FELHÍVÁS
a Hack the City – BKK Hackathon
versenyen történő részvételre
1. A VERSENY KIÍRÓJA
A Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1075
Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) (a továbbiakban: Kiíró) a Budapesti Mobilitási
Tervben kitűzött célokhoz illeszkedően elkötelezett abban, hogy népszerűsítse a környezetbarát
közlekedési formákat és ösztönözze a budapestieket a közösségi közlekedés és egyéb
mikromobilitási formák előnyben részesítésére, ezért a Budapest Főváros Főpolgármesteri
Hivatal által 2022-ben indított Hack the City rendezvénysorozat keretében hackathon versenyt
(a továbbiakban: Verseny) hirdet meg „Fenntartható mobilitás és élhető belváros” címmel, az
alábbi feltételekkel.
2. A VERSENY CÉLJA ÉS A PÁLYAMUNKA LEÍRÁSA
A Verseny célja olyan vizuális megoldások és szöveges javaslatok kidolgozása, amelyek
alkalmasak arra, hogy a BKK Zrt. a Főváros mobilitási rendszerének, forgalmának alakulását,
valamint fenntarthatóbbá és élhetőbbé alakítását közérthetően bemutassa az itt élők és minden
érdeklődő számára.
A Verseny folyamán a jelentkezőkből összeálló csapatoknak a Kiíró által biztosított és egyéb nyílt
forrású, szabadon felhasználható (a verseny célja szempontjából releváns) adatsorok segítségével
el kell készíteniük, majd a verseny végén egy rövid prezentáció keretében be kell mutatniuk az
általuk elkészített pályamunkát (a továbbiakban: Pályamunka) az alábbi tartalmi elemek közül
szabadon választva:
Adatvizualizáció: mutassa be a városvezetés számára, hogyan szervezze adat alapon a város
közlekedését; (szabadon választott) adatvizualizációs eszközök használatával hozzon létre olyan
megjelenítést, amely közérthető formában mutatja meg, hogy adat alapú tervezéssel hogyan
segíthető a városi mobilitás élhetőbbé és fenntarthatóbbá formálása, valamint min kellene ehhez
változtatni a közlekedésszervezésben (a javasolt változtatások hatását adat alapon is
demonstrálva).
Story-telling: mutassa be a városvezetés számára, hogyan kommunikálja a közlekedésszervezést
érintő változtatásokat a budapestiek felé; hogyan és milyen eszközökkel (milyen megjelenési
módokon, médiafajtákon keresztül) mutassa be a városban élők számára egyszerűen és
közérthetően a közlekedés szerepét a város élhetőségében.
3. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ
A Versenyre jelentkezés határideje: 2022. szeptember 8.

4. A VERSENY HELYE ÉS IDEJE
A Verseny ideje: 2022. szeptember 16-19. (A csapatmunka napjai: szeptember 17 és 18.)
A Verseny helyszíne (a TIER Mobility Hungary Kft. felajánlásával): TIER TechHub Budapest, 1052
Budapest, Károly krt. 6.
Kérünk minden versenyzőt, hogy vigyázzon a helyszínen található berendezésekre, a
rendelkezésére bocsátott eszközöket körültekintéssel, rendeltetésszerűen használja.
A helyszínen a Verseny szervezői térítésmentesen biztosítják a versenyzők részére az
internetelérést, munkaállomásokat (monitor és billentyűzet), asztalokat és székeket, pihenő
szigeteket. A munkát mentorok és inspiráló prezentációk segítik, valamint étel és ital is
rendelkezésre áll a hétvégi csapatmunka teljes ideje alatt).
5. A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A Versenyre egyénileg vagy csapatban lehet jelentkezni. A Versenyben olyan cselekvőképes
személy (a továbbiakban: Versenyző) vehet részt, aki

•

regisztrál az https://forms.office.com/r/AhNVDY9gXc oldalon elérhető űrlap kitöltésével
és beküldésével;

•

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, telefonszám, életkor,
szakterület és hány év tapasztalattal rendelkezik, milyen eszközt/szoftvert tervez
használni, korábbi releváns saját munka elérhetősége, csapatnév, csapat esetén
kapcsolattartó neve, e-mail-címe, telefonszáma, csapattagok neve, ételérzékenysége
van-e) a Verseny szervezése és lebonyolítása, a Versenyzők kiválasztása és a csapatok
összeállítása valamint kapcsolattartás céljából, továbbá a Versenyzők képmását
tartalmazó, a Verseny során készített fényképfelvételeket, a Versenyről készült
tájékoztatás és a Kiíró tevékenységének bemutatása céljából a Kiíró Adatkezelési
Tájékoztatójában
(https://bkk.hu/apps/docs/Adatkezelesi_tajekoztato_BKK_Hackathon_2022szeptember.d
ocx.pdf) foglaltak szerint kezelje.

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.
A Versenyző a Versenyen való indulással hozzájárul a Verseny során létrehozott szellemi
termékének a BKK Zrt. általi felhasználásához.
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 életkor, tanulmányok, szakmai tapasztalat, és
korábbi pályamunkái alapján.
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6. A VERSENY EREDMÉNYE
A Kiíró által megbízott tagokból álló szakmai zsűri a nyertes Pályamunká(ka)t szakmai szempontok
alapján választja ki. A Versenyzők elfogadják, hogy a szakmai 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 Verseny támogatói
által felajánlott, megosztott mobilitási szolgáltatásokra felhasználható kuponokat és egyéb kisebb
tárgynyereményeket kapnak.
7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Verseny tervezett programja és további részletes információk elérhetők a BKK Zrt. honlapján
(https://bkk.hu/).
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 előre nem látható körülmények okán a Verseny időpontját
módosítsa, vagy a verseny elmaradásáról döntsön.
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