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2. Értékelési szempont szerinti elvárás: megváltoztatás elleni védelem módja 

 

Az Ajánlatkérő számára kiemelten fontos, hogy a teljes pótdíj-ellenőrzési, pótdíjazási folyamat 

és a hozzá kapcsolódó feladatok végrehajthatók, a pótdíj-követelések hatóságok előtt 

eredménnyel érvényesíthetőek legyenek, a pótdíjazás és az ebből származó bevétel beszedése 

a lehető leghatékonyabb módon történjen. E körben fontos továbbá a pótdíjak kötelezettek általi 

önkéntes teljesítésének előmozdítása. Ennek fontos feltétele, hogy a teljes folyamat 

ellenőrizhető, átlátható és minden részfolyamata bizonyítható legyen a vonatkozó eljárások 

alatt, illetve az egyes események lezárása után is a törvényes határidőn belül. 

 

A folyamat eredményeként az ügyfelek és a folyamatba bevont szervezetek számára biztosítani 

kell a teljes mértékű átláthatóságot. 

Ezért az ajánlattevőtől elvárt, hogy biztosított legyen: az adatok az adat-felvételezés során 

„akkor” és „ott” keletkeztek, ahogy azt az ajánlattevő által biztosított ügyviteli rendszer 

tartalmazza, továbbá, a rendszerbe került adatok tudatos és naplózás nélküli megváltoztatása 

hitelt érdemlően meggátolt legyen. Továbbá elvárt, hogy a folyamat során az ajánlattevő által 

biztosított ügyviteli rendszerben a rendszer egyéb felhasználói (önkormányzati alkalmazottak, 

külső ügyvédek, egyéb szereplők) hozzáférések alkalmával is biztosított legyen a teljes körű 

naplózás, illetve az adatok megváltozás elleni védelme (csak naplózottan lehessen adatokat 

változtatni, amely tartalmazza az adott felhasználó paramétereit és azt is, hogy miről mire 

változott az adat, továbbá a megváltozott adat is elérhető legyen „régi” vagy inaktív adatként 

az alkalmazott rendszerben). 

Az ajánlattevő által jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított ügyviteli rendszernek tehát 

biztosítania kell annak kétséget kizáró igazoltságát, hogy az adott fotó – pl.: parkolási esemény, 

tájékoztató táblák meglétének igazolása – bizonyíthatóan ott készült a helyszínen, és akkor, 

amikor azt az ellenőr elkészítette, abban/azon későbbiekben változtatás – naplózatlanul – nem 

történt. Ajánlatkérő előnyösnek értékel minden olyan biztonsági megoldás megajánlását, 

amelyek kizárják a képek megváltoztatását és garantálják, hogy adott ügyhöz rendelt képet a 

későbbiek során nem lehet kicserélni, illetve, biztosítják, hogy a képek elkészítésének időpontja 

igazolható. 
 

2. Értékelési szempont szerinti elvárásnak való megfelelés igazolása 

 

d) 

Az ajánlattevő által jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított ügyviteli rendszerben a 

mobil eszközökkel készített képek el vannak látva legalább MD5-ös hash kulccsal vagy 

ezzel egyenértékű biztonsági megoldással és a képek el vannak látva időbélyeggel is, 

továbbá bármilyen egyéb biztonsági jeggyel látja el a képet és a file rendszerben tárolt 

képek elérése direkt módon nem lehetséges, 

 

A teljes pótdíj-ellenőrzési, pótdíjazási folyamat és a hozzá kapcsolódó feladatok végrehajthatók 

a rendszerben, a pótdíj-követelések hatóságok előtt eredménnyel érvényesíthetőek legyenek, a 

pótdíjazás és az ebből származó bevétel beszedése a lehető leghatékonyabb módon történik. 

Hatékonyan előmozdítja a pótdíjak kötelezettek általi önkéntes teljesítését.  

A teljes folyamat ellenőrizhető, átlátható és minden részfolyamata bizonyítható a vonatkozó 

eljárások alatt, illetve az egyes események lezárása után is a törvényes határidőn belül.  

A folyamat eredményeként az ügyfelek és a folyamatba bevont szervezetek számára biztosított 

a teljes mértékű átláthatóság. 
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A rendszerben biztosított, hogy az adatok az adat-felvételezés során „akkor” és „ott” 

keletkeztek, ahogy azt az Ajánlattevő által biztosított ügyviteli rendszer tartalmazza, továbbá, 

a rendszerbe került adatok tudatos és naplózás nélküli megváltoztatása hitelt érdemlően 

meggátolt. A folyamat során a biztosított ügyviteli rendszerben a rendszer egyéb felhasználói 

(önkormányzati alkalmazottak, külső ügyvédek, egyéb szereplők) hozzáférések alkalmával is 

biztosított a teljes körű naplózás, illetve az adatok megváltozás elleni védelme (csak 

naplózottan lehet adatokat változtatni, amely tartalmazza az adott felhasználó paramétereit és 

azt is, hogy miről mire változott az adat, továbbá a megváltozott adat is elérhető „régi” vagy 

inaktív adatként az alkalmazott rendszerben).  

 

A szállított ügyviteli rendszer biztosítja annak kétséget kizáró igazoltságát, hogy az adott fotó 

– pl.: parkolási esemény, tájékoztató táblák meglétének igazolása – bizonyíthatóan ott készült 

a helyszínen, és akkor, amikor azt az ellenőr elkészítette, abban/azon későbbiekben változtatás 

– naplózatlanul – nem történt.  

 

A mobil eszközökkel készített képek el vannak látva biztonsági megoldással és az tartalmaz 

legalább MD5-ös hash kulcsot. 

 

 

A. ELVÁRÁS, GDPR tekintetében 

 

Az ajánlatkérő számára nagyon fontos, hogy a teljes pótdíj-ellenőrzési, pótdíjazási, behajtási és 

nyilvántartási folyamat és a hozzá kapcsolódó feladatok végrehajtása során az adatvédelmi 

folyamatok, különös tekintettel a személyes adatokkal kapcsolatos funkciók ellátása során 

végzett műveletek az érvényes jogszabályok szerint – zárt rendszerben – történjenek, 

figyelembe véve az adatvédelmi és a „GDPR” jogszabályi környezetet. A folyamat 

eredményeként az ügyfelek és a folyamatba bevont szervezetek számára biztosítani kell a teljes 

mértékű átláthatóságot. Az információvédelmi eljárások általános szigorításán túl nagyon 

fontos az ajánlatkérő számára a betekintés joga: minden adatkezelőnek meg kell tudnia mutatni 

az adott személynek (lehetőleg géppel olvasható formában), hogy milyen adatokat tárol róla.  

A személyes adatok kezelése teljesen zárt és egységes rendszerben történjen, továbbá 

teljeskörűen kimutatható legyen, hogy az adott információhoz/adathoz ki, mikor, milyen 

jogcímen fért hozzá, nézte meg, módosította, törölte és biztosított a „felejtés joga” is. ( mindenki 

kérheti, hogy a róla tárolt adatokat a cég törölje, sőt, erre a lehetőségre fel is kell hívni a 

figyelmet. Ez komoly követelményeket támaszt az informatikával szemben: minden adatról 

tudni kell, hogy milyen alkalmazásokban és milyen fizikai tárolókon kerül tárolásra, majd kérés 

esetén ezeket minden helyről ki is kell tudni törölni. Minimális elvárás: ha az ajánlattevő által 

jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított ügyviteli rendszerben a személyes adatok kezelése 

teljesen zárt és egységes rendszerben történik, továbbá teljeskörűen kimutatható, hogy a 

személyes adatok kezelése során ki, mikor és milyen jogcímen fért hozzá az adatokhoz és az 

adott személyre vonatkozóan géppel olvasható formában listát tud készíteni arról, hogy milyen 

adatokat tárol róla és eközben biztosított, hogy az illető csak a saját adatait láthassa, továbbá 

biztosított, hogy az adott személyre vonatkozóan kérése alapján a róla tárolt adatokat az 

ajánlatkérő törölje, figyelembe véve azt is, hogy adott informatikai rendszert használó 

munkatárs, adott esetben ugyanazt az adatot akár több alkalommal is megnézhette, módosította, 

akkor ebben az esetben mindegyik tranzakcióról külön – külön adatsort kell tartalmaznia a 

kimutatásnak. 
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A. ELVÁRÁSRA VONATKOZÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 

 

A teljes pótdíj-ellenőrzési, pótdíjazási, behajtási és nyilvántartási folyamat és a hozzá 

kapcsolódó feladatok végrehajtása során az adatvédelmi folyamatok, különös tekintettel a 

személyes adatokkal kapcsolatos funkciók ellátása során végzett műveletek az érvényes 

jogszabályok szerint – zárt rendszerben – történnek, figyelembe véve az adatvédelmi és a 

„GDPR” jogszabályi környezetet. A folyamat eredményeként az ügyfelek és a folyamatba 

bevont szervezetek számára biztosított a teljes mértékű átláthatóság. Az információvédelmi 

eljárások általános szigorításán kívül nagyon fontos momentum a betekintés joga: minden 

adatkezelőnek meg kell tudnia mutatni az adott személynek (lehetőleg géppel olvasható 

formában), hogy milyen adatokat tárol róla.  

 

A rendszerben a személyes adatok kezelése teljesen zárt és egységes rendszerben történik, 

továbbá teljeskörűen kimutatható, hogy az adott információhoz/adathoz ki, mikor, milyen 

jogcímen fért hozzá, nézte meg, módosította, törölte és biztosított a „felejtés joga” is. ( 

Mindenki kérheti, hogy a róla tárolt adatokat a cég törölje, sőt, erre a lehetőségre fel is kell hívni 

a figyelmet.) A szállított rendszerben minden adatról kimutatható, hogy milyen 

alkalmazásokban és milyen fizikai tárolókon kerül tárolásra, majd kérés esetén ezeket minden 

helyről ki is lehet törölni. Az Ajánlattevő által jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított 

ügyviteli rendszerben a személyes adatok kezelése teljesen zárt és egységes rendszerben 

történik, továbbá teljeskörűen kimutatható, hogy a személyes adatok kezelése során ki, mikor 

és milyen jogcímen fért hozzá az adatokhoz és az adott személyre vonatkozóan géppel 

olvasható formában listát tud készíteni arról, hogy milyen adatokat tárol róla és eközben 

biztosított, hogy az illető csak a saját adatait láthassa, továbbá biztosított, hogy az adott 

személyre vonatkozóan kérése alapján a róla tárolt adatokat az Ajánlatkérő törölje, figyelembe 

véve azt is, hogy adott informatikai rendszert használó munkatárs, adott esetben ugyanazt az 

adatot akár több alkalommal is megnézhette, módosította, akkor ebben az esetben mindegyik 

tranzakcióról külön – külön adatsort tartalmaz a kimutatás. 

 

Szolgáltatás keretében biztosítandó személyes adatkezelés módja: 

 

A rendszert érintően a GDPR előírásai alkalmazásra kerültek az alábbiak szerint. 

 

Az életbelépő adatvédelmi szabályozás nem arról szól, hogy nem lehet megtekinteni az 

adatokat, hanem, hogy ha valaki érdeklődne, akkor meg kell, tudjuk mondani, hogy ki és milyen 

alapon láthatta az ő adatait. A felületek működése nem változik, de bizonyos pontjaira beépítettük 

a naplózást, hogy későbbiekben az Ügyfelek felé az adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget 

tudjanak tenni partnereink. 

 

Jelszókezelés szigorítása 

A felhasználónak az első bejelentkezésekor kötelező lesz a jelszó módosítása.  

 Az alábbi jelszókritériumok kerültek beállításra 

o a jelszó minimális karaktereinek száma (8) 

o a jelszóban szerepelnie kell kis- és nagybetűnek is (legalább 1 nagybetű) 

o a jelszóban szerepelnie kell számnak (legalább 1 db) 

o a jelszóban szerepelnie kell speciális karakternek (legalább 1 db) 

o a jelszó nem egyezhet meg az előző jelszavakkal (utolsó 3 db) 

o a jelszó nem egyezhet meg a felhasználói névvel 

o a jelszó nem egyezhet meg a dolgozói névvel 



6 

 

Naplózás 

 

Általánosságban a felületeken az Elkövetésekkel kapcsolatos személyes adatok kitakarva 

jelennek meg és csak azok számára tekinthető meg a gombra kattintva 

jogcím megadása után, akiknek van rá jogosultsága. 

 

 
Ahol a tömeges munkavégzést (pl. felszólító levél képzés) ez a megoldás hátráltatná, ott a 

felületre belépve kérjük be a jogcímet, minden adat látható, de minden elkövetéshez el is 

végezzük a naplózást. 

 

PARK 

 

BM adatjavítás  

Sikeresen bedolgozott, elkövetéshez kapcsolható esetben nem jelenítjük meg a személyes 

adatokkal kapcsolatos oszlopokat (Név, Szervezetnév, Anyja neve, Lánykori név, Szül. hely. 

Szül idő, Cím részletes adatai) és a részletezőben sem jelennek meg az adatok, csak a 

Megtekintés gombra kattintva jogcím megadása után.  
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Ügyiratkereső  

A fában a felszólító csoporthoz tartozó nevet kitakarjuk, ez azonban a keresést nem 

befolyásolja. 

 

A Tulajdonos fülön jogosultságtól függően megjelenik a Megtekintés gomb, amire kattintva 

jogcím megadása után megjelennek az adatok, addig viszont kitakarva jelennek meg.  
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Az E-Docu fülön a Megnyitás gomb jogosultsághoz kötött és rákattintva (vagy a 

dokumentumon duplán kattintva jogcím bekérés után naplózunk. 

 



10 

 

 

 

Felszólító levelek  

A Felületet elindítva rögtön jogcímet kérünk be és a választott köteghez tartozó minden tételhez 

elvégezzük a naplózást. Amennyiben nem választ jogcímet, úgy a felületre sem léphet be. 

Külön naplózzuk a Levél, tértivevény és a postakönyv nyomtatását. 

 

Tértivevény beolvasás  

A felületre csak jogcím megadás után lehet belépni és a sikeres beolvasásokat naplózzuk. 
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Adásvételi/Üzembentartói szerződések  

Azokban az esetekben, ahol az adásvételihez kapcsolódik elkövetés, kitakarjuk a személyes 

adatokkal kapcsolatos oszlopokat (Vevő neve, Eladó neve). Szükség esetén megtekinthetőek 

jogosultság függvényében a Megtekintés gombra kattintva jogcím megadás után. 

 

 
A Módosítást is naplózzuk. 

 
PÉNZ 

 

Banki tételek  

Kitakarjuk a rácsban a párosított Ügyfelet, megtekinteni a jogosultsághoz kötött Megtekintés 

gombbal lehet, jogcím megadás után, amit naplózunk. 
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Párosítás  

A kereső rácsban kitakarjuk a Tulajdonos, Cím adatokat, de ettől még keresni ugyanúgy lehet 

rájuk. Megtekinteni őket a jogosultsághoz kötött Megtekintés gombbal lehet, jogcím megadás 

után, amit naplózunk. 
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Kötegelt banki tétel  

Kitakarjuk a rácsban a párosított Ügyfelet, megtekinteni a jogosultsághoz kötött Megtekintés 

gombbal lehet, jogcím megadás után, amit naplózunk. 

 



14 

 

 

Számlázás  

A rácsban kitakarjuk a Tulajdonos, Cím adatokat, de ettől még keresni ugyanúgy lehet rájuk. 

Megtekinteni őket a jogosultsághoz kötött Megtekintés gombbal lehet, jogcím megadás után, 

amit naplózunk. 
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PERESIT 

 

Ügyek előkészítése  

Események rácsban megjelenik a tulajdonos neve, amit kitakarunk. 

 

Tulajdonos fület ugyanúgy kezeljük, mint a PARK-ban. Megfelelő jogosultsággal rendelkezők, 

a Megtekintés gombra kattintva, jogcím megadása után láthatják a kitakart információkat. A 

megtekintés tényét naplózzuk. Az információ addig látható, amíg nem lépünk át egy másik 

peres csoportra. 
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Peresítési levelek  

Mivel minden személyes adat látszik és látszódnia is kell a gördülékeny munkavégzéshez, ezért 

már a felületre belépéskor kell jogcímet megadni és naplózást elvégezzük az összes megjelenő 

csoporthoz. A felület működése változatlan. 

 

Felszólító levél, tértivevény, postakönyv nyomtatásának, illetve megtekintésének tényét is 

naplózzuk az érintett tételek tekintetében. 
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FMH előkészítés  

Tulajdonos neve, Képviselő adatok, Cég adószáma, Cégbejegyzési szám oszlopokat kitakarjuk, 

és gombnyomásra az Adatok felületen megtekinthetők. 

 

Lakcím lekérdezés  

A név személyes adatnak számít, ezért a rácsban az oszlop tartalmát lecseréltük a peres csoport 

ügyiratszámára. 
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Adatjavítás  

Sikeresen bedolgozott, elkövetéshez kapcsolható esetben nem jelenítjük meg a személyes 

adatokkal kapcsolatos oszlopokat (Név, Szervezetnév, Anyja neve, Lánykori név, Szül. hely. 

Szül idő, Cím részletes adatai) és a részletezőben sem jelennek meg az adatok, csak a 

Megtekintés gombra kattintva jogcím megadása után.  
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Peresítési csoportok  

Mivel több adat is látszik és látszódnia is kell a gördülékeny munkavégzéshez, ezért már a 

felületre belépéskor kell jogcímet megadni és naplózást elvégezzük az összes megjelenő 

csoporthoz. A felület működése egyéb tekintetben változatlan. 

 

A felületen további naplózást végzünk az alábbi esetekben: 

 Excel export 

 Egyenleg kimutatás 

 FMH XML generálás 

 FMH XML módosítás 

 FMH lista 

Végrehajtásra átadás  

Kitakarjuk a rácsban a Tulajdonos nevet, megtekinteni a jogosultsághoz kötött Megtekintés 

gombbal lehet, jogcím megadás után, amit naplózunk. 

 



20 

 

 

MOKK válasz bedolgozás  

 

Kitakarjuk a rácsban a kötelezettet, megtekinteni a jogosultsághoz kötött Megtekintés gombbal 

lehet, jogcím megadás után, amit naplózunk.  
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Ügyiratkereső  

A fában a felszólító csoporthoz tartozó nevet kitakarjuk, ez azonban a keresést nem 

befolyásolja. 

 

A Tulajdonos fülön jogosultságtól függően megjelenik a Megtekintés gomb, amire kattintva 

jogcím megadása után megjelennek az adatok, addig viszont kitakarva jelennek meg.  
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Az E-Docu fülön a Megnyitás gomb jogosultsághoz kötött és rákattintva (vagy a 

dokumentumon duplán kattintva jogcím bekérés után naplózunk. 
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Ügyirat karbantartó  

A Peresítési adatközlő nyomtatását naplózzuk az Összes nyomtatvány funkcióban. 

 

Adásvételi/Üzembentartói szerződések  

Azokban az esetekben, ahol az adásvételihez kapcsolódik elkövetés, kitakarjuk a személyes 

adatokkal kapcsolatos oszlopokat (Vevő neve, Eladó neve). Szükség esetén megtekinthetőek 

jogosultság függvényében a Megtekintés gombra kattintva jogcím megadás után. 
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A Módosítást is naplózzuk. 

 

Határidők kezelése  

A díjbeszedő (Átutalási megbízás funkció) és kereset levél (Kereset levél funkció) 

nyomtatványok nyomtatását naplózzuk. 

Átutalási megbízások  

Közlemény rovatban szerepelhet a Kötelezett neve, ezért a felületre belépni csak jogcím 

megadása után lehet és az érintett köteg minden eleméhez naplózzuk, hogy megtekintette. 

 

Statisztikák 

Listáz és Export gomb lenyomására jogcímet kérünk be és minden sorhoz elvégezzük a 

naplózást:  

o FMH előírások  

o FMH követelés állomány  

o Végállapotba került FMH-k  

o Méltánylások lekérdezése 

o Jogi eljárás alatt állók 
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Adatvédelmi napló megtekintése 

A napló megtekintés használatát is naplózzuk. Az adatvédelmi napló lekérdezési felületét az 

alábbiak szerint alakítottuk ki, amit PARK Ügyiratkeresőjében helyeztünk el. 

 

Keresési feltételek rögzítése ügyféltípusonként:  

 Természetes személy esetén  

o Név 

o Születési hely 

o Születési idő 

o Anyja neve 

 

 Cég esetén  

o Név 

Személyes adatokon túl további szűrési lehetőségek: 

 Rendszám 

 Ügyiratszám 

 Elkövetés ideje 

 Eredmény halmaz megjelenítése  

o Felhasználó, Időpont, Esemény, Jogcím, Megjegyzés, Ügyiratszám, Irat típus  
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Nyomtatáskor nyomtatványt is előállítunk és EDocu-ba elmentjük.  
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Adatok törlése: 

 

A közfeladatot ellátó szervezeteknél a személyes adatok kezelése során csak addig tarthatják 

rendszereikben a vonatkozó adatokat, amíg az adott ügy le nem záródik. Ez után már jogcím 

nélkül nem tárolhatnak személyes adatot. (pl.: egy adott pótdíjesemény befizetésekor a 

személyes adatokat törölni kell.) 

Ez a rendszerben beállítható paraméterként funkcionál és az adott parkolási társulás kérése 

alapján kerül kitöltésre. 

 

Ha olyan adatra kérdeznek rá a felületen, amely már „adatvédelmi okokból” törlésre került, 

akkor az alábbi módon jelenik meg a rendszerben: 
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A GDPR jogcímek korlátlanul bővíthetők, és ha több jogcím van ugyanahhoz az eseményhez, 

akkor a felhasználó választja ki a megfelelőt. 
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B. ELVÁRÁS, NMFR lekérdezés 

A parkolási díj mobiltelefonos fizetéssel történő igénybe vétele esetén a parkolás ellenőrzését 

végző szakembernek a nála lévő eszközön – az ügyviteli rendszer útján – közvetlenül és 

egyidejűleg ellenőriznie kell díjfizetés fennállását a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer 

adatbázisában. 

 

B. ELVÁRÁSRA VONATKOZÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 

A parkolási díj mobiltelefonos fizetéssel történő igénybe vétele esetén a parkolás ellenőrzését 

végző szakembernek a nála lévő eszközön – az ügyviteli rendszer útján – közvetlenül és 

egyidejűleg ellenőrizni tudja a díjfizetés fennállását a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer 

adatbázisában. Erre a rendszer a kialakított interface-ekkel lehetőséget biztosít. 

 

A mobil díjfizetés megléte a PDA készüléken az alábbi képen látható módon jelenik meg: 
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Az alábbi ablakban a részletek fül NMFR pontjában a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer válasza 

látható a webes felületen. 
  

 
 

A teljes rendszer számos külső kapcsolódási ponttal rendelkezik, így minden alrendszer – 

szakrendszer - minden esetben ahhoz az adott interfészhez fordul, amelyre éppen szüksége van, 

ennek megfelelően ezek is központosított elszámolás alapján működnek. (EME lekérdezések, 

EME kerékbilincs lekérdezések, NMFR mobil parkolási lekérdezések, BM jármű-, személy-, 

és mozgáskorlátozott igazolvány lekérdezések stb.) 

A kapcsolatok: 

• Nemzeti Mobilfizetési Zrt. online interfész (mobilparkolás). 

• Budapesti Városháza által kiadott behajtási és várakozási engedélyek betöltése változás 

esetén alkalomszerűen. 

• BKK által kiadott behajtási hozzájárulások óránkénti automatikus betöltése. 

• Vezetői engedély előéleti pontrendszer offline kapcsolat. 

• BM jármű és személynyilvántartás online interfész. 

• Iktató rendszer (igény szerint). 

• Posta Elszámoló központ által küldött adatok beolvasása alkalomszerűen. 

• Forint átutalás banki import file elkészítése (REX, OTP). 

• MOKK (FMH XML feladás, VH XML feladás, MOKK értesítők/összesítők CSV 

betöltés). 

• Térfigyelő rendszer kép átvétel.  

• Külföldi rendszámú járművekre vonatkozó pótdíjak behajtására szakosodott 

szolgáltatóknak történő adatátadás/adatátvétel (EPC, Eurotender). 
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C. ELVÁRÁS, várakozási engedélyek 

 

A parkoló hely várakozási engedély birtokában/alapján történő igénybe vétele esetén a 

parkolást végző ellenőr, a számára biztosított eszközön az Ajánlattevő által biztosított 

informatikai rendszer keretében biztosított funkció által a várakozási hozzájárulás nyilvántartó 

adatai alapján kell, hogy ellenőrizze, van-e érvényes várakozási hozzájárulás az érintett járműre 

vonatkozóan. 

 

C. ELVÁRÁSRA VONATKOZÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 

 

A parkoló hely várakozási engedély birtokában/alapján történő igénybe vétele esetén a 

parkolást végző ellenőr, a számára biztosított eszközön az Ajánlattevő által biztosított 

informatikai rendszer keretében biztosított funkció által a várakozási hozzájárulás nyilvántartó 

adatai alapján ellenőrizni tudja, hogy van-e érvényes várakozási hozzájárulás az érintett járműre 

vonatkozóan. 

 

A kedvezményes parkolási engedélyek kezelésére vonatkozóan a rendszerben megvalósításra 

került a lakossági várakozási engedélyek, a gazdálkodói engedélyek, az orvosi engedélyek, az 

iskolák óvodák kedvezményes időszaki engedélyei, az intézményi engedélyek, kiadása, 

nyilvántartása, visszavétele és a hozzá kapcsolódó teljes körű ügyviteli folyamat támogatása. 

 

Az alkalmazás kezeli, ha a kerületben több lakossági parkolási engedély zóna kerül kialakításra, 

eltérő díjszabással, érvényességi időintervallummal. 
 

A parkolási engedélyek az alábbi ablakban láthatóak: 
 

 

A rendszer ellenőrzi az engedély kiadást megelőzően néhány adat megadásával a fontosabb 

megfelelőségeket, továbbá az engedélyt kérelmező ügyfél által fizetendő összeg 

meghatározását. 
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Az alábbi adatok megadásával kerül sor az ellenőrzésre a kiadhatóság szempontjából: 

• természetes személy vagy cég, 

• rendszám, 

• címadatok (település, utca, házszám stb.), 

• parkolási zóna, 

• környezetvédelmi kategória. 

 

A megadott adatok alapján az alábbi ellenőrzésekre kerül sor: 

• Természetes személy esetén csak egy érvényes engedély lehet, cég esetén tetszőleges számú. 

• Természetes személy esetén, egy címen maximum két jármű lehet (ami még nincs 

visszavonva). 

• Van-e súlyadó tartozása? 

• Van-e tartozása a Parkolási rendszer irányába? 

 

Amennyiben az ügyfél befizette a szükséges összeget, ennek a ténye rögzítésre kerül a felületen. 

Ha az ellenőrzéseken nem ment át a tétel vagy még nem történt meg a befizetés, akkor 

ideiglenes tételként kerül kezelésre az adott tranzakció, hogy később a tényleges engedély 

kiadásnál fel lehessen használni.  

 

A felvitt majd később visszavont engedélyek adatait újra fel lehet használni a következő évi 

engedélykiadásnál. 

 

A modul fogadja az ügyfélablakban beérkező engedélykérelmek adatait és elvégzi a megfelelő 

ellenőrzéseket. 
 

A modul kezeli a Fővárosi Városházi Behajtási és Várakozási engedélyeket, továbbá azokat az 

engedélyeket, amelyek a mindenkor hatályos jogszabályok alapján ingyenes várakozásra 

jogosítanak – az érvényes engedéllyel rendelkező gépjárművek vonatkozásában lehetővé teszi, 

hogy az ellenőrzést végző parkolóellenőrnek ne legyen lehetősége pótdíjazni a gépjárművet. 

Továbbá az adott nyilvános honlap linkről a megfelelő állományokat 2 óránként letölti és a 

PDA-kon az ellenőrzés során szükség esetén megjeleníti. 
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Az alábbi ablakban a Városházi engedélyek láthatóak: 

 
Lehetőséget biztosít óvodák, iskolák környékén a reggeli és az esti idősávban adott idejű (pl.: 

20 perc) ingyenes várakozásra a regisztrált gépjárművek (gyereket szállító szülők, 

hozzátartozók) számára. 
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Iskolai, óvodai engedélyek az alábbi ablakban tekinthetőek meg: 

 
 

 

A modulon keresztül on-line összekapcsolhatóság biztosítható a parkolás-ellenőrző rendszerrel 

a PDA-kon való megjelenítés céljából. 

A lakossági engedély modul rendelkezik pénztári funkciókkal a számlázás és a pénzkezelés 

támogatására. 

A lakossági engedély modul alkalmas arra, hogy a tömeges adatkezelést, tömeges levélküldési 

lehetőséget biztosítsa. 

 

D. ELVÁRÁS, fotók 

 

Jogszerűtlen igénybe vétel esetén a parkolás ellenőrzését az Ajánlatkérő által biztosított 

szakember a parkolás tényét köteles rögzíteni – a műszakai leírásban előírt módon és 

tartalommal – a számára biztosított eszközzel. Elvárás: az ajánlattevő által jelen szolgáltatás 

teljesítéséhez alkalmazandó eszközöknek biztosítania kell annak kétséget kizáró igazoltságát, 

hogy az adott fotó bizonyíthatóan ott készült a helyszínen, és akkor, amikor azt az ellenőr 

elkészítette.  

 

 

D. ELVÁRÁSRA VONATKOZÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 

 

Jogszerűtlen igénybe vétel esetén a parkolás ellenőrzését az Ajánlatkérő által biztosított 

szakember a parkolás tényét köteles rögzíteni – a műszakai leírásban előírt módon és 

tartalommal – a számára biztosított eszközzel. Az Ajánlattevő által jelen szolgáltatás 

teljesítéséhez alkalmazandó eszközök biztosítják annak kétséget kizáró igazoltságát, hogy az 

adott fotó bizonyíthatóan ott készült a helyszínen, és akkor, amikor azt az ellenőr elkészítette.  

 

A „pótdíj eseményt” rögzítésére készítendő fénykép (1 db) 
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A rendszerben a fotók tárolása és az időpontok kezelése az alábbiak szerint valósul meg: a 

rendszerben az események időpontját mindig a központi előtétszerver adja hozzá az adott 

eseményhez. A PDA-n nem tárolunk információt, minden képernyőváltás a PDA-n real-time 

eseményként történik és minden interakció a PDA-n azonnal a központi gépen tárolásra kerül 

(minden PDA-s képernyő érintés, adatkiválasztás). Ennek megfelelően a PDA órája a 

felhasználó számára csak tájékoztató jellegű információ, az események pontos idejét a központi 

előtét számítógép határozza meg. 

A központi előtét számítógép idejét nemzetközi időszinkronizáló felhőhöz igazítjuk óránként. 

 
A készülő képek megváltoztatás elleni védelemmel vannak ellátva, plusz további, egyéb 

biztonsági jeggyel is ellátásra kerül valamennyi a kép. A file rendszerben tárolt képek elérése 

(esetleges megváltoztatása) direkt módon nem lehetséges a rendszerben. A képek kezeléséről, 

illetve a teljes rendszer működési módjáról harmadik fél által készített – szakértői vélemény 

/tanúsítvány/áll rendelkezésre.  

 

A fénykép készítése PDA-val történik, a PDA-n futó alkalmazással, amelynek kikapcsolása, 

megkerülése nem lehetséges. Az adott készüléken ez az alkalmazás indul el és folyamatai zárt 

rendszerben naplózottan mennek végbe a felhasználói beavatkozásnak megfelelően. A kép 

elkészülte után GPRS kapcsolaton feltöltődik az előtét számítógépre. A PDA kap egy választ, 

hogy a feltöltés sikerült-e vagy sem, ha sikerül feltölteni a képet, akkor letöröljük a PDA-ról. 
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Az előtét számítógépen kerül rá a képre a felső részén látható „vízjel” mint biztonsági jegy, 

a GPS koordináta, PDA szám, időpont (időbélyegként). Az így előállt képből ezután MD5 

hash képzés történik, amely egy kriptográfiai hash függvény, ez biztosítja a képpel 

kapcsolatban azt, hogyha esetleg a későbbiek során a kép változik, akkor ugyanezt a 

függvényt futtatva a képállományon már másik hash kulcs keletkezik, így észrevehető, ha a 

képet esetleg megváltoztatták, kicserélték. A hash képzés után a kép mentése egy ideiglenes 

„képek” mappába történik. 

 

Egyéb biztonsági jeggyel is ellátásra kerül valamennyi kép: 

 

A hash kódot, a kép készítésének időpontját, a kép méretét és a kép helyének útvonalát (virtuális 

útvonal az FTP miatt) eltároljuk adatbázisban az előtét szerveren. 

 

Az előtétszerver az ideiglenes képek mappából az előre beállított FTP szervernek átadja a képet 

tárolásra. Sikeres FTP feltöltés után a kép törlődik az ideiglenes „képek” mappából. Az adott 

alhálózat erre a célra kialakított képtár FTP szervere a felhasználók számára elérhetetlen, így 

illetéktelen nem tud hozzáférni file szinten a képekhez. A jogosultsági rendszeren keresztül 

biztosított, hogy az FTP szerver elérése csak az adott programok számára elérhető. 
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A file rendszerben tárolt képek elérése (esetleges megváltoztatása) direkt módon nem 

lehetséges. 

A folyamat befejezéseként az ügyvitelt bonyolító szerverszámítógép is átveszi a megfelelő 

adatokat (az ügy eddigi élete során keletkezett adatokat) egy szervizen keresztül, amely 

ORACLE táblákba letárolja azokat. Így az adott hash kódot is, illetve a hozzá tartozó 

keletkezési időpontot és az FTP híváshoz szükséges adatokat. 

 

Az FTP szerver hívásához szükséges adatok rendszeradatként szerepelnek az adatbázisban. 

 

A rendszereinknél az ügyvitelt kiszolgáló folyamatok tekintetében ORACLE adatbázis-

kezelővel dolgozunk, az üzemvitel során az ORACLE auditfunkciója naplózza a teljes benne 

végbemenő adatváltozásokat, felhasználói bejelentkezéseket, adminisztrátori 

bejelentkezéseket, adatmódosításokat, változásokat.   

A fenti zárt tranzakcióban megvalósuló folyamatok, illetve az adatbázis-kezelő rendszer saját 

audit funkciója, továbbá a képek FTP szerver mögötti tárolása és a képeken lévő vízjel és MD5 

hash kód alkalmazása nemzetközi időszinkronizáló szerverfelhő által biztosított pontos idővel 

(amelyből az időbélyegeket nyerjük) biztosítja a képek megváltozásának kizárását, illetve azt, 

hogy a képek akkor és ott (GPS) keletkeztek, ahol a rendszeradatok alapján nyilvántartjuk. 
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E. ELŐRÁS, pótdíj értesítő 

 

A parkoló-ellenőrnek az Ajánlatkérő által biztosított mobil eszközön keresztül, az előírtak 

szerint befizetésre vonatkozó pótdíjértesítőt kell előállítania a helyszínen és azt az érintett 

gépjárművön elhelyezni. 
 

E. ELVÁRÁSRA VONATKOZÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 

 

A parkolóellenőr az Ajánlatkérő által biztosított mobil eszközön keresztül, az előírtak szerint 

befizetésre vonatkozó pótdíjértesítőt állít elő a helyszínen és azt az érintett gépjárművön azt 

elhelyezi. Az Ajánlattevő által megajánlott szolgáltatás keretében elkészítésre kerülő 

pótdíjértesítő a műszaki leírásban előírt tartalommal kerül nyomtatásra a rendszerből. 
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Pótdíjértesítő mintája, magyar nyelven: 
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Pótdíjértesítő mintája, angol nyelven: 
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Pótdíjértesítő mintája, német nyelven: 
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F. ELVÁRÁS, határoló tábla megléte 

 

Az Ajánlatkérő, szintén a későbbi jogviták elkerülése érdekében előírja, hogy előzőeken túl, a 

napi parkolás-ellenőrzés kezdetekor (reggel) és az ellenőrzési időszak végén (este) a parkoló 

ellenőr köteles a számára kijelölt útvonal szerinti parkolási zóna kezdetét határoló tábla 

meglétének ellenőrzésére és annak elektronikus adatrögzítésére (1-1 db fényképpel és előírt 

adattartalommal). Elvárás, hogy az ajánlattevő által jelen szolgáltatás teljesítéséhez 

alkalmazandó eszközöknek biztosítania kell a műszaki leírásban előírt tartalmak 

rögzíthetőségét, továbbá hogy az adatfelvételezésnek és a képeknek bizonyító erejűnek kell 

lennie, amely a későbbi eljárások során felhasználható arra, hogy bizonyítható legyen az, hogy 

a kép és az adatfelvételezés ott készült a helyszínen, és akkor, amikor azt az ellenőr elkészítette. 

 

F. ELVÁRÁSRA VONATKOZÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 
 

A napi parkolás-ellenőrzés kezdetekor (reggel) és az ellenőrzési időszak végén (este) a parkoló 

ellenőr köteles a számára kijelölt útvonal szerinti parkolási zóna kezdetét határoló tábla 

meglétének ellenőrzésére és annak elektronikus adatrögzítésére (1-1 db fényképpel és előírt 

adattartalommal). Az Ajánlattevő által jelen szolgáltatás teljesítéséhez alkalmazandó eszközök 

biztosítják a műszaki leírásban előírt tartalmak rögzíthetőségét, továbbá az adatfelvételezés és 

a képek bizonyító erejűek. A későbbi eljárások során felhasználhatóak arra, hogy bizonyítható 

legyen az, hogy a kép és az adatfelvételezés ott készült a helyszínen, és akkor, amikor azt az 

ellenőr elkészítette. 

 

Tábla fotók a rendszer alábbi ablakában láthatóak alapadatokkal ellátva (azonosító szám, 

helyszín, képek készítő felhasználó, pda azonosító, létrehozás dátuma). 
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A korábban részletezett elvárásokban megfogalmazott biztonságos és megváltoztatás elleni 

védelemmel ellátott képtárolás valósul meg ezen képek esetében is. 

A képek tárolása során alkalmazott biztonsági megoldás, a biztonságosság vonatkozásában 

tett vállalás megvalósítása, az adat- és megváltoztatás elleni védelem körében tett intézkedés 

részletes kifejtésére D elvárásban került sor. 

 

G. ELVÁRÁS, NAV előírásainak való megfelelés 
 

Az ajánlatkérő egyidőben több helyszínen és több pénztárat használ, valamint számlákat és 

bizonylatokat kell előállítania a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Ajánlattevő által 

jelen szolgáltatás keretében biztosított ügyviteli rendszer támogatásával. Előírás, hogy az 

Ajánlattevő által jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított ügyviteli rendszer részeként 

biztosított számlázó rendszere feleljen meg a NAV előírásainak, mind a számlakép és 

adattartalom, mind a jogszabályban előírt adatexport, illetve on-line számlázási interfész 

tekintetében. 

 

G. ELVÁRÁSRA VONATKOZÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 

Az Ajánlattevő biztosítja, hogy egyidőben több helyszínen és több pénztárat használhasson az 

Ajánlatkérő. Biztosítja továbbá a számlák és bizonylatok előállíthatóságát az ügyviteli 

rendszerből a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.  

A biztosított számlázó-rendszer megfelel a NAV előírásainak, mind a számlakép és 

adattartalom, mind a jogszabályban előírt adatexport, illetve on-line számlázási interfész 

tekintetében. 

 

A NAV előírásai szerinti adatexport az alábbi ablakban készíthető el és innen exportálható ki:  
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A PÉNZ modul számlázó ablakában lehetőség van arra, hogy ne csak pótdíjak, engedélyt érintő 

számlák, bizonylatok kerüljenek kiállításra, hanem a társaság működéshez szükséges egyéb 

egyedi tételeket is ki lehessen számlázni. Ennek megfelelően rendszerünk alkalmas önálló 

számlázó programként is funkcionálni. Az előírásoknak megfelelően a NAV Online Számla 

rendszerébe küldjük fel a 100.000 Ft és feletti ÁFA tartalommal bíró számlákat.  

A rendszerben beállítható a jelenlegi 100.000 Ft Áfa tartalom helyett más érték is, ha esetleg a 

későbbiekben változni fog a jogszabály. 

Az on-line adatszolgáltatáshoz szükséges paramétereket a rendszer paraméterként tárolja (név, 

adószám, login, xml key, xml_exchange_key, pw, active, megjegyzés). 
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Nyilatkozat a NAV megfelelőségről 
 

 

 

Alulírott Schäffer Zoltán József, mint a(z) SESSIONBASE Kft. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

/ meghatalmazással igazolt képviselője felelősségem tudatában 

 

nyilatkozom 

 

hogy a szállított rendszer biztosítja, hogy az Ajánlatkérő egyidőben több helyszínen, több 

pénztárat használhat. Biztosítja továbbá a számlák és bizonylatok előállíthatóságát az ügyviteli 

rendszerből a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.  

 

A biztosított ügyviteli rendszer részeként biztosított számlázó rendszer megfelel a NAV 

előírásainak, mind a számlakép és adattartalom, mind a jogszabályban előírt adatexport, illetve 

on-line számlázási interfész tekintetében. 

 

Budapest, 2021. augusztus 09. 
 
 

  ………………………………… 

Schäffer Zoltán József 

Ügyvezető 

         SESSIONBASE Kft. 
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H. ELVÁRÁS, műszaki ügyelet vonatkozásában 

 

Az ajánlattevő biztosítson a hét minden napján a nap 24 órájában műszaki ügyeletet az általa 

jelen szolgáltatás keretében biztosított ügyviteli rendszer esetleges hibáinak elhárításában. 

Szükség esetén biztosítson helyszíni kiszállást az ügyeleti idő alatt. Előírás: az ajánlattevőnek 

a műszaki ügyelet keretében az alábbi reakció idők szerinti teljesítést kell biztosítania: 

 teljes rendszer elérhetetlensége esetén azonnal meg kell kezdeni a hibaelhárítást; 

 egyes rendszer elemek hibája esetén 4 órán belül meg kell kezdeni a hibaelhárítást; 

(a kliens gépek, helyi nyomtatók, scannerek egyéb irodai eszközök az Ajánlatkérő 

hatáskörébe tartoznak) 

 

 

H. ELVÁRÁSRA VONATKOZÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 

 

 

Nyilatkozat a műszaki ügyelet vonatkozásában 
 

 

Alulírott Schäffer Zoltán József, mint a(z) SESSIONBASE Kft. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

/ meghatalmazással igazolt képviselője felelősségem tudatában az alábbiakról 

 

nyilatkozom 

 

Cégünk biztosít a hét minden napján a nap 24 órában műszaki ügyeletet a jelen szolgáltatás 

keretében biztosított ügyviteli rendszer esetleges hibáinak elhárításában. Szükség esetén 

biztosítunk helyszíni kiszállást az ügyeleti idő alatt.  

 

Műszaki ügyelet keretében az alábbi reakció idők szerinti teljesítést biztosítjuk: 

 teljes rendszer elérhetetlensége esetén azonnal megkezdjük a hibaelhárítást; 

 egyes rendszer elemek hibája esetén 4 órán belül megkezdjük a hibaelhárítást; 

(a kliens gépek, helyi nyomtatók, scannerek egyéb irodai eszközök az Ajánlatkérő 

hatáskörébe tartoznak). 

 

Budapest, 2021. augusztus 09. 
 
 

………………………………… 

Schäffer Zoltán József 

Ügyvezető 

         SESSIONBASE Kft. 
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I. ELVÁRÁS, help-desk, oktatás vonatkozásában 

 

Az ajánlattevőnek üzemidő alatt állandó helpdesk-et kell fenntartania, illetve igény esetén 

felhasználói oktatást is köteles tartani kisebb csoportokban a feladatnak megfelelő 

szegmentálással. A helyszíni illetve telephelyi oktatás havi szintje legfeljebb 10 óra/hó. (Az 

ajánlatkérő nem köteles ezt minden hónapban kihasználni, de az ajánlattevőnek rendelkezésre 

kell állnia az oktatás tekintetében szükség esetén.)  

 

I. ELVÁRÁSRA VONATKOZÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 

 

Üzemidő alatt állandó helpdesk-et tartunk fent, illetve igény esetén felhasználói oktatást tartunk 

kisebb csoportokban a feladatnak megfelelő szegmentálással. A helyszíni illetve telephelyi 

oktatás havi szintje legfeljebb 10 óra/hó. (Rendelkezésre állunk az oktatás tekintetében szükség 

esetén.)  

 

 

 

Nyilatkozat a help-desk és az oktatás vonatkozásában 
 

 

Alulírott Schäffer Zoltán József, mint a(z) SESSIONBASE Kft. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult 

/ meghatalmazással igazolt képviselője felelősségem tudatában az alábbiakról 

 

nyilatkozom 

 

Cégünk biztosít üzemidő alatt állandó helpdesk szolgáltatást, illetve igény esetén felhasználói 

oktatást tartunk kisebb csoportokban a feladatnak megfelelő szegmentálással. A helyszíni 

illetve telephelyi oktatás havi szintje legfeljebb 10 óra/hó. (Rendelkezésre állunk az oktatás 

tekintetében szükség esetén.)  

 

Budapest, 2021. augusztus 09. 
 
 

………………………………… 

Schäffer Zoltán József 

Ügyvezető 

         SESSIONBASE Kft. 
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J. ELVÁRÁS, postai feladatok tekintetében 

 

Az ajánlattevő feladata, hogy a Magyar Posta a jelen feladat kapcsán az Ajánlatkérő által 

igénybe vett szolgáltatásaira vonatkozó egyeztetéseket, kódrendszereket, illetve 

nyomtatványokat egyeztesse, engedélyeztesse és használatra átadja az ajánlatkérőnek.  

 

Az e körben előírt feladatok: 

 elsősorban a pótdíjazás során alkalmazott csekk azonosítói, úgymint 31/54 TC/OC 

kódok megléte, a befizető azonosító ellenőrző számmal való ellátása és a csekk nyomdai 

úton történő előállítása során tanácsadási feladat, majd a gyártás utáni ellenőrzés. 

 

 a fizetési felszólítással kapcsolatos előkészítő munkák, mint csekkes A4-es papír és a 

rajta lévő 31/54 TC/OC kódok, befizető azonosítókkal kapcsolatos előkészítő és 

tanácsadási feladat, majd a gyártás utáni ellenőrzés. 

 
 az ablakos borítékkal kapcsolatos előkészítő és tanácsadási feladatok ellátása, majd a 

gyártás utáni ellenőrzés. 

 
 a rendszerből történő ragszám nyomtatásának előkészítése, mintadarabok elkészítése, 

engedélyeztetése, majd rendszerbe állítása a vonatkozó jogszabályok és postai 

szabályzat, valamint a vonatkozó szabványoknak megfelelően. 

 

 az elektronikus postai feladás támogatása a rendszerből, ill. a Postától elektronikusan 

kapott átvételi és kézhezvételi igazolások beolvasása a rendszerbe. 

 

Előírás: a szolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátásra kerülő ügyviteli rendszer a csekkek 

kitöltésére, a postakönyv előállítására és tértivevény nyomtatásra és az elektronikus postai 

feladás támogatására vonatkozó, e pontban felsorolt, feltételeknek megfelel. 
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J. ELVÁRÁSRA VONATKOZÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 

 

 

Nyilatkozat a postai elvárásoknak való megfelelésről 
 

 

Alulírott Schäffer Zoltán József, mint a(z) SESSIONBASE Kft. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult   

képviselője felelősségem tudatában az alábbiakról 

n y i l a t k o z o m, 

 

Ajánlattevőként vállaljuk a Magyar Postával való egyeztetéseket a kódrendszerekre, illetve 

nyomtatványokra vonatkozóan. Vállaljuk ezek engedélyeztetését.  

 

Ez az alább felsorolt konkrét feladatok ellátását jelenti: 

 elsősorban a pótdíjazás során alkalmazott csekk azonosítói, úgymint 31/54 TC/OC 

kódok meglétének ellenőrzése, a befizetőazonosító ellenőrző számmal való ellátása és a 

csekk nyomdai úton történő előállítása során tanácsadási feladatok ellátása, majd a 

gyártás utáni ellenőrzés. 

 a fizetési felszólítással kapcsolatos előkészítő munkák, mint csekkes A4-es lap és a rajta 

lévő 31/54 TC/OC kódok ellenőrzése, befizetőazonosítókkal kapcsolatos előkészítő és 

tanácsadási feladat, majd a gyártás utáni ellenőrzés. 

 

 az ablakos borítékkal kapcsolatos előkészítő és tanácsadási feladatok ellátása, majd a 

gyártás utáni ellenőrzés. 

 
 a rendszerből történő ragszám nyomtatásának előkészítése, mintadarabok elkészítése, 

engedélyeztetése, majd rendszerbe állítása a vonatkozó jogszabályok és postai 

szabályzat, valamint a vonatkozó szabványoknak megfelelően. 

 

 az elektronikus postai feladás támogatása a rendszerből, ill. a Postától elektronikusan 

kapott átvételi és kézhezvételi igazolások beolvasása a rendszerbe. 

 

 

Budapest, 2021. augusztus 09.. 

 

 

 

 

………………………………… 

Schäffer Zoltán József 

Ügyvezető 

SESSIONBASE Kft. 
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K. ELVÁRÁS, WEB-es felület - VPOS 

 

Az ajánlatkérő a WEB-es elektronikus ügyintézési felület működtetése során olyan megoldást 

kíván használni, ahol az ügyfelek lakossági engedély kérelmeire a rendszer automatikusan 

elvégzi a megfelelő ellenőrzéseket és lebonyolítja a VPOS befizetést, majd kiadja és megküldi 

elektronikusan az engedélyt, és a befizetésről szóló számlát emberi beavatkozás nélkül. Ezzel 

csökkentve az ügyfélszolgálat terheltségét az engedélykiadás időszakában. 

 

 

K. ELVÁRÁSRA VONATKOZÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 

 

Az alábbiakban a várakozási engedély kiadás lépéseit mutatjuk be webes felületen keresztül. 

 

Az ügyfélablak bejelentkezési felületén szükséges megadnunk a felhasználónevünket és 

jelszavunk. Amennyiben ezzel nem rendelkezünk akkor szükséges egy előzetes regisztráció. 

 

 
 
A felhasználási és adatvédelmi tájékoztató elfogadása után az alább látható képernyőfotón 

szereplő adatok megadása kötelező. 
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Az adatok megadása után a rendszer automatikusan küld egy aktiváló linket a megadott e-mail 

fiókra. 

 
 
Az aktiváló linkre kattintás után az ügyfél be tud jelentkezni ügyfélablakba. 

 
A bejelentkezéshez megadott felhasználónév és jelszó elfogadása után a rendszer 

automatikusan küld a korábban megadott e-mail fiókra egy biztonsági kódot. Ennek beírása 

után történik meg a bejelentkezés. A kód 5 percig használható fel. 
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A bejelentkezés után az alábbi felület jelenik meg. 

 
 

A várakozási engedély igénylése 

menüponton indítható el a 

munkavállalói bérlet igénylés. 

Az engedély típusának kiválasztása 

után az alább látható adatokat 

szükséges megadni az ügyfélnek az 

igényléshez. 
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A következő oldalon a munkáltató cím adatait kell megadni illetve a gépjármű adatait, amire a 

várakozási hozzájárulást igényelni szeretnénk. 
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Ezután az tudjuk az eddig beírt adatokat ellenőrizni egy összegző felületen. 

 

A következő oldalon pedig el kell fogadni az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat. Hozzá 

kell járulni az adó, pótdíj hátralék ellenőrzéshez, illetve ahhoz, hogy az igényléshez megadott 

adatok ellenőrzésre kerüljenek a Belügyminisztérium által vezetett járműnyilvántartás 

adatbázisában.  
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A sikeres igénylésről a felületen és e-mailben kap az ügyfél tájékoztató levelet. 

 

 

 
Az ügyfélablak felületén látható hogy az engedélyünk státusza „Dokumentum ellenőrzésre 

vár”. Ekkor már befizethető az engedélye a „Fizetési lehetőségek” gombbal. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A fizetésnél választható az átutalással fizetés és K&H-s bankkártyás fizetés. 

Átutalás esetén az ügyfél megkapja az átutaláshoz szükséges információkat.  
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Bankkártyás fizetés esetén pedig átarányítjuk a banki felületre. 

 

 

 
A sikeres fizetés után az engedély automatikusan a következő státuszba lép és elvégzi a 

szakrendszer a kiadáshoz szükséges feltételek vizsgálatát. Az egyes státuszokról a sikeres 

fizetésről és a számláról az ügyfél e-mailben kap tájékoztatást. 
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L. ELVÁRÁS 

 

Az Ajánlatkérő a jelenlegi ügyviteli gyakorlata alapján az ügyfelekkel való kapcsolattartás 

során a hivatalosan cégeknek kiküldött levelek címadatait, az aktuális cégnyilvántartásban 

szereplő székhelyre küldi ki. Az Ajánlatkérő vizsgálja az adott cég jogi helyzetét (pl.: 

felszámolás alatt áll, adószáma felfüggesztve stb.) Továbbá a fizetési meghagyások 

kibocsátásának megindításához az Ajánlatkérő az aktuális cégnyilvántartásban szereplő adott 

céghez tartozó képviselő adataival tölti ki a Fizetési Meghagyás (FMH) kibocsátása iránti 

kérelmet. 

 

 

L. ELVÁRÁSRA VONATKOZÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 

 

Amennyiben a Cégjegyzékből történő lekérdezés elindításra kerül a megfelelő gomb 

megnyomásával, akkor elindul névrészlettel a keresés és a találatokból automatikusan szűrünk 

a KKSZB-től kapott cégjegyzékszámra, majd bedolgozásra kerül az adott tétel.  

Lehetőség van a tételek csoportos lekérdezésére, ekkor a felső menüsorban lesz elérhető a 

cégjegyzék lekérdezés megfelelő jogosultság esetén. A megadott időszak sikeresen bedolgozott 

tételekre hajtjuk végre a cégjegyzék lekérdezést. 
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Cég adatok módosítása 

A cég adatok módosítása ablakban lehetőség van megadni vagy módosítani a hiányzó vagy 

helytelen cég adatokat, legyen szó adószámról, cégjegyzékszámról vagy a cég képviselőjének 

az adatairól. 

 
 

Amennyiben az összes szükséges módosítást elvégeztük az FHM XML kérelem menüponton 

exportálhatjuk az adatokat xml fájl formátumba.  
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Az FMH –XML kérelem adatlapján lehetőségünk van exportálás előtt módosítani a Felek és 

képviselőik, Jogosult, Jogosult képviselője (ügyvédi iroda), Jogosult képviselője (ügyvéd) és 

Kötelezett, Kötelezett képviselője adatait. 

 

A rendszerben lehetőség van a Problémás cégek  szűrésére. Ez a "Keresés csak a problémás 

cégek között" jelölő négyzet bepipálásával lehetséges.  
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Ahol a korábbi KKSZB válaszhoz képest van eltérés az új válaszban (pl- érkezik +1 

(vélelmezett), vagy egy darab, de teljesen más tulajdonos), azokat a felületen narancssárgára 

színezzük. 

 

 
 

Egy ilyen soron állva megjelenik a "Felszólító csoport rendezése" menüpont , amire kattintva: 

 leellenőrzi, hogy ha van az érvényességi idő napján, vagy utána elkövetés, akkor az az 

új tulajdonoshoz tartozik 

 amennyiben minden elkövetésben az új tulajdonos érintett, akkor csak az aktuális 

csoportot módosítjuk meg 

o elvégezzük az adatok bedolgozását 

o amennyiben az új tulajdonos Cég, akkor megkérdezzük, hogy a Céges 

tulajdonost lekérdezzük-e a Cégjegyzékből. „Elindítja a kiválasztott tételre a 

cégjegyzékből való lekérdezést?" 

 
 

 Igen esetén, amennyiben sikeres a lekérdezés, akkor bedolgozzuk. 

 

 amennyiben csak néhány elkövetésben érintett az új tulajdonos, akkor  

o az érintett elkövetésekből egy új felszólító csoportot képzünk az új 

tulajdonossal,  

o amennyiben az új tulajdonos Cég, akkor megkérdezzük, hogy a Céges 

tulajdonost lekérdezzük-e a Cégjegyzékből. „Elindítja a kiválasztott tételre a 
cégjegyzékből való lekérdezést?" Igen esetén, amennyiben sikeres a lekérdezés, 

akkor bedolgozzuk, 

o az új felszólító csoport „Felszólító levélre vár” állapottal postakönyvhöz adható. 
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M. ELVÁRÁS 

 

Az Ajánlatkérő a jelenlegi ügyviteli gyakorlata alapján a jogi eljárás során keresetet kell 

benyújtania elektronikus formában a bíróságok felé (E Per). Az elkészített keresetlevélhez 

csatolnia kell a dokumentumokat, bizonyítékokat elektronikus formában. 

 

M. ELVÁRÁSRA VONATKOZÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 

 

A rendszerből keresetlevél és ehhez meghatalmazás nyomtatható, illetve a kinyomtatott 

dokumentum tárolásra is kerül az adott ügyhöz az alkalmazásban. A nyomtatáskor 

megjelölhetőek azok az egyéb anyagok, levelek, dokumentumok, amik korábban az ügyintézés 

során keletkeztek. És ezek is kinyomtathatók a peranyaghoz, illetve pdf formában 

lementhetőek.   

Keresetlevél esetében az alábbi típusokat különböztetjük meg: 

- FMH ellentmondás végzés - kapcsolódó státusz Keresetlevél (FMH ellentmondás végzés)  

- FMH elutasítás végzés - kapcsolódó státusz Keresetlevél (FMH elutasítás végzés)  

A megadott gombra kattintva a keresetlevelek, illetve meghatalmazás nyomtathatók ki a 

rendszerből. A gomb aktívvá válása abban az esetben történik, ha vannak Kereset végzés 

(elutasítás), illetve Kereset végzés (ellentmondás) státuszú tételek. 

Amennyiben hiányzik adat a keresetlevél vagy meghatalmazás előállításához, akkor üzenetet 

küld a rendszer és azt az ügyiratot kihagyja a dokumentumok leképezésekor. Több hiányos tétel 

esetében a lista excel fájlba menthető a kívánt helyre és a tételek később a hiányzó adatokkal 

kiegészíthetők a lista alapján. 

 

 
 

A keresetlevél nyomtatása előtt megjelenik egy megjegyzés ablak, ahol hozzáadható szabad 

szöveges észrevétel, mely a nyomtatványon is megjelenik. A kinyomtatott tételek státusza 

megváltozik, az új állapota „per benyújtva” lesz. (Illetve Kereset beadva (ellentmondás folytán) 

és Kereset beadva (elutasítás folytán) a kiindulási állapothoz igazodva. 

A „Kereset (végzés) elutasítás” és „Kereset végzés (ellentmondás) ” státuszú tételekhez a „Per 

ügyvédi munkadíj” előírás automatikusan kerül rögzítésre. 
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N. ELVÁRÁS 

 

Az ajánlattevő jelen szolgáltatás teljesítéséhez biztosított ügyviteli rendszer mindenben meg 

kell, hogy feleljen a műszaki leírásban előírt követelményeknek, illetve ajánlattevő által tett 

szakmai vállalás szerinti leírásban foglaltaknak.  

 

N. ELVÁRÁSRA VONATKOZÓ MEGFELELÉS IGAZOLÁSA 

 

Nyilatkozat a megfelelőségről 
 

 

Alulírott Schäffer Zoltán József, mint a(z) SESSIONBASE Kft. ajánlattevő cégjegyzésre jogosult   

képviselője felelősségem tudatában az alábbiakról 

n y i l a t k o z o m, 

 

hogy az általunk szállított ügyviteli rendszer mindenben megfelel a műszaki leírásban előírt 

követelményeknek, illetve az általunk tett szakmai vállalás szerinti leírásban foglaltaknak.  

 

 

Budapest, 2021. augusztus 09. 

 

 

 

 

………………………………… 

Schäffer Zoltán József 

Ügyvezető 

SESSIONBASE Kft. 

 

 


