Leading Data Hackathon
Részvételi Szabályzat
A Magyar Telekom Nyrt. (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55.; Cg. 01-10-041928, adószám:
10773381-2-44, a továbbiakban önállóan „MT”), illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Informatikai Kar (székhely: 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3., adóigazgatási szám: 15308744-2-41,
államháztartási szám: 037789), a továbbiakban önállóan „ELTE”) továbbiakban együttesen mint
„Kiíró”) hazai Big Data ökoszisztéma vezető szereplői kívánnak lenni. Ezzel összhangban
Hackathon versenyt (továbbiakban, mint „Verseny”) hirdetnek a Big Data területen
tevékenykedő szakemberek, diákok számára.

A Verseny lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a Kiíró által megbízott KIBU Innováció
Műszaki Kutató Fejlesztő Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság látja el (Székhely:
1092 Budapest, Ráday utca 30. Adószám: 10222098-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-061069,
továbbiakban „KIBU”)
Hackathon célja

A Verseny célja olyan konkrét, megvalósítható fejlesztések, vizualizációk, adatelemzések
inspirálása, melyek telekommunikációs adatok Big Data módszerekkel történő kreatív
felhasználását célozzák. A verseny két kategóriában kerül kiírásra:
● Adatreprezentáció (2D, 3D, animációk, ízléses vizualizációk létrehozása, adatok interaktív
megjelenítése saját dashboard felületen)
● Adaton alapuló appok (mobil, web stb. appok fejlesztése, amik a feldolgozott adatokra
épülnek)
A Versenyhez, a Verseny napján a Kiíró egy anonimizált telco adatbázishoz biztosít hozzáférést,
melyet a Versenyen résztvevőknek 24 óra alatt (a továbbiakban: „Jelentkező”) adatbányászati
eszközök alkalmazásával kell elemezniük, prototípusalkalmazást fejleszteniük, vizualizálniuk
(továbbiakban „Pályamunka”). A leginkább informatív Pályamunka készítője (csapatmunka
esetén annak készítői) kiemelkedő elismerésben és pénzjutalomban részesül, valamint ötlete a
gyakorlatban is megvalósulhat majd. A Jelentkező az adatbázist csak a Pályamunka elkészítésére
használhatja fel.
Részvételi feltételek

A Versenyben, annak időtartama alatt kizárólag olyan cselekvőképes személy vehet részt, aki
regisztrál a http://bigdata.kibu.hu oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”), amely során
megadja a nevét, foglalkozását/szakterületét és elérhetőségi adatait (telefonszám, e-mail
cím), valamint, hogy melyik verseny kategóriában kíván indulni. Az adatok helyességéért
a Jelentkező felelősséget vállal.
▪ elfogadja a jelen Részvételi Szabályzatban leírt valamennyi feltételt,
A Versenyre egyénileg vagy csapatban lehet jelentkezni.
▪

A Jelentkező a Versenyre történő regisztrációval

▪
▪

elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Verseny jelen hivatalos Részvételi
Szabályzatának rendelkezéseit,
tudomásul veszi és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró, mint adatkezelő, és a
Lebonyolító, mint adatfeldolgozó a megadott személyes Adatait a Weboldalon elérhető
szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Versennyel kapcsolatos regisztráció, valamint
kapcsolattartás céljából kezelje, illetve feldolgozza;

Határidők:
Versenyre jelentkezés határideje: 2017. május 10.
Verseny időpontja: 2017. május 12. 17:00 – 2017. május 12. 17:00
Helyszín:
Verseny helyszíne: Mosaik, 1136 Budapest, Pannónia utca 32.
Titoktartás
▪

▪
▪

▪

Ha MT az információt nem minősíti kifejezetten másképp, a Jelentkező számára a Versenyen
való részvétellel összefüggésben átadott vagy ismertté vált információ (ideértve a szóbeli
közlés útján megismert információkat és az MT magatartásától függetlenül megismert
információkat is) az adathordozótól és a megjelenési formától függetlenül az MT üzleti
titkának minősül. A Jelentkező időbeli korlátozás nélkül vállalja, hogy az MT üzleti titkát annak
megismerésére jogosulatlan személlyel nem közli, ilyen személy számára nem teszi
hozzáférhetővé, nem hozza nyilvánosságra, nem reprodukálja, kivéve, ha
o ehhez az MT előzetesen írásban kifejezetten hozzájárult, vagy
o erre a Jelentkező jogszabály alapján köteles, azzal, hogy ilyen esetben a Jelentkező
köteles erről az MT-t előzetesen tájékoztatni.
A verseny lezárását követően a Jelentkező köteles a letöltött adatbázist vagy annak bármely
másolatát dokumentáltan megsemmisíteni.
Nem minősül a titoktartási kötelezettség megsértésének, ha a Jelentkező a Versenyen való
részvétel tényét – annak tartalmi ismertetése nélkül – referenciaként az MT előzetes
hozzájárulása alapján harmadik személlyel közli.
A jelen pontban írtak megszegéséért a Jelentkezőt korlátlan kártérítési felelősség terheli.

Egyéb rendelkezések

▪

A Verseny további részletes információi a Verseny hivatalos weboldalán, a
http://bigdata.kibu.hu címen érhetők el. A Kiíró a versennyel kapcsolatos információt ezen
a weboldalon tesz közzé, illetve itt tájékoztat az esetleges módosításokról is.
▪ Díjak: a két kategória nyertese kap díjat:
o Adatreprezentáció: 500.000,- Ft pénznyeremény
o Adaton alapuló appok: 500.000,- Ft pénznyeremény
A kiíró a zsűri döntésének alapján különdíjat ajánlhat fel az alábbi szempontok
figyelembevételével:
▪

Közönségdíj –100.000,- Ft pénzjutalom

A különdíj odaítélése opcionális, a pályaművek értékelése alapján a kiíró joga, hogy a különdíjat
odaítéli-e bármely pályaművet alkotó Jelentkező részére.
▪
▪

A díjakkal kapcsolatos minden adót és egyéb esetlegesen felmerülő közterhet a MT fizet
meg.
A Jelentkező szavatolja, hogy a Pályamű nem tartalmaz más, eddig nyilvánosságra nem

▪
▪

▪
▪

▪

▪
▪

▪

hozott, vagy szerzői jogi védelem alá eső műből semmilyen elemet, úgy, hogy azt a
szerzői jog, vagy bármilyen egyéb jogi jogosultja írásban nem engedélyezte.
Jelentkező a Pályamű leadásával kijelenti, hogy a Pályaműben nem szerepel egyéb,
törvény vagy más jogszabály által tiltott tartalom.
A Jelentkező kötelezi magát, hogy a Versenyen való részvétele során, valamint a
Versennyel kapcsolatban azt követően is, minden tőle elvárhatót megtesz annak
érdekében, hogy a Magyar Telekom Nyrt., ELTE és a Kitchen Budapest jó hírneve ne
sérüljön.
A Pályamű üzleti célú hasznosítására a Jelentkező és a Kiíró közösen megállapodhat.
A Jelentkező a Versenyen való részvételével és a Pályamű leadásával kifejezett, feltétel
nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Kiíró nyilvánosságra
hozza, illetve a Verseny honlapján megjelentesse. Tudomásul veszi továbbá, hogy a
nyeremények átadásakor kép-, hang- és filmfelvétel is készülhet róla. Így a fentiek
alapján hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi – a
Kiíró bármelyike által szervezett – reklám promóciókhoz történő felhasználásához idő- és
alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
A nyertes Jelentkezők kötelesek együttműködni a Kiíróval és megbízottjával annak
érdekében, hogy a nyeremények átadásra kerüljenek a díjátadón, vagy esetleges
akadályoztatásuk esetén az azt követő 30 napon belül. Ha ezen együttműködési
kötelezettségének a nyertes Jelentkezők bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény
időben történő átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Kiíró terhére nem értékelhető, és a
nyereményre való jogosultság elvész.
A Versenyen való részvétel azt jelenti, hogy a Jelentkező jelen dokumentumban szereplő
részvételi szabályokat maradéktalanul elfogadta, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Kiíró fenntartja a Verseny kiírás – részben vagy egészben való –módosításának jogát,
valamint a részvételi feltételek megváltoztatásának jogát. Az esetleges változtatások
leírása a Verseny weboldalán olvasható, valamint a regisztrált Jelentkezők minden
változásról e-mailben is értesítést kapnak.
A jelen Pályázatra és a Részvételi Szabályzatra a magyar jog rendelkezései az irányadóak.

