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A téma fontossága

• A személygépjárművek életük nagyobb részét parkolással töltik

• A parkolóhelyek értékes területeket foglalnak a köztereken

• Kevés parkolóház, nincs minden épületnek mélygarázsa
• Nehezebb megtalálni a célhoz legközelebbit

• Nem biztos, hogy van szabad hely

• Árak, szolgáltatások is befolyásolhatják a választást

• Egy parkolást irányító rendszerrel jól jár
• A felhasználó (járművezető)

• A parkoló létesítmény üzemeltetője

• A város
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A parkolásirányító rendszerek funkciói

• Csökkenthető a parkolást kereső forgalom nagysága
• a közút terhelése

• a károsanyag-kibocsátás

• (a zajterhelés is, ahol átmenő forgalom << célforgalom)

• Egyenletesebb az eloszlás a parkoló létesítmények között
• a megtelt, vagy közel megtelt létesítmények  kevésbé

• a nagyszámú szabad hely inkább vonzó hatású

• A helyismerettel nem rendelkezőkön nagymértékben segít

• Népszerűsíthető a P+R
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A parkolásirányító rendszerek funkciói

• Kommunikáció a felhasználó és a rendszer között:
• Utazás előtt – Utazás közben – Utazás után

• A felhasználók számára a fő cél, hogy a lehető 
leggyorsabban megtalálják az úti céljukhoz 
legközelebbi szabad parkolóhelyet
• Térképen feltüntetjük a parkolóhelyeket, 

a felhasználóra bízzuk a választást
• A térképen feltüntetjük a parkolók 

foglaltságát is
• Oda is vezetjük a felhasználót, 

miközben lefoglaljuk a szabad helyet

• Kombinálható díjfizetéssel 
• mobil applikáció, weblap, SMS

1. Ábra Parkolásirányító rendszerek felosztása (saját ábra)4



Különböző városok parkolásirányító rendszereinek bemutatása

Zürich

• Svájc legnagyobb városa

• 400 ezer lakos körül

• Agglomeráció közel 1,5 millió

• 2001-ben kezdték

2. Ábra Zürich parkolásirányító rendszerének főoldala
(http://www.pls-zh.ch/)

53. Ábra A belvárosi parkolók (http://www.pls-zh.ch/)

http://www.pls-zh.ch/
http://www.pls-zh.ch/


Különböző városok parkolásirányító rendszereinek bemutatása

Zürich

5. Ábra A „City” csoport 
parkolói 
(http://www.pls-zh.ch/)

6. Ábra Egy parkolóház foglaltsági 
adatainak statisztikája 
(http://www.pls-zh.ch/)
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4. Ábra Egy parkolóház adatai 
(http://www.pls-zh.ch/)

http://www.pls-zh.ch/
http://www.pls-zh.ch/
http://www.pls-zh.ch/


Különböző városok parkolásirányító rendszereinek bemutatása 

Bern

• Svájc fővárosa

• 150 ezer lakos körül

• Agglomeráció 
közel 400 ezer

• 2000-ben kezdték

7-8. Ábra Bern parkolásirányító
rendszerének főoldala

(http://www.parking-bern.ch/)

79. Ábra A térképes megjelenítés (http://www.parking-bern.ch/)

http://www.parking-bern.ch/
http://www.parking-bern.ch/


Különböző városok parkolásirányító rendszereinek bemutatása

Bern
• Az adatlapon szerepel 

• a parkolóház neve, címe, GPS koordinátái, 
• szabad helyek száma, 
• parkolóhelyek száma típusonként 

• normál parkolóhelyek, 
• biztonságos parkolóhelyek nőknek, 
• mozgássérültek számára kialakított parkolóhelyek, 
• töltőállomással rendelkező parkolóhelyek, 
• szuperkompakt valamint az XXL parkolóhelyek

• nyitva tartás, szolgáltatások, 
• közeli intézmények, látnivalók, 
• útvonaltervező, 
• ártáblázat és díjkalkulátor
• postacím, telefon, fax, e-mail cím, internetcím

10. Ábra Egy parkolóház adatainak részletezése (http://www.parking-bern.ch/) 8

http://www.parking-bern.ch/


Különböző városok parkolásirányító rendszereinek bemutatása 

Bázel

• Svájc harmadik legnagyobb városa a svájci-német-francia
hármashatárnál

• Több mint 150 ezer
lakos

• Háromországos
agglomerációjában 
közel 750 ezer lakos

• 2003 óta működik
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11. Ábra Basel parkolásirányító rendszerének főoldala (http://www.parkleitsystem-basel.ch/)

http://www.parkleitsystem-basel.ch/


Különböző városok parkolásirányító rendszereinek bemutatása

Bécs
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12. Ábra Bécs parkolásirányító rendszerének főoldala (balra), egy parkoló létesítmény részletes adatai (középen) és a 
listás megjelenítés külön oldalon (jobbra) (http://www.parkeninwien.at/)

http://www.parkeninwien.at/


Különböző városok parkolásirányító rendszereinek bemutatása

Konstanz

13. Ábra Konstanz város oldalán a parkolásirányítás (balra), a 
sematikus térkép (középen), a szabad helyek száma (jobbra) és a 
kiválasztott parkoló létesítmény foglaltságának tendenciája (lent) 
(http://www.konstanz.de/tourismus/01759/01765/index.html)

http://www.konstanz.de/tourismus/01759/01765/index.html


Különböző városok parkolásirányító rendszereinek bemutatása

14. Ábra A parku.ch weboldal (www.parku.ch) 12

http://www.parku.ch/


Egy budapesti parkolásirányító rendszer kialakítása

• Kétféle megvalósítási mód:
• A Siemens Sitraffic Scala rendszerben
• Egy különálló rendszer saját adatbázissal

• Az utóbbit választottam, melynek megvalósítási fázisai:
1. Az adatbázis struktúrájának megtervezése
2. Ingyenes webtárhely és mysql adatbázis keresése
3. Üres adatbázis létrehozása
4. HTML és PHP kódokkal egy próba weblap készítése az adatok megjelenítésére
5. Parkolóházak megkeresése az együttműködés céljából
6. Adatkérés a parkolóházaktól
7. Az adatok bevitele az adatbázisba
8. A weblap fejlesztése, funkciók hozzáadása
9. További parkolóházak megkeresése



Egy budapesti parkolásirányító rendszer kialakítása

• Két tábla:
• parkoló

• id

• név

• férőhelyek

• Később:
• Nyitva tartás

• GPS koordináták

• Egyéb

• foglaltság
• id (automatikusan kerül kitöltésre sorrend szerint növekvő)

• szabad helyek (kötelező kitölteni)

• parkoló_id (kapcsolat a két tábla között, kötelező kitölteni)

• időpont (CURRENT_TIMESTAMP alapértelmezés, ha nem töltik ki a mérés időpontjával)

15. Ábra Az adatbázis struktúrája 



Egy budapesti parkolásirányító rendszer kialakítása

• Adatbázis: a Free MySQL Hosting (http://www.freemysqlhosting.net/)
• az adatbázis mérete maximálisan 5 MB lehet,

• heti egy alkalommal meg kell erősíteni az adatbázis élő voltát, ellenkező 
esetben törlik,

• nem adhatok hozzá felhasználókat a phpMyAdmin felületen

• Az első és a harmadik korlátozás enyhíthető, ha minden 
üzemeltetőnek külön adatbázist készítek

• Megoldás lehetne POST REQUEST kód írása, azaz nem kapnának 
hozzáférést az adatbázishoz, de ez több programozó munkával jár

• További minőségi ugrást jelentene, ha nem ingyenes szervereken 
tárolnánk az adatokat, hanem például az egyetemén

http://www.freemysqlhosting.net/


Egy budapesti parkolásirányító rendszer kialakítása

• Weboldalnak először a http://parkolas.byethost6.com/ domain nevet
• Nem túl felhasználóbarát

• http://parkolas.pe.hu/
• Könnyebben megjegyezhető, kevésbé riasztó név

16. Ábra Az első próba weboldal

17. Ábra Az elkészített parkolásirányító rendszer főoldala

http://parkolas.byethost6.com/
http://parkolas.pe.hu/


Egy budapesti parkolásirányító rendszer kialakítása

• Az adatbázishoz való sikertelen csatlakozás esetén „Failed to connect
to MySQL:” a „Sikeres csatlakozás” helyett

• A fenti menüsor parkolóházaiból a KÖKI Terminált kiválasztva:

18. Ábra Egy parkolóház próbaoldala (balra), és tovább görgetése (jobbra)



Egy budapesti parkolásirányító rendszer kialakítása

• Az oldalon az adatsor helyett érdemesebb a grafikus megjelenítést 
alkalmazni a Google Chart (https://developers.google.com/chart) 
segítségével:

19. Ábra Egy parkoló létesítmény 
napi foglaltságának alakulása

https://developers.google.com/chart


Egy budapesti parkolásirányító rendszer kialakítása

20. Ábra A parkoló létesítmények megjelenítése a térképen



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!



Felhasznált irodalom

• http://www.anteus.hu/fizeto-parkolo-rendszer/

• http://www.chur.ch/dl.php/de/4cbda7030af34/Postulat_Casty_Parkleitsystem_12_02.pdf

• http://www.stadt-muenster.de/tiefbauamt/parkleitsystem/

• http://www.parkleitsystem-basel.ch/

• http://www.konstanz.de/tourismus/01759/01765/

• http://www.pls-zh.ch/

• http://www.parking-bern.ch/

• http://www.parkeninwien.at/

• http://stackoverflow.com/

• http://www.ineedtutorials.com/

• https://developers.google.com/chart/

• https://www.swarco.com/sthu/Megold%C3%A1sok/Parkol%C3%A1s/Parkol%C3%B3gia

• http://www.kukg.bme.hu/kukg/TDK_dolgozatok/2014/Intelligens-parkolas-menedzsment-valtozo.pdf

• https://tdk.bme.hu/KSK/DownloadPaper/Parkolast-segito-szamitogepes-alkalmazas

• https://hu.wikipedia.org

• Sitraffic Scala II 1.6 kézikönyv

http://www.anteus.hu/fizeto-parkolo-rendszer/
http://www.chur.ch/dl.php/de/4cbda7030af34/Postulat_Casty_Parkleitsystem_12_02.pdf
http://www.stadt-muenster.de/tiefbauamt/parkleitsystem/
http://www.parkleitsystem-basel.ch/
http://www.konstanz.de/tourismus/01759/01765/
http://www.pls-zh.ch/
http://www.parking-bern.ch/
http://www.parkeninwien.at/
http://stackoverflow.com/
http://www.ineedtutorials.com/
https://developers.google.com/chart/
https://www.swarco.com/sthu/Megold%C3%A1sok/Parkol%C3%A1s/Parkol%C3%B3gia
http://www.kukg.bme.hu/kukg/TDK_dolgozatok/2014/Intelligens-parkolas-menedzsment-valtozo.pdf
https://tdk.bme.hu/KSK/DownloadPaper/Parkolast-segito-szamitogepes-alkalmazas
https://hu.wikipedia.org/

