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JEGYZŐKÖNYV 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriumi üléséről 

 

Időpont: 2022. május 09., 13:00  

Lebonyolítás módja:  Microsoft Teams értekezlet  

Jelen vannak: dr. Czirbus Tamás elnök, Albert Zoltán alelnök, dr. Szilágyi József alelnök 

Horváth Tibor alelnök, Bárdos Béla tag, Krausz Attila tag, Nemesházi László tag, dr. 

Szentkereszty Ákos tag, Tomócsik-Solymos Gabriella tag, Várhelyi Géza tag. Nincs jelen: 

Bányai Balázs tag 

Az ülés kezdetén dr. Czirbus Tamás, a kuratórium elnöke (továbbiakban: CT) üdvözölte a 

megjelenteket és megállapította, hogy a kuratórium 11 fős létszámából 10 fő jelen van, tehát 

határozatképes. Felkérte Kuna-Várhelyi Rékát a jegyzőkönyv vezetésére. Megköszönte, hogy 

szinte mindenki meg tudta oldani a részvételt a szűkös határidő ellenére. Javasolta, hogy a 

kuratórium a meghívó szerinti napirendeket tárgyalja meg. A kuratóriumi tagok ezzel 

egyetértettek, s a napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadták: 

Napirendi pontok: 

1. VOTT applikáció (Előzetes anyag 2 db: ajánlat, szerződés) 
2. Egyebek (Előzetes anyag 2 db: örökös bajnoki címre felterjesztés) 

 

1. VOTT applikáció 
 
CT beszámolt róla, hogy 1 héttel ezelőtt találkoztak a cégtulajdonossal, mely azzal az 
eredménnyel zárult, hogy további egyeztetés szükséges a teljes kuratórium bevonásával a 
tervezett szerződés tartalmával kapcsolatban.  
Albert Zoltán (AZ) összefoglalta az applikáció tervezett bevezetésével kapcsolatos eddig 
történt lépéseket. Sok-sok éves terv volt már egy olyan telefonos applikáció, mely segíti a 
városismereti verseny lebonyolítását azzal, hogy egyszerűen exportálható belőle a 
végeredmény azonnal. Ezzel kiválthatóvá válik a sok bizonytalanságot magában hordozó 
papíralapú menetutasítás-értékelés, mely 10-15 önkéntes szombat éjszakába nyúló 
fáradságos munkájának eredménye. A technika ezt már meghaladta. Több alkalmazást 
megnéztünk, és a jó pár éve létező HelloVáros nevű appot választottuk. Az idei VOTT-on nem 
használnánk az alkalmazást, de egy őszi sikeres tesztversenyt követően a 72. VOTT-on már 
bevethető lenne. Megkaptuk és áttekintettük a szerződéstervezetet. Jogi-tulajdonviszonyi, 
illetve garanciavállalási kérdések merültek fel. Egy héttel ezelőtt tárgyaltunk a tulajdonossal, 
aki egyben az ötletgazda is, és aki egy alvállalkozóval fejleszteti és üzemelteti az appot.  
A részünkről 1,9 millió forintos befektetés fedezné a teljes VOTT specifikáció fejlesztési 

költségeit, valamint a tesztverseny költségeit. A bizonytalanság és a kockázat abban van, hogy 
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hány évre lehet az alkalmazással tervezni. Mi 10 évben gondolkoznánk, a tulajdonos viszont 1 

évre meri csak vállalni az együttműködést.  

CT egészítette ki az elhangzottakat: a tulajdonos félelme, hogy vagy a költségek mennek el oly 

mértékben, hogy már nem éri meg számára a vállalkozás fenntartása, vagy elavul a 

technológia és nem lesz fejlesztő. 1 maximum 2 éves garanciát mer csak vállalni. Felvetettem 

a megbeszélésen, hogy ha ők nem tudnák tovább vinni az app üzemeltetését, adjanak nekünk 

lehetőséget továbbfejleszteni, vagy átvenni az alkalmazást. Abban állapodtunk meg, hogy mi 

megfogalmazzuk, mivel szeretnénk kiegészíteni a szerződést, és utána kiderül, tudják-e vállalni 

a feltételeinket. Javaslom, hogy az előbbi garanciális feltételek kerüljenek a szerződésbe. Most 

döntést kell hoznunk, hogy az idei teszt versenyre a fejlesztés megkezdődhessen. 

AZ hozzáfűzte, hogy az app jövő évi VOTT-on történő használata nagyságrendileg 100 000 

forintba kerülne.  A COVID idején indult alkalmazás eredeti fejlesztési költsége kb. 7 000 000 

forint volt. Hamar kiderült, hogy a felhasználók inkább néznek reklámokat, minthogy 

kifizessenek 1250 forintot az appért, így most ingyen használható. Jelenleg a tulajdonosnak 

nem származik bevétele a fenntartásból. Akár a Google, akár az Apple előírhat olyan szoftver 

vagy – rendszercserét, mely olyan költségekkel járhat számára, amit már nem tud vállalni.  

Dr. Szilágyi József (SZJ) szerint sarkalatos pont a karbantartás, fejlesztés. Náluk, mikor elment 

a honlapfejlesztő, újra kellett programozni az egész weboldalt. Arról érdeklődött, hogy az 

admin felület és maga a program mennyire felhasználóbarát. 

AZ válaszolt: maga a programíró már lecserélésre került. Olyan szakértőt kell találni, aki 

specialistája az alkalmazás programnyelvének. Az admin a rendező feltöltési felülete, egy 

közepes képességű szövegszerkesztőt használó embernek nem okoz problémát. Először 

betanítanának minket, majd a további admin tevékenységet a TSB, azon belül is Heni 

(Krankovitsné Dávid Henrietta) vinné tovább.  

A HelloVáros applikációt már letöltő és kipróbáló CT és Kuna-Várhelyi Réka (KVR) is 

megerősítette annak könnyen használható voltát. 

SZJ javasolta, hogy hosszabb távú karbantartási szerződést kössünk. Ha 1 év után vissza kellene 

váltani a papíralapú menetutasításos rendszerre, az nem vetne ránk jó fényt, nehéz lenne 

megfelelően kommunikálni.  

CT egyetértett SZJ-vel. Az volt a személyes benyomásom, hogy a tulajdonos hölgy tényleg 

szeretné, ha hosszútávú lenne az együttműködésünk, amíg az üzleti racionalitás ezt 

megengedi. 

Nemesházi László (NL) is hozzászólt a napirendi ponthoz: mint VOTT rendező, tudom milyen 

nehéz kiértékelni a városi eredményeket és haladni kell a korral. Szerintem vállalható mértékű 

a kockázat. Az applikáció nélkül nem fogunk tudni elmozdulni a jelenlegi állapotból.  

Krausz Attila (KA) és Horváth Tibor (HT) a használati költségekről kérdezett. 
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AZ válaszolt: az évente felmerülő használati költség a rendezési büdzsébe tartozna, a 

kalkulációs lapon meg is jelenne. Ezek a költségek a következők: az Appstore, Playáruház 

jelenlét; verziókövetések végig vitele; a verseny előtt az admin csoport. un felskálázása, IT 

háttér biztosítása a verseny alatt. 

HT szerint aránytalan a fejlesztési költség (1,9 millió) nagysága az éves használati díjhoz (100e 

forint) képest. Nincs mihez viszonyítani, hogy nem túlárazott-e.  

AZ javasolta, hogy kérjünk IT fejlesztői óra/napi díj részleteket. Az ár alapján 10-12 napi 

fejlesztői munkáról van szó. Ez nem tűnik soknak, árat nem fognak emelni, inkább az a 

kockázat, hogy nem teljesítenek határidőre.  

Várhelyi Géza (VG): Kiderült, hogy ez a szerződés csak erre az évre szól, a megújítás nagyon 

fontos lenne. Meglepődtem, hogy szabad kezet kaptunk abban, hogy belefogalmazzuk a 

kívánalmainkat. VG arról érdeklődött, hogy mit hajlandó elfogadni a hölgy, vállalná-e az 1 évet.  

CT válaszolt: úgy értettem, hogy igen, az 1 évet vállalná. A többi kérdőjeles. Azt mondta, 

fogalmazzuk meg, és meglátja.  

AZ szerint a 2 év se lehetetlen. Mi 10 évvel kerestük meg. Érzem rajta, hogy tetszik neki, és 

szívesen együttműködne velünk, de az üzleti kockázat nagy számára.  

SZJ a következő javaslatokat tette. 1 plusz 1 évre kössük a szerződést és fogalmazzunk meg 

felmondási szabályokat: 30 nappal a fordulót megelőzően legyen lehetőség a felmondásra, 

illetve a rendkívüli felmondás esete tartalmazhatná a fejlesztő félelmeit. A felmondási 

szabályok után pedig beleírhatjuk az elővásárlási jogot, vagy további fejlesztési lehetőséget. 

AZ javasolta, hogy a fordulónap mindenképp VOTT utáni időpont legyen. 

További észrevétel, javaslat, hozzászólás nem hangzott el, a kuratórium a következő 

határozatot hozta:  

15/2022. sz. határozat (7 igen, 0 nem, 3 tartózkodás: Horváth Tibor, Bárdos Béla, 

Tomócsik-Solymos Gabriella) 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma elkötelezetten támogatja a VOTT városismereti 

versenyének megújítását célzó telefonos alkalmazás bevezetését, ezért az Oczella Éva, mint 

a Hellováros applikáció tulajdonosa által tett előzetes szerződési ajánlatot elfogadja az 

ülésen elhangzott szerződésmódosító javaslatok figyelembevételével.   

Ezt követően CT elnök felkérte VG-t az ülés vezetésének folytatására, és távozott. 
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2. Egyebek 
 

VG átvette a szót: a Tenisz Sportági Bizottság 2 főt terjesztett fel örökös bajnoki címre, 

előzetesen megküldtem az anyagaikat. Kiváló sportolókról van szó, akikről tudható volt, hogy 

teljesítették a cím elnyerésének feltételeit. Javaslom, hogy szavazzuk meg a kitűntetésüket.  

A kuratórium a következő határozatot hozta: 

16/2022. sz. határozat (egyhangú) 

A VITSPORT Alapítvány kuratóriuma örökös bajnoki címet adományoz Németh Gyulának és 

Szekrényes Zsoltnak az iparági tenisz találkozókon hosszú időn át nyújtott, az írásbeli 

előterjesztésben összefoglalt, kiemelkedően sikeres teljesítménye elismeréseként. 

 

További téma nem merült fel, ezért VG megköszönte a részvételt és a kuratóriumi ülést 

bezárta. 

 

Mellékletek: 

1. Meghívó 

2.1. VOTT applikáció: HellloVáros ajánlat 

2.2. VOTT applikáció: megbízási szerződés tervezet 

3.1. SZMSZ 6.sz. mell. Örökös bajnok Németh Gyula 

3.2. SZMSZ 6.sz. mell. Örökös bajnok Szekrényes Zsolt 

 

 

 

 

Budapest, 2022. május 9. 

 

 

Összeállította:       Jóváhagyta: 

Kuna-Várhelyi Réka sk.     dr. Czirbus Tamás sk.  
jegyzőkönyv-vezető      a kuratórium elnöke 
 



Kedves Kuratóriumi Tagok! 
 
 

A VITSPORT Alapítvány rendkívüli kuratóriumi ülést tart 
 
                     2022.  május 9-én, hétfőn 13.00-14.00 óra között 
 
online módon, Microsoft Teams (MT) értekezlet keretében. Az MT meghívót 
külön küldjük meg. 
 
A kuratóriumi ülés napirendi pontjai: 
 
Napirendi pontok: 
 

1. VOTT applikáció (írásos anyagok csatolva) 
2. Egyebek  

 
 
 
Üdvözlettel: 
dr. Czirbus Tamás, 
a kuratóriumának elnöke 
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Kedves Zoltán, 

 

hivatkozva megbeszélésünkre, az alábbiakban örömmel küldjük ajánlatunkat 

a tervezett júliusi VOTT Győri Városi Kalandtúra digitális megvalósítására. 

 

A HelloVáros telefonos alkalmazást azoknak 

hoztuk létre,  akik szeretnek felfedezni 

városokat, kíváncsiak a látnivalókra, de nem 

szeretnek vagy nem tudnak alkalmazkodni 

foglalási időpontokhoz. 

Az elmúlt években egyre divatosabbá váltak 

a tematikus városi séták kísérővel, ezek 

azonban a "mikort" illetően nem mindig 

rugalmasak, hiszen előre egyeztetett 

időpontban kell a résztevőknek megjelenni a 

séta kezdő helyén. És nem feltétlenül 

rugalmasak a "hogyant" illetően sem, hiszen esetenként a csoportban 

csatlakozni kell olyan résztvevőkhöz, akiket nem ismerünk. 

 

Mitől más a HelloVáros, mint a hagyományos szervezett 

városi séták? 
 

 Játék:  Nem csak ismeretterjesztés, hanem egyúttal játék is. 

 

 Nem szezonfüggő: Bármelyik évszakban használható.  

 

 Több korosztály számára vonzó: Manapság gyakran nehéz a 

fiatalabb korosztályt rávenni arra, hogy érdeklődéssel forduljanak egy 

város történelme, kulturális öröksége iránt, de ha ezt egy játék 

keretében tehetik, (ráadásul telefonnal) akkor ez egy szórakoztató 

program számukra is. 

 

 Környezetbarát: Nem igényel nyomtatást, hiszen a telefon/tablet 

képernyőjén játszható 

 

A HelloVáros alkalmazás Android és iOS operációs rendszeren egyaránt 

működik.  

 

 

 

 
 

 

 

 

2022 VOTT  

Győri Városi 

Kalandtúra digitális 

megvalósítására 

Albert Zoltán részére 
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A játék menete: 
 

A működés bemutatásához egy balatonfüredi példát mutatunk be:  A játék a 

Gyógy téren indul, itt a felhasználó megkapja az első kérdést, majd ha erre 

sikerült válaszolnia, akkor az alkalmazás elárulja a következő pontot, ahol a 

következő feladat várja. A pontok egy kört írnak le Balatonfüred reformkori 

városrészében és a Tagore sétányon, majd az összes játék megoldását 

követően a felhasználó az utolsó pontra érkezik (amely megegyezik a kezdő 

ponttal, tehát a Gyógy tér) 

A felhasználó tehát egy meghatározott kört tesz meg a városban (amely a 

látnivalók mentén halad). 

Nem tud elakadni, ha valamelyik feladatot nem sikerül megoldania.  

Az alkalmazásba épített Segítség funkció 3 segítséget nyújt (a harmadik már 

a megoldás), így mindenképpen tovább tud haladni. 

Ahogy a felhasználó pontról-pontra, feladatról-feladatra halad, minden 

megoldást követően felugrik egy információs ablak, amely további 

érdekességeket árul el. Az információs ablak szerepe elsősorban az 

ismeretterjesztés az adott városról, régióról. 

 

A HelloVáros alkalmazás 2020-ban bekerült az MTÜ által kiírt 

Check Inn Green környezetvédelmi turisztikai díjazottak első 

10 helyezettje közé. A pályázat fő szempontja minden évben 

a környezetvédelem és a fenntarthatóság valamint a 

társadalmi felelősségvállalás. 

 
Itt és az ajánlat bal oldalán a továbbiakban néhány screenshot 

látható az alkalmazásból  

 

Az alkalmazás funkciói – vagyis milyen típusú játékokból és 

megoldásokból épül fel a rendszer: 
 

A felhasználó a kezdés helyszínén kapja meg az első feladatot, és indul a 

következő pontra, miután válaszolt a kérdésre. 

 

Játék/feladat típusok: 

 

 Kérdésre szövegbevitel:  

Szabadon beállítható, hogy szükséges-e nagybetűt illetve ékezetet 

használnia a felhasználónak.  

 

 Kvíz kérdések: 

Szabadon beállítható, hogy hány válaszból kell kiválasztania a helyes 

megoldást a felhasználónak. Ha nem jól tippel, akkor a rendszer nem 

engedi tovább, amíg meg nem találja a helyes megoldást. A rossz tipp 

természetesen pontlevonással jár. 
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 Párosítós feladatok: 

Képet szöveggel, vagy szöveget szöveggel lehet párosítani. A 

megfelelően párosított képek/szövegek eltűnnek. A rosszul 

párosítottak továbbra is a képernyőn maradnak, és a rendszer 

ilyenkor pontot von le. A párosításnak nincs időbeli korlátja, 

akárhányszor újra lehet próbálni, amíg el nem tűnnek a megoldandók 

a képernyőről. 

 

 Igaz/hamis feladatok: 

Különböző állításokról kell kitalálnia a felhasználónak, hogy ezek 

igazak, vagy hamisak. Ha a felhasználó rosszul választ, akkor a 

rendszer nem engedi tovább, és pontot von le. 

 

PONTOZÁS: 

 

Az alkalmazás pontozza a megoldott feladatokat. Az adott kérdésekre az 

adható pontok száma szabadon beállítható, ugyanígy a rossz válaszokhoz 

kapcsolódó levont pontok száma is. 

 

SEGÍTSÉGEK: 

 

Minden feladathoz 3 segítséget lehet beállítani. Amennyiben a felhasználó 

nem tudja a választ, és segítséget kér, abban az esetben az alkalmazás 

figyelmezteti, hogy ez pontlevonással jár. Rákérdez, hogy biztosan kéri-e a 

segítséget. Amennyiben igen a válasz, abban az esetben a segítség 

megjelenik. 

A 3-dik segítség egyúttal már a megoldás. 

Az első segítség 1 pontot, a második segítség 2 pontot, a harmadik segítség 

3 pontot von le a korábban megszerzett pontokból. 

 

HALADÁS AZ ÚTVONALON: 

 

Amennyiben a felhasználó valamilyen ok miatt bezárja az alkalmazást és újra 

megnyitja, abban az esetben a rendszer rákérdez, hogy szeretné-e újra 

kezdeni a játékot, vagy folytatja ott, ahol abbahagyta. Ilyen módon a véletlen 

"balesetek", vagyis a mellékattintások korrigálhatók. 

 

VISSZALÉPÉS AZ ALKALMAZÁSBAN: 

 

Ha a felhasználó valamilyen oknál fogva néhány kérdést visszalép az 

alkalmazásban, akkor azokat nem kell újra megválaszolnia, hanem a 

"TOVÁBB" gombra kattintással egyszerűen előre navigálja magát ahhoz a 

feladathoz, amelyet még nem oldott meg. 

A haladás az alkalmazásban lineáris, nem lehet előre megoldani több 

feladatot és később visszatérni olyan feladatokhoz, amelyeket még nem 

oldott meg a játékos. Ez nem kivitelezhető, hiszen minden soron következő 

pont az adott feladat megoldását igényli. 
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Szükséges informatikai fejlesztések ahhoz, hogy az 

elképzelt időablakos módon meg tudjuk valósítani a 

programot a HelloVáros alkalmazással: 
 

- Adminisztrációs elérhetőség kialakítása az Egyesület részére olyan módon, 

hogy az Egyesülettől erre a feladatra kijelölt munkatárs fel tudja tölteni az 

admin felületre a győri feladatokat. 

 

- Előzetes regisztráció a résztvevők számára a játék felületére, annak 

érdekében, hogy elkerüljük a játék napján a tömeges regisztráció által esetleg 

okozott rendszer hibát. 

 

- Időablak kialakítása minden regisztrált résztvevő számára egyenként. 

Vagyis megbeszélésünk szerint minden résztvevő időben eltolva (pl. 5 perces 

különbséggel) indul el a kezdő ponttól. Ezen felül a kezdő időponthoz képest 

a befejező időpont beállítása. A befejező időpontot követően az alkalmazás 

összeszámolja az addig elért pontszámot, és nem ad lehetőséget további 

feladatok megoldására. 

 

- Számláló beépítése a felületre, amelyen folyamatosan figyelemmel tudja 

követni a játékos, hogy mennyi idő telt el a rendelkezésére álló időkeretből 

 

- A játék végén a megszerzett pontok és az egyes feladatokra adott válaszok 

exportálása Excel formátumban 

 

- Távoli IT készenlét a tesztnap és a verseny során arra az esetre, ha bármilyen 

technikai probléma merülne fel.  

 

- Az alkalmazás használata a teszt és a verseny során 

 

- Az admin felület használatának betanítása  

 

- A szövegbeviteles feladatok módosítása olyan  módon, hogy a beírandó 

betűk száma nem látszik 

 

- Az időablakon (4 óra 30 perc) kívül egy játékot lezáró gomb beépítése, 

amely a lezárás előtt rákérdez, hogy a versenyzőnek biztosan szándékában 

áll-e befejezni a programot 

 

- A telefon képernyőjén megjelenő számláló (amely a 4 óra 30 percet 

számolja vissza) az utolsó 30 percben átvált piros színre 

 

- A versenyző tovább tud haladni abban az esetben is, ha nem oldotta meg 

a feladatot. Később pedig visszaléphet, és beírhatja a megoldást. 

 

- A jó válaszért egységesen 2 pont jár, rossz válaszért vagy ki nem töltött 

válaszért egységesen 0 pont 

 

- A szövegbeviteles feladatoknál a segítségkérés lehetősége nem jelenik meg 
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Anthemon Kft 

+36 30 411 2875 

 

Web: http://hellovaros.hu 

Email: info@hellovaros.hu 

 

 

 

 

ÁRAJÁNLAT:  
 

A fentiek alapján árajánlatunk a HelloVáros telefonos alkalmazás használatára 

a júliusi VOTT programon: 1.900.000.-Ft (alanyi áfa mentes összeg) 

 

Az ár az alábbiakat foglalja magában: 

 

 A 4-dik oldalon felsorolt informatikai fejlesztések 

 

 Az alkalmazás használata a verseny során 

 

 Az admin felület használatának betanítása személyesen 

 

 

Kedves Zoltán, őszintén reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri tetszéseteket és 

bármilyen további kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésetekre. 

 

 

 



MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely egyrészről a Villamosenergia-ipar a Sportért Alapítvány, mint Megbízó – továbbiakban: 

Megbízó -, másrészről Oczella Éva ev Megbízott (Nyilvántartási szám: 37895894, Székhely: 2131 

Göd, Hóvirág u. 4. Adószám: 66706061-1-33 , mint Megbízott – a továbbiakban: Megbízott – 

között a mai napon és helyen az alábbi feltételekkel jött létre: 

 

1.) A megbízási szerződés tárgya: 

 

1.1  HelloVáros applikáció fejlesztése  

1.2 HelloVáros applikáció platformjának használata Megbízó és az általa kijelölt tesztelő 

személyek 2022. nyarán valamint a versenyzők részére 2022. szeptember... –án 

 

A megbízási szerződés tárgyának részletes fogalmai: 

 

1.1 HelloVáros applikáció fejlesztése – specifikáció: 

 

Az applikáció jelenlegi motorja és egyéb beállításainak fejlesztése szükséges ahhoz, hogy az 

applikációt a Megbízó az általa kívánt módon tudja használni platformként a Villamos-energia Ipari 

Sporttalálkozók városismereti versenyének céljára. Az esemény 2022. szeptember ...-án kerül 

megrendezésre. 

 

Megbízó és Megbízott között a megbízási szerződés megkötése előtt egyeztetés folyt, melynek 

tárgya az applikáción belüli szükséges változtatások, kiegészítések, bővítések (továbbiakban 

fejlesztés) voltak. Az egyeztetés során az alábbi szükséges fejlesztések kerültek megnevezésre, 

amelyek a jelenlegi Megbízási Szerződés keretében rögzítésre kerülnek: 

 

1.11 Admin funkció 

Megbízott biztosítja Megbízó számára az admininsztrációs felület elérését a Megbízó által kijelölt 

1 felhasználó számára. Az adminisztrációs felület teljes körű hozzáférést biztosít a Győr városhoz 

tartozó játék konfigurálására.  

Az adminisztáricós felülethez történő hozzáférés a jelen Megbízási Szerződés megkötését 

követően 30 napon belül válik esedékessé. A Győr városhoz tartozó játék konfigurálásának 

folyamata a hozzáférést követően válik lehetővé és Megbízott a 2022. szeptember ...-án 

megrendezésre kerülő esemény befejezéséig biztosít hozzáférést Megbízó részére. 

Megbízott vállalja, hogy 1 napos oktatás keretében betanítja a kijelölt felhasználót az admin felület 

használatára. 

 



1.12 Felhasználók (versenyzők) regisztrálása Excel táblázat alapján 

Megbízott hozzáférést biztosít az applikációban Győr városhoz a versenyzők  számára.  

A versenyzők száma 0-200 főig terjedhet. Megbízott az esemény előtt 1 héttel minden versenyző 

számára egyenként hozzáférést biztosít egy felhasználói fiók létrehozásával, melynek segítségével 

a versenyzők az esemény során az applikáción belül Győr városát használni tudják. Megbízó 

garantálja, hogy a a hozzáférési jelszó elkészítéséhez az esemény előtt legkésőbb 3 héttel 

Megbízott számára megküldi a versenyzők adatait Excel táblázat formájában. A szükséges adatok 

az alábbiak: Név, Email cím, Jelszó. 

 

Megbízott a Megbízó által rendelkezésre bocsátott versenyzői adatokat bizalmasan kezeli, nem 

adhatja át harmadik félnek és nem hozhatja nyilvánosságra. 

 

Amennyiben valamilyen adatsérülés gyanúja merül fel vagy valóban ilyen eset történik, a 

Megbízottnak azonnal tájékoztatnia kell a Megbízót, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül az 

eset felfedezését követően. 

 

1.13 Időablakos játék lehetősége 

Az applikáció jelenleg úgy működik, hogy bárki számára korlátlan időben biztosít hozzáférést az 

aktivált játékokhoz (városokhoz). Megbízott az eddigiekben aktivált játékokon (városokon) felül 

hozza létre a Győr városra vonatkozó játékot az applikáción belül, amelyre ettől eltérő szabályok 

vonatkoznak az alábbiak szerint. 

A fejlesztés keretében Megbízott lehetőséget  biztosítani arra, hogy a versenyzők számára a játék  

csak egy előre megadott időablakban legyen elérhető. Az időablak hossza tetszőlegesen 

megadható, Megbízott erre vonatkozóan a Megbízótól vár iránymutatást. 

Továbbá a korábbi egyeztetések alapján Megbízott opcionálisan egy büntető idő beállítására is 

lehetőséget biztosít. 

Az időablak akkor indul, amikor a játékos elkezdi a játékot. A játékból a hátralévő időt az applikáció 

folyamatosan jelzi a képernyő jobb felső sarkában. Amikor a versenyidő letelt, attól a perctől kedve 

a hátralévő büntetőidőt az applikáció pirossal jeleníti meg a képernyőn. Az időablak lejártával a 

játék automatikusan bezáródik, a versenyzőnek nincs lehetősége az újbóli indításra.  

A játék befejezése az időablakon belül versenyző számára bármikor lehetséges, ezért a véletlen 

befejezés elkerülésének érdekében az applikáció figyelmeztető ablakot jelenít meg ennek 

elkerülése érdekében. 

Az időablakos játék újraindítására nincs lehetőség.  

 

1.14. Továbblépés válaszadás nélkül 

A játék motorja jelenleg nem enged továbblépni a helyes válasz megadása nélkül. Megbízott 

vállalja, hogy a fejlesztés keretében speciálisan a 2022. szeptember .... –án megrendezésre kerülő 

esemény számára elkészíti Győr városra vonatkozóan azt a verziót, amely lehetővé teszi, hogy a 



versenyző tovább tudjon lépni hibás válasz megadása esetén, illetve válaszadás nélkül is. Egyúttal 

lehetőséget biztosít arra, hogy a versenyző játék során vissza tudjon lépni a megválaszolatlan 

feladatokhoz és meg tudja válaszolni azokat. A korábban megadott válaszokon módosítani nem 

lehet! 

 

1.15. Segítségkérés kikapcsolásának lehetősége 

Jelenleg a szöveges feladványoknál segítség megadására van lehetőség. A fejlesztés keretében 

Megbízott vállalja, hogy a Győr városra kialakított játék keretében nem lesz mód segítség 

megadására illetve igénybe vételére a versenyzők által. 

 

1.16. Szöveges feladványnál betűk számának letiltása 

Megbízott vállalja, hogy a fejlesztés keretében  a Győr városra kialakított játékba a szövegbeviteli 

feladatok esetében az applikáció nem jelzi a versenyző számára,  hogy mennyi betűből áll a 

megfejtés 

 

1.17. Kérdések számának megjelenítése 

Megbízó vállalja, hogy a fejlesztés keretében Győr városra vonatkozóan megjeleníti az aktuális 

kérdés sorszámát az összes kérdés számához a képernyő felső részén. 

 

1.18. Eredmények exportálása Excel formátumban 

Az admin felületen jelenleg az összpontszámok megjelenítésére van lehetőség. Megbízó kérése, 

hogy a pontos elszámoláshoz szükség van minden egyes megadott válasz visszaellenőrzésére 

játékosonként, illetve az igénybevett idő lekérdezésére a pontszámegyezés miatt. Megbízó vállalja, 

hogy erre lehetőséget biztosít egy riport elkészítésének formájában. Megbízó ezt a riportot 

manuálisan készíti el Megbízó részére a játék befejeztével. 

 

1.19. Támogatás 

Megbízott vállalja, hogy a nyáron esedékes teszt verseny és a 2022. szeptember ...-án 

megrendezendő esemény során távoli informatikai támogatást nyújt Megbízó részére. 

 

1.2 HelloVáros applikáció platformjának használata Megbízó és az általa kijelölt tesztelő 

személyek 2022. nyarán valamint a versenyzők részére 2022. szeptember... –án 

 

1.2.1. A jelen szerződésben szereplő összes korlátozást és megkötést figyelembe véve Megbízott 

nem kizárólagos és nem átruházható jogot biztosít Megbízó részére a HelloVáros eléréséhez és 

használatához a Győr városra vonatkozó játékra vonatkozóan. 

 



1.2.2. Megbízó megérti és beleegyezik abba, hogy a Megbízott külső partnerek és 

tárhelyszolgáltatók segítségével biztosítja a HelloVáros applikáció futtatásához szükséges 

hardvereket, szoftvereket, hálózati-, tárolási- és egyéb kapcsolódó technológiák biztosítását. 

 

1.2.3. A Megbízó nem adhatja el, nem módosíthatja, nem használhatja újra, nem értékesítheti 

tovább, nem terjesztheti, nem sokszorosíthatja vagy használhatja fel más célra a HelloVáros 

applikációt. 

 

1.2.4. A Megbízó nem fejtheti vissza, bonthatja szét és elemezheti a HelloVáros applikációt, illetve 

nem módosíthat másik applikációt oly módon, hogy az hamisan azt sugallja, hogy a HelloVáros 

applikációval kapcsolatban áll. 

 

1.2.5. A HelloVáros applikáció használata során a Megbízó nem részesül tulajdonjogban vagy 

kizárólagos szerzői jogban. 

 

1.2.6 A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Megbízott fenntartja a jogot a HelloVáros applikáció 

használatának ellenőrzésére. 

 

1.2.7. A Megbízottnak joga van (de nem kötelessége) saját belátása szerint elutasítani vagy 

eltávolítani a HelloVáros applikáción keresztül elérhető Tartalmakat. 

 

1.2.8. A Megbízó megérti, hogy a Megbízott fenntartja a jogot arra, hogy felfüggessze vagy 

megszüntesse a HelloVáros applikáció Megbízó általi használatát, ha a Megbízó megsérti a 

Szerződést. 

 

1.2.9. Minden felhasználói fiók, amely a 2022. szeptember ...-án megrendezendő eseményre készül, 

személyre szabott és nem osztható meg több felhasználó között.  

 

1.2.10. A felhasználói fiókhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokat a Megbízott határozza meg. 

 

1.2.11. A HelloVáros applikáció, valamint annak bármilyen tartalma, funkciója, funkcionalitása, 

része és eleme védett vagy védett lehet szerzői jogok, védjegyek, egyéni tervezés, szabadalmak, 

üzleti titok és más szellemi tulajdon vagy tulajdonjoghoz fűződő jogok  alapján az alkalmazandó 

és hatályos törvények szerint. A HelloVáros applikációhoz fűződő minden fenti és egyéb jog a 

Megbízottat,  illeti meg. A HelloVáros applikáció használata nem biztosít a Megbízó számára 

semmilyen szellemi tulajdonjogot vagy más jogot, jogcímet vagy érdekeltséget. 

 

1.2.12. A fejlesztések és a HelloVáros applikációban  létrehozott tartalom tulajdonjoga (beleértve, 

de nem kizárólag a Megbízó által létrehozott tartalmat),  a Megbízott tulajdonát képezi. 



 

1.2.13. Megbízó vállalja a teljes felelősséget az általa létrehozott és a Győr városra vonatkozó 

játékban feltöltött tartalmak minden jogi vonatkozására vonatkozóan, beleértve a szerzői jogokat 

is. 

 

1.2.14. A Megbízó a HelloVáros applikációt csak és kizárólag arra a célra használhatja, amelyre 

létrehozták, és olyan mértékben, amennyire azokat a Megbízó rendelkezésére bocsátotta a 

Megbízott. 

 

1.2.15. A Megbízott engedélyezi a Megbízónak, hogy a HelloVáros applikáció nevét és/vagy más 

típusú bejegyzett és/vagy nem bejegyzett védjegyét anyagaiban és weblapján használja 

(ingyenesen), jelezve, hogy partneri viszonyban állnak. 

 

2.) A megbízási szerződés hatálya 

 

2.1.1. A szerződés helyi hatálya: Megbízott az 1.1 pontban meghatározott fejlesztési munkát 

a saját telephelyén végzi. 

  

2.2.1. A szerződés időbeli hatálya: Jelen megbízási szerződés a felek általi aláírással lép 

hatályba és a felek kölcsönös megállapodása alapján 2022. szeptember ....-ig szól 

 

3.) Ütemezés 

 

A Megbízási Szerződésben rögzített fejlesztési munkálatok idő ütemezésére Megbízott az alábbiak 

szerint vállal kötelezettséget: 

 

Admin felülethez belépés biztosítása a Megbízó által kijelölt kezelő részére a szerződést aláírását 

követő 30 napon belül. Ezt követően a kezelő már hozzá tud férni Győr városának admin 

felületéhez és folyamatosan fel tudja tölteni a kérdéseket. 

 

A további fejlesztések befejezése folyamatosan történik, végső időpontja 2022. augusztus ...-án a 

tesztjáték időpontja. Megbízott vállalja, hogy a teszt során kiderülő hibákat 7 napon belül javítja, 

amennyiben azok a fejlesztési feladatokban felsorolt funkciókat érintik. Amennyiben új funkciók 

szükségessége merül fel, abban az esetben ezek fejlesztésének időigénye és költség külön 

megállapodás tárgyát képezi. 

 

 

 

 



4.) Megbízási díj 

 

4.1  Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Megbízottat az 1.) pont alatti feladatok 

teljesítéséért az alábbi díj illeti meg: 1.900.000.-Ft (alanyi áfa mentes díj) 

 

4.2 Fizetési ütemezés: 

 

• A Megbízási díj 10 %-a, azaz 190.000.-Ft fizetendő jelen Megbízási szerződés aláírását 

követ 7 naptári napon belül előlegként 

 

• A Megbízási díj 50%-a, azaz 950.000.-Ft fizetendő 2022. június 10-ig előlegként 

 

• A fennmaradó összeg fizetési határideje a 2022. .....-i tesztjátékot megelőző 7 napon belül 

esedékes 

 

Megbízott a beérkező előlegekről egyenként számlát állít ki, amelyet beleszámít a végszámlába. 

 

5.) Felelősség korlátozása 

 

A Megbízott felelőssége a Megbízási Szerződés alapján csak a közvetlen károkra korlátozódik.  

A Megbízott  nem vállal felelősséget a Megbízó profitjának, hasznának, a jó üzleti hírnevének vagy 

az adatainak elvesztéséért, vagy bármilyen véletlen, közvetett, rendkívüli vagy ezekből eredő 

károkért, bármely kárért, ami a következő pontok valamelyikéből ered: 

 

• A HelloVáros applikáció használatából vagy a használat akadályoztatásából eredően 

bekövetkezett kárért, amennyiben az valamely versenyző készülékének nem megfelelő 

működéséből, az operációs rendszer elavultságából adódik 

• A HelloVáros applikációt támogató bármely olyan szoftver meghibásodásából vagy 

időszakos leállásából következik, amelynek működésére Megbízott nincs hatással 

• A HelloVáros applikáció használatát elérhetővé tevő mobil internet rendszer hibás 

működéséből eredően 

• A Megbízott nem felelős a Megbízó vagy a Megbízó alkalmazottai, szerződéses partnerei, 

beszállítói, alvállalkozói és / vagy ügyfelei cselekedeteiből vagy  mulasztásából 

bekövetkező hibás működésért. 

• A Megbízott  által ésszerű keretek között nem befolyásolható tényezők miatt bekövetkező 

meghibásodásokért vagy késedelemért.  

 

 

 



 

 

6.) Egyebek 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az 

irányadóak. 

 

Szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag és saját 

kezűleg írták alá. 

 

 



 

VITSPORT SZMSZ 6.sz. melléklet 

„A Villamosenergia-ipari ………. Találkozók Örökös Bajnoka” 

kitüntetés keretszabályai 

 

1. A kitüntetés célja:  
Az iparági sporttalálkozókon valamely sportágban hosszú időn át nyújtott kiemelkedően sikeres teljesítmény 
elismerése. 
 

2. A kitüntetéssel járó díj:  
Később kiválasztandó emléktárgy, amelyen jól olvashatóan elhelyezhető a kitüntetés elnevezése és a 
kitüntetett személy neve. 
 

3. A kitüntetés átadása:  
A kitüntetés átadására az évenkénti Villamosenergia-ipari Sportértekezleten kerül sor. Ez alól kivétel a 
kitüntetés adományozásának 1. éve, amikor is a már a múltban kiérdemelt kitüntetések átadása már a 
sportági találkozón megtörténik. 
 

4. A kitüntetésre vonatkozó egyéb szabályok: 
4.1 A kitüntetés elnyerésének pontos feltételeit sportáganként a Sportági Versenyszabályzatban kell 

meghatározni. Indokolt a kitüntetés elnyeréséhez szükséges eredmények mellett az adott sportág 
iparági találkozóin való minimális részvételi számot is meghatározni, amely 10-nél kevesebb nem lehet.  

4.2 Az adott sportág kitüntetettjeinek nevét és a kitüntetés adományozásának évét a Sportági 
Versenyszabályzatok e célra létrehozott függelékében meg kell örökíteni. 

4.3 A kitüntetés átadását a tárgyévi sporttalálkozón elért eredmények alapján a Sportági Bizottság 
kezdeményezi a kitüntetettekről szóló melléklet szerint Adatlap VITSPORT Alapítványnak való 
megküldésével. Az Adatlapot a honlap e célra létrehozandó részén tartósan meg kell jeleníteni. 

4.4 A kitüntetés csak iparági munkavállalónak és nyugdíjasnak adományozható. Egy személy egy sportágban 
csak egyszer nyerheti el a kitüntetést. 

4.5 A kitüntetés csapat jellegű sportágakban (jelenleg: labdarúgás, sárkányhajó) nem adományozható. 
4.6 Jelen szabályzat szerinti kitüntetések első ízben 2016-ban kerülnek átadásra. 

 

5. Jelen dokumentum elfogadására, módosítására a Villamosenergia-ipari Sportértekezlet és a VITSPORT 
Alapítvány kuratóriuma együttesen jogosult.  
 

6. A jelen szabályzat működtetésével kapcsolatos feladatok koordinálása a Villamosenergia-ipari Sportbizottság 
feladata. 

 

Melléklet: A Villamosenergia-ipari Sporttalálkozók Örökös Bajnoka c. dokumentum 

Elfogadva: 2015. november 27. 
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„A Villamosenergia-ipari Tenisz Találkozók Örökös Bajnoka” kitüntetés keretszabályai 1. sz. melléklete 

 

A Villamosenergia-ipari Sporttalálkozók Örökös Bajnoka 

 

Név:  Németh Gyula 

 

Társaság:   ELMŰ Nyrt.  

 

Sportág:  Tenisz 

 

Adományozás éve: 

 

Évszám* Elért eredmények 

1995 FE 50    1.hely      FP40     1.hely 

1996 FE 50     1.hely     FP40      1.hely 

1997 FE 50     1.hely      FP40     1.hely 

1998 FE 50     1.hely      FP40     1.hely 

1999 FE 60     1.hely     FP40     1.hely 

2001 FE 60     1.hely     FP60      1.hely 

2002 FE 60     1.hely     FP60      1.hely 

2003 FE 60     1.hely     FP60      1.hely 

2009 FE 60     1.hely     FP60      1.hely 

2010 FE 60     1.hely     FP60      1.hely 

 

 

fénykép 
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*min. annyi, amennyit a Sportági Versenyszabályzat meghatároz, de legalább 10. 

 




