Think BIG! DATA Contest
- Versenykiírás –

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Big Data alapú megoldások kialakítására elérkezett az idő. A Magyar Telekom és a Kitchen
Budapest a hazai Big Data ekoszisztéma vezető szereplője kíván lenni. Ezzel összhangban pályázati
felhívást tesz közzé a Big Data területen tevékenykedő szakemberek, kis- és nagyvállalatok számára.
A pályázat célja olyan konkrét, megvalósítható ötletek és megoldások inspirálása, melyek
telekommunikációs adatok Big Data módszerekkel történő kreatív felhasználását célozzák. Az
ötletek alapulhatnak csak a Magyar Telekom adatkörein, vagy azok más, külső adatokkal történő
összekapcsolásán.
A Telekom nyitott bármilyen, ügyfelei számára értéket teremtő, üzleti szempontból fenntartható, és a
gyakorlatban megvalósítható ötletre és megoldásra. Alapvető feltétel az adatvédelmi irányelveknek
és törvényi kötelezettségeknek való megfelelés.

BIG DATA FELHASZNÁLÁS CÉLJAI
A cél olyan megoldások kialakítása, amelyek:
-

a Magyar Telekom adatainak felhasználásával a belső folyamatokat és működést javítják

-

a Magyar Telekom adatvagyonára épülve új szolgáltatást hoznak létre

-

a Magyar Telekom adatainak és más, külső adatok összekapcsolásával új, értéknövelt
szolgáltatást hoznak létre.
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Kiemelt szempont, hogy az adatok felhasználásának meg kell felelnie az adatvédelmi törvényi
szabályoknak, vagyis az adatok vagy aggregált és anonimizált (vissza nem fejthető, az ügyfélhez
soha nem kapcsolható) módon, vagy az ügyfél kifejezett beleegyezésével kerülnek felhasználásra.

PÁLYÁZATI SZEMPONTOK
Alapfeltételek:


Profitábilis üzleti modell kialakítása.



A Magyar Telekom adatvagyonára épülő megoldások: vagy kizárólagosan Magyar Telekom
adatokon alapuló, vagy más, külső adatokkal összekapcsolt megoldásokat várunk.



Megvalósíthatóság

Elbírálásban előnyt jelent:
 Újszerűség, egyediség
 Megvalósíthatóság technológiai specifikációja
 Potenciális külső adatpartner előzetes együttműködési szándékának megszerzése

PÁLYÁZAT RÉSZLETEI


Felhasználható Magyar Telekom adatkörök: pl lokáció adatok, CRM adatok, igénybevett
szolgáltatások, forgalmi adatok.



Pályaművek beküldése: 2015. október 30. - 2016. január 15.



Az elképzelés rövid, vázlatos bemutatása: 500 karakter



Az Pályázati ötlet hosszabb kifejtése



A Pályázatra egyénileg vagy csoportot alkotva lehet pályázni.



A regisztráció során a pályázók nevét, és elérhetőségeit (telefonszám, e-mail cím) kell
megadni. Az adatok helyességéért a pályázó felelősséget vállal.
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A Kiírók konzultációval segíti a pályázók munkáját. A konzultáció időpontja a weboldalon
később lesz elérhető.



Final Pitch: A zsűri által kiválasztott pályázók számára bemutatkozási lehetőséget
biztosítunk a Magyar Telekom és a Kitchen Budapest vezetői és Big Data szakértői előtt.
Ennek pontos időpontja a weblapon lesz olvasható.



A legjobb megoldást szállítók közül a nyertest a zsűri a Final Pitch-en az előadott
prezentáció és az interaktív beszélgetés alapján választja ki.



Fődíj: 1 M Ft

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA
A beérkezett pályamunkák elbírálását szakértőkből álló zsűri végzi. A zsűri tagjainak névsora: AnttiJussi Lumijärvi, Vitárius Gergely, Gupta Sanjay, Bartl István, Dobó Mátyás, Fignár László, Winkler
Zsolt.
A zsűri döntése végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
A Pályázat további részletes információi a Pályázat hivatalos weboldalán, a www.bigdatacontest.hu
címen érhetők el. A Kiírók minden, a pályázattal kapcsolatos információt ezen a weboldalon tesznek
közzé, illetve itt tájékoztatnak az esetleges módosításokról is.
A weboldalon tekinthetők meg a Pályamunkák leadásának pontos feltételei, a formai
követelmények, itt tekinthető továbbá meg a konzultációba bevonható személyek névsora és a zsűri
ismertetése is.
Kiírók fenntartják a jogot, hogy a jelen dokumentumban megadott határidők a későbbiekben
változhatnak. Az időpontok és határidők változásáról a pályázók a Pályázat hivatalos weboldalán
tájékozódhatnak. A regisztrált pályázók a módosításokról e-mailben is értesítést kapnak.
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A díjakkal kapcsolatos minden adót és egyéb esetlegesen felmerülő közterhet a Magyar Telekom
Nyrt. fizet meg.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A Pályázó 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.
A Pályázó kötelezi magát, hogy a pályázaton való részvétele során, valamint a pályázattal
kapcsolatban azt követően is, minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Magyar
Telekom Nyrt. és a Kitchen Budapest jó hírneve ne sérüljön.
A pályázati munka leadásával a Pályázó a pályamunkával kapcsolatos minden üzleti titokhoz
kapcsolódó jogot, illetve szerzői vagyoni és egyéb jogot átruház a Magyar Telekom Nyrt-re, a
pályázat közzétételét illetően, bármilyen nyelven, időbeli és térbeli korlátozás nélkül. A pályázat, és
az abban található ötletek, javaslatok üzleti célú hasznosítása további megállapodás tárgyát
képezhetik azzal, hogy a megállapodás elmaradása esetén is jogosult a Magyar Telekom Nyrt. a
pályázatban írt ötlet, javaslat üzleti célú hasznosítására.
A Pályázó a pályázat beküldésével kifejezett, feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy
nyertessége esetén nevét a Kiírók nyilvánosságra hozzák, illetve a Pályázat honlapján
megjelentessék. 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 Kiírók bármelyike által szervezett – reklám promóciókhoz történő
felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
A nyertes Pályázók kötelesek együttműködni a Kiírókkal és azok 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 Pályázók bármelyike
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nem tesz eleget, és így a nyeremény időben történő átadása meghiúsul, úgy e körülmény a Kiírók
terhére nem értékelhető, és a nyereményre való jogosultság elvész.
A pályázaton való részvétel azt jelenti, hogy a Pályázó jelen pályázati szabályokat maradéktalanul
elfogadta, és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
A Kiírók fenntartják a pályázati kiírás – részben vagy egészben való –módosításának jogát, valamint
a pályázati feltételek megváltoztatásának jogát. Az esetleges változtatások leírása a pályázati
weboldalon olvasható, valamint a regisztrált pályázók minden változásról e-mailben is értesítést
kapnak.
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