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A döntéshez egyszerű X  
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Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



Tisztelt Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság! 
 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata kulturális missziójának tekinti a 

ferencvárosi születésű költőóriás, József Attila kultuszának építését, erősítését. 2015-ben, a 

költő születésének 110. évfordulója alkalmából április 11-én megnyílt a 21. századi 

muzeológiai elvárásoknak megfelelő oktatási célú, kulturális turizmusra is méltán számot 

tartó, megújult emlékhely. Az átadás alkalmából József Attila MindenkiNET címmel országos 

online videó-pályázatot írt ki önkormányzatunk, melyre az ország minden részéről (sőt a 

határon túlról is) érkezett pályázat. Az önkormányzat felkérésére 14 kortárs költő József Attila 

Hazám című versének utolsó szonettjére írt szonett-koszorút. 

 

A jeles alkalomra , a megújult emlékhely átadásához kötődően József Attila mobilapplikációs 

séta is készült Önkormányzatunk megrendelésére, mely a költő ferencvárosi kötődései közül 3 

helyszínt jelenített meg, s a tervek között szerepelt a séta további bővítése. 

A megkezdett utat folytatva június 20-ra, a múzeumok éjszakájára a költő ferencvárosi 

kötődéseit bemutató interaktív irodalmi séta létrehozását terveztük.  

 

Mint köztudott, a költő az 1920-as évekig folyamatosan Ferencvárosban lakott, tanult és 

dolgozott. Középső-Ferencvárosban számtalan ház és utca őrzi az emlékét.  

 

Az applikáció próbaváltozatát a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és 

Automatizálási Kutató Intézet (továbbiakban: MTA SZTAKI) eLearning Osztálya 

készítette el az osztály 2005 óta folytatott turisztikai célú szoftverfejlesztési tapasztalataira 

alapozva a mai kornak és trendeknek megfelelően.  

 

A próbaváltozat továbbfejlesztésére, valamint a bővített sétaútvonal elkészítésére a 

Humánszolgáltatási Iroda ajánlattételi felhívást küldött meg három mobilapplikáció 

készítésével, fejlesztésével foglalkozó cég számára. 

 

A beérkezett ajánlatokból az összességében legelőnyösebb ajánlatot az MTA SZTAKI (a 

próbaváltozat elkészítője) tette az alábbi főbb paraméterekkel: 

 

A vállalkozói díj összege: nettó 800.000,- Ft + 27% Áfa vagyis bruttó 1.016.000,- Ft. 

 tartalom nyelve: magyar, 

 elérés módja: előre letölthető, 

 hozzáférés költsége: ingyenes, 

 arculat: Ferencváros önkormányzata által biztosított arculati elemek, 

 kezelendő tartalmak: szöveg, hang, kép, zene, 

 vezérlés módja: GPS alapú, 

 sétaútvonal: szakemberek által előkészített útvonal, 

 felépítés: szövegolvasó, hanglejátszó, képnézegető, navigációs utasítások, 

 sétaterv: szakemberek által előkészített forgatókönyv. 

Az alkalmazás (applikáció) egy okostelefonokon vagy tableteken iOS és Android operációs 

rendszereken futó, offline (előre letölthető), hangos idegenvezető alkalmazás. 

 



Az alkalmazás felhasználója területileg vagy tematikusan gyűjtött látványosságokat ún. 

hangos séták segítségével ismerheti meg, információt kaphat a szabadban vagy zárt térben 

lévő látványosságokról. A felhasználó más szemmel tekinthet az új vagy már ismert helyekre, 

tárgyakra, motívumokra, és szórakozva, kalandozva fedezheti fel környezete múltját és 

jelenét.  A hangos útikalauzt használva nem kell bajlódni útikönyvekkel, térképekkel, mindig 

tudja, merre jár, mit lát.  

 

A mobilapplikáció beszerzéséhez szükséges pénzügyi fedezet az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetési rendeletének a 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” 

költségvetési során rendelkezésre áll. 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján támogassa a 

vállalkozási szerződésnek az összességében legelőnyösebb ajánlatot benyújtó Magyar 

Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézettel történő 

megkötését. 

 

Budapest, 2015. június 5. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

  alpolgármester 

 

 

Határozati javaslat 

 

A) változat 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy hozzájárul a József Attila Ferencvárosban című 

interaktív irodalmi séta mobilapplikáció megrendeléséhez bruttó 1.016.000,- Ft összegben a 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 4/2015.(II.24.) számú 

költségvetési rendelet 3146. számú „Kulturális, Egyházi és Nemzetiségi feladatok” 

költségvetési sor terhére. 

 

Határidő: 2015. június 12. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2.) Felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon a szerződésnek az ajánlattételi eljárás 

nyertesével, a Magyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató 

Intézettel történő megkötéséről.  

 

Határidő: 2015. június 12. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

B) változat 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Kulturális, Egyházügyi és 

Nemzetiségi Bizottsága úgy dönt, hogy nem járul hozzá a József Attila Ferencvárosban 

interaktív irodalmi séta mobilapplikáció megrendeléséhez. 

 
Határidő: 2015. június 12. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 


