
Felhasználási feltételek és szabályok 

 

A rendszerről: A Magyarországi Református Egyház megbízásából kifejlesztett Mecénátus 

mobilalkalmazás Bödecs Pál azonos című motivációs módszeréhez kapcsolódó kártyajátékának 

online változata, amely a gamifikáció eszközeivel igyekszik támogatni az irodalom 

tanítását/tanulását. (A módszertanról és az eredeti kártyajátékról Bödecs Pál oldalán találhat bővebb 

információt.) 

A mobilalkalmazás a papíralapú kártyajáték iskolai alkalmazását teszi egyszerűbbé és gyorsabbá 

azáltal, hogy a kártyák gyűjtését az online térbe helyezi át. (Kártyákról, valamint azok alkalmazásáról 

bővebben szintén Bödecs Pál oldalán olvashat.) 

A rendszerben regisztrált diákok tanáraik vezetésével, saját osztálytársaikkal versengve kezdhetnek 

hozzá a speciális kártyák összegyűjtéséhez. A tanárok pedig osztályokat alkotva – a mindenkori órai 

és azon kívüli munkát figyelembe véve – a diákok igénylése alapján oszthatják ki az aktuális 

tananyaghoz kapcsolódó újabb és újabb kártyákat, figyelemmel kísérve az osztály és az egyes tanulók 

előrehaladását. 

Felhasználók csoportja: A mobilalkalmazás célja az diákok motiválásának és az irodalom oktatásának 

a támogatása, a regisztráció folyamatát és a rendszer működését is a szakos, vagy a téma iránt 

érdeklődő tanárokra, valamint azok diákjaira szabták.  

A rendszert bárki szabadon letöltheti, de regisztrációra kizárólag a Mecénátus módszert alkalmazó 

oktatási intézmények diákjainak és tanárainak van lehetősége. 

Tanárok: A mobilalkalmazás használatában kulcsszerepe van a tanároknak, akik regisztrációjukat 

követően a rendszer segítségével hozhatják létre saját virtuális osztályaikat. Esetükben a sikeres 

regisztrációhoz intézményi, valamint tanári regisztrációs kódra van szükség, melyet előzetesen a 

reftan@reformatus.hu címen tudnak igényelni. Amennyiben a regisztrációs felületen az oktatási 

intézmény kiválasztásánál saját intézményüket nem találják a listában, szintén ezen a címen kérhetik 

annak felvételét. 

Diákok: A diákok esetén a rendszerben való regisztráció egyik fontos része az osztálykód megadása, 

ami egyben azt is jelenti, hogy a regisztráció lezárására csak a tanári regisztrációt követően, a 

számukra előkészített virtuális osztály azonosítójának megismerése után van lehetőségük. A 

mobilalkalmazáson belül a diákok így csak egyetlen virtuális osztályhoz csatlakozhatnak. 

Regisztráció és személyes adatok kezelése: A Mecénátus mobilalkalmazásban történő regisztráció 

során több személyes adatot, így egy felhasználói nevet és egy e-mail címet is meg kell adni. A 

felhasználónak épp ezért – szintén a regisztráció részeként – ahhoz is hozzá kell járulnia, hogy a 

jelzett személyes adatokat a rendszer üzemeltetői az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott 

alapelvek szerint kezelhessék.  

A 16 év alatti felhasználók esetében a személyes adatok kezeléséhez szülői/gondviselői 

hozzájárulására is szükség van, melynek biztosítását a regisztrációs folyamat speciális beállításai 

teszik lehetővé. (A 16 év alattiak regisztrációjáról részletesebben az Adatkezelési tájékoztatóban 

olvashat.) 

https://bodecspal.com/
https://bodecspal.com/project/kartyak/
mailto:reftan@reformatus.hu


Belépési adatok biztonsága: Fontos, hogy a regisztráció során rögzített belépési adatok (felhasználói 

név, e-mail cím és jelszó) ne kerüljön illetéktelenek kezébe. Épp ezért kérjük, hogy ezeket mindenki 

körültekintően kezelje. Amennyiben valakiben felmerül a gyanú, hogy belépési adatai illetéktelenek 

kezébe kerültek, a reftan@reformatus.hu címen kérhet segítséget. 

Használathoz kapcsolódó szabályok: A mobilalkalmazás használata során a felhasználóknak az alábbi 

fontos szabályokat kell betartaniuk: 

● regisztráció során mindenki kizárólag a saját személyes adatait használhatja; 

● tanárként csak a saját intézményem azonosítóival regisztrálhatok; 

● diákként csak a saját intézményem azonosítójával regisztrálhatok, melynek során kizárólag a 

saját osztályom számára létrehozott virtuális osztály azonosítókódját rögzítem; 

● belépési kódjaimat, jelszavaimat másnak nem adom ki, más jelszavával nem lépek be a 

rendszerbe. 

A fenti listában szereplő szabályok megszegése a rendszerből való kitiltást vonhatja maga után.  

Amennyiben a felhasználó elhagyja azt az intézményt, amit a regisztráció során megadott, a 

továbbiakban nem jogosult az applikáció használatára, és köteles azt jelezni az üzemeltetőknek a 

reftan@reformatus.hu e-mail címen. 

Számunkra fontos, hogy mindenki biztonságban és jól érezze magát a rendszer használata során, így 

kérünk minden résztvevőt, tegyen meg mindent azért, hogy ez meg is valósulhasson. 

Kapcsolat: Amennyiben további kérdés merülne fel a Mecénátus mobilalkalmazás működésével 

kapcsolatban, a szervezők a reftan@reformatus.hu címen állnak a felhasználók rendelkezésére.  

 

A Református Tananyagtár csapata 
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