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RÓLUNK
HISZÜNK ABBAN, HOGY LEGÚJABB TECHNOLÓGIÁKKAL
ÉLHETŐBBÉ TEHETJÜK VÁROSAINKAT.
A Smart Lynx-nél elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a legújabb informatikai és
kommunikációs technológiák segítségével fejlesszük a városi közlekedést, ezáltal támogatva
az élhetőbb és egészségesebb Okos Városok létrejöttét.
Számunkra kiemelkedően fontos ügyfeleink elégedettsége, így folyamatosan azon dolgozunk,
hogy a lehető legmagasabb szintű szolgáltatásokat nyújtsuk.
A technológia folyton változik, így vele együtt mi is folyamatosan fejlesztjük termékeinket és
szolgáltatásainkat.
Csapatunk sok évtizedes tapasztalattal rendelkezik az informatika, a távközlés, műszaki
kivitelezés és az üzemeltetés területén is. Szűkebb szakterületünkön, a szenzoros utcai
parkolás-menedzsmenten belül egyértelműen a legtöbb tapasztalattal és referenciával
rendelkezünk a hazai piacon.
Mindennapi munkánk során már kiépített Okos Parkolás és Forgalomszámláló rendszereinket
üzemeltetjük, új Okos Parkolás és Forgalomszámláló szenzorokat telepítünk, elemezzük
ezeknek a szenzoroknak az adatait, értékes információkkal látjuk el közterülettel gazdálkodó
ügyfeleinket és segítjük a parkolóhelyet kereső autósokat a gyorsabb parkolásban.
Felhőalapú üzemeltetési platformunk segítségével távolról folyamatosan monitorozzuk a
teljes eszközhálózatot (az Okos Parkolószenzorokat, a Forgalomszámláló szenzorokat,
valamint az Utcai Forgalomirányító Kijelzőket), így egy esetleges meghibásodás, vagy egyéb
okból kifolyó szolgáltatáskiesés esetén a lehető leghamarabb meg tudjuk kezdeni a probléma
elhárítását.
Mivel Okos Parkolási és Forgalomszámláló szenzoraink rendkívül érzékeny műszerek, így
megfelelő telepítésük kritikus a rendszer működésére szempontjából. Több, mint 5 000
telepített szenzorral a hátunk mögött magabiztosan állíthatjuk, hogy szakszerű és precíz
telepítési folyamataink is hozzájárulnak ahhoz, hogy Okos Parkolás és Forgalomszámláló
megoldásaink kiemelkedő megbízhatósággal működnek.

ÖSSZEFOGLALÓ
A VÁROSI PARKOLÁS KIHÍVÁSAI
Tudta, hogy egyes becslések szerint belvárosi környezetben
A GÉPJÁRMŰ FORGALOM 30%-ÁT PARKOLÓHELYET KERESŐ AUTÓK TESZIK KI,
MIKÖZBEN EGY SZABAD HELY MEGTALÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ÁTLAGOS IDŐ
CSÚCSIDŐBEN SOKSZOR A 15 PERCET IS MEGHALADJA?
Ez forgalmi fennakadáshoz, megemelkedett zaj- és légszennyezéshez vezet, ami hozzájárul a
városi környezetben élők életminőségének romlásához.

OKOS PARKOLÁSI MEGOLDÁS
A Smart Lynx Okos Parkolási megoldásának segítségével nem csak az okos várossá válás
útján könnyű az elindulás, de
HAVI SZINTEN AKÁR 15%-KAL IS NÖVELHETŐK AZ EGY PARKOLÓHELYRE ESŐ
PARKOLÁSI BEVÉTELEK
egy jellemzően zsúfolt közterületi parkoló esetében. Mindeközben nem csak a parkolás
üzemeltetés hatékonysága növelhető, de az autósok élete is egyszerűbbé válik, hiszen nem
kell felesleges perceket tölteniük szabad parkolóhely-kereséssel. Ráadásul a környéken élők
életminősége is javul, a csökkenő gépjárműforgalom, valamint a zaj- és légszennyezésnek
köszönhetően. Az Okos Parkolási megoldás bevezetésével, 500 parkolóhelyre vetítve már
HETENTE TÖBB MINT FÉL TONNA SZÉN-DIOXID KIBOCSÁTÁS-CSÖKKENÉS ÉRHETŐ EL1 .

FORGALOMSZÁMLÁLÁSI MEGOLDÁS
A Smart Lynx Forgalomszámlálási megoldásával tovább javítható a város forgalmi- és
környezeti terhelése, hisz segítségével valós időben válnak elérhetővé olyan kritikus adatok,
amelyek alapján a szakemberek azonnal közbe tudnak avatkozni egy esetleges forgalmi
anomália esetén, megelőzve így egy nagyobb forgalmi fennakadást. Mindezek mellett, a
historikus forgalmi adatok rendelkezésre állása lehetőséget ad a jövőbeli, forgalmat érintő
döntések megalapozott meghozatalára.
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A budapesti tapasztalatok alapján napi 100 db olyan parkolással számoltunk, ami az Okos parkolás
miatt rövidebb időt vesz igénybe.

A VÁROSI PARKOLÁS KIHÍVÁSAI

PARKOLÓHELYRE VADÁSZÓ AUTÓK
Növelik városaink, közterületeink zsúfoltságát, feltartják a
forgalmat, negatív hatással vannak a környezetünkre,
ráadásul a sokszor türelmetlen és figyelmetlen autósok
könnyedén balesetet is okozhatnak az egyébként is
zsúfolt utcákban.

VÁLTOZÓ KIHASZNÁLTSÁG
Az infrastruktúra leterheltségnek egyenetlensége
eredményeképpen zsúfolt és kevéssé kihasznált
területek, időszakok váltják egymást, akár egymáshoz
közeli területek és időszakok esetében is.

IFORMÁCIÓHIÁNY
Hiába ér kincset ma egy városi parkolóhely, az illetékes
szervezetek jellemzően elavult és hiányos információval
rendelkeznek a kihasználtságát illetően.

KÖZTERÜLETEK SZŰKÖSSÉGE
A városok élhetőbbé, tömeg-, kerékpáros és gyalogos
közlekedésbarátabbá tétele érdekében elengedhetetlen
a városi autós forgalom és ezzel együtt az utcai
parkolóhelyek számának csökkentése, azonban a
gépjárművek száma, melyek e szerepet betöltő
közterületekre igényt tartanának egyre növekszik.

OKOS PARKOLÁSI MEGOLÁSUNK
PARKOLÓSZENZOR
A legkorszerűbb Narrowband IoT (NB-IoT) technológiát
használó, útburkolatba süllyesztett, kis méretű, könnyen
cserélhető
szenzorok,
amelyek
minden
további
infrastruktúratelepítési igény nélkül több mint 5 évig
képesek a vizsgált parkolóhelyek foglaltságának mérésére.
A mágneses érzékelésen alapuló mechanizmusnak
köszönhetően a járművek pontos és megbízható
érzékelése minden időjárási és egyéb, útfelszín állapotát
befolyásoló hatás okozta körülmények között biztosított.
A
rendszer
megbízhatóságát
egy
mesterséges
intelligencia alapú algoritmus biztosítja, mely 98% feletti
pontossággal képes valós időben meghatározni egy
parkolóhely foglaltsági állapotát.

DASHBOARD
A valós idejű parkolóhely-foglaltsági adatokat kielemezve
létfontosságú statisztikai információkat tesz elérhetővé a
parkolásüzemeltetés számára, aminek segítségével
hatékonyabbá tehetők az üzemeltetési folyamatok,
valamint az infrastruktúra kihasználtsága.

MOBIL ALKALMAZÁS
A valós idejű foglaltsági adatok autósok számára történő
elérhetővé tételével segíti őket a szabad parkolóhelyek
megtalálásában, vagy a foglaltság távoli ellenőrzésében –
legyen
szó
mozgáskorlátozottaknak,
rakodásra
fenntartott,
vagy
elektromos
töltővel
rendelkező
parkolóhelyekről, mi több, a parkolási tranzakció is
könnyedén elindítható a segítségével.
A mobil alkalmazás használatával csökkenthető a szabad
helyek megtalálásával töltött idő, így az autósok időt,
üzemanyagot és pénzt spórolnak, miközben csökken a
környezetiés
zajterhelés,
valamint
a
forgalmi
fennakadások száma is.

UTCAI FORGALOMIRÁNYÍTÓ KIJELZŐ
A mobil alkalmazást épp nem használó autósok szabad
parkolóhelyek irányába történő terelése céljából utcai
digitális kijelzőket telepítünk, melyek valós idejű
információt nyújtanak a környezetükben található szabad
helyek számáról, elősegítve így például a zsák-, vagy
egyirányú utcák környékén előforduló torlódások,
fennakadások kialakulását.

HATÁSVIZSGÁLAT
Több éves, okos parkolási rendszerek
üzemeltetése során szerzett tapasztalatunk és
hatásvizsgálati
elemzéseink
alapján
elmondható, hogy megoldásunk segítségével
HAVI
SZINTEN
AKÁR
15%-KAL
IS
NÖVELHETŐK AZ EGY PARKOLÓHELYRE
ESŐ
PARKOLÁSI
BEVÉTELEK
EGY
JELLEMZŐEN
ZSÚFOLT
KÖZTERÜLETI
PARKOLÓ ESETÉBEN.

TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI
MÓDOK
Okos Parkolási megoldásunk számos további
felhasználási lehetőséget rejt magában,
többek között ellenőrizhetővé válhat a
korlátozott várakozási övezetben történő
parkolási események valós hossza, emellett a
forgalom elől elzárt helyek monitorozására is
lehetőség nyílhat, riasztást küldve egy
esteleges illetéktelen parkolási eseményről. A
megoldás segítségével optimalizálható a
parkolóellenőrök útvonala, de akár alapot
adhat egy jövőbeli bliccelés és bírságolásmentes parkolási kultúra kialakulásához is.

A VÁROSI FORGALOM
KIHÍVÁSAI
GÉPJÁRMŰVEK
SZÁMÁNAK
NÖVEKEDÉSE
Míg az ország népessége
folyamatosan
csökken,
addig a forgalomban
lévő gépjárművek száma
évről évre közel 5%-kal
nő.

FORGALOMCSÖKKENTÉST
CÉLZÓ
INTÉZKEDÉSEK
ELTERJEDÉSE
A
városok
tömeg-,
kerékpáros- és gyalogos
közlekedésbaráttá tétele
érdekében
forgalmat
korlátozó
intézkedések
különböző
formái
kerülnek
fokozatosan
bevezetésre.

MILYEN ESETBEN ÉRDEMES
FORGALOMSZÁMLÁLÓ
MEGOLDÁST ALKALMAZNI?
Ha...
szeretné időben azonosítani a forgalmi anomáliákat, hogy még az előtt közbe
tudjon avatkozni, hogy azok nagyobb problémát okoznának;
szeretne valós adatok alapján döntést hozni a forgalmat érintő változásokról;
szeretné, hogy az esetleges karbantartás vagy egyéb munkálatok miatti lezárások
a lehető legkisebb forgalmi fennakadást okozzák polgárai számára;
szeretne tisztában lenni a kívülálló okokból bekövetkezett forgalmi változtatások
városára gyakorolt hatásával.

FORGALOMSZÁMLÁLÓ
MEGOLÁSUNK
FORGALOMSZÁMLÁLÓ SZENZOR
Útburkolatba süllyesztett, könnyen cserélhető, kis méretű,
mágneses
érzékelésen
alapuló
forgalomszámláló
szenzorok segítségével tesszük könnyedén elérhetővé a
városi forgalmi adatokat.
A korszerű, NB-IoT hálózaton keresztüli kommunikációnak
köszönhetően működésükhöz nincs szükség kiegészítő
hálózati elemek (például bázisállomások vagy átjátszók)
telepítésére.
A legmodernebb technológiák alkalmazásával biztosítható
a szenzorok minden egyéb külső energiaforrás nélküli, - a
forgalmi körülményektől függő – átlagosan 2 éves
élettartama.
Az adatok összegzési gyakorisága ügyféligénynek
megfelelően kalibrálható, így akár közel valós időben is
elérhetővé válnak a forgalmi- és átlagsebességi adatok.Az
induktív hurokdetektorokkal ellentétben egyszerű és
költséghatékony a telepítése, nem igényel külön
áramforrást, valamint folyamatos karbantartást sem.

DASHBOARD
A valós idejű és historikus forgalmi adatokat valamint
ezekhez kapcsolódó statisztikai kimutatásokat teszi
elérhetővé a városüzemeltetés számára, biztosítva a
forgalom megfelelő szabályozásához elengedhetetlen
forgalmi feltételek folyamatos és megbízható ismeretét.
Hosszú távon elősegíti a forgalomtervezéssel, szabályozással és az útinfrastruktúra fejlesztésével
kapcsolatos döntések meghozatalát, valamint mérhetővé
és ellenőrizhetővé teszi a forgalomszabályozási döntések
eredményét.

ESETTANULMÁNY
A SMART LYNX MEGOLDÁST NYÚJT AZ
UTCAI PARKOLÁS ÉS
FORGALOMSZERVEZÉS KIHÍVÁSAIRA
BUDAPEST V. KERÜLETÉBEN

KIHÍVÁS
A mindig zsúfolt belvárosi környezetben sok V. kerületi lakos, dolgozó és látogató
mindennapjait keseríti meg az utcai parkolóhely-keresés.
Naponta átlagosan több mint 30.000 autós halad át a 2,6 négyzetkilométernyi területen,
amely gépjármű forgalom - becslések szerinti - 30%-át parkolóhelyet kereső autók teszik ki.
A parkolóhely után kutató autósok összesen nagyjából 5.200 közterületi parkolóhelyen
osztozkodnak, így különösen nagy problémát jelent a parkolóhelyek szűkössége és területileg
változó kihasználtsága. Ez nagyobb forgalomhoz, torlódásokhoz és ebből adódóan a
levegőminőség romlásához vezetett a kerületben.
Emellett az is kihívás elé állította a kerület vezetését és illetékes döntéshozóit, hogy a zsúfolt
kis belvárosi utcákon áthaladó forgalom optimalizálásához nem állt elegendő adat a
rendelkezésükre. Így nem tudták időben azonosítani a forgalmi anomáliákat, csökkenteni az
esetleges karbantartási és egyéb munkálatok miatti forgalmi fennakadásokat, és a forgalmi
változtatások hatásainak mérésére sem volt lehetőség.

MEGOLDÁS
A Smart Lynx erre, a kerület lakóit, autós forgalmát és
vezetőségét egyaránt érintő, összetett problémára
nyújtott
segítséget
innovatív
Okos
Parkolási
és
Forgalomszámláló megoldásaival.
Az Okos Parkolási megoldás pilot időszaka 2018-ban
kezdődött. Ennek sikereit követően az éles, mindenki
számára elérhető rendszer 2019 szeptembere óta működik.
A teljes kerületet lefedő rendszer három szakaszban kerül
kiépítésre, melynek befejeztével - 2021 tavaszán - a kerület
utcai parkolóhelyeinek 100%-áról, vagyis több mint 5.200
helyről válnak elérhetővé valós idejű foglaltsági adatok,
amelyet az autósok a Parker mobil alkalmazásban
követhetnek nyomon.
Az alkalmazás megkönnyíti a szabad parkolóhelyek
megtalálását, emellett a mobilparkolás elindításában is
segítséget nyújt, tovább egyszerűsítve a parkolás
folyamatát.
Az Irányi utca és a Veres Pálné utca kereszteződésénél
2020 tavaszán kihelyezésre került az első, szabad utcai
parkolóhelyek számát mutató digitális kijelző is, amely
nagyban segíti a környéken parkolóhelyet kereső, de a
mobil alkalmazást valamilyen okból épp nem használó
autósokat, csökkentve a Veres Pálné utca forgalmát,
valamint a környéken előforduló forgalmi fennakadásokat,
illetve a környezeti terhelést.
Az Okos Parkolási rendszer kiépítésével párhuzamosan a
kerület különböző pontjain forgalomszámláló szenzorok is
telepítésre kerültek, melyek segítségével a kerület vezetése
valós időben képes megfigyelni a kerület be- és kiáramló,
valamint a kerületen belüli forgalom alakulását.

PARKER

EREDMÉNY
A Parker alkalmazást letöltött felhasználók száma mára meghaladja a 14.000-et, és már most
is naponta legalább 250-300 autósnak spórol időt, pénzt és idegeskedést. Becslések szerint
az alkalmazás használói átlagosan 60%-kal kevesebb időt töltenek parkolóhely kereséssel, ami
megközelítőleg 10 percet jelent parkolásonként, és jellemzően 62%-kal közelebb tudnak
parkolni az eredeti úti céljukhoz.
Az Okos Parkolási rendszer hatására jelentősen javultak a környezeti- és életkörülmények a
kerületben. A levegő frissebb lett, 2020 eleji adataink alapján csak a Parker alkalmazásnak
köszönhetően heti szinten átlagosan 1.100 kilogrammal csökkent a szén-dioxid kibocsátás,
illetve az alacsonyabb zajszennyezés és a szabad parkolóhelyet kereső autósok számának
csökkenése is élhetőbb kerületet biztosít a városlakók számára. Emellett a Parkert használó
autósok nem csak elégedettebbek lettek, de még üzemanyagot is spórolnak, heti szinten
átlagosan 450 litert. A szolgáltatás ismertségének és az általa lefedett parkolóhelyek
számának növekedésével pedig ezek a mutatók folyamatosan csak emelkednek.

A 2019 szeptemberi publikus indulás óta a Parker
alkalmazást használók száma folyamatosan bővül és
ez a parkolási statisztikákban is meglátszik. A
parkolóhelyek kihasználtsági aránya megnőtt és
területileg kiegyensúlyozottabbá vált miközben a
parkolóhelyet keresők által okozott forgalmi
fennakadások is ritkábbá váltak.
Molnár Gergely

Igazgató, Belváros-Lipótváros Közterület-felügyelet, Budapest

A Smart Lynx Okos Parkolási megoldásával az V. kerületnek lehetősége nyílt a kerületi
parkolóhelyek valós kihasználtságának nyomon követésére, kihasználhatja a parkolási
bevételekben és a teljes infrastruktúra optimalizálásában rejlő potenciált, valamint biztosítani
tudja a parkolóhelyek egyenletes és magas kihasználtságát és a bevételek növekedését.
Például a rakodóhelyek valós kihasználtságának nyomon követésével a kerület képes a valós
szükségleteknek megfelelően optimalizálni a rakodási időszakokat, így biztosítva, hogy
valóban csak azon időszakokban zárja el az adott helyet a parkolni kívánók elől, amikor
tényleg szükséges, így növelve a parkolási bevételeit.
A forgalomszámlálók segítségével továbbá az V. kerület vezetősége valós időben képes
döntést hozni a forgalmat érintő változásokról. Többek között így követték nyomon a Restart
Budapest program keretein belül a kerület bizonyos részeit érintő hétvégi autómentesítés
kerületi forgalomra gyakorolt hatását is.
Be kell látnunk, hogy a közterület kincs, amellyel a felelős szervezeteknek kötelessége a lehető
legoptimálisabban gazdálkodni. A Smart Lynx megoldásainak köszönhetően Budapest V.
kerülete közelebb került ahhoz, hogy a közterület-gazdálkodási kérdésekben még
megalapozottabb döntéseket hozhasson, így biztosítva a kerületben élők, az itt dolgozók és
ide látogatók számára a hosszú távon élhető környezetet.
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