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Bevezetés 
 
 
Az ajánlatkérő a budapesti kerületi parkolás-üzemeltetők üzemeltetési folyamatait, 
rendszereit, tapasztalatait és saját maga által végzett parkolásüzemeltetési feladatokat 
alapul véve alakította ki jelen eljárás műszaki feltételeit.  Az egyes budapesti kerületek 
és az Ajánlatkérő is több éve végzik ezt a tevékenységet, ennek megfelelően rengeteg 
tapasztalatra tettek szert, kialakították saját folyamataikat, belső ügymenetüket, 
kialakultak alkalmazott nyomtatványaik, ügyfélkezelési megoldásaik. Továbbá a 
korábbi években lefolytatott peres eljárások alapján kialakították és megkövetelték a 
parkolás üzemeletetési szolgáltatásra, ennek ügyvitelére, így az ügyviteli rendszerre 
vonatkozó, biztonsági és egyéb megfelelő metódusokat is. Ajánlatkérő ezen begyűjtött 
tapasztalatok alapján alakította ki jelen eljárás műszaki feltételrendszerét.  
Az ajánlattevőnek ajánlatában a műszaki leírásban definiált valamennyi tevékenység 
szerződésszerű kötelezettség vállalása és teljesítése a feladata, figyelemmel arra, hogy 
az ajánlattevő ajánlati kötöttsége az előírt feladatok vállalási átalányár (egységár) 
ellenében történő, teljes körű teljesítésére áll be. 
 
Az ajánlatkérő általános célja és feladata, hogy Budapest Főváros VIII. Kerület 
Józsefváros (a továbbiakban: Kerület) közterületi parkolási rendszerét, valamint a 
Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, de Józsefváros közigazgatási 
területén kialakított díjköteles közúti várakozóhelyeket (a továbbiakban együtt: 
parkolási rendszerek) hosszú távon, felhasználóbarát módon, biztonságosan és magas 
fokú üzembiztossággal, hatékonyan üzemeltesse. 
 
További cél: 
 
annak biztosítása, hogy a parkolási rendszerek működése a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvényben, Budapest Főváros Közgyűlésének a Budapest Főváros 
közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a 
várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 
30/2010.(VI. 4.) önkormányzati rendeletében, valamint a Budapest Főváros VIII. 
kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Józsefváros közigazgatási 
területén a járművel történő várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 
26/2010. (VI.18.) önkormányzati rendeletében, valamint a létrehozni kívánt szerződés 
időbeli hatálya alatt e társadalmi viszonyokat szabályozó mindenkor hatályos 
önkormányzati helyi rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak 
maradéktalanul megfeleljen, valamint a Budapest Főváros Önkormányzata 
tulajdonában álló díjköteles várakozóhelyek használatából származó követelések 
elkülönített nyilvántartása és kezelése, valamint Budapest Főváros Önkormányzata 
érdekében történő tételes pénzügyi elszámolás teljesíthetősége, továbbá a 
követelésekkel összefüggésben nyilvántartott személyes adatok szigorú elkülönítése a 
követelések és panaszok kezelésére alkalmas parkolási ellenőrzési és ügyfélszolgálati 
rendszer keretében. 
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E célok megvalósulásának egyik alapvető feltétele, hogy a parkolási rendszerek 
üzemeltetésére ajánlatkérő rendelkezzen egy, a parkolás-üzemeltetés ügyvitelének 
minden részfeladatát támogató informatikai rendszerrel (a továbbiakban: informatikai 
rendszer), amelynek integráns része az utcai ellenőrzések és pótdíj megállapítások 
komplex feladatrendszerének lefolytatását lehetővé tevő szoftver, és amely képes 
fogadni és kezelni az ajánlatkérő üzemeltetésében mindenkor működő (többféle 
típusú és korlátlan számú) parkolójegy-kiadó automaták (a továbbiakban: automaták) 
üzemeltetését és karbantartását segítő távfelügyeleti, valamint (forgalmi rendszámmal 
megadásával történő) jegyvásárlási adatokat, továbbá a Kerület Önkormányzata által 
2021. január 1. napja előtt kibocsájtott, de 2021. január 1. napjától érvényes – a Kerület 
Önkormányzatának hatáskörében kiadásra került/kerülő – várakozási engedélyeket. 
 
A jelen beszerzésben nyertes ajánlattevő feladata, hogy az e beszerzés során 
megállapított ütemezés szerint az Ajánlatkérő részére az itt megállapított 
követelményeknek megfelelő komplex parkolás ügyviteli, ellenőrzési és üzemeltetési 
rendszert a szolgáltatása ellátása keretében biztosítson, azt Ajánlatkérő eszközein 
telepítse, Ajánlatkérő munkatársai részére a szükséges oktatást bonyolítsa le, és a 
rendszer üzemeltetése során Ajánlatkérő részére távfelügyelet és helyszíni 
beavatkozás útján nyújtson műszaki támogatást a szállított szoftverrendszer 
üzemeltetésében. 
 
Jelen dokumentum a beszerzés céljainak rögzítését követően, annak egyes elemeivel 
és a megvalósítással kapcsolatos általános és speciális követelményeket fogalmaz meg. 
A dokumentumban megfogalmazott követelmények a rendszerrel kapcsolatos 
minimum követelmények, így a követelményeknek való maradéktalan megfelelés 
alapelvárás, azaz az érvényes ajánlattétel feltétele! 
 
Ajánlattevő ajánlatában bármely más olyan terméket, dolgot, tevékenységet 
szerepeltethet, amely az adott funkciónak megfelel, és a megnevezettel legalább 
egyenértékű. 
Az egyenértékűséget Ajánlattevőnek kell igazolnia, bizonyítania. 
 
Ajánlatkérő hangsúlyozza, hogy e dokumentációban a műszakilag egyenértékű 
dolgot, terméket, tevékenységet stb. tartalmazó megajánlás esetén az Ajánlattevő az 
érintett tétel kiírás szerinti tételszövege mellett az ajánlatában köteles feltüntetni a 
megajánlott egyenértékű dolgot, termék, tevékenység konkrét megnevezését. 
 
 
Műszaki leírás 
 
1 Általános leírás 

 
1.1 Általános követelmények 
 
A telepítésre kerülő informatikai rendszer működésének teljes mértékben meg kell 
felelnie  

 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben,  
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 Budapest Főváros Közgyűlésének a 30/2010. (VI. 4.) számú, a Budapest 
főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes 
kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának 
szabályozásáról szóló önkormányzati rendeletében, valamint  

 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-
testületének az Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő 
várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) a 
járművel várakozás rendjét megállapító önkormányzati rendeletében, 
valamint a létrehozni kívánt szerződés időbeli hatálya alatt e társadalmi 
viszonyokat szabályozó mindenkor hatályos önkormányzati helyi 
rendeletben foglaltaknak, 

 a 2011. évi CXII. törvény adatkezelési és adatbiztonsági elveinek (I. és II. 
fejezet) 

 a 2000. évi C. törvény számviteli előírásainak, 

 az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény előírásainak, 

 a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus 
formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló 23/2014. (VI. 
30.) NGM rendelet előírásainak. 

 
1.2 Parkolás ellenőrzés 

 
A parkoló ellenőr ellenőrzi, hogy a rendeletben meghatározott módon rendelkezik-e 
ingyenes várakozásra jogosító hozzájárulással, igazolvánnyal, megkülönböztető 
jelzéssel, vagy megfizették-e a várakozási díjat a várakozási övezetben az ellenőrzött 
gépkocsival történő várakozásért. 
A várakozások elektronikus úton történő ellenőrzése adatgyűjtésre alkalmas 
hordozható telefon (okostelefon), személyes vagy ipari felhasználásra készült 
adatgyűjtő (PDA, EDA), vagy tablet eszköz (a továbbiakban együtt: kéziszámítógép) 
segítségével történik. 
A parkolási esetet a parkolási ellenőr – az Ajánlattevő által biztosított - a használatában 
lévő, rendszerbe regisztrált kéziszámítógéppel forgalmi rendszám és felségjelzés 
felismeréssel (magyar járműveknél a „regisztrációs matrica” alapján történő 
felismeréssel), majd forgalmi rendszám és felségjelzés ellenőrzéssel rögzíti, és 
amennyiben jogosulatlan parkolást észlel, a pótdíj megállapításáról szóló értesítést 
(Fizetési Felszólítás) készít, melyet a kapcsolt mobil nyomtató eszközzel a helyszínen 
nyomtat ki. Ennek formátuma és adattartalma az 1. sz. melléklet „A helyszíni 
intézkedéskor kinyomtatásra kerülő elsődleges fizetési felszólítás minta” alatt található meg.  
 
A dokumentálás a kéziszámítógép eszközön történő adatbevitellel, bizonylat és csekk 
kiállításával és kép vagy videofelvétel készítésével történik zárt rendszerben. A 
csekket és a bizonylat eredeti példányát elhelyezik az autón. 
A rögzített várakozási esemény ellenőr által felvett adatait a kéziszámítógép on-line 
üzemmódban titkosított adatcsatornán keresztül továbbítja a központi nyilvántartó 
rendszer felé. 
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A fizetési felszólítás alján szereplő QR kód tartalma és szerepe a „2.2 A parkolás 
ügyviteli rendszerelemek egyes követelményei” című részben részletesen kifejtésre 
kerül. 
Az Ajánlattevő, jelen szolgáltatás teljesítésének keretében, köteles Ajánlatkérő 
számára biztosítani a fentiekhez szükséges, az itt felsorolt feltételeknek megfelelő, 
ügyviteli rendszert, ennek folyamatos üzemeltetését, rendelkezésre állását, 
hibaelhárítását, működtetését. 
 
1.3 Parkolás ügyvitel 
 
Követelmény, hogy az informatikai rendszerben nyilvántartott esetek a parkoló 
ellenőrök területen történő munkája során, a díjfizetés nélküli jogszerűtlen 
várakozások dokumentálásával keletkeznek és dokumentálás befejezését követően az 
esetek mobil internetes titkosított adatkapcsolat útján az ügyviteli szoftverben önálló 
azonosítóval rendelkező esetként rögzüljenek. 
Az így keletkezett esetek a mindenkor fizetendő díj és pótdíj kihelyezett csekken, banki 
átutalással vagy az ügyfélszolgálati pénztárban történő befizetése által lezárásra 
kerülhetnek. 
 
Ennek elmaradása esetén, vagy a kihelyezett értesítőre benyújtott panasz által az ügy 
(eset) további létszakaszába lép. 
A pótdíjfizetés elmaradása esetén a dokumentált adatok alapján (rendszám, pótdíjazás 
ideje) megtörténik a gépjármű üzembentartójának azonosítása, akinek címzett 
felszólítás küldhető. 
Panasz benyújtása esetén vizsgálat indul, melynek eredménye lehet az eset lezárása, 
vagy a panasz elutasítása és az üzembentartó címzett felszólítása. 
 
A címzett felszólítást követően az eset (költségekkel növelt összegű) befizetés útján 
rendezhető, vagy a fizetés elmaradása esetén megkezdődhet a követelés behajtása, 
mellyel az eset újabb létszakaszába lép. 
E behajtásra irányuló eljárás már ügyvédi felszólítás, majd a Magyar Országos 
Közjegyzői Kamara elektronikus rendszerén keresztül fizetési meghagyásos 
eljárásban, amely ellentmondás esetén peres eljárásban is folytatódhat, majd bírósági 
végrehajtás útján fejeződik be. 
 
Az informatikai rendszerben tárolt ügyek/események (parkolási pótdíj, lakossági 
parkolási engedély) megtekintését, a nyilvántartott követelések összegének 
elektronikus úton történő megfizetését, illetve az engedélyekkel összefüggő 
ügyintézést egy ún. ügyfélablak funkció keretében egy WEB-es felületen, előzetes 
regisztrációs procedúra után lehetővé kell tenni. 
Az Ajánlattevő, jelen szolgáltatás teljesítésének keretében, köteles Ajánlatkérő 
számára biztosítani a fentiekhez szükséges, az itt felsorolt feltételeknek megfelelő, 
ügyviteli rendszert, ennek folyamatos üzemeltetését, rendelkezésre állását, 
hibaelhárítását, működtetését. 
 
1.4 Kapcsolat, kommunikáció a parkolójegy-kiadó automatákkal 
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Az ajánlatkérő által a parkolási rendszerek részeként üzemeltetett parkolójegy-kiadó 
automaták ún. távfelügyeleti szoftvereik által, egy elkülönült központi szerver útján 
folyamatosan hiba-, karbantartási-, forgalmi-, és pénzügyi információt közölnek 
önmagukról az üzemeltető részére. Egyes automaták esetében a felhasználónak 
magának kell megadnia járműve forgalmi rendszámát a sikeres jegyváltás érdekében, 
amely olyan külső forrásból származó adat, amelyet ezek az automaták szintén 
képesek a vásárlás összes adatával együtt a központi szerverre továbbítani. 
 
Az ajánlattevő által megajánlott informatikai szoftvernek képesnek kell lennie arra, 
hogy automatákból származó adatokat átvegye, egységes rendszerfelületen 
megjelenítse, valamint a jegyvásárlás során bevitt rendszámadatokat és a vásárlás 
egyéb adatait fogadni és kezelni is kell, a jogszabály által biztosított időben utólag 
történő jegyvásárlások miatt okafogyottá váló pótdíjesemények automatikus lezárása 
érdekében. Az ehhez szükséges interfészleírás a 2. sz. mellékletben található. 
 
Az Ajánlattevő, jelen szolgáltatás teljesítésének keretében, köteles Ajánlatkérő 
számára biztosítani a fentiekhez szükséges, az itt felsorolt feltételeknek megfelelő, 
ügyviteli rendszert, ennek folyamatos üzemeltetését, rendelkezésre állását, 
hibaelhárítását, működtetését. 
 
 
1.5 Support 
 
A nyertes ajánlattevőnek feladata az informatikai rendszer és az alapinfrastruktúrát 
biztosító fizikai szervereken futó virtualizációs, alap-operációsrendszerek, védelmi 
szoftverek és mentési szoftverek biztosítása, az egyes elemeinek telepítése, a rajta futó 
adatgyűjtő szoftver karbantartása, a központi adatkezelő és nyomkövető szoftverek 
karbantartása, üzemben tartása, frissítése, oktatása. 
Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt köteles folyamatos rendelkezésre állást 
biztosítani. 
 
2 Speciális követelmények 
 
2.1 A parkolás ellenőrzési rendszerelemek egyes követelményei 
 

1. A telepítésre kerülő informatikai rendszer integráns részét kell hogy képezze 
az utcai ellenőrzések komplex feladatrendszerének lefolytatását lehetővé tevő 
szoftver. 

 
2. A parkolás ellenőrző szoftvernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az 

ajánlatkérő alábbi, már működő hardware és szoftver környezetében 
működjön: 
 

- korlátlan számú, de legalább 40 25 db CAT S41, Sony Z1típusú kéziszámítógép, 
- korlátlan számú, de legalább 40 25 db Zebra ZQ 520 típusú mobil nyomtató 

berendezés. 
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Ajánlattevő az Ajánlatkérő által biztosított készülékek kiváltására is tehet 
ajánlatot, amennyiben ez nem felel meg elvárásainak. A megajánlott 
kéziszámítógépeknek, nyomtatóknak legalább egyenértékűnek kell lennie az 
Ajánlatkérő által biztosított készülékekkel. 
 

3. A helyszíni adatrögzítési és ellenőrzési funkció használata során a készülék 
végezzen automatikus ellenőrzéseket, a mobilparkolás, a lakossági várakozási 
engedélyek, a fővárosi várakozási engedélyek, a pótdíjnyilvántartó megfelelő 
adatbázisaiban, a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSZB) rendszeren 
történő lekérdezés esetén a mozgáskorlátozott személyek parkolási 
igazolványának érvényességének megállapítására (Ajánlatkérő biztosítja a 
KKSZB csatlakozáshoz szükséges feltételeket, interfészelérés 2. sz. melléklet), 
és az így nyert adatok alapján tegyen javaslatot pótdíjazásra, vagy ennek 
szükségtelenségére. 
 
A lakossági várakozási engedélyek tekintetében további elvárás, hogy a 
rendszer legyen képes az engedély területi érvényességére vonatkozó adat 
figyelésére, kezelésére is, és az ellenőrzés helyszínén ennek egyidejű 
értékelésével tegyen javaslatot pótdíjazásra, vagy annak szükségtelenségére. 
 

4. A parkolás ellenőrző szoftvernek az ellenőr által használt kéziszámítógép 
eszközön, annak bekapcsolását követően, operátori beavatkozás nélkül 
alaphelyzetbe kell állnia annak érdekében, hogy ne történhessen az esetek 
dokumentálását befolyásoló módosítás. 
 

5. Az ellenőri kliens szoftverből történő kilépés, valamint a kéziszámítógép 
operációs rendszeréhez és alkalmazásaihoz történő hozzáférés lehetőségét a 
felhasználó ellenőr számára lehetetlenné kell tenni, az esetek 
dokumentálásának befolyásoló módosítások elkerülése érdekében. 
 

6. A telepítésre kerülő szoftvereknek ki kell zárniuk, hogy a rendszerhez olyan 
kéziszámítógép, vagy bármely más eszköz csatlakozzon, amely egyébként nem 
az üzemeltető tulajdonában, vagy használatában álló parkolás ügyviteli vagy 
ellenőrzési célú eszköz. Minden egyes kéziszámítógép legyen egyedileg 
azonosított olyan hardveres egyedi adatok alapján, amelyek csak az adott 
kéziszámítógépre jellemzőek, amelyek nem másolhatóak. 
 

7. Az ellenőrök a kéziszámítógépet, a bekapcsolást követően, saját 
felhasználónevük és jelszavuk begépelésével indíthatják el. A kéziszámítógép 
online azonosítás/bejelentkezés után csak meghatározott (pl.: 24 óra) ideig 
forgalmazhasson adatot a központi rendszerrel, utána új 
azonosítás/bejelentkezés legyen kikényszerítve. 

 
8. A parkolás ellenőrző program működése során a rögzített adatokat a 

tévesztések elkerülése, illetve a feldolgozás sebességének növelése miatt 
listákból kell kiválasztani, . míg a A forgalmi rendszám és felségjelzés esetében 
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a megajánlott rendszer részeként rendszámfelismerő és felségjelzést 
megállapító képességű kéziszámítógép szoftver funkció használata a 
követelmény.  A magyar járművek esetén a szélvédőn meglévő azonosító 
matrica vonalkód olvasása a megajánlott rendszer részeként szállítandó 
kéziszámítógép funkció az előírt követelmény. Tehát mindkét előbbiekben 
definiált funkció a minimális követelmény. 
 

9. A parkolás ellenőrző program működése során folyamatosan biztosítani kell az 
ellenőrzésre használt kéziszámítógép óraidejének atomórához, vagy bármely 
időszolgáltatóval történő szinkronizálását. 

 
10. A parkolás ellenőrző program működése során folyamatosan biztosítani kell az 

ellenőrzésre használt kéziszámítógép beépített GPS vevője általi földrajzi 
helymeghatározást, melynek adatait az eset dokumentálása során rögzíteni és 
az ügyviteli szoftver adatbázisában, az esethez egyedileg generált azonosítóval 
történő kapcsolódás biztosításával, tárolni kell. Továbbá az utcán szolgálatot 
teljesítő munkatársak nyomkövetését és a rendszerben történő 
ellenőrizhetőségét kell megvalósítania ennek a funkciónak. 
 

11. Követelmény, hogy a rendszerbe felvett mobil adatrögzítési és ellenőrzési 
egység, amely a napi munka során munkatársnak kiadásra került nyomon 
követhető legyen térképes felületen online módon, illetve lehessen régebbi 
útvonalakat az eltárolt adatok alapján „lejátszani”. 
 

12. A parkolás ellenőrzésére szolgáló program segítségével az ellenőr számára 
biztosítani kell annak automatizált lekérdezési lehetőségét, hogy az ellenőrzés 
alá vont gépjárműnek van-e azon a napon már érvényes lakossági várakozási 
hozzájárulása, illetőleg az adott napon már kihelyezett pótdíjfizetési 
felszólítása. 
 

13. Az ellenőrzési funkciónak rendelkeznie kell a rendszám-, és felségjelzés-
felismerés képességével, illetve magyar járművek esetén a regisztrációs 
matricáról történő adatleolvasás képességével. 
 

14. A parkolás ellenőrzésére szolgáló program segítségével az ellenőr számára 
biztosítani kell annak automatizált lekérdezési lehetőségét, hogy az ellenőrzés 
alá vont gépjárműnek van-e a mobilparkolás-szolgáltató Nemzeti Mobilfizetési 
Zrt-nél aktuálisan futó, az adott helyen érvényes, mobiltelefonról indított 
díjfizetése. 
 
A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. rendszeréhez kapcsolódó interfészt, illetve az 
adatcserére vonatkozó követelményeket a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-től, mint 
az egyetlen magyarországi mobilfizetési rendszer üzemeltetőjétől lehet 
beszerezni, azt nem Ajánlatkérő biztosítja. (2. sz. melléklet) 
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15. A parkolás ellenőrzésére szolgáló programnak alkalmasnak kell lennie arra, 
hogy az abban megadott parancsra az ellenőr által dokumentált eset adatainak 
összegyűjtését követően a kéziszámítógép és az ellenőrnél lévő – a 
kéziszámítógéphez Bluetooth kapcsolattal csatlakozó - mobil nyomtató 
felhasználásával minden vonatkozó jogszabályi előírásnak megfelelő pótdíj 
megállapításáról szóló értesítés kerüljön kinyomtatásra. (1. sz. melléklet) 
 

16. A fizetési felszólítást három nyelven szükséges előállítani és az adott 
rendszámhoz tartozó felségjelzésnek megfelelően az alábbiak szerint kell 
nyomtatni: A magyar (H) felségjelzésű járműveknél magyar nyelven, a német 
(D), az osztrák (A), a svájci (CH) felségjelzésű járműveknél német nyelven, 
minden egyéb esetben angol nyelven történjen a fizetési felszólítás nyomtatása. 
 

17. A parkolás ellenőrzésére szolgáló program az eset ellenőr által rögzített adatait 
on-line módon az ügyvitel működéséért felelős szerverre továbbítja 
közvetlenül., Ha előzőleg a felküldött adatokat a kéziszámítógépen bármilyen 
módon tárolta,majd a kéziszámítógép adatbázisábólakkor  ezeket automatizált 
módon a sikeres felküldés után törli.  
 

18. A kéziszámítógép által a szerverre küldött adatok áramlásának védettnek kell 
lennie. Biztosítani kell továbbá, hogy sem az adatok továbbítása során, sem 
azoknak a szerveren történő rögzítését követően a dokumentált adatok 
megváltoztatására ne legyen lehetőség. Minden egyes kéziszámítógép egyedi 
kommunikációt folytasson az online működés során a rendszerrel. A szerveren 
történő rögzítését követően a dokumentált adatok megváltoztatására ne legyen 
lehetőség. 
 

19. A rendszernek támogatnia kell az utcán tevékenykedő parkolóelleőrök 
munkáját, a pótdíj szelvények előállítását, a parkoló autók fizetési 
kötelezettségének ellenőrzését. 
 

20.  A mobil eszközökkel készített képeket az időbélyegzés mellett olyan biztonsági 
jegyekkel kell ellátni, amelyek kizárják a képek megváltoztatását és garantálják, 
hogy adott ügyhöz rendelt képet a későbbiek során nem lehet kicserélni. 
 

21. Minden a kéziszámítógépen indított ellenőrzési és minden megszakított 
eseményt azonnal dokumentálni kell a központi rendszerben. 
 

22. Az adott utcaszakaszhoz tartozó parkolóhelyszámokat tárolni kell a 
rendszerben. Ennek és az ellenőrzési adatoknak a segítségével „telitettségi” 
adatokat, továbbá „forgási sebességet” kell számolni adott időszakra 
vonatkozóan, ezzel segítve a pótdíjellenőrök vezénylését végző munkatársat az 
optimális ellenőrzési metódus kialakításában.  
 

23. Törzs-, és egyéb adatok kezelésére felületet kell biztosítani (parkolási zónák, 
zónákhoz tartozó utcák (házszám szintig szakaszolva), díjtételek, pótdíjazás 
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oka, járművek gyártmánya, járműkategóriák, felhasználók, települések, 
országok, utcák). 

 
24. A rendszer a felvitt törzsadatok felhasználásával automatikusan akadályozza 

meg a hibás pótdíjkiszabás lehetőségét. 
 

25. A rendszer automatikusan végezze el a felszólításon szereplő díjak kiszámítását 
a vonatkozó jogszabályokban definiált alapadatok alapján. 

 
26. A rendszerben legyen megoldva a pótdíjazáshoz, illetve a teljes pótdíjesemény 

lekezeléséhez szükséges járulékos adatok kezelői felületen történő kezelése, 
karbantartása. 

 
27. A rendszer rendelkezzen, un. figyelmeztetési funkcióval, amely adott zóna (új) 

területen lehetővé teszi adott időintervallumban (1-2 hét), adott darabszámig 
(2-3 pótdíjesemény) adott jármű szempontjából a pótdíjazás helyetti 
figyelmeztetést. 

 
28. A rendszer legyen alkalmas arra, hogy önálló területeken is ellássa a várakozás-

ellenőrzési és pótdíjazási feladatokat, a rendszeren belül elkülönített módon, 
elkülönített befizetőazonosító kontingenssel. 

 
29. A rendszer tegye lehetővé a pótdíj megállapításáról szóló értesítő helyszíni 

újranyomtatását az adott pótdíjazási feladat lezárása után is. 
 

30. A rendszer kezelje a Fővárosi Közgyűlés 30/2010. (VI.4.) önkormányzati 
rendeletének 48.§ (3a) bekezdésében meghatározott „átparkolás” funkciót, 
amely biztosítja a szomszédos kerület (ek)-ben váltott parkolójegyek (érmés 
jegyvásárlás, mobilparkolás) ellenőrzését, pótdíjazását, elkülönített, pontosan 
kimutatható elszámolását. 

 
31. A rendszernek képesnek kell lennie az ügyfélszolgálat támogatására oly 

módon, hogy adott pótdíjeseménnyel kapcsolatos összes adatot, körülményt 
jelenítsen meg egy ablakon keresztül. 

 
32. A rendszer tegye lehetővé, hogy az ellenőri kéziszámítógépről származó nagy 

felbontású fényképek a kép elkészítésétől és feltöltésétől számítva, valós 
időben, minden rendszert használó számára on-line eléréssel rendelkezésre 
álljon. 
 

33. A kéziszámítógépek működéséhez szükséges SIM kártyákat az ajánlattevő 
biztosítja. A SIM kártyákhoz tartozó adatátvitelt a megfelelő titkosítással és 
rendelkezésre állással az ajánlattevő biztosítja. A működés során fellépő 
karbantartási, üzemviteli, üzemben tartási feladatokat az ajánlattevő látja el. 

 
2.2 A parkolás ügyviteli rendszerelemek egyes követelményei 
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A szoftver fő feladata, hogy általa az ajánlatkérő mindenkor átlátható, a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő nyilvántartást vezessen az egyes rögzített várakozási 
eseményekkel kapcsolatos adatokról, fényképekről, befizetésekről, határidőkről, 
levelezésekről, panaszkezelésekről, behajtásokról, peres ügyekről 
követelésállományról. 
 
 
 

1. A parkolási rendszer üzemeltetőjének az általa értékesített szolgáltatások 
adatainak kezelése közben egyidejűleg számla adatokat is képezni kell. Az 
értékesített szolgáltatásról vagy cikkről, illetve a befizetett pótdíjról számla 
állítható/állítandó ki, a számviteli törvényben meghatározott tartalommal. 

 
a) Értékesítési tételek  

 
Az értékesítéskor több tételt kell tudni egyszerre értékesíteni, ezek különböző 
jogcsoporthoz tartozó szolgáltatások lehetnek. Amennyiben egy partner számára, 
adott időpontban több tételt kell értékesíteni, azok egy számlán, számla sorokban 
kerülnek elszámolásra.  
 

b) Fizetési mód  
 
A pénztárban kiállított számlához az alábbi fizetési módok valamelyikét kell rendelni: 
Készpénzes 
Bankkártyás 
Átutalásos  
Postai  
Külső 
 
ba) Készpénzzel történő fizetés 
Lehetőséget kell biztosítani az ügyintézőnek az ellenőrző pénztárzárásra, ami nem 
végleges! A bevételi pénztárbizonylatot külön kinyomtatva csatolni lehessen a 
számlához. A bevételi pénztárbizonylat és a számla logikai kapcsolatban legyen a 
programon belül. 
Pénztárzáráskor készülő bizonylatok: 
 

 Napi tételes pénztárjelentés ügyintézőnként 
- Tartalma: 

o Ügyintéző neve 
o Befizetési bizonylat sorszáma 
o Számlaszám 
o Bruttó érték 
o Áfa tartalom 
o Kerekítési összeg 
o Ténylegesen befizetett összeg 
o Összesítés a bruttó, áfa, kerekítési különbözet és a ténylegesen befizetett 
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összeg oszlopokról 
 

 Összesített pénztárjelentés jogcím főcsoportonként 
A jelentés végén itt is van összesítés: bruttó érték, ÁFA tartalom, kerekítési 
különbözet és ténylegesen fizetett összeg. 
 

Az összetartozó pénztárjelentések sorszáma megegyezik és a végösszegeknek is 
egyezniük kell. 
 
bb) Bankkártyával történő fizetés 
Bankkártyával történő fizetés esetén a számla kelte a számla kibocsátásának napja. 
Teljesítés időpontja alapértelmezett értékként a számlakibocsátás napja.  
 
bc) Átutalással történő fizetés 
Átutalással történő fizetés esetén a számla kelte a számla kibocsátásának napja. 
Teljesítés időpontja alapértelmezett értékként a számlakibocsátás napja, de fontos, 
hogy az ügyintéző által változtatható legyen. 
Fizetési határidő alapértelmezetten a számla keltétől 8 nap, szintén módosítható 
legyen. 
 
bd) Postai befizetés 
Postai befizetés esetén az alapbizonylat a postai csekkek és fizetési felszólítások. 
A számla kelte a számla kibocsátásának napja. 
Teljesítés időpontja alapértelmezett értékként a postai befizetés banki napja. 
 
be) Külső befizetés 
A külső befizetési módról akkor beszélünk, ha a számlázás a parkolójegy kiadó 
automatákból származó szelvények vásárlásáról utólag történik. Ebben az esetben a 
számla ellenértéke az automata bevételek egy részéből származik.  
 

c) Értékesíthető szolgáltatások, cikkek 
 
ca) Parkolójegy kiadó automatából származó szelvény 
A parkolási szolgáltatást igénybe vevő személyek, összegyűjtve szelvényeiket, azok 
értékéről számlát kérhetnek. Ilyen esetben át kell venni és iktatni kell azokat a számla 
másolattal együtt. Ehhez a jogcímhez nincs ár hozzárendelve. A forgalmi rendszám 
adataként a felhasználó által bevitt és a jegyen megjelenített rendszámot, míg ha a jegy 
rendszám bevitele nélkül készült, úgy egy állandó, de fiktív rendszámot rendel az 
ügyintéző.  
 
cb) Parkolási pótdíj 
A jogosultság nélkül parkolók által befizetendő szankciós jellegű pótdíj, amelynek 
mértéke jogszabályban rögzített.  
 
cc) Egyéb, költség jellegű befizetések 
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Ilyen befizetés lehet a felszámított adminisztrációs költség, az eljárási díj, ügyvédi 
munkadíj, illeték, stb. 
 
cd) CHIP kártyák 
Automatákkal ellátott területen jegy váltására jogosító elektronikus fizetőeszköz, 
melyet a parkolási rendszer üzemeltetője forgalmaz. 
 
Az ügyviteli szoftvernek tehát alkalmasnak kell lennie 

- az egyes értékcikkek (pl.: chipkártyák) számviteli jogszabályoknak 
megfelelő módon, különböző nyilvántartott jogcímeken történő 
értékesítésére, illetőleg a készletek nyilvántartására, 

- pénztári funkció betöltésére, így 
 pénztárbizonylatok, 
 számlák, 
 pénztárjelentések elkészítésére, 
valamint 

- a kiállított számláknak a NAV rendszerébe történő továbbításra a 
jogszabály által meghatározott interfész felhasználásával, 

- a követelések és befizetések nyilvántartására, illetőleg a befizetések 
automatizált módú azonosítására és a megfeleltetett követelésekhez történő 
automatikus hozzárendelésre, valamint ezáltal az eset részben vagy 
egészben történő rendezetté tételére, 

- a befizetett pótdíjak, várakozási díjak, ügyviteli költségek elkülönített 
nyilvántartására és kezelésére, valamint a hozzájuk tartozó tételes ÁFA 
analitikák elkészítésére,  

- a számviteli jellegű feladatokról és forgalmakról összesítő jelentések 
készítésére 

 
2. A rendszernek alkalmasnak kell lennie a lakossági várakozási engedélyek, a 

gazdálkodói engedélyek, az orvosi engedélyek, az intézményi engedélyek, 
valamint iskolák és óvodák kedvezményes időszaki engedélyeinek és a 
vonatkozó Önkormányzati rendeletben meghatározott további engedélyek 
kiadására, nyilvántartására, visszavételére és a hozzá kapcsolódó teljes körű 
ügyviteli folyamat támogatására, melynek keretében kezelnie kell a kerületben 
kialakítandó korlátlan számú lakossági parkolási engedély zónát, eltérő 
díjszabással, érvényességi időintervallummal, amelyeket az ellenőrzési feladat 
ellátása során a rendszernek a területi érvényességre tekintettel értékelnie kell. 

 
3. A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-

testületének a Józsefváros közigazgatási területén a járművel történő 
várakozás kiegészítő, helyi szabályozásáról szóló 26/2010. (VI.18.) 
önkormányzati rendelete és a vonatkozó jogszabályok alapján ellenőrzéseket 
kell elvégezni. 

 
4. Amennyiben az ügyfélnek nincs tartozása (pl. parkolási pótdíj, súlyadó, stb.), 

ennek a tényét rögzíteni kell a felületen. 
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5. A rendszernek egy WEB-en elérhető felületen (továbbiakban: Ügyfélablak) 

funkcióval is rendelkeznie kell. Az ügyfélablak funkció keretében a 
Rendszerben tárolt ügyeket/eseményeket (parkolási pótdíj, lakossági 
parkolási engedély) egy előzetes regisztrációs procedúra után egy WEB-es 
felületen tekinthetik meg az ügyfelek. 

 
6. A funkciónak fogadnia kell az ügyfélablakban beérkező engedélykérelmek 

adatait és el kell végezni a megfelelő ellenőrzéseket. (az ügyfélablak egy WEB-
es felületen elérhető állandó elérésű funkció, amelyen keresztül az ügyfelek 
bármely időben - egy regisztráció után – a saját eseteiket és a hozzá tartozó 
fényképeket, pénzügyi adatokat meg tudják nézni, továbbá lakossági parkolási 
engedély igényüket tudják kezelni.) 

 
7. Előírás, hogy a WEB-es felületen az adott ügyfél a saját pótdíjeseménye 

megtekintése során be tudja fizetni a tartozását, tehát rendelkezésre kell álljon 
egy VPOS terminál a rendszerbe beépítve. Ennek banki, pénzintézeti vagy 
pénzügyi szolgáltatói engedélyezését az Ajánlatkérő biztosítja. 

 
8. Legyen lehetőség az Ügyfelek részére a WEB-es Elektronikus ügyintézési 

felületen keresztüli egyszerűsített fizetés biztosítására a következő módon: 
a parkolási ellenőr által PDA eszközzel és nyomtatóval kiszabott parkolási 
pótdíj helyszíni értesítőn elhelyezett QR kód felhasználásával. Ha az ügyfél 
ezen QR kódot az internetképes mobil telefonjával felolvassa, akkor 
regisztráció nélkül azonnal nyíljon meg részére a WEB-es Elektronikus 
ügyintézési felület, oly módon, hogy lehetősége legyen a többnyelvű felület 
használatára. (legalább Magyar, Angol, Német nyelv között) Továbbá ezen 
egyszerűsített internetes WEB felület biztosítsa hogy a konkrét QR kódhoz 
tartozó ügy mobil eszközre optimalizált és használható módon képes 
legyen az ügy adatait megjeleníteni és az internetes bankkártyás fizetési 
folyamatot elindítani. 

9. A rendszerrel kapcsolatba kerülő ügyfelek, intézmények panaszt nyújthatnak 
be az adott ügyükhöz. A panaszkezelő funkciónak képesnek kell lennie 
bármilyen csatornán keresztül beérkező (személyes, fax, levél, telefon, e-mail) 
panasz fogadására, adott ügylethez csatolására. 

 
10. A rendszernek alkalmasnak kell lennie a benne keletkező vagy oda külső 

forrásból érkező (scannelt kép, hanganyag, képanyag, videó anyag stb.) összes 
dokumentum tárolására, megfelelő ügyhöz csatolására, visszakeresésére, 
megtekintésére.  

 
11. A regisztráció során a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően egy 

tudás alapú (jelszó) és egy birtok alapú (e-mail cím) információ alapján kell 
regisztrálni az ügyfelet. 
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12. A regisztráció után a pótdíj megállapításáról szóló értesítő, pótdíjfizetési 
felszólítás, vagy bármilyen az ügyével kapcsolatos felszólító levél néhány 
adata (azonosító szám) alapján bármely időben le tudhassa kérdezni a saját 
ügyei alapadatait (kiszabás körülményeit, hozzá tartozó fényképeket, a 
fizetendő díjakat, az eddig befizetett díjakat.) 

 
13. Az Ügyfélablak funkciónak tudnia kell a meglévő lakossági parkolási 

engedélyek meghosszabbításának folyamatát kezelni (kérelem beadás, 
elbírálás (elfogadás/elutasítás), fizetés beérkezése, jogerőre emelkedés) úgy, 
hogy ezekről a lépésekről az ügyfelet a rendszer e-mail-ben tájékoztassa. Ha az 
ügyfél által megadott adatok és az ellenőrzés (előzőekben definiált) során 
kapott adatok megegyeznek, akkor az elektronizált folyamatnak 
automatikusan, emberi beavatkozás nélkül kell megtörténnie. 

 
14. Az Ügyfélablak funkció használata során lehetőséget kell biztosítani a 

felhasználók (gépjármű üzembentartók) számára, hogy online bankkártyás 
fizetés útján teljesíteni tudják a várakozási engedélyek kiadásával felmerülő 
eljárási díj-, valamint a díjfizetés (jogosultság) nélküli, vagy lejárt 
jogosultsággal történt várakozás folytán terhükre megállapított pótdíjfizetési 
kötelezettségeiket. 

 
15. Az ügyfélablak funkciónak tudnia kell ügyfélszolgálatra vonatkozó 

időpontfoglalási metódust megvalósítania. Ennek keretében időpontfoglalást 
tudjon kezdeményezni az ügyfél, a telefonos ügyfélszolgálatos, akár több 
helyszínnel is egységes rendszerben. 

 
16. A személyes ügyfélszolgálat útján is lehetőség nyílik panasz benyújtására és a 

pótdíjtartozás rendezésére. Panasz benyújtása esetén, azokban az egyszerű 
megítélésű esetekben, amelyekben az ügyintéző elbírálhatja az adott panaszt, 
ezt a rendszer használata útján megtehesse, és az elbírálás végeredményének 
megfelelően – a rendszerben tárolt sablonlevél-típus alapján - válaszlevelet 
készíthessen az előre definiált sablonok alapján akként, hogy az elkészült 
válaszlevél véglegesen és megváltoztathatatlanul tárolásra kerüljön a 
rendszerben. 

Amennyiben a panasz elbírálása csak felsőbb szinten történhet meg, úgy a 
panasz rögzítésre kerül, melyet az arra jogosult a későbbiekben elbírálhat. 
Ebben az esetben is – a rendszerben tárolt sablonlevél-típus alapján - válaszlevél 
kerül kinyomtatásra és tárolásra az adott pótdíjügyekhez történő végleges és 
megváltoztathatatlan kapcsolással. 

 
17. A pótdíj ellenőr általi megállapítását követően az Ajánlattevő által biztosított 

ügyviteli rendszer automatikusan figyelje a vonatkozó mobilparkolási és a 
parkoló automatákban vásárolt jegy-nyilvántartó adatait, és az ellenőrzés 
megkezdésének időpontjától számított 10 percen belül megváltott parkolójegy, 
illetve az ellenőrzés megkezdésének időpontjától számított 5 percen belül 
megváltott mobilparkolási e-jegy esetén az adott pótdíjeseményt Budapest 
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Főváros Közgyűlésének 30/2010.(VI. 4.) önkormányzati rendeletének előírásai 
értelmében automatikusan zárja le. 

 
18. A telepítésre kerülő ügyviteli szoftvernek automatizált módon kell elvégeznie 

a rendezetlen esetek releváns adatainak elévülési határidőkre tekintettel 
történő összegyűjtését és a központi gépjármű üzembentartói, illetve személyi 
adat és lakcím-nyilvántartásból származó adatok lekérdezését, valamint a 
kapott adatok esethez rendezését. 

 
19. A szoftver alaptulajdonságként figyelje az egyes eseményekhez kapcsolódó 

határidőket, az adott díjnövekményes esetekben az adott eseményekre a 
szükséges előírásokat automatikusan eszközölje. 

 
20. A szoftverben legyen lehetőség az egyes eseményekhez tartozó állapotok 

megjelenítésére, az adott állapotváltozás idejével együtt, és lehessen az adott 
ügyletekhez állapotot rendelni mind manuálisan mind pedig automatikusan 
oly módon, hogy az egyes eseményekre vonatkozó határidők elérése esetén a 
szoftver adjon megfelelő állapotot az alapeseménynek. 

 
21. A rendszerben meg kell valósítani az előírás kezelést, előírás típusonként 

nyilvántartva az adott követelések keletkezését adott időpontnak megfelelően, 
majd befizetés esetén befizetés típusonként nyilvántartva az összes befizetést 
az adott befizetés időpontjával együtt. 

 
22. Az ajánlatkérő által kialakított kiegyenlítési sorrend szerint kell kezelni az 

adott befizetés erejéig az adott ügyhöz tartozó előírás-elemek kiegyenlítését. 
 

23. A funkció megvalósítása során a rendszer tartsa nyilván a pillanatnyi 
állapotnak megfelelő követeléseket/túlfizetéseket. 

 
24. A rendszer kezelje a pénzügyi befizetéseket, tudja fogadni a Magyar Posta Zrt. 

Posta Elszámoló Központ (PEK) által készített és adott bank (Elvira kliens 
állományai) által továbbított PEK-es analitikai állományt. 

 
25. A pénzügyi analitikai funkció megvalósítása során képesnek kell lennie 

korlátlan számú bankszámla és az azon történő pénzmozgás nyilvántartására, 
nyitó záró egyenlegeinek elkészítésére. 

 
26. A biztosított rendszernek képesnek kell lennie a központi gépjármű, illetve a 

személyiadat-és lakcímnyilvántartó adatbázisából adatokat közvetlenül saját 
szoftverrel vagy szoftverfunkcióval zárt rendszerben lekérdezni és azt a saját 
adatbázisában rögzíteni, kezelni egyedileg és kötegelt módon (a szükséges 
hatósági engedélyeket és a regisztrációs folyamatot az Ajánlatkérő biztosítja a 
KKSZB csatlakozáshoz). 
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27. A szoftvernek tudnia kell kezelni a központi gépjármű és személyadat-
nyilvántartó rendszerekből érkező üzembentartói adatokat, illetve az 
adásvételi és egyéb módon tudomásra jutott tulajdonosi adatok kezelését 
kronológiai sorrendben. 

 
28. A szoftvernek tudnia kell kezelni a központi gépjármű és személyadat-

nyilvántartó rendszerekből érkező „vélelmezett üzembentartó”-i adatokat. 
 
29. A szoftvernek tudnia kell a nem magyar honosságú gépjárművek adatainak 

elkülönítését. A pótdíjat határidőre meg nem fizető külföldön nyilvántartásba 
vett gépjárművekkel szemben a pótdíjak érvényesítéséhez szükséges adatokat 
el kell különíteni és azokat a parkolási díjat és a pótdíjat meg nem fizetők 
országában a követelések érvényesítésére jogosult szerződéses partnernek 
(Euro Parking Collection plc. és/vagy Ungarische Autobahn Inkasso GmbH.) 
átadni. 

 
30. Automatizált módon kell továbbá törölni minden olyan személyes adatot, 

amelyek esetében az adatkezelés célhoz kötöttsége már nem áll fenn (GDPR). 
 

31. Az ügyviteli szoftver segítségével a felhasználónak szűrni és gyűjteni kell 
tudni az elévülési határidőn belül rendezetlen eseteket, és azokhoz – a 
rendszerben tárolt iratsablon felhasználásával - az ügyviteli szakasznak 
megfelelően felszólítást, ügyvédi felszólítást, valamint az azokhoz tartozó 
tértivevényt és csekk(level)et generálni és nyomtatni akként, hogy az előállított 
dokumentum megfeleljen a Magyar Posta Zrt. „Műszaki útmutató a könyvelt 
levélpostai küldemények vonalkódos egyedi azonosítóinak feladó általi 
előállításához” címen kiadott előírásainak. Ezekben az esetekben az azonos 
kötelezettel szembeni több pótdíjesetet adott időszakot figyelembe véve egy 
iratban kell előállítani. 

 
32. Az ügyviteli szoftvernek a fizetési/ügyvédi felszólításhoz generált levelekhez 

el kell tudnia készíteni a Magyar Posta Zrt. részére átadandó elektronikus 
feladójegyzéket, illetve képesnek kell lennie azoknak a Magyar Posta Zrt. általi 
felvételéről küldött értesítést, illetve a kézbesítési értesítéseket feldolgozni. 

 
33. Az ügyviteli szoftver tekintetében elvárás, hogy az ügyfelektől érkező 

panaszokat, a panasz-, és egyéb ügyekben érkező beadványokat iktatni 
lehessen, valamint automatizált és folyamatos legyen az egyes ügyek követése, 
azaz a panaszok tárgyában hozott döntések szoftver szinten paraméterezettek 
legyenek, és az egyes döntések alapján az ügyviteli rendszer automatikusan 
továbbítsa az ügyet a következő ügyviteli szakaszba, vagy zárja azt le. 

 
34. Az ügyviteli szoftver legyen alkalmas a meg nem fizetett díjak és pótdíjak ún. 

nemperes és peres úton történő behajtásának számviteli jellegű (költségek, 
díjak, illetékek nyilvántartása) és adminisztratív támogatására is. 
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E körben az ügyviteli szoftverrel szembeni alapvető követelmény, hogy 
kommunikálni tudjon a 
- Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) Elektronikus rendszerével, 

képes legyen tömegesen fizetési meghagyás és végrehajtás xml alapú 
előállítására a lehető legkevesebb operátori beavatkozást igénylő 
informatikai folyamat keretében. Alkalmas legyen a MOKK rendszeréből 
érkező státuszok kezelésére, illetve az eljárásokhoz kapcsolódó pénzügyi 
tranzakciók csoportos elektronikus feladására a végrehajtási előlegek és 
földhivatali illetékek utalásához, 

- Peres eljárás esetén ügyintézői kezdeményezésre állítsa elő a perlevelet 
(keresetlevél) és a perhez szükséges összes bizonylatot adatot tegye 
elérhetővé egy gyűjtőben az eljáró személy számára. 

 
35. Alapvető elvárás, hogy az ügyviteli szoftver az adatbázisban tárolt adatkörből 

eseti igények szerint készülő kimutatások és statisztikák programozó 
közreműködése nélküli készítése által a lehető legszélesebb körben támogassa 
a vezetői döntések megalapozását.  

 
36. Legyen alkalmas az esetleges személyi változások (pl.: ellenőrök) ügyviteli 

relevanciáinak kezelő általi átvezetésére (jogosultságok hozzáadása, 
módosítása és törlése). 

 
37.  Az ügyviteli szoftver felhasználása útján, az ellenőri kézi számítógépek GPS 

jeleinek gyűjtése, rendszerezése által legyen követhető az egyes ellenőrök 
területen történő mozgása akként, hogy tevékenységét az egyes kézi 
számítógéppel végzett cselekmények eltérő módon történő megjelenítése 
folytán elemezni lehessen.  

 
38. Elengedhetetlen feltétel továbbá az ügyviteli és integrált parkolás ellenőrzési 

szoftverek alkotta rendszer működésbeli zártságának és biztonságának magas 
foka annak érdekében, hogy a bírósági út igénybevételével történő behajtási 
ügyekben a rendszerben gyűjtött, rögzített és kezelt adatok teljes bizonyító 
erővel legyenek felhasználhatóak, valamint azért, hogy üzemeltető 
maradéktalanul meg tudjon felelni a rá vonatkozó szigorú adatvédelmi 
szabályoknak. 

Ajánlattevőnek a rendszer zártságára és biztonságára vonatkozó nyilatkozatát 
az ajánlatához csatolnia kell! 
 

39. A szoftver alaptulajdonságként figyelje az egyes eseményekhez kapcsolódó 
határidőket, az adott díjnövekményes esetekben az adott eseményre a 
szükséges előírásokat tegye rá automatikusan. 

 
40. A szoftverben legyen lehetőség az egyes eseményekhez tartozó állapotok 

megjelenítésére, az adott állapotváltozás idejével együtt, és lehessen az adott 
ügyletekhez állapotot rendelni mind manuálisan mind pedig automatikusan 
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oly módon, hogy az egyes eseményekre vonatkozó határidők elérése esetén a 
szoftver adjon megfelelő állapotot az alapeseménynek. 

 
41. A szoftver kezelje az fizetési meghagyás kibocsátásokat, a peres eljárásokat, 

illetve a végrehajtási adatokat is. 
 

• A rendszer támogassa a fizetési meghagyások kibocsátását, oly 
módon, hogy adott időszakra vonatkozóan csoportosítsa a fizetési 
meghagyásra váró felszólítások alapján már előzőleg kiértesített 
kötelezettre vonatkozó pótdíjeseményeket, a közjegyzői és 
ügyvédi/közreműködői díj minimalizálása érdekében. 

• A rendszer tegye lehetővé az adott feltételeknek megfelelő fizetési 
meghagyások feladására váró tételek tételes vagy csoportos 
ellenőrzését/méltánylását, a feladás előtt oly módon, hogy 
ellenőrizhető legyen, hogy érdemes-e a rendelkezésre álló adatok, 
bizonylatok és fényképek alapján fizetési meghagyást, majd esetleges 
pert indítani. 

• A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében a MOKK hálózatába 
csak elektronikus feladás tehető meg. Ezért a rendszerben 
követelmény, hogy a megfelelő MOKK XML állományokat a 
rendszer állítsa elő, mind egyedi, mind pedig csoportos módon. 

• A rendszer legyen képes fogadni a MOKK rendszer által generált file-
okat, amelyek az adott ügy állapotait tartalmazzák, és ezeket az 
adatokat a rendszer a megfelelő funkcióknál jelenítse meg 
(ügyfélszolgálat, pénzügy, behajtás, stb.). 

• A rendszerben legyen lehetőség a peresítéskor szükséges a 
rendszerben meglévő összes szükséges adat és képi bizonylat 
(fényképek, felszólítások, levelezések, stb.) egy kötegbe történő 
gyűjtésére kezelésére. 

• A rendszerben legyen lehetőség a perek adatainak felvitelére, 
állapotuk nyomon követésére, pénzügyi egyenlegük 
nyilvántartására. 

• A rendszerben legyen lehetőség a jogerőre emelkedett ügyletek 
behajtásának kezelésére, a végrehajtási lap kiállítására és a MOKK 
rendszerben történő feladására elektronikus formában. 

• A rendszer tegye lehetővé a végrehajtási folyamatok nyomkövetését, 
dokumentálását, fizetési adatok kezelését. 

42. A szoftvernek a követelések kezelésével, nyilvántartásával kapcsolatban az 
alábbi folyamatokat kell támogassa: 

 
Az Ajánlatkérő az adott év során a rendszer által behajtatlanként minősített 
követelések listáját és anyagait minden évet követő január 31-ig átadja az 
Önkormányzat részére. Az Önkormányzat – a Számviteli törvényben foglaltak 
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szerinti minősítés elvégzését követően – a záró beszámolójában (általában május 
31-ig) jóváhagyja a behajthatatlannak minősített követeléseket és azok kivezetését 
a könyvekből. E jóváhagyást követően kell a követeléseket a rendszerben 
„behajthatatlan követelés” státuszba átállítani és a követelések összegét kivezetni. 
Az ügyek nem kerülnek végleg törlésre, a státuszok alapján tételesen, 
kategóriánként lekérdezhetőek lesznek.  
 
Az Ajánlatkérő ragaszkodik ahhoz, hogy a követelések alakulása évről évre 
pontosan lekövethető legyen a rendszerből. Ez azt jelenti, hogy az előző évi záró 
követelés állományhoz hozzákalkulálva a tárgyévi előírásokat, levonva a tárgyévi 
befizetéseket, kell megkapni a tárgyévi záró állomány összegét. Ha az előző évi 
követelésre befizetés érkezik, az már nem változtathatja az előző évi állomány 
összegét, az egy tárgyévi befizetésként kezelendő, csak előző időszaki előírásra 
történt. Az időszaki záró állományok a következő időszakban már nem 
módosulhatnak. 
 
A követelésállomány nyilvántartásból az alábbi lekérdezéseket kell biztosítani a 
rendszer kezelőfelületeiről, amelyeket utána a felhasználó excel táblázatba 
kiexportálhat: 
 
Követelés - Előírás tétel típusra (adott havi és a teljes (kezdetektől)) 

 időintervallumok között vagy kezdetektől adott pillanatig tételes lista 
 Tartalmazza  adott időszakra tételesen: 

o   az előírás tétel típus nevét 
o   az aktuális követelést 
o   a befizetést 
o   Főváros/Kerület 

  
Követelés - kiszabott pótdíj zónacsoportra 

  időintervallumok között vagy kezdetektől adott pillanatig tételes lista 
 Tartalmazza  adott időszakra tételesen: 

o   Ügyiratszám 
o   Rendszám 
o   Legkorábbi elkövetés ideje 
o   Események száma 
o   Várakozási díj előírás 
o   Pótdíj (0-15)| előírás 
o   Pótdíj 15 napon túl előírás 
o   Összes előírás 
o   Aktuális követelés 
o   Főváros/Kerület (Zónacsoport) 
o   Ország (Felségjelzés) 

  
Befizetés - 15 nap, zónára 
  

 15 napon túli befizetések tételes 



MÓDOSÍTOTT Műszaki specifikáció 

20 
 

o   Ügyiratszám 
o   Rendszám 
o   Banki hónap 
o   15 napon túli befizetés mértéke 

  
 15 napon belüli befizetés tételes 

o   Lapazonosító 
o   Ügyiratszám 
o   Rendszám 
o   Banki hónap 
o   15 napon belüli befizetés mértéke 

 
Zónabontás 
 

o   Zóna megnevezés 
o   Előírás tételtípus neve 
o   Banki hónap 
o   Befizetés mértéke 

  
Követelés - státusz + korosítás 
Státusz darab összeg 
  

o   Főváros / Kerület  
o   Ország (Felségjelzés) 
o   Végállapot-e? 
o   Aktuális státusz neve 
o   Események száma 
o   Aktuális egyenleg 

  
Összeg adatok (korral) 
  

o   Aktuális követelés 
o   Kor 
o   Főváros/Kerület 
o   Ország (Felségjelzés) 
o   Előírás tételtípus neve 
o   Végállapot-e 

  
Tételes követelés Kerület  Főváros bontásban 

o   Ügyiratszám 
o   Főváros/Kerület 
o   Ország (Felségjelzés) 
o   Végállapot-e? 
o   Státusznév 
o   Események száma 
o   Aktuális követelés 
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A szoftver összes funkciójával kapcsolatban elvárt követelmény: 
 

 Paraméterezhető legyen a jogosultsági és naplózó rendszer. 
 A napló rendszer adatait az egyes ügyekkel kapcsolatban a felületről 

lehessen megnézni az adott eseményre vonatkozóan. 
 A rendszer naplózza a rendszerhez való hozzáféréseket és minden 

adatmódosítást. Adatmódosításnál a naplókon keresztül meghatározható 
legyen, hogy ki és mikor végezte el a változtatást, miről mire történt a 
módosítás (előző adatok korlátlan mennyiségű tárolása). 

 A jogosultsági szinteket részfunkciónként, felhasználóként lehessen 
beállítani. 

 A rendszerrel szembeni általános elvárás, hogy, az ügyintézéssel 
kapcsolatos adminisztratív és/vagy vezetői döntést igénylő feladatot a 
számítástechnikai és infokommunikációs eszközök igénybevételével 
automatizálja, algoritmusok használatával hozzon gépi döntéseket. 

 Támogassa a működéshez szükséges törzsadatok felvitelét, karbantartását, 
pl. új dolgozó felvétele, új ellenőri azonosító hozzárendelése stb. 

 Rendelkezzen a vezetés számára információs funkcióval, amely 
segítségével riportok nyerhetők ki a rendszerből, meghatározhatók a 
kritikus pontok, vezetői döntéstámogató funkciója legyen. Az ügyekre, 
panaszokra, ügyintézésekre, döntésekre vonatkozó statisztikai adatok akár 
az ügymenet teljes folyamatára, akár az egyes ügyszakokra nézve 
kinyerhetőek legyenek. 
 

A díjköteles közúti várakozóhelyek üzemeltetését támogató informatikai rendszer az 
állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi 
L. törvény 2.§ (2) bekezdése értelmében a törvény hatálya alá tartozik, ezért 
Ajánlatkérő az ajánlattevő által szállítani kívánt rendszer minden funkciójával 
összefüggésben igényt tart, az azokban keletkező valamennyi adat tulajdonjogára. 
 
A teljes rendszer kialakítása és szállítása, majd üzemvitele során a Rendszernek az itt 
részletezett funkciókat kell tartalmaznia, továbbá a teljes rendszer működéséhez 
szükséges üzemviteli, üzemben tartási, fejlesztési funkciókat is az ajánlattevőnek kell 
biztosítania. Az ajánlattevőnek biztosítania kell a mobil adatátvitelhez szükséges SIM 
kártyákat a kiírásban szereplő biztonsági kritériumoknak megfelelően. 
 
Az üzemvitelhez szükséges alábbi eszközparkot az önkormányzat biztosítja: 

 kliens számítógépek (x64 CPU-val felszerelt PC-k, Microsoft Windows 10 64 
bites operációs rendszerrel) 

 nyomtatók biztosítása (lokális lézer és tintasugaras nyomtatók windows 
driverrel) 

 hálózati eszközök és kommunikációs kapcsolatok biztosítása a helyi hálózaton 
(az önkormányzat hálózati struktúráján belüli kapcsolatok kezelésére)  

 kéziszámítógépek és mobil nyomtatók biztosítása (15 25 készülék + nyomtató) 



MÓDOSÍTOTT Műszaki specifikáció 

22 
 

 internet sávszélesség biztosítása a szerverek kapcsolódásához (10 Mbit 
szimmetrikus dedikált kapcsolat) 

 
A rendszer üzemviteléhez szükséges további erőforrások és eszközök biztosítása az 
ajánlattevő feladata (szerverkapacitás, szerver szoftverek, adatbázis-kezelők, 
kommunikációs csatornák és eszközök) A rendszer méretezésénél figyelembe kell 
venni az egyidőben az utcán működő eszközök száma minimálisan 25 db, illetve az 
ügyfeldolgozás és adminisztráció részéről minimálisan 20 kliensgéppel kell számolni 
egyidejű használat mellett több külső helyszín igénybevételével, amelyhez a 
kommunikációs csatornát a szerverek irányába az ajánlattevőnek kell biztosítania (a 
szükséges helyi internetkapcsolatot az adott helyen lévő külső partner biztosítja). 
 
A szükséges kapcsolatok: 
 

• Nemzeti Mobilfizetési Zrt. (és annak a későbbiekben lehetséges, hivatalos 
utódszervei) online interfész (mobilparkolás) 

• Budapesti Városháza által kiadott behajtási és várakozási engedélyek betöltése 
változás esetén alkalomszerűen, 

• a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes 
Államtitkársága (a továbbiakban: BM NYHÁT)(és annak a későbbiekben 
lehetséges, hivatalos utódszervei), jármű és személyiadat-nyilvántartásaiból 
történő adatkéréshez KKSzB interfész, 

• Posta Elszámoló Központ (és annak a későbbiekben lehetséges, hivatalos 
utódszervei) által küldött adatok beolvasása alkalomszerűen 

• NAV – a kiállított számlák jogszabályi előírás szerinti továbbítása érdekében 
• Banki tranzakciós tételek beolvasása az OTP Bank Nyrt. rendszeréből 
• Forint átutalás banki import file elkészítése 
• Magyar Országos Közjegyzői Kamara (és annak a későbbiekben lehetséges, 

hivatalos utódszervei), továbbiakban MOKK (feladás XML, MOKK 
értesítők/összesítők CSV betöltés) 

• Külföldi rendszámú járművekre vonatkozó pótdíjak behajtására szakosodott 
szolgáltatóknak történő adatátadás/adatátvétel 

• Magyar Posta Zrt. elektronikus feladójegyzék kezelése 
 

Amennyiben valamely kapcsolat létrehozásához a fentebb felsorolt szervezetek 
valamelyikének arra vonatkozó igazolása, vagy tanúsítása is szükséges, hogy a 
szállítani kívánt szoftver a kapcsolat létrehozása érdekében a szervezet által előírt 
kívánalmaknak megfelel, úgy a kérdéses szervezet(ek) erre vonatkozó igazolását, vagy 
tanúsítványát az ajánlathoz csatolni kell! 
 
Az egységes pénzügyi analitikai funkció alapján a teljes Rendszerben meg kell 
valósítani az előírás kezelést, előírás típusonként nyilvántartva az adott követelések 
keletkezését adott időpontnak megfelelően, majd befizetés esetén befizetés 
típusonként nyilvántartva az összes befizetést az adott befizetés időpontjával együtt. 
 
2.3. A parkolási műszaki rendszerelemek egyes követelményei 
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Az ajánlatkérő által a parkolási rendszerek részeként üzemeltetett parkolójegy-kiadó 
automaták ún. távfelügyeleti szoftvereik által, egy elkülönült központi szerver útján 
folyamatosan hiba-, karbantartási-, forgalmi-, és pénzügyi információt közölnek 
önmagukról az üzemeltető részére. Egyes automaták esetében a felhasználónak 
magának kell megadnia járműve forgalmi rendszámát a sikeres jegyváltás érdekében, 
amely olyan külső forrásból származó adat, amelyet ezek az automaták szintén 
képesek a vásárlás összes adatával együtt a központi szerverre továbbítani. 
 
Az informatikai szoftvernek képesnek kell lennie arra, hogy 

- az automatákból származó adatokat átvegye, 
- azokat egységes rendszerfelületen megjelenítse, 
- valamint a jegyvásárlás során bevitt rendszámadatokat és a jegyvásárlás 
és automatán érvényesíthető kedvezményekegyéb adatait fogadni és kezelni is 
kelltudja, a jogszabály által biztosított, időben utólag történő jegyvásárlások 
miatt okafogyottá váló pótdíjesemények automatikus lezárása érdekében. 
 
Ajánlatkérőnek jelenleg 251 db jegykiadó automatája van, amelyek nem 
képesek a rendszámadat elfogadására és továbbítására, de Ajánlatkérő tervezi 
az automaták felújítását vagy cseréjét korszerűbb jegykiadó automaták üzembe 
állításával, jelen eljárás nyomán megkötött szerződés üzemidejének első 
harmadában. Ennek megfelelően a felelős közpénzfelhasználás érdekében már 
a jelen eljárásban is definiálja azokat a paramétereket, interfészeket, amelyeket 
az automata felújí-tás/csere alkalmával elvár a majdani nyertes szállítótól is. 
Így ezen rendszerek összekapcsolása, illetve a vonatkozó adatok megjelenítése 
rendszerezése és az ebből származó funkcionalitási előny, továbbá adott emberi 
erő-forrás megtakarítása nem jár további közpénz elköltésével. 

 
Az informatikai rendszernek e képességet legalább 130 és legfeljebb 500 db automata, 
és egyidejűleg több működő típus vonatkozásában kell teljesítenie. Ajánlatkérő 
jelenleg Siemens Prisma és Sicuro. 
Interfészleírás: 2. sz. melléklet 
 
Az informatikai rendszernek tartalmazni kell egy jegykiadó automata nyilvántartó 
felületet, ahol az automaták adatai láthatók és térképen megnézhetők az 
elhelyezkedéseik. Ezen a felületen kereső funkciót is biztosítani kell. 
 
Továbbá a jegykiadó automaták tekintetében biztosítani kell egy egységes 
hibabejelentő felületet, ahol az automatákkal kapcsolatos hibabejelentéseket lehet 
felvinni manuálisan, megnézni csoportosítva (azonos hibára vonatkozó több 
bejelentés összevonva) és a műszerészek ezen adatok alapján a náluk lévő 
kéziszámítógéppel (a rendszer részeként biztosított eszköz) tudják az adott feladatot 
„felvenni”, majd a javítás után lejelenteni az elvégzett tevékenységet. Mindezt oly 
módon kell tárolni és kezelni, hogy minden releváns szereplő az adott információhoz 
a saját rendszerén belül hozzáférhessen. (ügyfélszolgálat, panaszelbírálás, 
technikusok, csoportvezetők). 
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A műszerészek kéziszámítógépei a 2.1-es pont 2. bekezdésében definiált készülék 
kontingensből kerül biztosításra. Ajánlattevő az Ajánlatkérő által biztosított 
készülékek kiváltására is tehet ajánlatot, amennyiben ez nem felel meg elvárásainak. 
A megajánlott kéziszámítógépeknek legalább egyenértékűnek kell lennie az 
Ajánlatkérő által biztosított készülékekkel. 
 
2.22.4 Rendszertámogatás 
 

1. A nyertes ajánlattevőnek feladata 
- az informatikai rendszer és egyes elemeinek telepítése, 
- a rajta futó adatgyűjtő szoftver karbantartása, 
- a központi adatkezelő és nyomkövető szoftverek karbantartása, üzemben 

tartása, frissítése, valamint a felhasználó személyzet oktatása. 
 

2. Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt köteles a parkolás-üzemeltetés 
jogszabály által megállapított mindenkori üzemi napjain, naponta a 7.00 óra és 
22.00 óra közötti időben folyamatos rendelkezésre állást biztosítani, melynek 
keretében az esetleges hibabejelentéstől számított 
- 3 órán belül köteles a hiba helyszíni elhárítását, vagy  
- 1 órán belül a hiba távközlési kapcsolaton keresztül történő elhárítását 

megkezdeni. 
 

3.2.Ajánlattevő a szoftverek használatával összefüggő oktatási feladatokat 
ajánlatkérő kifejezett igénye esetén, és havonta legalább egy esetben, de 
legfeljebb havonta két alkalommal és alkalmanként maximálisan 15 fő részére 
köteles végezni. 

 
 
Az elvégzendő feladatok részletesen: 
 

• A Rendszer telepítése, szoftverfrissítés, hibaelhárítás 
• kéziszámítógép alkalmazások telepítése, szoftverfrissítés karbantartás. 
• Az Ajánlatkérő által biztosított mobil eszközparkon az alapoperációs 

rendszerek telepítése (android aktuális verziója szerint), a SIM kártyák 
beüzemelése, a mobil nyomtatók vezeték nélküli kapcsolatának létrehozása, az 
adatgyűjtő alkalmazás telepítése, frissítése. 

• A Rendszer használata során felmerült szoftveres problémák elhárítása. 
• A kéziszámítógépes rendszerhez tartozó az ajánlattevő által megajánlott 

szoftverrendszer részeként funkcionáló rendszámfelismerő rendszerrel 
kapcsolatos karbantartási feladatok ellátása. 

• A kéziszámítógép eszközön meglévő az ajánlattevő által megajánlott 
szoftverrendszer részeként funkcionáló rendszámfelismerő funkció használata 
során bekövetkezett hibák elhárítása, a szoftverelemek karbantartása, illetve 
frissítésük szükség szerinti elvégzése. 

• A központi nyilvántartó és nyomkövető rendszerrel kapcsolatos karbantartási, 
frissítési feladatok ellátása. 
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• A kéziszámítógép adatgyűjtő rendszer által a központba beküldött adatokat 
kezelő központi rendszer működésének biztosítása, a rendszer szükség szerinti 
frissítése, a felmerülő hibák elhárítása távoli segítséggel, szükség szerint eseti 
kiszállással. 

• A parkolási engedély nyilvántartó rendszerrel kapcsolatos adatfrissítési 
feladatok ellátása. 

• A Rendszer által használt külső kapcsolatok létrehozása, karbantartása, 
üzemben tartása, monitorozása, hibaelhárítás, kapcsolattartás a külső 
partnerekkel. 

• A rendszer egyediesítése továbbfejlesztése tekintetében az Ajánlattevőnek 
vállalnia kell, hogy a jogszabályváltozásból eredő változtatási igényeket a 
rendszeren átvezeti, és ezeket rendszerbe állítja a szerződés időtartama alatt. 

• A rendszer egyediesítése, továbbfejlesztése tekintetében az Ajánlattevőnek 
vállalnia kell, hogy az Ajánlatkérő változtatási igényeinek megfelelő módon a 
rendszer egyes meglévő funkcióit beállítja, továbbfejleszti a szerződés 
időtartama alatt. 

• • A rendszer egyediesítése, továbbfejlesztése tekintetében az 
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy az Ajánlatkérő változtatási igényeinek 
megfelelő módon a rendszer egyes meglévő funkcióit beállítja, továbbfejleszti a 
szerződés időtartama alatt. 

• oktatási célból a rendelkezésre álló infrastruktúrán teszt Rendszer fenntartása, 
üzemben tartása. 

• a Rendszerre vonatkozó oktatások tartása, ismétlő oktatások megtartása, 
típikus rendszerhasználati hibák szűrése, újraoktatása. 

• Ajánlattevő 0-24 órás rendelkezésre állást köteles biztosítani. 
o 3 órán belül köteles a hiba helyszíni elhárítását, vagy  
•o 1 órán belül a hiba távközlési kapcsolaton keresztül történő elhárítását 

megkezdeni. 
• Ajánlattevő 4 munkaórán belül köteles a felmerülő hiba esetén a hiba elhárítását 

megkezdeni. 
• On-line WEB-es hibabejelentő üzemeltetése és rendelkezésre bocsátása, 

amelyben a bejelentő láthatja a hiba elhárítás folyamatát. 
 
A SIM kártyák üzemben tartási szolgáltatása 
 
A magyarországi mobilkommunikációs hálózatok tekintetében figyelembe véve az 
elsődleges funkcióinak prioritási sorrendjét (hangtovábbítás, adattovábbítás, egyéb) 
nem egységes a kapacitásbiztosítás és földrajzi területileg is eltérő lehet az adott 
szolgáltatás elérése és annak minősége, amit befolyásolhat az egyes szolgáltatók 
bázisállomás ellátottsága, eloszlása és azok áteresztő kapacitása (cellák száma, cellák 
egyidejű kommunikációs csatorna fenntartási kapacitása), illetve az adott év adott 
időszaka is. 
A parkolásellenőrzés során mobil kéziszámítógépeket használunk, amelyek adott 
paraméterekkel rendelkező SIM kártyaszolgáltatás révén érik el a központi 
szervereket, védett üzemmódnak megfelelően. 
A parkolás ellenőrzés során ez egy kritikus szolgáltatás, mert az ellenőrzési metódus 
szerint több paramétert is online módon kell real-timeban ellenőrizni. (mobil parkolási 
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adatok, engedély adatok stb.) Tehát ha ez a szolgáltatás nem működik, akkor a 
parkolásellenőrzés megáll és nem végezhető el, tehát az utcán dolgozó 25 ellenőr 
munkája ellehetetlenül. 
Hogy ez ne következhessen be, vagy csak nagyon minimális eséllyel Ajánlatkérő 
követelményként elvárja, hogy Ajánlattevő két magyarországi mobil GSM/GPRS 
szolgáltató szolgáltatásait vegye igénybe és biztosítsa azt, hogy Ajánlatkérő földrajzi 
működési területén mérhető paraméterek alapján (ezek a folyamatos parkolásellen-
őrzési szolgáltatás biztosítása során az adott kéziszámítógépek felhasználásával 
szoftveresen kinyerhető adatok a SIM kártya szolgáltatás tekintetében) a jobb GPRS 
szolgáltatást nyújtó szolgáltató SIM kártyáit tegye be a kéziszámítógépekbe. 
A mérhető paraméterek alapján valószínűsíthető, hogy a két szolgáltató SIM kártyáit 
vegyesen szükséges használni. (pl.: 10 db SIM kártya az egyik szolgáltató adott 
pályákra és időszakra vonatkoztatva, 15 db SIM kártya a másik szolgáltató adott 
pályákra és időszakra vonatkoztatva) A SIM kártya cseréket egy évben akár több 
alkalommal is el kell végezni a mért paraméterek alapján (pl.: szeptemberi 
iskolakezdéskor a diákok visszaérkezése miatt sokkal nagyobb a leterheltség, mint 
általában és az egyes szolgáltatók ezt a problémát nem egységesen kezelik), vagy az 
adott területen felmerülő szolgáltatás kiesés bekövetkeztekor. 
A szolgáltatás „jóságát” a mérhető paraméterek gyűjtésével és elemzésével az 
Ajánlattevőtől várja el az Ajánlatkérő. 
 

• Szabványos GSM/GPRS hálózatra fel tudjon csatlakozni a SIM kártya. 
• legalább két magyarországi országos GSM/GPRS szolgáltató közül az adott 

területen jobban működő GPRS szolgáltató kártyájának biztosítása. 
• A SIM kártyák zárt APN hálózatban működjenek (a nyilvános GSM hálózatról 

ne legyen elérhető). 
• Az egyes SIM kártyák önálló fix IP címmel rendelkezzenek. 
• A GSM szolgáltató központból titkosított adatcsatornán zártan történjen a 

kétirányú kommunikáció a SIM és a felhasználói alhálózati központ között. A 
protokoll és a titkosítás az alábbi: IPsec, AES 256 bites titkosítás vagy ezzel 
egyenértékű megoldás. 

• Automata ellenőrző és riasztó rendszer a szolgáltatás paramétereinek 
figyelésére, naplózására a rendszer minden részútvonala tekintetében. Ezalatt 
a kéziszámítógépek pillanatnyi térerejének a naplózása,  az egyes 
részútvonalak végberendezéseinek elérési ideje, és csomagvesztése/ismétlése 
értendő. 

• Heti hét nap, napi 24 órás (7/24) ügyeleti szolgálat a SIM kártyán meglévő 
szolgáltatás állandó fenntartása érdekében. 

 
Az ügyfélszolgálat részére call-center biztosítása hangrögzítéssel és a hanganyag 
alapügyhöz történő csatolásával. 
 
 
Ajánlatkérő követelményként elvárja, hogy az Ajánlattevő által kialakított 
alapinfrastruktúra és a megajánlott ügyviteli rendszer rendelkezzen 
ügyfélhívásfogadó telefonközpont funkcióval, amely adat és hívásrögzítést is végez. 
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Ajánlatkérő nem köti meg, hogy ez fizikai eszközként kerül kialakításra vagy 
szoftveres megoldást ajánl az ajánlattevő, viszont az alábbi paramétereket 
minimumkövetelményként határozza meg: 
 
• Egyetlen behívószám kezelése 
•A behívószám folyamatosan hívható, függetlenül attól, hogy operátor be van-e 

jelentkezve vagy sem. 
• A hívás időpontjától függően két különböző menürendszer érhető el. Parkolási 

ügyfélszolgálati időben az egyik, míg ezen kívül a másik. (pl: hétfő, szerda, péntek 
9.00-12.00 h-ig az egyik, ezen kívüli időpontokban a másik). 

• A hívó fél az időpontnak megfelelő bevezető szöveget hallja, mely minden esetben 
ötször ismétlődik, ha ez idő alatt nem választ menüpontot, a központ bontja a 
vonalat automatikusan. 

• Amennyiben választ menüpontot, akkor két eset lehetséges. Az 1-es menüpont 
esetében csak egy tájékoztató szöveget hall, mely háromszor ismétlődik, majd a 
végén elköszön és bontja a vonalat. 

• Az összes többi esetben, egy úgynevezett várólistára esik be a hívás, mely 
menüpontonként külön várólistát jelent. A várólistához rendelt operátorok emelik 
be a hívást. Amennyiben az adott várólistához nincs operátor bejelentkezve, vagy 
be van jelentkezve, de éppen korábbi hívást kezel, a hívó fél maximum 5 percig 
kerül várakoztatásra, az 5 perc letelte után automatikusan bontja a vonalat. 

• A hívás mindig ahhoz az operátorhoz fut be, aki az utolsó fogadott hívásától 
számítva a legrégebben nem vett fel hívást. A sorban egyszerre több bejövő hívás is 
várakozhat. 

• A központba táplált szövegeket, menükialakítást, híváscsoportosítást a nyertes 
Ajánlattevővel egyezteti az Ajánlatkérő. 

• 3 operátor számára szükséges biztosítani ezt a funkciót. 
• Az operátorok részére végberendezést (telefon), fejhallgatót és mikrofont, az 

Ajánlattevő biztosítja. 
• A nyomógombbal kiválasztott almenükből a hívó fél tudjon visszalépni. 
• Ha a kiválasztott várósorban az operátor beemeli a hívást, akkor azt másik 

várósorra tudja áttenni szükség esetén 
• Ajánlatkérő elvárja, hogy Ajánlattevő havi rendszerességgel forgalmi és használati 

statisztikát készítsen, és azt bocsássa az Ajánlatkérő rendelkezésére. A statisztika 
összetétele természetesen függ a szállított műszaki megoldástól, Ajánlatkérő 
elfogadja az adott megoldás által nyújtott adatokat, amennyiben a fenti 
feltételeknek megfelelő funkcionalitással működő rendszert szállít Ajánlattevő. 

• Ajánlattevő havi rendszerességgel végezzen adatelemzést és ennek eredményét 
bocsássa Ajánlatkérő rendelkezésére, amely javaslatot tesz a rendszer optimális 
kihasználtságára vonatkozóan. (várakozósor elemzés, foglaltsági adatok, csatornák 
leterheltsége stb.) Az adatelemzés lehetőségei természetesen függ a szállított 
műszaki megoldástól, Ajánlatkérő elfogadja az adott megoldás által nyújtott 
adatokat, amennyiben a fenti feltételeknek megfelelő funkcionalitással működő 
rendszert szállít Ajánlattevő. 

• A megajánlott rendszernek tudnia kell az adott befejezett telefonbeszélgetés után 
azonnal automatikusan az adott hívásadatlapot az adott ügyhöz rendelni, amely 
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így elérhetővé válik az megajánlott parkolási ügyviteli rendszer adott ügyet 
megjelenítő felületein és ott megnézhetők az alapvető hívásinformációk. Ennek 
kialakítása a szállított rendszer műszaki paramétereitől függ, de az adott 
alapinformációk a legtöbb hangkezelő/rögzítő eszközből kinyerhetők (a 
legalapvetőbb adatok: hívás ideje, hívás időtartama, hívó fél telefonszáma, operátor 
megnevezése) 

• A megajánlott rendszernek tudnia kell az adott befejezett beszélgetés után azonnal 
automatikusan az adott hangfájlt az adott ügyhöz rendelni, amely így elérhetővé 
válik az megajánlott parkolási ügyviteli rendszer adott ügyet megjelenítő felületein 
és ott visszahallgathatóvá válik. 

• A beszélgetés felvételét tartalmazó hangfájl tartalmazhat személyes adatokat 
(telefonon történő Ügyfél azonosítás esetén) ezért a megajánlott rendszerben a 
GDPR jogszabályoknak megfelelően zárt módon kell tárolni és kezelni. A 
hangfájlok meghallgatását a Rendszeren belül lehet csak meghallgatni, úgy, hogy a 
hangfájlhoz a felhasználók fizikailag nem férhetnek hozzá. 

• A hangfájl meghallgatását követően a Rendszernek a személyes adatok meg-
tekintését nyilvántartó napló állományba regisztrálni kell a meghallgató személy 
nevét, meghallgatás dátumát és hívás meghallgatás jogcímét. 


