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           ikt.sz.:  14 /2020 
 

Tisztelt 444.hu! 

Tisztelt Ács Dániel Úr! 

 
Alulírott Szemes György ügyvezető, a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-952764, székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 
1., adószám: 23117413-2-41), mint a Budapest Főváros I. Kerület Budavári Önkormányzata 
parkolás-menedzsment társasága képviseletében, a 2020. február 28. napján elektronikus úton, 
az acsd@444.hu e-mail címről a hivatal@budavar.hu e-mail címre érkezett, közérdekű adat 
megismerése iránti igényére hivatkozással, az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) alapján, illetékességből jelen 
elektronikus levelemmel az alábbiakról kívánom tájékoztatni. 

Elöljáróban tájékoztatom, hogy Budapest Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat (a 
továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén a parkolás-üzemeltetést a Budapest 
Főváros I. kerület Budavári Önkormányzat, valamint az Önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában álló projekttársaság, a Budavári Kapu Behajtási Rendszert Üzemeltető 
Korlátolt Felelősségű Társaság között létrejött közszolgáltatási szerződés alapján a 
Budavári Kapu Kft. végzi, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.), valamint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
rendelkezéseinek megfelelően. 

Tájékoztatom, hogy társaságunk a Sessionbase Kft-vel az alábbi hatályos szerződések alapján 
áll jogviszonyban: 

- Bérleti és felhasználási szerződés, tárgya: a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, I. 
kerületben található területeken parkolás-ellenőrzési szoftver  határozott idejű, nem 
kizárólagos felhasználási jogának biztosítása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása; 
díja havonta mindösszesen 310.000,- Ft + Áfa. 

- Bérleti és felhasználási szerződés, tárgya: a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 
tulajdonában álló területeken parkolás-ellenőrzési szoftver  határozott idejű, nem 
kizárólagos felhasználási jogának biztosítása és az ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása; 
díja havonta mindösszesen 930.000,- Ft + Áfa. 

- Bérleti és felhasználási szerződés, tárgya: eszközbérlet és kapcsolódó alkalmazások 
használatának biztosítása (26 db. Általános célú PDA készülék SIM kártyákkal, Soti Távoli 
Vezérlő Rendszer); díja havonta mindösszesen 180.000,- Ft + Áfa. 

 



 

 

 
 
A szerződésekben a szerződés tárgya részletesen az alábbi feladatok elvégzését tartalmazza: 

A parkolás-ellenőrzési szoftver és eszközök felhasználási jogának biztosítása és az 
ehhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása 
 
Parkolás-ellenőrzési Szoftver 
Szolgáltató szavatolja, hogy a Szoftver képes az alábbi feladatok ellátására: 

 Törzs- és egyéb adatok kezelése; 

 Várakozási engedélyek kezelése; 

 Működési folyamatok pontos követése (logolása), elmaradások kigyűjtése, 
kimutatások készítése; 

 Ügyfélkapu hozzáférés biztosítása; 

 Adatgyűjtés- és tárolás és ezek továbbítása mobil eszközökkel (PDA, Okostelefon, 
Tablet); 

 A pótdíjazási események fényképekkel együtt azonnal láthatóak az 
ügyfélszolgálaton; 

 Pótdíjesemények központi kezelése; 

 BM adatlekérések; 

 On-line külső kapcsolatok; 

 Ügyfélszolgálati rendszer; 

 Tömeges adatkezelés és levelezés támogatása. 
 

Valamennyi felsorolt feladat napi rendszerességgel végzendő el. 
 

A parkolás-ellenőrzési rendszerhez kapcsolódó eszközök  (PDA készülék, SIM kártya,  
A bérbe adás keretében Szolgáltató vállalja, hogy az eszközökre az üzemszerű működéshez 
szükséges alkalmazásokat, szolgáltatásokat telepíti, az eszközöket használatba adja és a 
Megrendelő üzemidejében üzemben tartja. 
 

 
Bízom benne, hogy munkájához megfelelő segítséget nyújtottam. 
 
Válaszom szíves elfogadásában bízva, 
 
Budapest, 2020.03.04. 

 

Tisztelettel: 
Szemes György ügyvezető 
Budavári Kapu Kft. 

 
 

 


