
 

 

 

SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ 

Önkormányzati nyílt adatok felhasználására támaszkodó hackathon verseny 

 
DATABOOM HACKATHON 

– Használd jól a közadatot! 

24 órás hackathon a Kitchen Budapestben 

címmel került megrendezésre a verseny 2016. április 15-16-án a K-Monitor, a Magyary Zoltán E-

közigazgatástudományi Egyesület és a Kitchen Budapest szervezésében. 

A rendezvény szakmai együttműködő partnere a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács volt. 

A rendezvény fődíját a Holland Nagykövetség biztosította: 2 fő részére részvételi lehetőség a holland soros 

EU elnӧkség programsorozat részeként 2016 júniusában Amszterdamban megrendezendő 

TransparencyCamp Europe 2016 eseményen. Az itteni győztes csapatnak lehetősége lesz megmérettetni 

magát a nemzetközi döntőben Washington DC-ben. 

A helyszínt a Kitchen Budapest (1092 Budapest, Ráday u. 30.) biztosította. A Kitchen Budapest (KIBU) 2007-

ben alakult és a Magyar Telekom támogatásával működik. A KIBU csapata a design, a művészetek és a 

technológia területén alkotó tehetséges fiatalokból áll. Saját projektjeik az ő szaktudásuk, csapatmunkájuk 

és játékos kísérletezésük eredménye. 

A DataBoom Hackathon, az első közadat újrahasznosítási programozói verseny volt Magyarországon, így 

megrendezése egyrészt nagy sikernek mondható, másrészt sok buktatóval járó feladat volt.  

A versenyre programozók, adatelemzők, designerek, illetve helyi önkormányzatban, a közigazgatásban, civil 

szervezetben jártas szakemberek és kutatók jelentkezését vártuk. A szakmai érdeklődés jelentősnek 

mondható, ugyanakkor a feladat, a témakör újdonsága miatt végül 5 csapat indulása vált lehetővé.  

Digitális jelenünkben az adatok olyan használati és csereértékkel bírnak, mint a múlt században az ásványi 

energiahordozók, azzal a különbséggel, hogy ez az erőforrás minden ország számára korlátlan mértékben 

előállítható. Az információs korszak egyik legnagyobb kihívása a nagy adat (Big Data) kezelése, amelynek fő 

irányai a személyi adatok védelme mellett a közadatokhoz való egyenlő hozzáférés protokolljainak 

kiépítése. 

https://www.facebook.com/events/1689822561284709/?action_history=null
http://kibu.hu/


 

 

A nyílt kormányzati adatok szabad újrahasznosítása világszerte nagy erővel indult meg az elmúlt években. 

Az első eredmények – jó és rossz gyakorlatok – már láthatók, míg a „Databoom” elnevezésű 2016. január 

21-én Budapesten megtartott nemzetközi nyílt adat konferencia megállapításai alapján Magyarország 

leszakadása is nyilvánvaló.  

A Databoom Hackathon célja az volt, hogy 3-5 fős csapatok a Helyi téradatok (GIS, BigData), az Átlátható 

helyi költségvetés (Transparent City) és a Helyi közadatok (Smart City) témakörökben mindössze 24 óra 

alatt alkossanak meg olyan digitális alkalmazásokat, amelyek – nyílt hozzáférésű európai uniós, valamint 

helyi önkormányzati adatokra (open data) építve – Magyarországon is alkalmasak lehetnek valós helyi 

lakossági és vállalkozási igények kielégítésére.  

A rendezvény webhelye a következő volt:  

http://databoomhackathon.weebly.com/  

1 Program 
A rendezvény az alábbi program alapján került megrendezésre: 

2016.04.15. péntek 

18:00 egisztráció 

18:20 Kick-off 

18:30 Témák, adatbázisok bemutatása, résztvevők csapatokba szervezése 

19:30 Hack through the night! 

21:30 Pizza, energiaital 

--- work time --- 

2016.04.16. szombat 

08:00 Reggeli kávé, tea, müzli, torna 

--- work time --- 

12:00 Pizza, energiaital 

--- work time --- 

6:00 Pitch 

17:30 Eredményhirdetés 

18:00 Wrap Up 

5 csapat indult a versenyen, ugyanakkor várakozásunkkal szemben a felajánlott javasolt témakörök, a nyílt 

adatok, adatbázisok köre széles lett.  

A versenyre biztosított adatkészletek elérhetősége: 

- https://bitly.com/databoomhackathon 

- api.lechnerkozpont.hu  

http://databoomhackathon.weebly.com/
https://bitly.com/databoomhackathon


 

 

2 Témakörök 
»»Helyi téradatok (GIS, BigData)«« 

Mindennapi életünket meghatározzák a helyhez köthető adatok, információk (melyik a legrövidebb út A-

ból B-be; milyen idő várható a nyaralóm körzetében; hol érdemes boltot nyitni stb). Ezek egy része a 

közigazgatásban keletkezik egy bizonyos célra (születés helye, autónyilvántartás, vállalkozások helye, egyéb 

statisztikák stb.), azonban másra is használható, kombinálható és segítségükkel új információ állítható elő. 

Az okos eszközök és távérzékelési technológiák, valamint a közadat vagyon összekapcsolása ma még egy 

kiaknázatlan terület. A hackathon egy jó alkalom az ezekkel való kísérletezésre, ehhez hozunk téradatokat 

(légifotó, úthálózat, felszínborítás stb.), amelyek jól kombinálhatók más adattípusokkal. 

Kiinduló pontként figyelembe vehető adatforrások: 

 Strukturálatlan téradat, big data, Károly Róbert Főiskola 

 Strukturált téradat, Open Street Map 

 Európai levegőminőségi adatbázis 

»»Átlátható helyi költségvetés (Transparent City)«« 

Az átlátható és részvételi költségvetés kulcsfogalommá vált az elmúlt években a nyitott és jó kormányzás 

terén. Az IMF, az OECD és a Világbank mind támogatja az átlátható és részvételi költségvetést, hiszen 

hozzájárulnak a magasabb minőségű döntéshozatalhoz, magasabb szintű elszámoltathatósághoz és az 

állampolgárok bevonásához. 

Kiinduló pontként figyelembe vehető adatforrások: 

 Pesterzsébet 2015. évi költségvetése 

 Zugló 2015. évi költségvetése 

 Wesel város költségvetési tervezete, 2016 

 Bilbao város 2015. évi költségvetése¶ 

»»Helyi közadatok (Smart City)«« 

A digitalizáció nyomán robbanásszerűen nő a rendelkezésre álló információ, az élet újabb és újabb területei 

válnak az információtechnológia eszközeivel könnyen kezelhetővé és elérhetővé. Mindez nem kerüli el a 

városokat sem. Az okos városnak sok megközelítése lehetséges, de mindegyikben közös a nyílt, szabadon 

újrahasznosítható adatok kiemelt szerepe. A helyi közigazgatás kezelésében lévő adatok, együtt a más 

közigazgatási szervezetek által előállított adatokkal új érték alapjául szolgálhatnak, amennyiben nyílt, 

újrahasznosítható adatként kezelik őket. Új vállalkozások, új munkahelyek jöhetnek létre hozzájárulva a 

városi fejlődéshez. De ugyanennyire fontos, hogy a civil szektor, az állampolgárok is  jobban be tudjanak 

kapcsolódni saját városuk problémáinak megoldásába.  A szabadon felhasználható nyílt adatok az 

állampolgári önállóság megerősödésének eszközeivé is válhatnak. 

 Kiinduló pontként figyelembe vehető adatforrások: 

 Üres fővárosi önkormányzati ingatlanok adatai 

 Smart IX. kerület 

 Debreceni, alsónémedi önkormányzat gazdasági és társadalmi adatai 

  



 

 

3 Zsűri 

A zsűri 7 tagú volt: 

 Gajus Scheltema, holland nagykövet úr; 

 az NHIT két szakértője: Bálint Ákos, Kádár Krisztián; 

 Molnár Szilárd – Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület elnöke; 

 A Lechner Tudásközpont Okos Város Központjának szakértője: Szemerey Samu, urbanista; 

 Krich Balázs, az Origo volt tartalomfejlesztésért felelős vezetője; 

 Máder Miklós, a Magyar Telekom üzletfejlesztési szakértője. 

A rendezvény Facebook oldalán 264 érdeklődő volt, melyek közül 74-en jelezték részvételüket. Végül 

körülbelül 40-50 fő látogatta meg a 24 órás versenyt a két nap alatt. Ki kell emelni, hogy meglepően sok 

fiatal hölgy vett részt a versenyen, illetve a rendezvényen! A csapatok által feldolgozott témakörök a 

következők voltak:  

Témakör Megoldás 

Drop the Bass 
(empty properties)  

Üres önkormányzati ingatlan adatok 
térképen való megjelentetése, 
hasznosításra vonatkozó szolgáltatások, 
applikáció. 

Empty Property Üres önkormányzati ingatlan adatok 
térképen való megjelentetése, vizualizáció. 

Decision History on 
Semantic Web 

Önkormányzati ügyek, döntések közötti 
kapcsolatok kialakítása webes alkalmazási 
felületen. 

Local Open Data 
Index 

Városokra vonatkozó nyílt adatok alapján 
különböző indexek elkészítése, a 
települések ezek szerinti rangsorolása. 

Our Pocket Zugló Város Önkormányzat éves 
költségvetésének infografikai ábrázolása. 

A versenyt a budapesti önkormányzati üres és kategorizált ingatlanok hasznosítására a lakosságnak, a 

vállalkozásoknak és az önkormányzati döntéshozóknak javasolt szolgáltatás nyerte (Drop the Bass csapat). 

A díjat Gajus Scheltema, holland nagykövet úr adta át: 



 

 

 
Fotó: Bogdán Réka 

  



 

 

4 Fotók a hackathonról 
Az adatbázisok bemutatása az első napon: 

 
Fotó: Bogdán Réka 

 
Fotó: Bogdán Réka 



 

 

 

A verseny: 

 
Fotó: Bogdán Réka 

 
Fotó: Bogdán Réka 



 

 

 
Fotó: Bogdán Réka 

 
Fotó: Bogdán Réka   



 

 

A verseny eredményeinek prezentációja: 

Drop the Bass 

 
Fotó: Bogdán Réka 

 
Fotó: Bogdán Réka 



 

 

Empty Property 

 
Fotó: Bogdán Réka 

Decision History on Semantic Web 

 
Fotó: Bogdán Réka 

 



 

 

Local Open Data Index 

 
Fotó: Bogdán Réka 

  



 

 

Our Pocket 

 
Fotó: Bogdán Réka 

  



 

 

A zsűrizés: 

 

 
Fotó: Bogdán Réka 



 

 

 
Fotó: Bogdán Réka 


