
 

• 2. számú melléklet 
 
Interfészleírások: 
 

 
• Parkoló automata interfész 

 
• Kedvezménykezelés: 

DiscountRequest 
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:urn="urn:SBBinding"> 
   <soapenv:Header/> 
   <soapenv:Body> 
      <urn:Discount 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
         <TransactionID xsi:type="xsd:int">18</TransactionID> 
         <MachineID xsi:type="xsd:int">1</MachineID> 
         <ParkZoneID xsi:type="xsd:int">3081</ParkZoneID> 
         <PlateCountryID xsi:type="xsd:int">1</PlateCountryID> 
         <PlateNumber xsi:type="xsd:string">P1</PlateNumber> 
         <VehicleType xsi:type="xsd:string">1</VehicleType> 
         <CardID xsi:type="xsd:string"></CardID> 
        <ParkingDateFrom xsi:type="xsd:string">2021.07.18. 
 11:02:12</ParkingDateFrom> 
         <ParkingDateTo xsi:type="xsd:string">2021.07.18. 12:30:04 
 </ParkingDateTo> 
         <DiscountTypeCode xsi:int="xsd:string"></DiscountTypeCode> 
      </urn:Discount> 
   </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 
 
DiscountResponse 
<SOAP-ENV:Envelope SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-
ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="urn:SBBinding"> 
   <SOAP-ENV:Body> 
      <ns1:DiscountResponse xmlns:ns1="urn:SBBinding"> 
         <return xsi:type="tns:DiscountReturn"> 
            <TransactionID xsi:type="xsd:int">18</TransactionID> 
            <MachineID xsi:type="xsd:int">1</MachineID> 
            <ParkZoneID xsi:type="xsd:int">3081</ParkZoneID> 
            <PlateCountryID xsi:type="xsd:stringt">HU</PlateCountryID> 
            <PlateNumber xsi:type="xsd:string">P1</PlateNumber> 



            <VehicleType xsi:type="xsd:int">1</VehicleType> 
            <CardID xsi:type="xsd:string"/></CardID> 

         <ParkingDateFrom xsi:type="xsd:string"> 2021.07.18. 
11:02:12</ParkingDateFrom> 

            <ParkingDateTo xsi:type="xsd:string">2021.07.18. 12:30:04 
</ParkingDateTo> 

            <DiscountData> 
<DiscountTypeCode xsi:type="xsd:int"/>3 </DiscountTypeCode> 

            <ApprovalNumber xsi:type="xsd:int">1254 </ApprovalNumber> 
            <DiscountRate xsi:type="xsd:int"/>50</DiscountRate> 
            <FeePaid xsi:type="xsd:int">220</FeePaid>     

            </DiscountData> 
 <Resultcode xsi:type="xsd:int">1</Resultcode> 

            <ResultMessage xsi:type="xsd:string">OK</ResultMessage> 
            <ErrorMessage xsi:type="xsd:string"/></ErrorMessage> 
         </return> 
      </ns1:DiscountResponse> 
   </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 
 
 
Paraméter név Parméter típus Paraméter leírása 

TransactionID xs:int Megadása kötelező. 
Egyedi a kommunikáció azonositója 

MachineID xs:int Megadása kötelező. 
A parkoló automata egyedi azonosítója. 

ParkZoneID xs:int Megadása kötelező. 
A parkoló zóna egyedi azonosítója (NMFR kód 
3081, 3082, ....) 

PlateCountryID xs:string Megadása kötelező. 
A gépjármű rendszám felségjelének egyedi, 
nemzetközi kódja 

PlateNumber xs:string Megadása kötelező. 
A gépjármű rendszám adata 

VehicleType xs:int Megadása kötelező. 
A gépjármű kategóriájának azonosítója: 
1 - Személygépkocsi 
2 - Teherautó 
3 - Járműszerelvény 
4 - Utánfutó 
5 - Lakókocsi 
6 - Busz 
7 - Szgk.-szerelvény 
8 - Utánfutó 

CardID xs:string Megadása nem kötelező. 
A parkoló automatában beolvasott RF kártya 
RFID-ja 

ParkingDateFrom xs:string Megadása kötelező. 
A parkolási idő kezdete ('YYYY.MM.DD 
HH:MI:SS') 

ParkingDateTo xs:string Megadása kötelező. 
A parkolási idő vége ('YYYY.MM.DD 
HH:MI:SS') 

DiscountTypeCode xs:int Megadása nem kötelező 
A kiválasztott kedzvezmény azonosítója: 



1 - Normál jegy (nincs kedvezmény) 
2 - Lakossági 
3 - Gazdálkodói 
4 - Intézményi 

ApprovalNumber xs:int Kiadott kedvezmény egyedi azonosítója 

DiscountRate xs:int A kedvezmény százalékban megadott értéke 

FeePaid xs:int A fizetendő összeg HUF ban 

Resultcode xs:int Az eljárás visszatérési értéke: 
1 - OK 
-1 - Hiba 

ResultMessage  xs:string Az eljárás visszatérési értéke szövegesen 

ErrorMessage xs:string Hiba esetén a hiba szöveges leírása 

 
 

• Parkolójegy Vásárlás: 
PaidParkingTicketRequest 
<soapenv:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:urn="urn:SBBinding"> 
   <soapenv:Header/> 
   <soapenv:Body> 
      <urn:PaidParkingTicket 
soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 
         <TransactionID xsi:type="xsd:int">18</TransactionID> 
         <MachineID xsi:type="xsd:int">1</MachineID> 
         <TransactionTime xsi:type="xsd:string">2021.07.18. 
 10:00:01</TransactionTime> 
         <ProductTypeID xsi:type="xsd:int">1</ProductTypeID> 
         <DiscountReqTransactionID 
 xsi:type="xsd:int">18</DiscountReqTransactionID> 
         <DiscountTypeCode xsi:type="xsd:int">3</DiscountTypeCode> 
         <PaidDate xsi:type="xsd:string">2021.07.18. 10:12:55</PaidDate> 
         <PaidType xsi:type="xsd:string">COIN</PaidType> 
         <CardID xsi:type="xsd:string"></CardID> 
         <CreditCardTransactionID xsi:type="xsd:string"></CreditCardTransactionID> 
         <PaidAmount xsi:type="xsd:int">200</PaidAmount> 
         <ReceiptNumber xsi:type="xsd:string">15/300</ReceiptNumber> 
         <ParkZoneID xsi:type="xsd:int">1</ParkZoneID> 
         <PlateCountryID xsi:type="xsd:int">1</PlateCountryID> 
         <PlateNumber xsi:type="xsd:string">P1</PlateNumber> 
         <VehicleType xsi:type="xsd:string">1</VehicleType> 
         <ParkingDateFrom xsi:type="xsd:string">2021.07.18. 

10:14</ParkingDateFrom> 
         <ParkingDateTo xsi:type="xsd:string">2021.07.18. 11:14</ParkingDateTo> 
      </urn:PaidParkingTicket> 
   </soapenv:Body> 
</soapenv:Envelope> 

 
PaidParkingTicketResponse 



<SOAP-ENV:Envelope SOAP-
ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-
ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:SOAP-
ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:tns="urn:SBBinding"> 
   <SOAP-ENV:Body> 
      <ns1:PaidParkingTicketResponse xmlns:ns1="urn:SBBinding"> 
         <return xsi:type="tns:PaidParkingTicketReturn"> 
            <TransactionID xsi:type="xsd:int">18</TransactionID> 
            <Resultcode xsi:type="xsd:int">1</Resultcode> 
            <ResultMessage xsi:type="xsd:string">OK</ResultMessage> 
            <ErrorMessage xsi:type="xsd:string"/></ErrorMessage> 
         </return> 
      </ns1:PaidParkingTicketResponse> 
   </SOAP-ENV:Body> 
</SOAP-ENV:Envelope> 

 
 

Paraméter név Parméter típus Paraméter leírása 
TransactionID xs:int Megadása kötelező. 

Egyedi a kommunikáció azonositója 

MachineID xs:int Megadása kötelező. 
A parkoló automata egyedi azonosítója. 

TransactionTime xs:string Megadása kötelező. 
A vásárlás megkezdésének időpontja 

ProductTypeID xs:int Megadása kötelező. 
A megvásárolt termék típusának azonosítója 
1 - parkolójegy (Fix érték, egyéb termék 
értékesítése nem feladat) 

DiscountReqTransactionID  xs:int Megadása nem kötelező. 
DiscountRequest eljárás egyedi kommunikáció 
azonositója 

DiscountTypeCode xs:int Megadása nem kötelező 
A kiválasztott kedzvezmény azonosítója: 
1 - Normál jegy (nincs kedvezmény) 
2 - Lakossági 
3 - Gazdálkodói 
4 - Intézményi 

PaidDate xs:string Megadása kötelező 
A fizetés időpontja 

PaidType xs:string Megadása kötelező 
A fizetés módjának értéke: 
COIN - Érmés fizetés 
POS - Bankkártyás fizetés 
CARD - Egyéb kártyás fizetés 

CardID xs:string Megadása nem kötelező. 
A parkoló automatában beolvasott RF kártya 
RFID-ja 

CreditCardTransactionID xs:string Megadása nem kötelező 
POS terminálon történő fizetés esetén a fizetés 
tranzakció azonosítója (AUTH CODE) 

PaidAmount xs:int Megadása kötelező 
A fizetett összeg megadása HUF-ban 

ReceiptNumber xs:string Megadása kötelező 



Kinyomtatott parkolójegy sorszáma 

ParkZoneID xs:int Megadása kötelező. 
A parkoló zóna egyedi azonosítója (NMFR kód 
3081, 3082, ....) 

PlateCountryID xs:string Megadása kötelező. 
A gépjármű rendszám felségjelének egyedi, 
nemzetközi kódja 

PlateNumber xs:string Megadása kötelező. 
A gépjármű rendszám adata 

VehicleType xs:int Megadása kötelező. 
A gépjármű kategóriájának azonosítója: 
1 - Személygépkocsi 
2 - Teherautó 
3 - Járműszerelvény 
4 - Utánfutó 
5 - Lakókocsi 
6 - Busz 
7 - Szgk.-szerelvény 
8 - Utánfutó 

ParkingDateFrom xs:string Megadása kötelező. 
A parkolási idő kezdete ('YYYY.MM.DD 
HH:MI:SS') 

ParkingDateTo xs:string Megadása kötelező. 
A parkolási idő vége ('YYYY.MM.DD 
HH:MI:SS') 

Resultcode xs:int Megadása kötelező 
Az eljárás visszatérési értéke: 
1 - OK 
-1 - Hiba 

ResultMessage  xs:string Az eljárás visszatérési értéke szövegesen 

ErrorMessage xs:string Hiba esetén a hiba szöveges leírása 

 
 

• MOKK kapcsolódás 
 
https://fmh.mokk.hu/#x 
 
a letöltések menüpont alatt minden szükséges információ megtalálható 

 
 

• Nemzeti Mobilfizetési Rendszerhez történő kapcsolódás 
 
Az NMFR rendszeréhez való csatlakozást a szolgáltatótól lehet elkérni díjmentesen a 
nmfsz-it@nmzrt.hu elérhetőségen. 
 

• KKSZB kapcsolódás 
 
A központi jármű- illetve személy és lakcímnyilvántartóhoz történő csatlakozás leírásai: 
https://szolgkat.kkszb.gov.hu 
 


