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I. Automatával kapcsolatos műszaki követelmények 

 

1. Automatával kapcsolatos követelmények. 

a. Kizárólag új berendezést vásárolunk 

2. Készülékház külső borítása 

a. A készülékház és a készülékházon belül található elemek rozsdásodással szemben ellenálló kivitelűek legyenek 

b. A készülékház két elválasztott szekrénytagból álljon (szervízrész, trezor rész), melyeket külön ajtón keresztül lehessen 

elérni és önálló zárszerkezettel rendelkezzenek, ajtónként különálló nyitásérzékelővel 

c. A készülékháznak biztosítania kell az eszköz védelmét az időjárási hatásoktól (így különösen: hőingadozás, nedvesség, 

napsugárzás) 

3. Kijelző/képernyő 

a. A készülék kijelzője, képernyője ill. annak védőablaka vandalizmussal (ütés, nyomás, karcolás, hő) szemben védett legyen. 

b. Az automata kezeléséhez szükséges információkat legalább magyar, angol és német nyelven biztosítsa 

4. Energiaellátás  

a. A készülékek energiaellátását újratölthető akkumulátor biztosítsa, melynek töltését a készüléken elhelyezett napelemnek 

kell teljes egészében biztosítania.  

b. Az akkumulátorok mélymerülés elleni védelemmel kell rendelkezzenek, valamint intelligens szolár töltésvezérlővel  

c. A napelemes egységnek elegendő energiát kell szolgáltatnia a készülék teljes, továbbá szünet nélküli, folyamatos 

üzemeltetéséhez akkor is, ha a készülék nem kap közvetlenül napfényt, csak szórt fényt, illetve, ha folyamatosan árnyékban, 

takarásban van.  

d. A készüléknek megfelelő módon kell működnie télen, rövidebb nappalok idején is. 

5. Kezelő szervek 

a. A készülék ügyféloldali kezelését, adatbevitelét oly módon kell megoldani, hogy az a rendszám bevitelére is alkalmas 

legyen 

b. Biztosítani szükséges az egyes kedvezmények, jogosultságoknak a bevitt rendszámhoz való kötését. 

6. Jegykiadás 

a. A páratartalom ingadozása nem befolyásolhatja a nyomtató működését 

b. A kiadott jegyen lévő nyomtatásnak idő- és időjárásállónak kell lennie legalább egy éven keresztül 

7. Érmekezelés 

a) A készülék legyen felkészítve a forgalomban levő összes magyar forint (HUF) és legalább az 50 centes, 1 és 2 euró (EUR) 

pénzérmék elfogadására 

b) A készülék elektronikus érmenyitás retesszel, programozható érmefelismerővel rendelkezzen 

c) A nem megfelelő vagy eltiltott érméket az érmefelismerő a pénzkiadó rendszerbe ürítse, mely tömítés ellen védett legyen 

d) Az automatának a tranzakció megszakítására bármikor alkalmasnak kell lennie 

e) Minden automatához tesztérmét kell biztosítani, melynek segítségével az érmevizsgáló helyes működése ellenőrizhető 

8. Érintésmentes bankkártyakezelés 

a) Az automaták legyenek alkalmasak az NFC technológia fogadására (okos eszközökkel például okostelefonnal, okosórával 

történő díjfizetés) 

b) Az automaták legyenek alkalmasak az érintésmentes bankkártyák, valamint az NFC technológiával kompatibilis saját 

kibocsátású, előre feltölthető (prepáid) parkoló kártyák  fogadására is (például városkártya) 

 

9. A készülékben tárolt érmék kezelése 

a) Az Ajánlatkérő elfogadja mind a készülékházba fixen beépített pénzkazettára és egy szállító kazettára épülő megoldást (gravitációs 

ürítés), mind a készülékházban cserélhető pénzkazettán alapuló megoldást (pénzkazetta cserés ürítés). 

b) A pénzkazetta olyan anyagból készüljön, amely ellenálló a folyamatos használat során adódó kopással szemben 

c) A pénzkazetta automatából történő kivételével egyidejűleg kerüljön automatikus lezárásra, reteszelésre  

d) A kinyílás ellen megfelelő védettséget nyújtson, vagy lezárható legyen és a pénzkazetta, zár-retesz szerkezet sérülése nélkül ne 

lehessen hozzáférni a pénzkazetta tartalmához 

10. Hálózati egység és kommunikáció és távfelügyeleti rendszer 

a. A készülékek legyenek alkalmasak Magyarországon üzemelő, elérhető szolgáltatón keresztül online, vezeték nélküli 

hálózaton keresztül történő adatkommunikációra (GSM rendszer) távfelügyeleti rendszerrel, illetve biztosítsa a rendszámadatok 

közvetítését a központi adatbázisba. 
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b. Magyar nyelven is üzemelő központi távfelügyeleti szoftverrel a parkolóautomaták online, real time módon (valós időben) 

kommunikáljanak 

c. A készüléknek tranzakciónként jelentést kell küldenie a központba. 

d. Legyen lehetőség arra, hogy a készülék automatikusan hangolja magát a pontos időt szolgáltató valamely központhoz 

e. Szükséges az ún. alarm rendszerű üzenetek továbbításának lehetősége távfelügyeleti rendszerbe. Ezek legalább az alábbiak: 

- érmegyűjtés - alacsony tápfeszültség - jegy kifogyása és ennek előjelzése - érme kazetta telítődés és ennek előjelzése - bármely ajtó 

kinyitása - nyomtató hiba - érmegyűjtés után a pénzügyi adatok továbbítása 

f. Az automaták és a távfelügyeleti szoftver legyen alkalmas az ajánlatkérő feljogosított munkatársa számára a tarifák, 

valamint az ünnepnapok, munkanapok beállításának programozására. 

g. A távfelügyeleti szoftver legyen alkalmas egy készülék vagy egy készülék csoport esetében tetszőleges időszakra statisztikai 

adatok szolgáltatására a jegy vásárlási szokásokról, pénzügyi és üzemeltetési adatokról. 

h. Az automaták képesek legyenek a kezelőszemélyzet nélküli automataberendezések részére előírt adóügyi egység későbbi 

fogadására; 

i. A távfelügyeleti rendszer vagy önálló alrendszer minimálisan tárolja a rögzített rendszámokat a parkolás kezdő és befejező 

dátumával, helyszínével. Ehhez az adatbázishoz online lekérdezési lehetőséget biztosítson harmadik fél által fejlesztett informatikai 

rendszer felé. Az ellenőrző szoftverhez történő csatlakozást biztosító interfész elkészítéséhez szükséges technikai információkat és 

paramétereket az ajánlatnak tartalmaznia kell.  

 

II.  Szolgáltató üzemeltetési szolgáltatása  

 

1. Jegy alapanyag papír beszerzése, automatába történő betöltése 

2. műszaki hibák fogadása, rendszerezése, javítása, adminisztrálása 

3. érmék ürítése, beszállítása üzemeltető székhelyére, kapcsolódó adminisztráció 

4. parkoló automaták karbantartása, szükség szerinti tisztítása, kapcsolódó adminisztráció 

 

 


