
 

 

FELHÍVÁS 

a Hack the City 

 című hackathon versenyen történő részvételre  

 

1. A VERSENY KIÍRÓJA  

Budapest Főváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) elkötelezett az iránt, 

hogy a működését – különös tekintettel a költségvetésére – átláthatóan és közérthetően 

mutassa be a budapestiek számára, oly módon, hogy a kifejlesztett megoldásai a jövőben 

más önkormányzatok számára is hasznosíthatók legyenek, ezért a Fővárosi Közgyűlés által 

támogatott “Ez a minimum” antikorrupciós program elemeként,  Budapest Főváros 

Főpolgármesteri Hivatal (székhely: 1052 Budapest, Városház utca 9-11., törzsszám: 

490012, a továbbiakban: Kiíró vagy Főpolgármesteri Hivatal), a Budapesti 

Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 18., 

nyilvántartási szám: 4252, a továbbiakban: Közreműködő) közreműködésével (a Kiíró és 

Közreműködő együtt: Szervezők), „Hack the City” elnevezéssel hackathon versenyt (a 

továbbiakban: Verseny) hirdet meg a szakemberek és diákok számára az alábbi 

feltételekkel. 

2. A VERSENY CÉLJA ÉS A PÁLYAMUNKA LEÍRÁSA 

A Verseny célja olyan nyílt forráskódú, konkrét, megvalósítható fejlesztések létrehozása, 

melyek alkalmasak arra, hogy az Önkormányzat kiadási költségvetését közérthetően, 

szöveges magyarázattal vagy interaktív adatvizualizációs eszközök használatával egy 

felületen bemutassa a budapestiek számára.  

A Verseny folyamán a Kiíró által biztosított – a 2017 és 2021 közötti költségvetés adatait 

tartalmazó – adattábla alapján kell elkészíteni egy megoldást az alábbi két kategória 

valamelyikében: 

• interaktív adatvizualizáció kategóriában interaktív adatvizualizációs eszközök (pl. 

d3.js vagy egyéb) használatával létrehoz egy megjelenítést, amely honlapon 

elhelyezésre alkalmas módon megmutatja a felhasználó számára 

o a költségvetés volumenét és forrásszerkezetét; 

o az egyes feladatokra szánt összegek arányait; 

o az előző évekhez képest történt változásokat. 

• story-telling kategóriában egyszerűen és közérthetően mutatja be a fővárosi 

költségvetés egy részét vagy egészét újmédia (minden olyan média – az 

újságcikkektől és blogoktól kezdve a zenén át a podcastokig - , amelyet digitálisan 

továbbítanak) segítségével. 

Mindkét kategória esetén meg kell felelnie a következőknek is: 

• közérthető szöveges leírást tartalmaz az Önkormányzat feladatairól és 

költségvetéséről; 

• az interaktív vizualizációkat egy idősorosan bővíthető adatbázisból generálja; 



 

 

• a vizualizáció megjelenése és színvilága igazodik a Budapest arculathoz 

(a továbbiakban: Pályamunka). 

Az interaktív adatvizualizáció kategóriában a Verseny közben a Versenyző a saját Github 

oldalán dolgozik, a leadási határidőre a Github link hackthecity@budapest.hu emailcímre 

való megküldésével kell megosztania az elkészült Pályamunka projektmappáját. 

A story-telling kategóriában a Verseny közben a Versenyző az általa választott eszközzel 

dolgozik, a leadási határidőre az elkészült Pályamunkát a hackthecity@budapest.hu 

emailcímre kell megküldeni. 

3. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ 

Versenyre jelentkezés határideje: 2022. február 13. 

4. A VERSENY HELYE ÉS IDEJE  

A Verseny ideje: 2022. február 25-27.  

A Verseny helyszíne: Újvárosháza (1056 Budapest, Váci utca 62-64.) 

A Verseny helyszíne a főváros egyik legpatinásabb épülete. Vigyázzunk együtt e 

felbecsülhetetlen értékű műemlékre a Verseny alatt is. 

A helyszínen a Szervezők térítésmentesen biztosítják: Wifi internetelérés, asztalok és 

székek, pihenő szigetek, mentorok és inspiráló prezentációk, étel- és ital ellátás a verseny 

teljes ideje alatt. 

5. A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

A Versenyre egyénileg vagy csapatban lehet jelentkezni. A Versenyben olyan 

cselekvőképes személy vehet részt, aki 

• regisztrál az enbudapestem.hu/hackthecity oldalon a verseny számára létrehozott 

felületen (a továbbiakban: Weboldal); 

• vállalja, hogy a Verseny teljes tartamán részt vesz; 

• elfogadja a jelen Felhívás valamennyi feltételét; 

• hozzájárul ahhoz, hogy a Kiíró mint adatkezelő a regisztráció során megadott 

személyes adatait (csapatban/egyénileg nevez, név, e-mail-cím, melyik 

kategóriában nevez, szakterülete és hány év tapasztalattal rendelkezik, milyen 

eszközt/szoftvert tervez használni, korábbi releváns saját munka linkje, csapatnév, 

kapcsolattartó neve, e-mail-címe, csapattagok neve) a Weboldalon elérhető 

szolgáltatások nyújtásának biztosítása, a Versenyre jelentkezés, valamint 

kapcsolattartás céljából, továbbá a képmását és hangját tartalmazó, a Verseny során 

készített fényképfelvételeket, illetve hang- és videofelvételeket a Versenyről készült 

tájékoztatás és Kiíró tevékenységének  bemutatása céljából a Kiíró Adatkezelési 

Tájékoztatójában 

(https://budapest.hu/Documents/adatkezelesi_tajekoztatok/Hack_the_City_220121

.pdf) foglaltak szerint kezelje; 

https://budapest.hu/Documents/adatkezelesi_tajekoztatok/Hack_the_City_220121.pdf
https://budapest.hu/Documents/adatkezelesi_tajekoztatok/Hack_the_City_220121.pdf


 

 

(a továbbiakban: Versenyző) 

A Versenyző szavatolja, hogy a Pályamunka a saját szellemi alkotása és az – a szerzői jogi 

jogosult írásbeli engedélye hiányában – nem tartalmazza más, szerzői jogi védelem alá eső 

mű semmilyen elemét.  

Az interaktív adatvizualizáció kategóriában induló Versenyző a Versenyen való 

indulással hozzájárul a Verseny során létrehozott szellemi termékének az alábbi „MIT 

License” szerinti felhasználásához és vállalja, hogy a Pályamunkát nyílt forráskódú (open 

source) szoftverként a saját Github oldalán ezen licensz feltüntetésével bárki számára 

hozzáférhető módon közzéteszi: 

“Ezen szoftver és a hozzá kapcsolódó leírás, valamint dokumentáció (a továbbiakban: a 

szoftver) másolatát megszerző természetes vagy jogi személy jogosult a szoftvert 

ingyenesen, korlátozás nélkül igénybe venni, ideértve különösen, de nem kizárólagosan a 

szoftvert használni, másolni, módosítani, más szoftverrel egyesíteni, közzétenni, 

terjeszteni, a szoftver felhasználási jogát továbbadni és/vagy a szoftver másolatát 

értékesíteni, valamint valamennyi itt felsorolt jogra vonatkozó engedélyt további 

természetes vagy jogi személynek megadni, az alábbi feltételekkel: 

A fentieket a szoftver minden teljes vagy jelentős terjedelmű részt érintő másolatához 

csatolni kell. 

A SZOFTVER RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA OLYAN ÁLLAPOTBAN TÖRTÉNIK, 

AHOGYAN AZ ELÉRHETŐ („AS IS”), MINDENNEMŰ KIFEJEZETT VAGY 

HALLGATÓLAGOS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, SZAVATOSSÁG VAGY JÓTÁLLÁS 

NÉLKÜL, KÜLÖNÖSEN, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, 

MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS ARRA VONATKOZÓAN, 

HOGY A SZOFTVER HARMADIK SZEMÉLYEK JOGÁT NEM SÉRTI. A SZOFTVERT 

RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÓT, A SZERZŐT VAGY A SZERZŐI JOG EGYÉB 

JOGOSULTJÁT A SZOFTVERREL KAPCSOLATBAN NEM TERHELI FELELŐSSÉG 

SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, KÁRÉRT VAGY EGYÉB IGÉNYÉRT, FÜGGETLENÜL 

ATTÓL, HOGY AZ IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS SZERZŐDÉSSZEGÉSRE, SZERZŐDÉSEN 

KÍVÜLI KÁROKOZÁSRA, VAGY MÁS JOGALAPRA HIVATKOZÁSSAL TÖRTÉNIK, 

TOVÁBBÁ, HOGY AZ JOGELLENES CSELEKMÉNY KÖVETKEZMÉNYE, MAGÁBÓL A 

SZOFTVERBŐL VAGY A SZOFTVERREL ÖSSZEFÜGGÉSBEN, ANNAK 

FELHASZNÁLÁSÁBÓL VAGY MÁS ALKALMAZÁSÁBÓL ERED. 

 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this 

software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software 

without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, 

publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to 

whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or 

substantial portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, 

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 

NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT 

HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER 



 

 

IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR 

IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 

SOFTWARE.” 

A story-telling kategóriában induló Versenyző a Versenyen való indulással vállalja, hogy 

a Pályamunkát Creative Commons BY-NC-SA licenc alatt bárki számára hozzáférhető 

módon közzéteszi. 

A Verseny helyszínének befogadóképessége miatt a Versenyzők száma korlátozott, ezért a 

Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a Verseny szakmai sokszínűségének biztosítása 

érdekében a jelentkezőket szűrje a regisztráció során feltüntetett szakmai besorolás, 

szakmai tapasztalat és korábbi munkái alapján. 

6. A VERSENY EREDMÉNYE 

A Kiíró által megbízott tagokból álló 5 fős szakmai zsűri kategóriánként a nyertes 

Pályamunkát szakmai szempontok alapján választja ki. A Versenyzők elfogadják, hogy a 

zsűri döntése egyéni, szubjektív értékelési szempontokat is tartalmazhat, döntése végleges 

és nem támadható meg. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy ha nem talál megfelelő 

Pályamunkát, nem köteles nyertest hirdetni. 

A Versenyen résztvevők oklevelet, valamint a nyertes pályamunka készítői a Közreműködő 

által felajánlott pénzjutalmat és egyéb kisebb tárgynyereményeket kapnak. 

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

A Verseny tervezett napirendje és további részletes információk elérhetők a 

http://www.enbudapestem.hu/hackthecity honlapon. 

A Kiíró fenntartja jelen Felhívás módosításának jogát. A módosítások közzététele jelen 

Felhívás közzétételével azonos módon történik, valamint a Versenyzők e-mail útján 

közvetlen értesítést is kapnak. 

A Kiíró fenntartja a jogát, hogy a SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány 

alakulásának fényében a Verseny időpontját módosítsa, vagy a verseny elmaradásáról 

döntsön. 
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