
Szeretnéd Te fejleszteni az EFOTT appját a T-Systems szakértői csapatával? 

Jelentkezz az EFOTT-T-Systems appversenyre! 

Versenyszabályzat 

 
1.  MI A JUTALOM? 
A győztes pályázó jutalma: 

▪ nettó 1.000.000 Ft (amennyiben a győztes csapatban pályázik, úgy a 
pénzjutalmat egymás között arányosan megosztják) 

▪ EFOTT fesztiválbérlet & szállás 5 fő részére 
▪ Lehetőség a Telekom-T-Systems Gyakornoki Programon való részvételre 

▪ T-Systems nyári Ötletcampuson való részvétel 

Az 5 legjobb ötletet adó pályázó jutalma:  
▪ EFOTT fesztiválkártya 10, 20, 30, 40, 50 ezer Ft értékben 

▪ EFOTT fesztiválbérlet 

▪ Lehetőség a Telekom-T-Systems Gyakornoki Programon való részvételre 

▪ T-Systems nyári Ötletcampuson való részvétel 

2. MIT TARTALMAZZON A PÁLYÁZAT?  

A fejlesztés minél többet tartalmaz a lenti felsorolásból, annál nagyobb eséllyel indul a 
pályázó a versenyen. 

1. Alap applikáció fejlesztés 

▪ felhasználóbarát felület 

▪ magyar és angol nyelvűség 

▪ programtábla 

▪ kedvenc programok mentési lehetősége 

▪ esemény előtti értesítés küldési lehetősége 

▪ fotó filter EFOTT arculati elemekkel 

▪ facebook integráció regisztrációval 

▪ funkcionális és látványtérkép készítése helyszínkeresési lehetőséggel, 
valamint az egyes helyszínekre kattintva felugró információs ablakkal.  

▪ átlátható és szűrhető (pl. színpad, zenei stílus stb.) programok 

2. Design terv 

▪ megfeleljen az EFOTT brand guide-nak 

▪ megjelenjen a T-Systems logója 

▪ mai modern mobilalkalmazás trendnek megfelelő kialakítás 

3. App-pal kapcsolatos minimális elvárások 

1. iOS és Android operációsrendszeren használhatóság 



2. natív applikáció fejlesztése 

3. CMS integráció (a CMS rendszert a T-Systems biztosítja, ehhez kell 
kapcsolódnia a mobil applikációnak) 

4. push képes mobilapplikáció (ezt a CMS már tartalmazza)  

4.   

7. MIT KAP A PÁLYÁZÓ AZ APPFEJLESZTÉSHEZ?  
Az efott.hu/appverseny oldalról letölthetők: 

▪ API leírás 

▪ „mock” API 

▪ EFOTT brandguide 

▪ EFOTT fesztivál látványtérkép 2017  

5. MIK A KÖVETELMÉNYEK?  
1. demo app 

2. forráskód átadása 

3. prezentáció a szóbeli bemutatóhoz 

4. zip fájlban történő átadás  

6. KIK PÁLYÁZHATNAK? 
▪ Egyénileg és csapatban is lehet pályázni, maximum 3 fős csapatban. 
▪ Aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező középiskolások, akik magyarországi közoktatási 

intézményben tanulnak és a pályázat kiírásakor betöltötték 16. életévüket. 

▪ Aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező egyetemisták, akik magyarországi felsőoktatási 
intézményben tanulnak. 

▪ Egy pályázó csak egyénileg vagy egy csapatban indulhat.  
▪ A pályázaton nem indulhatnak a Magyar Telekom Nyrt-nél és a T-Systemsnél dolgozó 

gyakornokok.  
▪ Egy pályázó max. 3 pályázatot adhat be. 
 
7. MI A PÁLYÁZAT LEADÁSI HATÁRIDŐ?  
A pályázatokat tömörített zip fájlként kell elküldeni az appverseny@efott.hu címre legkésőbb 
2018. január 25. 23:59 percig! 

8. MI A VERSENY MENETE? 

ÁLLOMÁSOK FORMAI ÉS TARTALMI FELTÉTLEK HATÁRIDŐ

REGISZTRÁCIÓ & 
PÁLYÁZAT BEKÜLDÉSE

A pályázó a regisztrációkor elfogadja a 
versenyszabályzatot, és nyilatkozik arról, hogy 
az ötletük a közönségszavazás céljából 
nyilvánosságra hozható. 

2018.01.25.



9. MIK AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK?  
1. Pályázati kiírásnak való megfelelés 
2. EFOTT igényeinek megfelelő tartalom 
3. Működőképesség 
4. Megvalósíthatóság  
5. Újdonságtartalom  
6. Design (megjelenés, kialakítás, ergonómia, látvány) 
7. UX (átláthatóság, interaktivitás, könnyű kezelhetőség stb.) 

ELŐSZŰRÉS 1. Azok a pályázatok, amelyek formailag és 
tartalmilag nem teljesítették a pályázati 
kiírást, kizárásra kerülnek. 

2. Az előszűrésen kiválasztott 10 pályázat 
mutatkozhat be a zsűri előtt.

2018.01.26.

ONLINE 
KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS

A kizárásra került pályázatokon kívül minden 
pályázat nyilvánosságra kerül, online voksolni 
lehet a legjobbra az efott.hu/appverseny 
oldalon.

2018.01.31 
– 02.11

ZSŰRIZÉS & 
PREZENTÁCIÓ

1. A zsűrizés alkalmával az előszűrésen 
kiválasztott 10 csapat, illetve egyéni 
pályázó prezentációt (pitchet) tart a zsűri 
előtt. 

2. A zsűri dönt a győztesről, illetve az 5 
legjobb ötletről. A győztes és az 5 legjobb 
pályázó ötletei beépülnek a fejlesztendő 
appba. 

3. A közönségszavazás eredményét a zsűri 
figyelembe veszi, a közönség a zsűri tagja.

2018.02.12.

EREDMÉNYHIRDETÉS Eredményhirdetés az efott.hu/appverseny 
oldalán.

2018.02.12.

SZERZŐDÉSKÖTÉS A T-Systems szerződik a győztessel, amelyben 
a T-Systems megvásárolja a felhasználói és a 
fejlesztői licenseket.  

2018.02.13.

FEJLESZTÉS A T-
SYSTEMS 
MENTORÁLLÁSÁVAL

A győztes pályázó/pályázók a T-Systems 
szakmai csapatának mentorálásával fejleszti 
az appot, tesztelik és feltöltik tartalommal. 

2018.02.13 
– 
2018.04.30.

ÉLESÍTÉS
2018.04.30.

DÍJÁTADÁS A T-Systems vezérigazgatója az applikáció 
élesítését követően, 2018. április 30. után adja 
át a díjakat 

2018. 
05.07.



8. Relevancia. problémamegoldás új ötletek esetében 
 
10. KIK ÉRTÉKELNEK? 
A szakmai zsűri tagjai: 
▪ Árkossy Máté, EFOTT IT vezető 
▪ Krucsó Bálint, partner, T-Systems  
▪ Makrai Patrik, appfejlesztő, Kitchen Budapest (T-Systems innovációs laborja) 
▪ Maszlavér Gábor, EFOTT fesztiváligazgató 
▪ Tápai Tamás, ágazatigazgató, T-Systems  

11. HA KÉRDÉS VAN… 
Az appverseny@efott.hu címre írva lehet kérdezni, a kérdéseket a válaszokkal együtt az 
efott.hu/appverseny oldalán közzétételre. 

12. KIK A VERSENY KIÍRÓI? 

EFOTT Kft. és a T-Systems Magyarország Zrt. együttesen. 

A VERSENYSZABÁLYZAT TOVÁBBI RÉSZLETEI 

13.1 Szerzői jogok 
A pályázók továbbá kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályázati anyag, illetve a 
létrehozott pályamű (a továbbiakban „Applikáció”) vagyoni jogai minden esetben a T-
Systems-et illeti meg, ennek fejében a verseny győztesét, illetve az 5 legjobb ötletet adó 
pályázót az 1. pontban írt jutalom illeti meg. A T-Systems a győztestől teljes körűen 
megvásárolja a felhasználói és a fejlesztői licenseket, vele külön felhasználási szerződést 
köt. A T-Systems az applikáció felhasználási jogát 1 (egy) évre az EFOTT kizárólagos 
használatába adja. 

Az Applikáció  
• nem sértheti mások szellemi alkotásokhoz fűződő jogait 

• nem tartalmazhat piaci forgalomban lévő termékre és szolgáltatásra irányuló burkolt 
vagy nyílt reklámot 

• nem tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve jogszabálysértésre 
irányuló felbujtást 

• nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és 
versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat 
vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, illetve az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvénybe ütköző 
közléseket. 

Jelen versenyszabályzat elfogadásával a pályázó szavatolja, hogy az Applikáció 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, így kifejezetten szavatolja, hogy az Applikáció által esetlegesen 
tartalmazott szerzői vagy iparjogvédelem hatálya alá eső tartalmak tekintetében a szükséges 
mértékű felhasználási jogokkal rendelkezik. A pályázat beadásával a pályázó vállalja, hogy a 
harmadik személyek jogainak megsértéséből fakadó következményekért helytáll. 

2. Adatvédelem 

mailto:appverseny@efott.hu


A pályázó személyes adatainak kezelése és feldolgozása az alábbi személyes adatokra 
terjed ki: Jelentkező neve, e-mail címe, telefonszáma.  

A pályázó a jelentkezéssel kijelenti, hogy megismerte a pályázati felhívásban/
versenyszabályzatban közzétett feltételeket, így tájékozottan hozzájárul ahhoz, hogy 
személyes adatait az EFOTT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
(1134 Budapest, Dózsa György út 150.), továbbiakban: EFOTT Kft és a T-Systems 
Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.) továbbiakban: T-Systems Zrt. 
(továbbiakban együtt: Adatkezelők) a versenypályázat lebonyolítása céljából a személyes 
adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseknek 
megfelelően kezelje.  

A pályázó a jelentkezéssel hozzájárul, hogy személyes adatait az Adatkezelők ajánlatainak 
eljuttatása céljából is felhasználja.  

Adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info törvény”) 5. § (1) a) pontja alapján az 
érintett tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása.  

EFOTT Kft DM célú adatkezelés nyilvántartási száma:  

Az Adatkezelők microsite üzemeltetése és tárhelyszolgáltatás igénybevétele céljából az 
alábbi adatfeldolgozót/adatfeldolgozókat veszik igénybe: 

Adatkezelés időtartama  

Az Adatkezelők a személyes adatokat a hozzájárulás Jelentkező általi visszavonásáig 
használhatják fel a fent említett célokra. A lemondó nyilatkozat átvételét követően a pályázó 
adatait közvetlen üzletszerzés/piackutatás/közvélemény kutatás vagy egyéb ajánlat 
eljuttatása céljából az Adatkezelő nem használja. 

Személyes adatok megismerhetősége  

Az Adatkezelők a pályázó személyes adatait külön törvényes felhatalmazás hiányában 
harmadik személyeknek nem továbbítják. 

Adatbiztonság 

Adatkezelők megfelelő intézkedésekkel védik a pályázó személyes adatait különösen a 
jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy 
megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Adatkezelők a Jelentkező 
személyes adatainak a védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánják biztosítani, kötelesek 
minden olyan védelmi intézkedést megtenni, amelyeknek a költség/ráfordítás igénye és az 
ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással arányban van.  

Adatkezelők szavatolják, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi 
rendelkezések megtartásával történik. Adatkezelők lehetőséget biztosítanak a Jelentkezőnek 
arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy 
helyesbítését az alábbi e-mail címeken: appverseny@efott.hu-n. Ezen kívül a pályázót 

T-Systems Zrt. DM célú adatkezelésének nyilvántartási 
száma:



megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása 
alapján Adatkezelők által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a pályázó bírósághoz 
fordulhat az Info törvényben foglalt feltételek szerint. 

A microsite üzemeltetője és a tárhely szolgáltatója az EFOTT Kft. (székhely: 1134 Budapest, 
Dózsa György út 150. Adószám: 14391738-2-41 Cégjegyzékszám:xxxxxxxxxxx), aki az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló tv. értelmében EFOTT 
Kft adatfeldolgozójaként jár el.  

A pályázó tudomásul veszi, hogy a versenyből való kizáráshoz vezet, ha a verseny 
lebonyolításának céljából kezelt és a lebonyolításhoz szükséges személyes adatai törlését a 
nyeremény átadása előtt kérelmezi.  

Adatkezelés időtartama:  
Az adatkezelők a személyes adatokat a lebonyolítás céljára a versenyprogram lezárásáig, az 
ajánlatadás céljából kezelt adatokat a pályázó hozzájárulásának visszavonásáig 
használhatják fel. 

3.  Egyéb rendelkezések 

▪ A verseny további részletes információi a appverseny@efott.hu címen érhetők el. A 
Kiírók a pályázattal kapcsolatos információt ezen a weboldalon tesz közzé, illetve itt 
tájékoztat az esetleges módosításokról is. 

▪ A 8. pontban írt regisztráció azt jelenti, hogy a pályázó jelen versenyszabályzat 
részvételi szabályait maradéktalanul elfogadta, és magára nézve kötelezőnek ismeri 
el. A pályázó a regisztrációkor továbbá nyilatkozik arról, hogy az ötlete a 
közönségszavazás céljából nyilvánosságra hozható. 

▪ A Kiírók fenntartják a pályázati kiírás, lebonyolítás – részben vagy egészben való –
módosításának jogát, valamint a részvételi feltételek megváltoztatásának jogát. Az 
esetleges változtatások leírása az efott.hu/appverseny weboldalon olvashatók.  

▪ A jelen pályázatra a magyar jog rendelkezései az irányadóak. 

mailto:appverseny@efott.hu

