99/4 Porta analog bejárat felett: a bejáratot figyeli vagyonvédelem, közlekedés biztonság

99/5 1es cs Öntöde analog
öntöde bejárat fölött belső részen: a 13-as illetve a 14-es gépek között a 
közlekedő utat figyeli. veszélyes munkaterület megfigyelése

98/1 MEO 192.168.100.10
Meo és az egyes csarnok közös falán: A meo illetve a közlekedő utat 
figyeli Fizikálisan ott marad de nem működik!

98/2 Spectro 10.100.100.45 Spektró: a spektró bejáratát és a gépet figyeli veszélyes munkaterület megfigyelése

98/3 Szerszam 2 192.168.100.25
Szerszám üzem iroda kijárattól balra fenn: raktár ajtaját figyeli + iroda 
kijáratát figyeli vagyonvédelem

98/4 Pénztár 10.100.100.12 Pénztár: a pénztár előtti részt figyeli vagyonvédelem

98/5 4 es cs szalag 192.168.100.40
4-es csarnok jobb oldali falon: 3-as és 4-es csarnok átjárót és a közlekedő 
utat figyeli veszélyes munkaterület megfigyelése

98/6 7 es csarnok 10.100.100.25 Csarnok bejárata mellett(belső): Befelé figyeli a közlekedő utat vagyonvédelem és munkavédelem

98/7 4 es csarnok 2 192.168.100.175
a 44  -es és 45-ös gépek előtti közlekedő utat látja illetve az átjáró előtti 
részből egy kicsit vagyonvédelem és munkavédelem

98/8 Raktár 10.100.100.14 Raktár bejárattal szemben: a raktár bejáratát figyeli Vagyonvédelem

98/9 3 as cs. Alap. Zsilip 192.168.100.80
3-as és 4-es csarnok elválasztó falon a raktárban: az alapanyag raktár 
bejáratát figyeli Vagyonvédelem

98/10 5/1 192.168.100.90 Az alapanyag raktár fölötti védő korláton: az alapanyagot látja Vagyonvédelem

98/11 5/2 192.168.100.100
A  jobb oldali magas szerelőjárat mellett: közlekedő utat figyeli hossz 
irányban Vagyonvédelem

98/12 RTG 192.168.100.15 Röntgen géppel szemben: a röntgen gépet figyeli veszélyes munkaterület megfigyelése
98/13 Recepció 10.100.100.13 A lépcsővel szemben: a recepció bejáratot figyeli Vagyonvédelem

98/14 Megmunkaló CNC raktár 192.168.100.155 A megmunkáló végében jobbra fenn a falon: a megmunkáló végét figyeli Vagyonvédelem
98/15 13/2 10.100.100.4 Csarnok bejáratánál balra: A csarnok bejáratát figyeli Vagyonvédelem

98/16 6/1 10.100.100.42
Átjáró a 6-os csarnok és sátortető között: közlekedőt figyel és a csarnok 
hátsó részét Átjáró megfigyelése, munkabalesetek bizonyítása

98/17 6/2 10.100.100.43
Nagy koptatóval szemben fenn a falon: válogató asztal és lejelentő 
terminált figyeli

Veszélyes munkaterület megfigyelése, 
munkabalesetek bizonyítása

98/18 6/3 10.100.100.44 Fejlesztés labor ajtó mellett: szakító gépet figyeli
Veszélyes munkaterület megfigyelése, és 
vagyonvédelem 

98/19 Kéményes 10.100.100.30 A volt présfém csarnok oldalán: a porleválasztót és a kéményeket figyeli kiáramló füst ellenőrzése

98/20 4 es csarnok 192.168.100.60
4-es csarnok végében a meo iroda fölött: 41 öntőgép előtti közlekedő 
utat egészen a 42-es öntőgépig.

Közlekedési út megfigyelése, munkabalesetek 
bizonyítása

98/21 3 cs /2 192.168.100.183
3-as és 4-es csarnok közötti átjáró fölött: 3 db olvasztó tégely és a 
közlekedő út Szállítási útvonal, kiemelt kockázatú terület

98/22 Szerszám ü. IV. 192.168.100.25 Szerszám üzem: cnc gépeket figyeli
Veszélyes munkaterület megfigyelése, 
munkabalesetek bizonyítása

98/23 Szerszámtároló 2 192.168.100.195
A szerszám tároló egyik oszlopán középen: a jobb oldali közlekedőt 
figyeli a bejárat irányába. Vagyonvédelem

98/24 6/5 192.168.100.45 45 6 csarnok tető: a csarnok bal oldalát figyeli (megmunkáló rész)
Veszélyes munkaterület megfigyelése, 
munkabalesetek bizonyítása

98/25 Olvasztó 2 192.168.100.55
1-es és 2-es csarnok elválasztó falon a kettes csarnok középső 
átjárójánál: oldalról figyeli a kemencét illetve a közlekedő utat

Veszélyes munkaterület megfigyelése, 
munkabalesetek bizonyítása

98/26 Törökfürdő 10.100.100.16 Munkaruha kiadó: a bejárati ajtót és a közlekedőt figyeli Vagyonvédelem

98/27 Olvasztó 3 192.168.100.85
2-es és 3-as csarnok elválasztó falon a kettes csarnok végében: oldalról 
figyeli a kemencéket illetve a közlekedő utat kiemelt kockázatú terület

98/28 Szerszámtároló 3 192.168.100.165
A szerszám tároló végén utolsó oszlopon: a jobb oldali részt figyel a 
csarnok közepéig. Raktár vagyonvédelem

98/29 Öntöde 1/2 192.168.100.95
röntgen kijárat fölött: itt az 1-es és a 2-es csarnok között lévő közlekedőt 
figyeli

Közlekedési út megfigyelése, munkabalesetek 
bizonyítása

98/30 Olvasztó 4 192.168.101.1
3-as és 4-es csarnok elválasztó falon szemben az olvasztó tégelyekkel: 3 
db olvasztó tégely látszik kiemelt kockázatú terület, balesetvédelem

98/31 Konténer javító Konténer javítóval szemben: a konténer javítót figyeli kiemelt kockázatú terület, balesetvédelem
98/32 Külső raktár 1 192.168.100.200 Külső raktár bejáratnál: A bejárati közlekedőt figyeli Raktár vagyonvédelem

98/33 Külső raktár 2 192.168.100.210
Külső raktár tároló rész jobb oldal első: közlekedő folyosó gépek 
berendezések Raktár vagyonvédelem

98/34 Külső raktár 3 192.168.100.220
Külső raktár  tároló rész bal oldal első: közlekedő folyosó gépek 
berendezések Raktár vagyonvédelem

98/35 Külső raktár 4 192.168.100.230
Külső raktár tároló rész jobb oldal második: közlekedő folyosó gépek 
berendezések Raktár vagyonvédelem

98/36 Külső raktár 5 192.168.100.240
Külső raktár  tároló rész bal oldal második: közlekedő folyosó gépek 
berendezések Raktár vagyonvédelem

98/37 Szerszámüzem 3 192.168.100.145 Szerszám üzem: iroda átjárót figyeli
bejárat megfigyelése, balesetvédelem, 
vagyonvédelem

98/38 Szerszámtároló 1 192.168.100.185
A szerszám raktár bejárat fölött bal oldalon: a bejárat és közlekedőt 
figyeli Vagyonvédelem

98/39 4 es csarnok Cs. 2 10.100.100.1
Tiszta helységben a 4 es csarnok jobb oldali szárító végén: a mosóból 
kiérkező darabokat figyeli Fizikálisan ott marad de nem működik!

98/40 4 es csarnok Cs. 1 10.100.100.2 3-as és 4 es csarnok közös falon: jobb oldali mosót figyeli kiemelt kockázatú terület, balesetvédelem
98/41 Salaktároló Salaktárolóban a kinti konténer bejáratot figyeli fentről kiemelt kockázatú terület, balesetvédelem

97/1 Parkoló + ker. tároló 10.100.100.21
A csarnok külső részén: A rakodásra váró kamionokat illetve a bicikli 
tárolót figyeli vagyonvédelem, közlekedés biztonság

97/2 Öntöde utcai kapu 10.100.100.15 Öntöde utcai kapu: bejárattól balra fenn figyeli a bejáratot vagyonvédelem, közlekedés biztonság
97/3 Öltöző 10.100.100.11 Férfi öltőző: A szemben lévő falon figyeli a bejáratot vagyonvédelem, közlekedés biztonság
97/4 2cs eleje 192.168.100.35 2. csarnok elejét figyeli vagyonvédelem, közlekedés biztonság
97/5 TMK udvar 10.100.100.40 TMK udvar: a tmk udvart figyeli vagyonvédelem, közlekedés biztonság
97/6 Forgó kapu  10.100.100.5 Forgó kapu bejárat:  A forgó kaput figyeli vagyonvédelem, közlekedés biztonság
97/7 Szelektív 10.100.100.3 Szelektív: a szelektív előtti részt figyeli vagyonvédelem, közlekedés biztonság

97/8
4es csarnok Csom. 3

10.100.100.6
4-es csarnok jobb oldali falon: a jobb oldali mosót nézi illetve a 
közlekedő útból egy kis részt mögötte a hármas mosóból látszik egy 
részlet Veszélyes munkaterület megfigyelése

97/9 4es csarnok Csom. 4 192.168.100.43
4-es csarnok bejárata fölött a 3-as csarnokból: a közlekedő utat figyeli 
illetve a lejelentőt és a tiszta helységet. közlekedési útvonal, balesetvédelem, vagyonvédelem

97/10 Hátsó lépcső 192.168.100.53 Hátsó lépcsőfeljáró előtt: hátsó lépcsőt figyeli
munkaterület megfigyelése, balesetvédelem, 
vagyonvédelem

97/11 Raktár 2 10.100.100.8 Központi raktár jobb oldal végében: jobb oldali rész figyeli Vagyonvédelem
97/12 Raktár 3 10.100.100.7 Központi raktár bal oldal végében: bal oldali részt figyeli Vagyonvédelem
97/13 Csónakház 1 10.100.100.49 megmunkáló gépeket figyeli Veszélyes munkaterület megfigyelése



97/14 Esztergályos utca 192.168.100.93
Esztergályos utca homok utca sarok: parkoló kijárat illetve az szerszám 
készítők és tmk udvar kijárat közlekedési útvonal, balesetvédelem, vagyonvédelem

97/15 Csónakház 2 10.100.100.50 Megmunkáló helység bejárat a hatos csarnok mellett: átjárót figyeli kiemelt kockázatú terület, balesetvédelem

97/16 6 os csarnok Kamköz.1 10.100.100.46 6 csarnok tető: a csarnok bal oldalát figyeli (megmunkáló rész) Veszélyes munkaterület megfigyelése, balesetvédelem

97/17 6 os csarnok Kamköz.3 10.100.100.47
6 csarnok tető: a csarnok bejáratától a köepéig minden gép és közlekedő 
utak

Közlekedési út megfigyelése, munkabalesetek 
bizonyítása

97/18 6 os csarnok Kamköz.2 10.100.100.48
6 csarnok tető: a csarnok közepétől a csarnok végéig minden gép és 
közlekedő utak

Közlekedési út megfigyelése, munkabalesetek 
bizonyítása

97/19 TMK 1 10.100.100.38 TMK hátsó bejárattól balra: a tmk közlekedő utat figyeli Veszélyes munkaterület megfigyelése, balesetvédelem

97/20 TMK 2 10.100.100.39 TMK első bejárattól balra: a tmk közlekedő utat figyeli közlekedési útvonal, balesetvédelem, vagyonvédelem

97/21 Szerszámpucolók 192.168.100.163 Szerszám készítők: szerszám készítő részt figyeli Veszélyes munkaterület megfigyelése, balesetvédelem

97/22 6 os cs. Szerszám műhely 10.100.100.51
6 csarnok végénél kis helység: kesztyű kiadót és a szerszám műhely 
bejáratát figyeli bejárat, balesetvédelem, vagyonvédelem

97/23 Raktár átvevő 192.168.100.203 Raktár átvevő asztal: az asztalt illetve a mérleget figyeli Vagyonvédelem

97/24 Célgép bejárat 10.100.100.22 Csarnok bejárata mellett(külső): A célgép műhely bejáratát figyeli
bejárat megfigyelése, balesetvédelem, 
vagyonvédelem

97/25 Öntöde utcai kapu 2 10.100.100.23 Homok utca sarok: a nagykaput figyeli 
bejárat megfigyelése, balesetvédelem, 
vagyonvédelem

97/26 Homok utca 192.168.100.223 Homok utca Esztergályos utca sarok: homok utcát figyeli balesetvédelem, vagyonvédelem
97/27 Hulladék tároló 10.100.100.10 A hulladék tároló területét figyeli felülről. balesetvédelem, vagyonvédelem

96/1 Recepció munkaidő term. 10.100.100.18 Iroda ép. bejáratát, munkaidőnyilvántartót figyeli balesetvédelem, vagyonvédelem
96/2 Gyógyszer 10.100.100.19 Gyógyszer ép. bejáratát, munkaidőnyilvántartót figyeli balesetvédelem, vagyonvédelem

96/3 Hatoscsarnok 10.100.100.41 Hatos csarnok bejáratát, munkaidőnyilvántartót figyeli
bejárat megfigyelése, balesetvédelem, 
vagyonvédelem

96/4 Mérőlabor1 10.100.100.36 Mérőlabor területét figyeli Vagyonvédelem
96/5 Mérőlabor2 10.100.100.37 Mérőlabor területét figyeli Vagyonvédelem
96/6 Mérőszoba 10.100.100.35 Mérőszoba területét figyeli Vagyonvédelem
96/7 Gyógyszer emelet 10.100.100.20 Gyógyszer ép. Emeleti folyosót figyeli bejárat megfigyelése, vagyonvédelem

96/8 Szikra 1 10.100.100.31 Szerszámüzem, szikraforgácsoló bal oldal közlekedési útvonal, balesetvédelem, vagyonvédelem

96/9 Szikra 2 10.100.100.32 Szerszámüzem, szikraforgácsoló jobb oldal közlekedési útvonal, balesetvédelem, vagyonvédelem
96/10 Hulladék tároló 2 10.100.100.9 Hulladék tároló hátsó rész bejárat és az átjáró balesetvédelem, vagyonvédelem

96/11 13. csarnok raklapok 10.100.100.33 13-as csarnok Esztergályos utca felöli végében található raklap tároló közlekedési útvonal, balesetvédelem, vagyonvédelem

96/12 5-ös előtti rakodó 10.100.100.34
5-ös csarnok bejárat, a rácsos ajtó, dohányzó és az elötte lévő rakodó és 
útszakasz közlekedési útvonal, balesetvédelem, vagyonvédelem

96/13 Présfém 1 10.100.100.26 A volt présfémnél kialakított alutárólók ajtajait figyeli balesetvédelem, vagyonvédelem
96/14 Présfém 2 10.100.100.27 A 4-es csarnok mogötti alutároló csarnok belső tere balesetvédelem, vagyonvédelem
96/15 Présfém 3 10.100.100.28 4-es csarnok mögötti épített alutároló csarnok belső tere balesetvédelem, vagyonvédelem

96/16 Présfém 4 10.100.100.29 A volt présfém épület bejárati ajtajai (tmk villamos műhely, lépcsőház) balesetvédelem, vagyonvédelem
96/17 Szelektív 10.100.100.3 Szelektív: a szelektív előtti részt figyeli vagyonvédelem, közlekedés biztonság
96/18 Hulladék tároló 10.100.100.10 A hulladék tároló területét figyeli felülről. balesetvédelem, vagyonvédelem



DUNAVARSÁNY KAMERÁK

Sz./Kam. Neve IP Kamera elhelyezkedése és a kamera által látható 
terület Kamera kihelyezésének célja

31/1 K-i homlokzat M raszter 172.16.101.121 Keleti homlokzat végét figyeli Vagyonvédelem
31/2 Hulladéktároló bejárat 172.16.101.120 Hulladék tároló bejáratát figyeli terület megfigyelése, munkavédelem, vagyonvédelem
31/3 Teher bejáró 172.16.101.118 Teherautó bejáró kaput figyeli munkavédelem, vagyonvédelem
31/4  Teher bejáró sorompó 172.16.101.116 Teherautó bejáró sorompót figyeli munkavédelem, vagyonvédelem
31/5 172.16.101.115 172.16.101.115 Nyugati homlokzat elejét figyeli terület megfigyelése, munkavédelem, vagyonvédelem
31/6 Kamion beálló 172.16.101.119 Kamion rakodó területet figyeli terület megfigyelése, munkavédelem, vagyonvédelem
31/7 Teher porta 172.16.101.117 Kamion rakodó személybejáratot figyeli terület megfigyelése, munkavédelem, vagyonvédelem
31/8 É-i homlokzat 172.16.101.132 Vezetőségi parkoló területét figyeli, masik oldal terület megfigyelése, munkavédelem, vagyonvédelem
31/9 K-i homlokzat A raszter 172.16.101.133 Keleti homlokzat elejét figyeli terület megfigyelése, munkavédelem, vagyonvédelem
31/10 K-i homlokzat B raszter 172.16.101.127 Keleti homlokzat közepét figyeli jobbra terület megfigyelése, munkavédelem, vagyonvédelem
31/11 K-i homlokzat C raszter 172.16.101.128 Keleti homlokzat közepét figyeli balra terület megfigyelése, munkavédelem, vagyonvédelem
31/12 Buszforduló 172.16.101.114 Nyugati homlokzat Busz megálló területet figyeli terület megfigyelése, munkavédelem, vagyonvédelem
31/13 Főbejárat 172.16.101.108 Főbejáratot figyeli terület megfigyelése, munkavédelem, vagyonvédelem
31/14 Belső parkoló 172.16.101.107 Vezetőségi parkoló területét figyeli terület megfigyelése, munkavédelem, vagyonvédelem
31/15 Mozgáskorlátozott parkoló 172.16.101.111 Mozgás korlátozott parkolót figyeli terület megfigyelése, munkavédelem, vagyonvédelem
31/16 Porta 172.16.101.112 Személybejáró forgó kaput figyeli terület megfigyelése, munkavédelem, vagyonvédelem
31/17 NY-i homlokzat 172.16.101.110 Nyugati homlokzat végét figyeli terület megfigyelése, munkavédelem, vagyonvédelem
31/18 Dolgozó bejárat 172.16.101.113 Dolgozói bejáratot figyeli Vagyonvédelem
31/19 Sorompó 172.16.101.109 Vezetőségi parkoló sorompóját figyeli terület megfigyelése, munkavédelem, vagyonvédelem
31/20 Em. szerver folyosó 172.16.101.11 Iroda ép. Emelet folyosó szerverszoba felől Vagyonvédelem
----- Em. üres tér 172.16.101.14 Iroda ép. Emelet iroda bővítés területét figyeli Vagyonvédelem
31/21 Em. mosdók 172.16.101.13 Iroda ép. Emelet mosdók előtti területet figyeli Vagyonvédelem

Kikapcsolva 31/22 Em. lift előtér 172.16.101.12 Iroda ép. Emelet lift előtti területet figyeli Fizikálisan ott marad de nem működik!
31/23 Buszfordulo parkolo 172.16.101.106 Teher csarnokbejáratot figyeli parkoló autók megfigyelése vagyonvédelem
31/24 Hatso_ontode_kijarat 172.16.101.105 Keleti homlokzat végét figyeli jobbra terület megfigyelése, munkavédelem, vagyonvédelem
31/25 Csomagolo_Log_mogott 172.16.101.68 A megmunkalót figyeli a raktár felől kiemelt kockázatú terület, munkavédelem, vagyonvédelem
31/26 Hulladék tarolo 172.16.101.28 Hulladék tárolót figyeli felülről kiemelt kockázatú terület, munkavédelem, vagyonvédelem



Erdőhorváti

Ssz. Neve IP Kamera elhelyezkedése és a kamera által látható terület Kamera kihelyezésének célja
1 Kimenő rak  172.30.100Kimenő raktár ajtó előtti udvari területet figyeli. közlekedési útvonal, vagyonvédelem
2 Kimenő Rak172.30.100Kimenő raktár területét figyeli. közlekedési útvonal, vagyonvédelem
3 Üzemcsarn  172.30.100Üzemcsarnok művezető iroda előtti területet figyeli. közlekedési útvonal, vagyonvédelem
4 Bejövő Rak 172.30.100Bejövő raktár területét figyeli. közlekedési útvonal, vagyonvédelem
5 Bejövő Ratá  172.30.100Bejövő raktár ajtó előtti udvari területet figyeli. közlekedési útvonal, vagyonvédelem
6 Üzemcsarn  172.30.100Üzemcsarnok bejövő raktár felőli területét figyeli. kiemelt kockázatú terület, munkavédelem
7 Parkoló 172.30.100Parkolót figyeli Vagyonvédelem
8 Dolgozó be172.30.100Dolgozói bejáratot figyeli. Vagyonvédelem
9 Főbejárat 172.30.100Főbejáratot figyeli. Vagyonvédelem

10 Lépcsőház 172.30.100Lépcsőházat figyeli. Megszüntettve
11 Főbejárat e  172.30.100A főbejárat előtti területet figyeli. közlekedési útvonal, vagyonvédelem
12 Kapu 172.30.100A személy és teher kaput figyeli. közlekedési útvonal, vagyonvédelem
13 Üzemcsarn  172.30.100Üzemcsarnokban VL 2 termelő gépet figyeli. Közlekedési útvonal
14 Üzemcsarn  172.30.100Üzemcsarnokban Peremező gépet figyeli. Veszélyes terület megfigyelése
15 Üzemcsarn  172.30.100Üzemi terület selejtezési teret figyeli. kiemelt kockázatú terület, munkavédelem
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