
  

 

 
 

 

PÉNZÜGYI ADATVIZUALIZÁCIÓS VERSENY 
Versenykiírás 

 

 

A versenyről 
A nevezés bárki számára nyitott. A versenyen szívesen látjuk mind a professzionális szakembereket, 

mind az adatvizualizációval saját kedvtelésükre foglalkozókat. Nevezni lehetséges egyedül, illetve 

csapatban is. A pályázatok elkészítésére bármilyen eszköz használható. 

 

Adatok 
Adatállományunk a Fundamenta Lakáskassza adataiból tartalmaz egy anonimizált, maszkolt, torzított 

válogatást, amely az ügyfelek és befizetéseik hosszú idősoros és területi alapú elemzését is lehetővé 

teszi, termékek szerint. Az adathalmaz a következő adattáblákat tartalmazza: 

- ügyfél törzsadatok 

o kódolt azonosító,  

o lakóhely település név,  

o szül. dátum,  

o ügyfél neme 

- termék törzsadatok 

o termék kódolt azonosítója 

o termék neve 

o kamat 

- ügyfél-termék tábla 

o ügyfél azonosító 

o termék azonosító 

o összeg 

- ügyfél befizetések tábla 

o ügyfél azonosító 

o befizetés dátuma 

o befizetett összeg 

o termék azonosító 

- település GPS koordináták 

o település név 

o szélesség 

o hosszúság 

 

A teljes állomány több tízezer sorból áll, és a versenybe történő benevezés után lesz letölthető. 

  



  

 

 
 
 

Nevezés 
A versenyre egyénileg vagy maximum 3 fős csapatban lehet nevezni. A versenyzés és értékelés 

egyetlen, közös kategóriában történik, a nevezés típusától függetlenül. 

Online regisztráció:  

A versenyre nevezni kizárólag a 

www.fintelligence.hu/avv2019/enter 

oldalon keresztül, az ott található űrlap maradéktalan kitöltésével lehetséges! 

A sikeres nevezést követően az indulók e-mailben megkapják a további szükséges információkat és a 

teljes adatállomány letöltési linkjét. 

 

Versenyrend 
A pályázathoz kötelezően elkészítendő egy maximum két A4-es oldal terjedelmű összefoglaló, amely 

röviden bemutatja az elemzést. A versenyre benevezni kívánt pályaművek ezen összefoglalóját 2019. 

február 25. (hétfő) reggel 08:00-ig kell megküldeni a szervezők részére, a nevezést visszaigazoló e-

mailben foglaltaknak megfelelő módon. 

Az összefoglalók alapján a szakmai zsűri kiválasztja a legjobbnak ítélt pályamunkákat, amelyek 

bekerülnek az élő döntőbe. 

A zsűrizés szempontjai: 

• az elemzés/adatmegjelenítés érdekessége 

• a választott nézőpont újszerűsége, kreativitás 

• az ábrázolás minősége 

• az eredmények érthetősége 

• üzleti felhasználhatóság 

 

Döntő 
A verseny döntője a HAPPY DATA DAY meetup programjának részeként 2019. február 28-án, 

csütörtökön 16:00-tól kerül megrendezésre. 

 

Díjazás 
A legjobbnak ítélt munkák készítői értékes díjakat nyerhetnek. A fődíj értéke 100.000,- Ft 

 

 

 

 

További részletes információk a versenyről a GYIK-ben találhatók. 

http://www.fintelligence.hu/avv2019/enter

