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1. Rövidítések 
HNApp - Helpynet applikáció 

ÁSZF – Általános szerződési feltételek 

2. Bevezetés 

2.1 Applikáció letöltése 
A HNApp letölthető IOS és Android operációs rendszerű telefonokra is. A HNApp elérhető a Google 

PlayStore-ból vagy az App Store-ból. 



2.2 Regisztráció 
A HNApp-ot megnyitva kétféle módon tudunk regisztrálni. Megadhatjuk az e-mail címünket vagy 

használhatjuk a Facebook-os regisztráció, ami lehetőséget ad arra, hogy adatainkat a Facebook 

adatbázisából kérje le a rendszer.  

Amennyiben e-mail címünkkel regisztrálunk a megjelenő űrlapon megkell adni a következő adatokat: 

• Vezetéknév 

• Keresztnév 

• E-mail cím 

• Jelszó (kétszer) 

A választás után el kell fogadni ÁSZF-et.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ábra: Applikáció kezdő képernyő 

2. ábra: Regisztrációs űrlap 



Ezek után az Applikáció ad egy ajánlást a jenlegi meghatározott helyzetünk alapján az otthoni 

irányítószámunkra. Lehetőség van ennek az ajánlásnak a felülbírálására. Amennyiben rendben van a 

„Mentés” gombra kattintva mehetünk tovább. 

 

 

Ezután meg kell adnunk a telefonszámunkat, amit a rendszer egy ellenőrző kóddal hitelesít. A kódot 

SMS-ben kapjuk meg a megadott telefonszámra, amit be kell írnunk az arra kijelölt mezőbe. 

Amennyiben nem kaptuk meg az aktiváló SMS-t igényelhetünk újat. 

4. ábra: Telefonszám hitelesítése 5. ábra: Visszaigazoló kód 6. ábra: További lehetőségek 

3. ábra: Otthoni helymeghatározás 



Amennyiben rendelkezünk promóciós kóddal a következő oldalon megadhatjuk. Ez kihagyható lépés. 

(7.ábra) 

Megadhatjuk honnan hallottunk a Helpynet-ről. Ez a Lépés kihagyható. (8.ábra) 

Ezzel a regisztráció elkészült és a rendszerbe be tud lépni a felhasználó. (9.ábra) 

 

2.3 Feltételek 
A HNApp használásához feltétel egy Okostelefon amin vagy IOS vagy Android operációs rendszer fut, 

emellett szükséges internetkapcsolat és helymeghatározás engedélyezése a készülék beállításában. 

3. Használat 

3.1 További információ megadása 
Annak érdekében, hogy az értesítési funkciók zökkenőmentesen működjenek meg kell adni egy 

Értesítendő személyt, akinek a későbbiekben leírt funkciók használata során információt küldhetünk. 

Regisztrációnk teljes befejezése érdekében, hozzáadhatunk profilunkhoz profilképet. 

7. ábra: Promóciós kód 8. ábra: Hol hallottál rólunk? 9. ábra: Regisztráció lezárása 



3.2 Navigáció 
A HNApp-ba belépve a képernyőn láthatjuk a funkciókat segélykérés típus szerinti felsorolásban.  

3.2.1 SOS riasztás 
Az App azonnal kiadja a riasztást. A kezelő felületen készíthetünk a fotót az eseményről, pontosíthatjuk 

a telefon által adott helymeghatározást írásban vagy a térképen keresztül, azonnal tárcsázhatjuk a 112-

es segélyhívó számot. Emellett írhatunk megjegyzést is az eseményről.  

3.2.2 Egészségügyi riasztás 
Az App azonnal kiadja a riasztást. A kezelő felületen csatolhatunk fotót az eseményről, pontosíthatjuk 

a telefon által adott helymeghatározást írásban vagy a térképen keresztül, azonnal tárcsázhatjuk a 112-

es segélyhívó számot. Emellett írhatunk megjegyzést is az eseményről.  

10. ábra: Navigációs menü 



 

3.2.3 Tűzjelzés 
Az App nem ad ki azonnal riasztást.  A kezelő felületen csatolhatunk fotót az eseményről, 

pontosíthatjuk a telefon által adott helymeghatározást írásban vagy a térképen keresztül. Emellett 

írhatunk megjegyzést is az eseményről. 

3.2.4 Gyanús alakok 
Az App nem ad ki azonnal riasztást.  A kezelő felületen csatolhatunk fotót az eseményről, 

pontosíthatjuk a telefon által adott helymeghatározást írásban vagy a térképen keresztül. Emellett 

írhatunk megjegyzést is az eseményről. 



3.2.5 Közterületi bejelentések 
Az app nem ad ki azonnal bejelentést. Választhatunk bejelentés típust azokból a típusokból, amit a VIR 

rendszerben a VIR gazda elérhetővé tett. A kezelő felületen csatolhatunk fotót az eseményről, 

pontosíthatjuk a telefon által adott helymeghatározást írásban vagy a térképen keresztül. Emellett 

írhatunk megjegyzést is az eseményről. Speciális funkció: Megtekinthetők a korábbi bejelentések. 

 

Az minden típusú riasztás visszavonható. 

 



3.2.6 Minden O.K. 
Az app azonnali értesítést küld az Értesítendő személynek e-mailben, jelezve, hogy minden rendben 

velünk. Emellett az App rögzíti az aktuális tartózkodási helyét a jelző személynek. 

3.2.7 Gyere értem 
Az app azonnali értesítést küld az Értesítendő személynek e-mailben, jelezve, a „Gyere értem” 

üzenetet. Emellett az App rögzíti az aktuális tartózkodási helyét a jelző személynek. 

3.2.8 Menü 
A balfelső sarokban láthatjuk a profilképünket, rákattintva előjön a Menü.  

A Menüben a következő információkat állíthatjuk be: 

• Profilkép módosítása 

• Nyelv beállítása 

o Angol, Német, Magyar 

o  nyelv elérhető 

• Felhasználói beállítások 

o Vezetéknév 

o Keresztnév 

o Riasztás visszavonásához PIN kód megadása 

o Vércsoport 

o Születésnap 

o Nem 

• Jelszó módosítása 

• Telefonszám módosítása 

• Egyéb beállítások 

• Értesítendő személyek 

o Hozzáadás 

▪ Név 

▪ E-mail cím 

▪ Telefonszám 

▪ Megjegyzés 

▪ Milyen jelzés esetén értesítendő? 

• … 

• Saját helyek, címek 

o Hozzáadás 

▪ Hely neve 

▪ Ország 

▪ Irányítószám 

▪ Város 

▪ Cím 

▪ Emelet, ajtó 

▪ Telefonszám 

▪ Megjegyzés 


