
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

  120/2020. (IX.17.) határozatának melléklete 

 

MEGÁLLAPODÁS 

 

,amely létrejött egyrészről a Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., KSH szám: 15724540-8411-321-03, PIR azonosító: 724540) 

képviseletében Szemereyné Pataki Klaudia polgármester,  

másrészről a Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1016 

Budapest, Naphegy tér 8.; nyilvántartva a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságán, 01-09-986454 

cégjegyzékszámon; adószám: 23733251-2-41, a továbbiakban: DJ) képviseletében Jobbágy 

László ügyvezető (együttes említésük esetén a továbbiakban: Felek) között az alábbiak szerint: 

Preambulum 

1)  A Kormány az internetről és a digitális fejlesztésekről kezdeményezett 2015. évi nemzeti 

konzultáció (InternetKon) eredményei alapján készítette el a magyar társadalom és a 

magyar nemzetgazdaság digitális fejlesztését célzó Digitális Jólét Programot. (a 

továbbiakban: DJP) 

 

A Digitális Jólét Program végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. 

rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 1. §-a alapján a Kormány 

magyar társadalom és a magyar nemzetgazdaság digitális fejlődésének elősegítése, az 

infokommunikációs tárgyú fejlesztések összehangolása és a digitális oktatási fejlesztések 

hatékony végrehajtása érdekében működteti a DJP-t. 

 

A DJP végrehajtásával összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati 

Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet 

módosításáról szóló 127/2017. (VI. 8.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint a DJP 

végrehajtásában részt vesz a DJ. 

 

2) A Digitális Jólét Program keretein belül valósul meg a GINOP-3.3.2-16 online 

kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének és a digitális 

jólét program kiterjesztésének elősegítése projekt (a továbbiakban: Projekt), melynek 

célja az online kormányzati, közigazgatási és e-egészségügyi szolgáltatások terjedésének 

és a DJP kiterjesztésének elősegítése, ezen keresztül pedig a digitális készségek fejlesztése, 

a digitális készségek fontosságára való figyelem és az e-közigazgatási szolgáltatások 

népszerűsítése. A Kormány a Projekt megvalósítása keretében célul tűzte ki a lakosság 

digitális készségének fejlesztését. A konstrukció alapvető célja a felnőtt lakosság körében 

a digitális eszközök és szolgáltatások (különös tekintettel az e-közszolgáltatások) 

népszerűsítése, használatukra való ösztönzés, különösen a kistelepüléseken, illetve a 

hátrányos helyzetű csoportok körében. 

 

3) A Projekt keretein belül valósul meg a Projekt Felhívásban foglalt célkitűzéseket ösztönző 

Kézai Simon Program. A Kézai Simon Program olyan országos mozgalommá kíván 

válni, amelynek célja államilag minőségbiztosított környezetben lehetőséget teremteni az 

állampolgároknak, az intézményeknek és a szervezeteknek, hogy gyűjtsék és megőrizzék 

a régi, analóg technológiával fotókon rögzített emlékeket és családi történeteket egy online 

felületen. A gyűjtést mobil applikáció és a Kézai Pontok fotódigitalizáló műhelyei és 



szakemberei is támogatják. A program által ösztönözhető a lakosság a digitális eszközök 

használatára és fejleszthető a digitális kompetencia, az adatkezelés, 

információmenedzsment, illetve a médiatudatosság terén is.  

 

A magyar családoknál, főképp az idős generáció esetében számos olyan fénykép és 

dokumentum lelhető fel, amely történelmi értékkel bír. Ezek a fényképek és 

dokumentumok sérülhetnek, megsemmisülhetnek az évek során, amivel nem csak a tárgy, 

de a történet, az emlék - és ezzel együtt az érték is elvész. A program célja, hogy ezeket az 

emlékeket, valamint történeteket rögzítse az utókor számára és ezáltal lehetővé tegye a 

széleskörű nemzettörténeti elemzések kiegészítését. 

 

A Program lefedi a digitális kompetenciafejlesztés egyik nagyon jelentős, korábban nem 

kezelt területét, a digitális archiválás témakörét, amelynek keretében a DJP Hálózathoz 

tartozó DJP Pontokon mentorálással és digitális készségfejlesztő ismeretanyag átadással 

tudják segíteni a Kézai Simon Program Pontra betérő polgárokat. Az együttműködés 

keretében további Kézai Pontok jönnek létre olyan intézményekben, amelyeknél az 

infrastruktúra és a Program megvalósításához szükséges kompetencia rendelkezésre áll (pl. 

levéltárakban).  

 

A COVID-19 okozta veszélyhelyzet és az idős korosztály érintettsége okán még inkább 

aktuálissá vált a Program célja: megőrizni az idősebb generációk emlékeit az utókor 

számára.  

A feladat, a digitális készségfejlesztésen túl a magyar történeti múlt mélyebb megismerését 

is segíti.  

 

CédrusNet Kecskemét Program 

 

4) Kecskemét a gyors ütemű iparosodás következtében az egyik legdinamikusabban fejlődő 

magyar város, átalakuló társadalommal, ugyanakkor olyan kulturális és történelmi 

értékekkel is rendelkezik, mint szecessziós építészete, vagy híres szülötte, Kodály Zoltán 

és az általa létrehozott zenepedagógiai módszer.  Kecskemét az a város, ahol elsőként 

fogadták be a CédrusNet koncepciót, ahol felismerték, hogy az idősödő társadalom sürgető 

lépéseket kíván. Ha a város kiaknázza az 50 év felettiek szaktudását és tapasztalatát, ha 

sikerül a szellemi életkor meghosszabbítása, ha egészségesebbek lesznek az idősödők, ha 

az idősödő emberek feladatot találnak a társadalmi problémák enyhítésében, akkor az 

idősellátás súlyos társadalompolitikai, gazdasági terheit csökkenti.  

 

5) A 2017-ben végzett kecskeméti kutatás adatai azt mutatják, hogy a szenior népesség 

bevonására szükség lesz a jövőben, mivel az 50 év feletti lakosság aránya már most eléri a 

36 százalékot, 2030-ra pedig várhatóan minden második kecskeméti lakos 50 év feletti 

lesz. Így elengedhetetlen, hogy az 50+ korosztályt felkészítsük, nyitottá tegyük egy 

második karrier, új szakmák, új készségek, képességek elsajátítására, az aktív idősödés, az 

aktív munkaerőpiaci részvételre. Emiatt 2020-ban Kecskemét városi szintre emelte a 

társadalmi idősödéssel foglalkozó CédrusNet Programot, amivel innovatív szerepet tölt be 

nem csak Magyarországon, de az egész Kárpát-medencében. 

 

6) A CédrusNet a társadalmi idősödés programja Kecskeméten. Stratégiai célja, hogy a jelzett 

korosztályon belül érdemi változásokat generáljon a foglalkoztatás (foglalkoztathatóság), 

a társadalmi részvétel, a független, egészséges és biztonságos élet, valamint az aktív 

életvitel területein annak érdekében, hogy az egészségben töltött évek száma érdemben 



növekedjen az 50+ évesek körében. Ennek érdekében kiemelten kezeli a jelzett 

korosztályban a digitális kompetenciafejlesztést, az önkéntességet és az aktivitást segítő 

családi krónika, mesélő házak, mesélő műhelyek stb. állampolgári tudományok 

kezdeményezéseket, amelyek kiválóan kapcsolódnak a Kézai Simon Programhoz.  

 

Kézai Simon Program Pont 

 

7) A Kézai Simon Program keretében Kézai Pontok létesülnek országszerte. A 

fotódigitalizálásra alkalmas infrastruktúra mellett a Kézai Ponton Kézai Mentorok 

támogatják a lakossági, helyi igények kiszolgálását. A Kézai Pontokon lehetőségük lesz az 

állampolgároknak, intézményeknek és szervezeteknek az analóg technikával készült fotók 

digitalizálására, valamint segítséget vehetnek igénybe a Kézai Simon Program 

weboldalának és a kapcsolódó mobil applikációnak a használata terén. A Kézai Pontokon 

dolgozó mentorok segítik a felhasználókat abban is, hogy a feltöltött fotók megfelelő 

adatgazdagítással, az adatvédelmi előírások pontos ismeretében kerüljenek a rendszerbe.  

 

8) A Kézai Simon Program koncepció megvalósítása érdekében a jelen nyilatkozatban részes 

felek jövőbeni közös együttműködésük érdekében az alábbi szándéknyilatkozatot teszik. 

 

 

A megállapodás tárgya 

 

9) Jelen szándéknyilatkozatban részes Felek kifejezik szándékukat a Preambulumban 

ismertetett Kézai Simon Program megvalósítását elősegítő jövőbeni együttműködésükre, 

amelynek keretében Kézai Simon Program Pont (röviden: Kézai Pont) létrehozását tűzik 

ki célul. 

 

10) A DJ ezúton vállalja, hogy az együttműködés keretében a Kézai Simon Program 

eredményes megvalósítását érintő szakmai megvalósításban támogatja a CédrusNet 

Kecskemét Programot, ezen belül vállalja: 

 

- A Kézai Simon Program weboldalának és mobil applikációjának fejlesztését, 

üzemeltetését, fenntartását. 

- A Kecskemét város önkormányzati és egyéb intézményei gondozásában megjelent 

könyvek, az állandó és időszaki kiállítások képanyagai, fotógyűjteményei számára 

ingyenes megjelenési és tárhely lehetőséget biztosít a Kézai Simon Program keretében 

fejlesztésre kerülő weboldalon.   

- A CédrusNet Kecskemét Program által kezdeményezett fotógyűjtő akciók számára 

ingyenes szolgáltatást és tárhelyet biztosít a projekt befejezéséig és a fenntartási időszak 

alatt.   

- A CédrusNet Irodában kialakításra kerülő Kézai Ponton tevékenykedő 1 fő Kézai 

Mentor számára határozott idejű szerződéssel munkabért biztosít 2020. november 1-től 

a munkaszerződésben meghatározott feltételekkel, a munkaköri leírásban szereplő 

elvárások megvalósulása esetén. 

- A DJ vállalja a CédrusNet Kecskemét Program által kijelölt Kézai Mentor(ok) 

felkészítését, hogy a Kézai Simon Program megvalósításával kapcsolatos szakmai 

feladatait eredményesen végezhesse el. 

- A Kézai Simon Program promotálása során a CédrusNet Kecskemét Programot 

együttműködő szakmai partnerként tünteti fel. 



- A Kézai Simon Programhoz kapcsolódó szakmai konferenciákat a CédrusNet 

Kecskemét Programmal együttműködve szervezi meg.     

 

11) Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata a CédrusNet Kecskemét Program útján 

vállalja: 

 

-  Kézai Simon Program Pont létesítését megfelelő infrastruktúra biztosításával a 

CédrusNet Irodában. 

-  A CédrusNet Irodában kialakításra kerülő Kézai Ponton tevékenykedő 1 fő Kézai 

Mentor számára határozott idejű szerződéssel munkabért biztosít a 

munkaszerződésben meghatározott feltételekkel, a munkaköri leírásban szereplő 

elvárások megvalósulása esetén. 

-  Kézai Mentor rendelkezésre állását, munkaköri feladatainak ellátását támogatásával 

biztosítja. 

-  A CédrusNet saját szervezésű programjain – igény szerint – megjelenési lehetőség 

biztosítása előadások keretében. 

-  A CédrusNet rendelkezésre bocsátja közösségeinek önkénteseit a Kézai Simon 

Program kecskeméti népszerűsítéséhez, fotóarchívumok, családi hagyatékok 

fotóinak stb. feltérképezéséhez, feltöltéséhez.   

-  Kecskemét város önkormányzati és egyéb, fontos városi intézményeinek, 

közösségeinek fotóanyagainak feltöltését (Szórakaténusz, Cifrapalota, Kecskeméti 

Katona József Nemzeti Színház, Művésztelep, Kecskeméti Katona József Múzeum, 

Bács-Kiskun Megyei Levéltár, Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 

Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános 

Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, Liszt Ferenc 

Zeneművészeti Egyetem Kodály Intézete, Élet a régi Kecskeméten FB csoport stb.) 

és lehetőség szerint publikussá tételét, adatgazdagítását a Kézai Simon Program 

weboldalán. 

-  Helyi köznevelési és felsőoktatási intézmények (gimnáziumok, egyetem, néhány 

általános iskola) bevonása, diákok közösségi szolgálati lehetőség biztosítása a Kézai 

Ponton.  

-  Helyi nyugdíjas otthonok lakóinak bevonása a programba.  

-  Helyi sajtóban, a CédrusNet és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

honlapján, a CédrusNet közösség Facebook csoportjaiban a Kézai Simon Program 

népszerűsítését. 

-  Konferenciák, képzések számára helyszín, helyiség biztosítása Kecskeméten. 

-  Helyi családfakutatók bevonását, helyi iparos dinasztiák felkutatását, helyi híres 

családok hagyatékainak feldolgozását.  

 

Adatkezelés 

 

12) Az adatkezelés jogalapja a DJ vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 

(2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló általános adatvédelmi rendelet (a 

továbbiakban: „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint a közérdekű feladat 

végrehajtásához szükséges adatkezelés. 

 

Felek tudomásul veszik, hogy az önkormányzat a jelen okiratban rögzített adatokat az 

irattári tervre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerinti időtartamban, legalább 



azonban az okirat keltétől számított 8 évig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti 

számviteli alapbizonylatok kötelező megőrzése érdekében kezelni köteles. 

Az adatkezelés további részleteit az önkormányzat Általános Adatkezelési Tájékoztatója 

(www.kecskemet.hu/adatvedelem) tartalmazza, amelynek megismerését a DJ képviselője 

e szerződés aláírásával elismeri. 

 

 

Záró rendelkezések 

 

13) Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján 

igyekeznek megoldani, amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy azok eldöntésére 

hatáskörtől függően kikötik a Kecskeméti Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék 

kizárólagos illetékességét.  

 

14) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Felek a Ptk., valamint a hatályos és 

vonatkozó egyéb jogszabályokban foglalt rendelkezéseket tekintik irányadónak.  

 

Jelen megállapodást Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írják alá a mai napon.  

 

A megállapodás 3 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 

amelyekből 1 példány a DJ-nél, 2 példány az önkormányzatnál marad. 

 

 

 

 

Budapest, 2020. szeptember …… 

 

 

 

___________________________________ 

Kecskemét Megyei Jogú Város 

Önkormányzata  

Szemereyné Pataki Klaudia  

polgármester  

___________________________________ 

Digitális Jólét Nonprofit Kft. 

Jobbágy László 

ügyvezető 

 

 

http://www.kecskemet.hu/adatvedelem

