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Megértésünk
Köszönhetően a parkolási piacon szerzett tapasztalatunknak, 

képesek vagyunk a legjobb megoldás szállítására a TriGránitnak
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A projekt célja a Millennium Gardens garázsában található sorompók digitalizálása digitális parkolási szolgáltatás nyújtására. 
Ennek része az irodaház bérlőinek parkolómenedzsment szolgáltatás nyújtása (Parkl Office), továbbá zárt téri parkolási 
lehetőség biztosítása a helyi lakosoknak és más felhasználóknak.

A Millennium Gardens jelenleg is építés alatt áll a TriGránit
által, és előreláthatólag 2022 H2-re készül el.

Az irodaház mélygarázsa 4 szintből és 640 parkolóhelyből áll. 
Két be- és kijárati sávon lehet közlekedni.

A rendelkezésre álló szabad kapacitásokon nyilvános 
parkolási szolgáltatást kell nyújtani a helyi lakosoknak és 
más, potenciális ügyfeleknek (például a Nemzeti Színház 
látogatóinak).

A TriGránit csapat az irodaházat a legmodernebb 
technológiákkal szeretné ellátni a bérlők és a nyilvánosság 
számára, amelynek a digitális parkolási szolgáltatás szintén 
része.

Projekt részletek
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Parkolás a Parklel
Parkolási megoldásunk csúcstechnológiájának köszönhetően modern, 

digitális parkolási élményt nyújt minden felhasználó számára
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PARKOLÁS APPON 

KERESZTÜL

A parkolóhely keresése, majd sorompó nyitása be- és kihajtáskor 

automatikusan rendszámfelismerő kamerával vagy gombnyomással, 

applikáción keresztül történik.

FIZETÉS 

APPLIKÁCIÓN 

KERESZTÜL

Készpénzmentes fizetési lehetőség az applikáción keresztül történő 

bankkártyás fizetés funkcióval.

KOMPATIBILIS 

DIGITÁLIS 

SZOLGÁLTATÁS

A Parkl rendszere képes foglaltság jelzők integrálására, így lehetővé válik az 

árak, parkoló pozíciók dinamikus változtatása.

HAGYOMÁNYOS ÉS 

DIGITÁLIS 

PARKOLÁS

A Parkl rendszer integráltan működik együtt a Skidataval, így mind a 

hagyományos, mind a digitális rendszert előnyben részesítő 

felhasználónak kedvez.

EGYSZERŰSÍTETT 

SZÁMLÁZÁS
A digitális parkolási szolgáltatás elszámolása hó végén történik, ami havi egy

számla kiállítását jelenti.

Zárt tér



Parkolás a Millennium Gardensben
A felhasználók a hagyományos parkolási szolgáltatáson kívül 

a Parkl segítségével digitális parkolást is igénybe tudnak venni a foglaltság függvényében
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Megérkezés 
a bejárati 
sorompóhoz A sorompó az 

appból, 
gombnyomásra 
nyílik

A felhasználó 

a bejutáshoz 
jegyet húz

A sorompó 
automatikusan 
nyílik

A kijelző a 
Quercus
segítségével 
kiírja, hova 
parkoljon a 
felhasználó

A sorompó az 
appból, 
gombnyomásra 
nyílik, fizetés a 
háttérben

A sorompó a 
jegy 
behelyezésére 
kinyílik

A sorompó 
automatikusan 
nyílik, fizetés a 
háttérben

Fizetés az 
automatánál

Megérkezés 

a bejárati 
sorompóhoz

A kijelző a 
Quercus
segítségével 
kiírja, hova 
parkoljon a 
felhasználó

Megérkezés 

a kijárati 
sorompóhoz

Megérkezés 
a kijárati 
sorompóhoz

Hagyományos parkolás

Digitális parkolás

Zárt tér



Parkl a Millennium Gardensnek
A Parkl képes az irodaházi és nem irodaházi felhasználókat közösen kezelni: 

a szabad helyeknek megfelelően képesek vagyunk beengedni a publikumot
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Felhasználói csoport

Parkl megoldás

Parkolás oka

Parkolás

Az elektromos töltés minden felhasználói csoport számára elérhető a Parkl applikáción keresztül.

Fizetés

Alkalmazott

Parkl Office

Munka

Munkanapokon
8-18 óra között

Opcionális

Helyi lakos

Zárt téri 
parkolás

Biztonságos 
parkolás biztosítása

Mindennap 0-24 óra

Kötelező

Látogató

Zárt téri 
parkolás

MÜPA, Nemzeti 
Színház látógató

Mindennap 0-24 óra

Kötelező

Egyéb

Zárt téri 
parkolás

Bármi más ok

Mindennap 0-24 óra

Kötelező

Zárt tér
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Quercus előnyei
A Quercus nem csak foglaltság jelző rendszer: 

használatával növelhetők a bevételek, miközben magas fokú biztonságot nyújt

Bevételnövelése

• Más szinten és zónában 
más árazást lehetséges 
beállítani

• Optimalizációs 
algoritmusok kialakítása: 
az elérhető információk 
alapján dinamikus 
beengedés

Magas biztonság

• A felszerelt kamerák 
biztonsági kameraként is 
működnek, ezzel 
elősegítve a biztonságos 
üzemeltetést

Foglaltságjelzés

• Minden parkoló státusza 
ismert: piros vagy zöld 
jelzés

• Behajtáskor a Quercus
jelezni tudja, hogy egy 
zónában biztosan van 
hely

Felhasználók segítése

• A felhasználók 
applikáción tudják 
követni, hol parkolnak 
a garázsban

Zárt tér



Javasolt árazás
Az árazás kialakításánál figyelembe vettük az önkormányzat elvárását:
a parkoló éjjel-nappal, kedvezményesen elérhető a publikum számára
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Hétköznap 0-24

Jegy típusa Ár

1 óra 350 Ft

Jelenleg közterületen munkanapokon 8 és 18 óra között 350 forintba kerül egy óra parkolás a környéken lévő zónákban, 
hétvégén és időszakon kívül pedig ingyenes. A Millennium Gardens a helyi parkolási zóna díjszabását követi az árazásával.

Az árak kialakításánál figyelembe vettük, hogy a parkolót az önkormányzati elvárásoknak megfelelően, kényelmesen tudják 
használni a környéken lakók, valamint az esti órákban megfelelő alternatíva lehet a MÜPA és Nemzeti Színház látogatóknak.

Zárt tér

Hétvége 0-24

Jegy típusa Ár

1 óra 350 Ft

További konstrukciók 
kidolgozás alatt
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E-mobilitás szolgáltatás a Parkllel
Egy kézből kínálunk töltőállomás üzemeltetési és elektromobilitás szolgáltatást 

mind vállalati felhasználók, mind a nyilvánosság számára

Parkl Host
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Elektromos töltőpont üzemeltetése (CPO)

E-mobilitási szolgáltatás (EMP)

Készpénzmentes fizetési megoldást biztosítunk a Parkl alkalmazásba regisztrált 

bankkártyával. Regisztráció nélküli töltés, illetve áfás számla szintén elérhető.
Fizetési megoldás

Árazás
A töltési díjakat a töltőpont tulajdonosa a host admin felületünkön keresztül 

tudja változtatni.

Monitoring és 

riportok

Távolból, élőben monitorozzuk a töltőpontokat. A töltési adatokat tároljuk, 

ezekről statisztikát biztosítunk, amely webes felületünkön elérhető.

Ügyfélszolgálat
Éjjel-nappali ügyfélszolgáltot biztosítunk telefonon, emailen és Facebook 

Messengeren keresztül.

Karbantartás
Távoli hibaelhárítást végzünk szükség esetén, és az éves karbantartást is 

képesek vagyunk elvégezni a törvényi előírásoknak megfelelően.

Töltőmenedzsment
Saját fejlesztésű backend rendszerünket használjuk a töltők üzemeltetésére. 

Töltő üzemeltetőként (CPO) rendelkezünk magyar MEKH engedéllyel.

Parkl App

E-mobilitás



Integrált töltőmárkák
Integráltuk a hazai piacon leginkább elterjedt elektromos autó töltő márkákat, 

miközben folyamatosan dolgozunk továbbiak bevonásán
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Jelenleg integrált elektromos autó töltők

E-mobilitás

Integrációs minimum feltételek

• Biztonsági védelem: B típusú FI relé (30mA)

• Vezeték nélküli kommunikáció: 3G, 4G

• Túlfeszültség védelem

• OCPP kommunikációs protokoll: 1.5, 1.6

• Hálózati kapcsolat: TCP-IP

• MID hiteles mérő

• Túláram védelem: MCB (C görbe)



www.parkl.net

Kapcsolat

Magyar Balázs

Üzletfejlesztési vezető

Mobil: +36 30 266 67 66

Email: balazs.magyar@parkl.net

Tikos Gergő

Üzletfejlesztő

Mobil: +36 30 457 96 52

Email: gergo.tikos@parkl.net
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Töltés mobilapplikáción keresztül 
A Parkl applikáción keresztül a felhasználók regisztrációt követően a térképen hozzájuk legközelebb 

található töltési és parkolási helyeket találják

www.parkl.net

Felhasználói 

regisztráció

Töltés indítása

gombnyomással

Töltés

leállítása

Töltés

nyilvántartása

Töltőhely

keresés
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E-mobilitás



Platform szolgáltatás
A Parkl platform havonta többtízezer parkolást szolgál ki, a hazai autósok 

elsőszámú mobilalkalmazása, ha zárt téri parkolásról van szó

www.parkl.net

130 Partner 
országosan

110 000
Letöltés

60 000 
Felhasználó

Gyorsan növekvő ügyfélbázis 

103
Töltőpont
országosan

5.0
Android

Alkalmazás értékelése**

4.7
iOS

** iOS: Facebook 2.4, Waze 4.0, Mol Limo 3.2, 

Greengo 3.0, Google Maps 4.7
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Kitűnő parkolási élmény

4.8



Referenciák
Két éves piaci jelenlétünk alatt számos meghatározó piaci szereplővel alakítottunk ki stratégiai 

partnerséget és kölcsönös bizalmon alapuló üzleti kapcsolatot
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Zárt téri parkolás 
partnerek

Parkl Office Bevásárlóközpontok
Integrált elektromos 

autó töltők

… és még sokan mások

Spirál irodaház
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Szakmai díjak
Büszkék vagyunk, hogy digitalizációs megoldásainkat az elmúlt három év során több nívós szakmai 

elismeréssel is díjazták

Egyéb szakmai elismerések

REAL ESTATE INNOVATIONS 2019

Best Smart City Solution

Central Europe 2019.

Legjobb 

ügyfélfolyamat 2019.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési 

Alapítvány startup versenye - I.hely

Real Estate Awards

Az Év Proptech Megoldása 2019.
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Zárt téri 

parkolás

Közterületi 

parkolás

www.parkl.net

…és olyan élhető városok 

létrehozásában, ahol kevesebb 

autó köröz az utcákon 

parkolóhelyeket keresve.

Legyen a partnerünk a jövő 

mobilitási technológiáinak 

fejlesztésében…

Elektro-

mobilitás


