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Tisztelt Lászay János igazgató Úr! 
 
 
Tudomásunk szerint 2019.12.31-ével megszűnik a parkolási üzemvitel jelentős részét végző 
cég szerződése a ferencvárosi parkolás tekintetében. 2010 őszétől alvállalkozóként cégünk 
biztosítja a parkolás-ellenőrzéshez és a parkolás-üzemeltetéshez szükséges szoftverrendsze-
reket, a szükséges liszensz és háttér-üzemviteli szolgáltatásokat, elemző statisztikai kapacitá-
sokat, továbbá jelentős eszközparkot a napi feladatok elvégzéséhez. 
 
A további együttműködés reményében az alábbi árajánlatot adjuk az Önök számára: 
 
A jelenleg általunk biztosított szoftver liszensz további használatának, a szolgáltatási színvo-
nal fenntartásának, valamint az eddig is általunk biztosított eszközök további használatának 
változatlan biztosítása havi átalánydíjas konstrukcióban: 2 400 000 Ft+Áfa/hó 
 
A működési területükön jelenleg üzembe állított jegykiadó automaták közül 81 db képes az 
általunk üzemeltetett automatafelügyeleti rendszerrel kommunikálni, így az ezekben lévő 
zárt APN hálózatba szervezett SIM kártyák biztosítása adatforgalmi díjjal együtt: 1 000 
Ft+Áfa/db/hó 
 
A jelenlegi 26 db parkolás-ellenőrzésre használt PDA-hoz szükséges zárt APN hálózatba szer-
vezett SIM kártya biztosítása adatforgalmi díjjal együtt: 2 000 Ft+Áfa/db/hó 
 
Továbbá felajánlunk használatra 10 db PDA+nyomtató készletet a január eleji zökkenőmen-
tes átmenet segítése céljából addig, amíg a szükséges mennyiséget be nem szerzik. 
 
A felsorolt szolgáltatási szint fenntartása során más költségelemmel irányunkba nem kell 
számolniuk. 
 
Az árajánlatunk tartalmazza az összes olyan funkciót, amit eddig is használtak, de nem tar-
talmazza azokat a funkciókat, amelyeket az évek alatt kifejlesztettünk a parkolási üzemvi-
tel hatékonyabbá, automatizáltabbá tétele érdekében, de az Önök szervezete nem vette 
igénybe, nem vezette be, vagy nem volt lehetősége ezeket bevezetni, használni.   
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Kérem, hogy fontolják meg ajánlatunkat akár csak egy átmeneti időszakot is figyelembe vé-
ve, mert a teljes parkolási üzemvitel megvalósítása saját erőforrásokból és saját szervezeten 
belül, amúgy is igen sok feladatot ró cégükre és a munkatársaikra, így legalább eggyel keve-
sebb megoldandó problémájuk lesz, és jobban tudnak koncentrálni a feladatátvétel egyéb 
aspektusaira. 
 
Cégünk garantálja, hogy az átmeneti időszakban a szoftverrendszerekkel és a kapcsolódó 
üzemviteli feladatokkal nem lesz problémájuk, az ellenőrzés, pótdíjazás, a back-office tevé-
kenység, a behajtások, végrehajtások, továbbá az engedélykiadás, az automaták üzemviteli 
szoftverrendszere, az ügyfélablak az időpontfoglalás zökkenőmentesen működni fog.   
 
 
A fentieket kérem, fontolják meg a döntésük előtt. 
 
 
Bízom benne, hogy ajánlatunk megfelel az Önök igényeinek és tudtam segíteni az adott 
probléma hátterének tisztázásában, további kérdések felmerülése esetén forduljon hozzám 
bizalommal ismert elérhetőségeinken. 
 
 
 
 Üdvözlettel: 
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Sessionbase Kft. 
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