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A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán belül létrehozott TATA Kiválósági 

Központ Információtechnológiai Tanszéke (SZIE GTK TKI ITT: 

http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3) pályázatot hirdet az alábbi keretfeladat megoldására 

a 2010-es Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat eseményeként az InnoHow Kft., mint fődíj-szponzor 

támogatásával: 

A http://miau.gau.hu/fadn URL mögött látható online szolgáltatás mintájára, az alábbi 

(http://miau.gau.hu/temp/apeh/) forrásanyagból ki kell alakítani egy egytáblás adatbázist. 

További minták: http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=i06 

http://miau.gau.hu/miau2009/index_tki.php3
http://miau.gau.hu/fadn
http://miau.gau.hu/temp/apeh/
http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=i06


A pályázat célja 

 Stratégiai szinten a közhasznú adatvagyon-gazdálkodás gondolatvilágának, s ennek elvárásait 

a XXI. század technológiai lehetőségei szerint kiszolgálni képes OLAP-megoldásoknak, az erre 

épülő tény-alapú szakpolitizálást segítő online/offline adatbányászati alkalmazásoknak 

népszerűsítése.  

 Operatív szinten fontos cél a minőségi, precíz, önellenőrzésre törekvő egyéni és csapatmunka 

napi rutinba való beépítésének katalizálása, a kreativitást középpontba helyező ITT-didaktika 

potenciális Hallgatókkal, partnerekkel való megismertetése (http://miau.gau.hu/myx-

free/index_career.php3).  

 Üzenet szinten: A versenykiírás egy virtuális közbeszerzési eljárásként is felfogható, melynek 

keretében a kiíró (megrendelő) a pályaművek (=objektumok, ajánlatok) előre definiált 

(monitorozható) mutatószámai alapján dönt a szubjektivitás matematikai minimalizálását 

szem előtt tartva. Vagyis a pályázók átélhetik a verseny keretében, milyen is egy ideális 

közbeszerzési folyamat, mely tapasztalat több mint üzenet értékű kellene, hogy legyen 

társadalmi szinten. 

 Más megközelítésben: a pályázat keretében megoldandó feladat kiindulási állapota számos 

részmegoldást tartalmaz, melyek értelmezése, ellenőrzése, korrekciója jól szimulálja egy 

munkamegosztás keretében készülő projekt logikáját, vagyis a megrendelő-beszállító, főnök-

beosztott viszonyok szimulációját. 

Pályázók köre  

Bárki korra/nemre/állampolgárságra/képzettségre való tekintet nélkül, (elsődlegesen középiskolások, 

egyetemisták), egyének és/vagy csapatok, akik számára a közhasznú adatvagyon napi szintű 

használata (vö. házi feladatok, önálló feladatok, szakdolgozatok, versenytárselemzések, jövőkutatás) 

magától értetődővé teszi, hogy a fent jellemzett adatbázist lényegében maguknak készítik. 

A pályázat nyelve 

A pályaműveket kizárólag és teljes mértékben magyar nyelven kell elkészíteni. 

A pályázat terjedelme és formája 

A pályaművek terjedelme nem korlátozott.  

A pályaművek szerkezete 

A bírálati szempontra vonatkozó nyilatkozatok listája képezi a pályaművek lényegét, melyet minden 

nyilatkozati elem tekintetében ennek bizonyítását segítő dokumentáció támogathat (pl. feltárt hibák 

száma az előmunkálatokban = 1234 rekord, bizonyítás = a megnevezett rekordszám önálló táblázata, 

benne az egyes rekordok forrásának tételes megadása, ill. a hiba mikéntjének megnevezése) 

http://miau.gau.hu/myx-free/index_career.php3
http://miau.gau.hu/myx-free/index_career.php3


A pályázat díjazás 

Az első helyezett és a (a szervezők egyedi felajánlásai alapján) különdíjra érdemesek díja egy ingyenes 

részvételi lehetőség az InnoHow Kft által szervezendő Adatbányászati/hasonlóságelemzési/OLAP-

technológiai kurzuson/képzésen, mely sikeres vizsga esetén a szervező certifikátjának kiadásával 

zárul.  

A pályázat értékelése 

Minden pályamű egyetlen összevetésben vesz részt, tehát nincsenek korosztályos, egyéni/csapat 

szekciók. Csak a végső teljesítmény számít, s bármilyen segítség, technológia, háttértámogatás 

igénybe vehető ennek szabványos dokumentálása mellett.  

A kiértékelés alapja a pályaművek alább megadott szempontok alapján elért egymáshoz viszonyított 

szempontonkénti helyezései és egy erre telepített hasonlóságelemzés, mely automatikusan hirdet 

győztest, ill. holtverseny esetén sorsolás dönt: (vö. 

http://mnvh.hu/ptPortal/index.php?mod=news&action=showNews&newsid=11761&lang=hu). Az 

alábbi szempontok szerinti sorrendet az ITT-szakértői állapítják meg a pályaművek összevetése 

keretében. 

Értékelési szempontok 

 minél több legyen a feldolgozott primer adat (a pályázó nyilatkozata és a zsűri ellenőrzése 

alapján) 

 minél kevesebb legyen a feldolgozatlan primer adat (a pályázó nyilatkozata és a zsűri 

ellenőrzése alapján) 

 minél több legyen a helyesen felismert adat (a pályázó nyilatkozata és a zsűri ellenőrzése 

alapján) 

 minél kevesebb legyen a redundáns adatsor (a pályázó nyilatkozata és a zsűri ellenőrzése 

alapján) 

 minél kevesebb legyen a tévesen rögzített adat (a pályázó nyilatkozata és a zsűri 

ellenőrzése alapján) 

 minél több legyen az előmunkálatokban feltárt hiba (a pályázó nyilatkozata és a zsűri 

ellenőrzése alapján) 

 minél nagyobb legyen az önellenőrzési nézetek száma (a pályázó nyilatkozata és a zsűri 

ellenőrzése alapján) 

 minél részletesebb legyen a fejlesztési napló (a pályázó nyilatkozata és a zsűri ellenőrzése 

alapján) 

 minél magasabb szintű legyen az adatbázis technológiai kiszolgálása (a pályázó nyilatkozata 

és a zsűri ellenőrzése alapján) 

 minél több legyen a hasonlóképpen feldolgozható forrás-URL (adatvagyon) katalóguselem 

száma (a pályázó nyilatkozata és a zsűri ellenőrzése alapján) 

 minél több adekvát meta-adat (dimenzió) legyen jelen rekordonként (a pályázó 

nyilatkozata és a zsűri ellenőrzése alapján) 

 minél több hasznos nézet legyen előállítva és ezek hasznossága szövegesen bemutatva (a 

pályázó nyilatkozata és a zsűri ellenőrzése alapján) 

http://mnvh.hu/ptPortal/index.php?mod=news&action=showNews&newsid=11761&lang=hu


 minél meggyőzőbb legyen a megoldás prezentációja („OLAP-Megasztár”: a zsűri és a 

szereplők élő show-műsora keretében elbírálva) 

 (a pályázóknak jogában áll 1-1 értékelési szempontot javasolni, pl. saját erősségük 

kiemelésére, ill. az esetlegesen kihagyott, triviális értékelési szempontok pótlására…) 

Kommunikáció 

Minden regisztrált versenyzőnek (mindegy, hogy a versenyző egy egyén vagy egy több fős csapat) 

joga van 3 kérdést feltenni, melyek anonim módon nyilvánosságra kerülnek a válaszokkal együtt, 

vagyis minden pályázó minden értelmező kérdést nyomon követhet (vö. közbeszerzés). A kérdéseket 

a leadás pillanatáig fel lehet tenni. A válaszokat 24 órán belül adja meg az ITT a 

http://miau.gau.hu/myx-free/1palyazat oldalon. 

Regisztráció 

Minden egyes, a kiírási feltételeket vállaló versenyegységnek (egyénnek vagy csapatnak) regisztrálnia 

kell. Csapat esetében értelemszerűen csak egy regisztrációra van szükség egy regisztrációs díj 

megfizetése mellett. A regisztráció határideje: 2010.06.30. Regisztrációs díj átutalással fizetendő. 

Értéke: bruttó 2.000 HUF. (inkl. 25% ÁFA) Bankszámla szám: 10300002-10501571-49020016 (MKB) A 

regisztráció vissza nem vonható, a díj nem jár vissza, de természetesen pályaművet nem kötelező 

leadni. A regisztrációs űrlap az alábbi címen tölthető ki: http://miau.gau.hu/myx-free/1palyazat, s 

csak a regisztrációs díj megfizetésével együtt érvényes. A befizetéskor az átutalás 

közleményrovatában a jelentkezési lapon megadott publikus felhasználói nevet (nick) fel kell 

tüntetni. 

Leadási határidő 

A kész pályaműveket 2010. 09.12. 24.00-ig a miau@miau.gau.hu email-címre (egyetlen állományba 

tömörítve, vagy az egyetlen tömörített állomány - ZIP- letöltési helyének megadásával) kell leadni, 

ahol a levél tárgya „APEHDB” legyen. A hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő a tételes hiány 

jelzésétől számított 72 óra. A hiánypótlás a kész pályaművekkel azonos módon adható le online. A 

hiánypótláskor a teljes (kiegészített) pályaművet kell tömörítve leadni. A korábbi pályamű a 

hiánypótlással törlésre kerül. 

Konferencia 

A pályaműveket a versenyzők 2010.09.24-én, Gödöllőn mutathatják be egy nyilvános konferencia, 

vagyis a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozat keretében, mely végén egyben az eredményhirdetésre 

is sor kerül, ahol az előértékelés mellé a prezentációk keretében elért rangsor alapján a 

hasonlóságelemzési futtatás élőben hirdet győztest.  

Publikáció 

Minden (a feladat megértését tükröző) pályamű (inkl. előadás-PPT, dokumentáció) a versenyt 

követően a http://miau.gau.hu/myx-free/1palyazat oldalon oktatási céllal közhasznúan publikálásra 

kerül, ill. a prezentációkról és a zsűri véleményéről videó-felvétel készülhet, melynek vágott verziója 

multimédia tananyagként felhasználásra kerülhet ennek tartalmi és technikai minőségétől függően. 

http://miau.gau.hu/myx-free/1palyazat
http://miau.gau.hu/myx-free/1palyazat
mailto:miau@miau.gau.hu
http://miau.gau.hu/


Versenysorozat - jövőkép 

A kiírók az első verseny tapasztalatainak értékelése után további, hasonló célú és logikájú versenyek 

kiírását tervezik, melyek megalapozhatják az érintettek innovációs karrierjét, hiszen a pályaművek és 

a pályázók továbbajánlásra kerülnek az adott téma kapcsán releváns piaci és közigazgatási partnerek 

felé. 

Támogatók 

http://miau.gau.hu/myx-free/index_career.php3 

 InnoHow Kft.(díjat adó szponzor) 

 RIIRCORE konzorcium 

 GIK Kft. 

 InnoSkart Alapítvány 

 Innospin Kft. 

 CREW-PA Kft. 

A kiírást követően a támogatók és a díjak köre tovább bővülhet és erről természetesen tájékoztatjuk 

Önöket… 

http://miau.gau.hu/myx-free/index_career.php3

