
Verseny- és részvételi szabályok 

NKE CYBERSECURITY HACKATHON 2020 

2020. október 2-4. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (székhely: 1082 Budapest, Ludovika tér 2. 

továbbiakban: Szervező) a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a 

Semmelweis Egyetem közreműködésével, valamint az OXO Cybersecurity Lab Kft. 

kiberbiztonsági startup inkubátor szakmai támogatásával kiberbiztonsági versenyt, ú.n. 

hackathont szervez (továbbiakban: Verseny), melynek célja, hogy a versenyzők 

elmélyedjenek napjaink kiberproblémáiban, és ötleteikkel hozzá járuljanak a problémákra 

adott megoldások kidolgozásához. 

A Verseny célja és rövid leírása 

A Verseny időpontja: 2020. október 2 – 4. 

Helyszíne: A verseny online térben valósul meg Microsoft Teams felületen, a részvétel 

előzetes regisztrációhoz kötött   

A verseny munkanyelve: magyar 

Résztvevők: Minden magyar felsőoktatási intézmény nappali vagy levelező tagozatos 

hallgatója. 

Jelentkezés: A versenyre kizárólag elektronikus úton lehet jelentkezni a Szervező 

weboldalán - https://ludevent.uni-nke.hu/event/410/   

 

A Verseny célja, hogy inspirálja és támogassa a versenyzőket napjaink kiberproblémáinak 

megoldására.  

A verseny témái a következők: 

- egészségügyi kiberbiztonság 

- okos közlekedés kiberbiztonsága  

- villamosenergetikai rendszerek adatvédelme és kiberbiztonsága  

- okosváros/okosotthon adatvédelme és kiberbiztonsága  

- mesterséges intelligencia, adatvédelem és biztonság  

- kibertámadások elleni védekezés 

A Verseny résztvevői 

A verseny során a megjelölt témakörökhöz illeszkedő ötleteket feldolgozó csapatok 

alakulnak (5-7 fő/csapat, melybe a verseny kezdetekor osztják be a jelentkezőket a 

szervezők), amelyek a versenynapok alatt üzleti modellt dolgoznak ki és az alapján termék 

vagy szolgáltatás ötletek készülnek, majd ezeket a záró nap végén 3-5 percben mutatják 

be a zsűrinek. A csapatok a Versenyt megelőzően a felkészüléshez szükséges műszaki 

információkat, tájékoztatást kapnak a Szervezőtől. A Verseny időtartama alatt üzleti a 

Szervező  és közreműködő Partnerei által biztosított mentorok segítségével szakmai 

támogatásban részesülnek a csapatok. 

 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/410/


A Verseny menetrendje 

A Szervező weboldalán — https://ludevent.uni-nke.hu/event/410/ — elérhető program 

szerint valósul meg. A változtatás jogát a Szervező fenntartja. 

A Verseny elbírálása 

A Szervező  és a Partnerek képviselői alkotják a 4-6 fős szakmai zsűrit, amely a nyertes 

csapatot szakmai szempontok alapján kiválasztja. A résztvevők elfogadják, hogy a zsűri 

döntése egyéni, szubjektív értékelési szempontokat is figyelembe vehet és a döntése nem 

támadható meg és nem kifogásolható. 

Nyeremény 

A versenyen résztvevő csapatok mentorálásban részesülnek, illetve egyetemi 

inkubátorprogramokba és kutatási műhelyekbe kerülve további támogatással 

dolgozhatnak az ötletek megvalósításán.   

A Szervezők fenntartják a jogot arra, hogy további nyereményeket biztosítsanak az általuk 

kiválasztott csapat(ok) részére. 

A jelentkezés és részvétel szabályai 

● A Versenyre a jelentkezés önkéntes és ingyenes. 

● A jelentkezők a Versenyre történő regisztrációjukkal elfogadják és magukra 

nézve kötelezőnek ismerik el a jelen Verseny- és részvételi szabályok rendelkezéseit. 

● A Versenyen való részvétel nem jogosítja fel a résztvevőt semminemű költségtérítés 

– beleértve pl. utazási költségeket, kieső munkaidőt – vagy díjazás igénylésére. 

● A résztvevők tudomásul veszik, hogy a Verseny nyertesének kiválasztása a szakmai 

zsűri kizárólagos hatáskörébe tartozik és kijelentik, hogy a zsűri döntését feltétel nélkül 

elfogadják. 

● A Versenyen a résztvevők csak érvényes regisztráció birtokában vehetnek részt.  

● A résztvevők elfogadják, hogy időbeli korlátozás nélkül bizalmasan kezelik a 

Szervezőtől a Verseny során kapott információkat és teljes körűen betartják a 

Szervező által adott információbiztonsági utasításokat. 

● Bármilyen technikai, szervezési vagy bármely más természetű akadály esetén 

a Szervező fenntartja a jogot a helyszín, az időpontok és/vagy a Verseny időpontjának 

megváltoztatására. Erről a Szervező valamennyi regisztrált csapatot/résztvevőt a 

jelentkezéskor az jelentkezési űrlapon megadott e-mail címen megfelelő időben értesíti. 

Szellemitulajdon jog védelme 

A versenyen fejlesztett megoldások szellemi tulajdonjoga a résztvevőké. Résztvevők a 

regisztrációval elfogadják, hogy bizalmasan kezelik és semmilyen módon nem használják 

fel a Verseny résztvevői, illetve a résztvevő csapatok által bemutatott, vagy a Verseny során 

egyéb módon tudomásukra jutott ötletet, megoldást, alkalmazást, vagy ezekkel kapcsolatos 

információkat. 

Felelősség korlátozása 

 

A Versenyen résztvevők tudomásul veszik, hogy a verseny kizárólag online térben zajlik. 

A résztvevők személyes kontaktálásáért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. 

https://ludevent.uni-nke.hu/event/410/


A Versenyen résztvevők tudomásul veszik, hogy a Versenyen kidolgozásra kerülő 

prototípus kizárólag saját és olyan személyek szellemi tevékenységének eredménye, akik 

korlátozásmentesen hozzájárultak a megoldás jelen Versenyben történő kidolgozásához. 

A résztvevők kijelentik és tudomásul veszik, hogy a Versenyen megtervezésre, 

megalkotásra, fejlesztésre és bemutatásra kerülő prototípus eredeti és az semmilyen 

módon nem sérti harmadik felek szellemi vagy ipari tulajdonjogait, törvényes érdekeit. 

Kijelentik, hogy bizalmasan kezelik és semmilyen módon nem használják fel a Verseny 

egyéb résztvevői és a résztvevő csapatok által bemutatott, vagy a Verseny során egyéb 

módon tudomásukra jutott ötletet, megoldást, alkalmazást, vagy ezekkel kapcsolatos 

információkat. 

Szervező semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha bármely csapat - nyilatkozata 

ellenére - megszegi az abban foglaltakat. Amennyiben a részvevők a Nyilatkozatban vagy 

jelen dokumentumban foglaltakat megsértik, a Szervezőnek jogában áll az érintett 

résztvevőt és csapatot kizárni a Versenyből, amely a nyertes csapat esetén azt jelenti, hogy 

a Szervező jogosult a kihirdetett eredményt visszavonni és más nyertest hirdetni. 

Adatvédelem 

A Versenyhez kapcsolódó adatok kezelésével kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatást a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapja tartalmazza (https://www.uni-

nke.hu/adatvedelem). 

Záró rendelkezések 

A jelentkezők tudomásul veszik, hogy jelen dokumentumban szereplő szabályok a magyar 

jog az irányadó. A szabályokkal, vagy a Versennyel kapcsolatosan felmerülő jogvita 

esetében a budapesti bíróságok illetékességét ismerik el. 

 


