
  

 

 
 

 

PÉNZÜGYI ADATVIZUALIZÁCIÓS VERSENY 
FAQ 

 

Az adatokról 

Q: Előfordulhat, hogy az adatok helyenként pontatlanok? 

A: Igen, ez egy valós életből származó adatbázis, így ennek megfelelően felbukkanhatnak benne 

technikai hibák vagy pontatlanságok.  

Q: Külső forrásból származó adatállományt is fel lehet használni? 

A: Igen. 

 

Pályamunkák elkészítése 

Q: Milyen típusú pályamunkával lehet részt venni a versenyen? 

A: A beadvány lehet statikus és interaktív adatvizualizáció, infografika, valamint dashboard is. Fontos, 

hogy az előzetes zsűrizéshez az interaktív elemzésekről, valamint dashboardokról is kell készíteni egy 

statikus PDF leírást. 

Q: A pályamunkát kereskedelmi adatvizualizációs szoftverek segítségével is el lehet készíteni? 

A: Igen. 

Q: Van lehetőség online, illetve cloud-alapú adatelemző rendszerek használatára? 

A: Igen, az alábbiak betartásával: 

▪ A pályázónak minden elemzésen felt kell tüntetnie az adatok forrását;  

▪ Az elkészített vizualizáció nem teheti lehetővé a nyers forrásadatok letöltését; 

▪ Csak a verseny döntőjének időpontja után lehetséges publikálni (pl. blogposzt, Facebook 

bejegyezés, Twitter update stb.) a pályamunkákat, és akkor is csak azokat, amelyek a 

versenyre is beadásra kerültek; 

▪ A publikáció nem szerepeltetheti a versenyt, az adatok szolgáltatóját, valamint partnereit 

negatív kontextusban. 

Q: A pályamunkák elkészítéséhez használt vagy előre elkészített eszközöket, forráskódokat stb. 

kötelező közzétenni? 

A: Örömmel vesszük, de nem kötelező. 

Q: Egy pályázó több pályamunkával is jelentkezhet? 

A: Igen, illetve annak sincs akadálya, hogy a pályázók egyénileg és csoportban is nevezzenek. 



  

 

 
 
 

Pályamunkák leadása 

Q: Meddig és hogyan kell beadni a pályaműveket? 

A: 2019. február 25-én, hétfőn reggel 08:00-ig lehet benyújtani a zsűrihez a pályaműveket. 

Q: Kötelező beadni a pályamunkát? 

A: Nem, de az utólagos publikálási engedély csak azokra a művekre vonatkoznak, melyek ténylegesen 

beadásra kerültek. 

 

A verseny értékelése és díjazása 

Q: Hogyan zajlik az értékelés? 

A: A határidőig beérkezett pályamunkákat a rövid, anonim összefoglaló alapján egy szakemberekből 

álló bizottság véleményezi. A legjobbnak ítélt versenyzők meghívást kapnak a csütörtök délutáni 

döntőre. 

Q: Hogyan fog kinézni a döntő? 

A: A döntőre 2019. február 28-án kerül sor a Happy Data Day meetup programjának részeként a 

Miskolci Egyetem FINTELLIGENCE Pénzügyi Oktatási Centrumában. A döntő során a pályázók a zsűri 

előtt néhány percben prezentálhatják, illetve monitorokra (16:9 képarányú, fullHD 55” TV) kivetítve 

bemutathatják műveiket, ami közben a zsűri kérdezhet is a versenyzőktől. 

Q: A döntőbe választott pályamunkákat kötelező előadni? 

A: Igen, enélkül nem részesülhetnek díjakban.  

Q: Az összes csapattagnak részt kell venni a döntőn? 

A: Nem, de minimum egy főnek képviselnie kell a csapatot. 

 

Felhasználási engedélyek 

Q: A későbbiekben is felhasználhatók a versenyhez készített adatvizualizációk? 

A: Igen, amennyiben a későbbi felhasználás összhangban van az adatok felhasználási feltételeivel. 

Nagyon fontos, hogy: 

▪ az adatvizualizációk csak aggregált, összesítő jellegű adatokat mutathatnak; 

▪ a vizualizációk ténylegesen benyújtására kerültek a verseny zsűrijéhez; 

▪ feltüntetésre került az adatok forrása a Fundamenta Lakáskassza;  

▪ A publikáció nem szerepeltetheti a versenyt, az adatok szolgáltatóját, illetve partnereit 

negatív kontextusban. 

Az utólagos felhasználásra vonatkozó engedélyt indokolt esetben a szervezők visszavonhatják. 



  

 

 
 
 

 

 

Q: A versenyen kívül más célra is használhatók az adatok (pl. szakdolgozat, tanulmány készítése, 

előadás konferencián, szoftverdemóhoz adatbázis, BI eszközök összehasonlító tesztje)? 

A: Nem. 

Q: Az adatok kereskedelmi licenszelés mellett is elérhetők? 

A: Nem. 

 


