Student Innovation Challenge
Versenyszabályzat
1. A verseny időtartama
2020. február 7. 8:00 órától 2020. május 6. 24.00 óráig. A versenyszabályzatban megjelölt
minden időpont közép-európai idő (CET) szerint értendő.
2. A verseny szervezője
A HungaroControl Zrt. (székhely: 1185 Budapest, Igló utca 33-35, adószám: 13851325-2-44, a
továbbiakban: versenyszervező vagy szervező) Student Innovation Challenge megnevezéssel
diákversenyt szervez, melynek leírását, a részvétel feltételeit a jelen dokumentáció (a
továbbiakban: játékszabályzat) tartalmazza.
Kapcsolat: verseny@hungarocontrol.hu
3. Díjak
A HungaroControl az 5. pontban leírt döntő során az első három helyezést elért egyéni
indulót vagy csapatot az alább leírt nettó összértékű díjazásban részesíti.
I. helyezett: 300 000 Ft,
II. helyezett: 200 000 Ft,
III. helyezett: 100 000 Ft.
A díjak kiosztását a verseny szervezője határozza meg. A díjak átadása a rendezvény élő
döntőjének záróeseményén, a díjkiosztón történik meg.
4. A részvétel feltételei
A Szervező a versenyre olyan ötleteket, innovatív megoldásokat vár, amelyek a termék- és
szolgáltatásfejlesztésen keresztül az iparág fejlődését, jövőjét szolgálják. Az idei két téma,
melynek keretein belül várjuk a jövőbemutató ötleteket, elgondolásokat mind műszaki, mind
kereskedelmi oldalról a mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségei a légiforgalmi
irányításban, illetve a drónos repüléseket támogató mobil alkalmazás lehetséges funkciói,
szolgáltatásai üzleti modellje (UTM mobil applikáció). E két téma közül egyet kell
kiválasztania a versenyen induló csapatnak. A témán belül a csapat bármeny jelenlegi iparági
kihívást megválaszolhatja, a választott témán belül szabadon bemutathatók innovációs,
fejlesztési ötletek, amelyek az adott terméken vagy szolgáltatásterületen innovatív
megoldást jelentenek, értéknövelő jelleggel bírnak.
A versenyen való részvétel ingyenes, nevezési díj nincs.

A versenyre való jelentkezés (regisztráció) a HungaroControl Zrt. honlapján keresztül
lehetséges, ahol a csapatkapitánynak szükséges magát és a csapattagokat regisztrálni. A
csapatkapitánynak az alábbi adatokat kell megadnia a jelentkezés során:








Csapatnév
Csapatkapitány neve
Csapatkapitány e-mail címe
Csapatkapitány telefonszáma
Felsőoktatási intézmény megnevezése
Szak
Évfolyam

Csapattagok:






Név
E-mail cím
Felsőoktatási intézmény megnevezése
Szak
Évfolyam

Az adatok megadása a verseny zökkenőmentes lebonyolításához, valamint a
kapcsolattartáshoz szükséges.
Az adatkezelésről bővebb információ, valamint az Adatkezelési tájékoztató a verseny
honlapján található.
A regisztráció 2020. február 7. 8:00 órától 2020. február 28. 24:00 óráig tart.
A regisztrációt követően a kidolgozott ötleteket egy maximum 5 oldalas pdf
dokumentumban kell a csapatoknak legkésőbb 2020. április 15. éjfélig
a verseny@hungarocontrol.hu email címre valamennyi értelmezést segítő dokumentummal
(ppt, videó, kód, modell, prototípus, Excel tábla stb.) együtt elküldeni. Egyéb formai
követelmény nincs. Szervező az itt megjelölt határidő után beérkező pályamunkákat nem
veszi figyelembe a verseny során.
A versenyen 1-3 fős csapatok vehetnek részt. A csapatokba az alábbiakban megjelölt, K+F+I
Platformhoz tartozó felsőoktatási intézményekből várjuk a nappali tagozatos BSc., MSc.
képzésben résztvevő hallgatók jelentkezését. A K+F+I Platform tagjai a következő
intézmények: Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem, Debreceni Egyetem, Neumann János Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem,
Nyíregyházi Egyetem, Pannon Egyetem, Széchenyi István Egyetem, Óbudai Egyetem. Az egy
csapatot képező diákoknak nem szükséges ugyanarra a szakra vagy ugyanabba az
évfolyamba járniuk, de ugyanazon intézmény hallgatóinak kell lenniük.

5. A versenyen történő továbbjutás és a döntő menetrendje
Jelentkezési határidő: 2020. február. 28. 24:00 óra
Nyitó nap: 2020. március 5-én azon diákok számára, akik február 28-ig
a www.hungarocontrol.hu/verseny vagy a www.hungarocontrol.hu/challenge oldalon
jelentkeztek, a témák (Remote Tower és UTM) bemutatásra kerülnek a HungaroControl Zrt.
székházában (1185 Budapest, Igló u. 33-35.).
Előszűrés: Szervező 2020. április 15-ig várja a projektet bemutató maximum 5 oldalas pdf
dokumentumokat és valamennyi értelmezést segítő dokumentumot (ppt, videó, kód, modell,
prototípus, exceltábla stb.) a verseny@hungarocontrol.hu email címre. Az előszűrést a
HungaroControl Zrt. témában jártas szakértői végzik.
Az előszűrés folyamán az ötletek innovatív jellege, szakmai, illetve üzleti relevanciája, az ötlet
megvalósíthatósága (pl. technikai) és kidolgozottságának foka számít.
Döntő: A döntő 2020. május 6-án kerül megrendezésre, ahova 5 csapat jut az előszűrést
követően. A csapatoknak 15 perc áll majd rendelkezésükre a projektjük bemutatására. Ezt
követően a zsűri tagjai, illetve a hallgatóság kérdéseket tehet fel a csapatoknak, amelyeket
bármelyik csapattag megválaszolhat.
A csapatokat az alábbi szakmai szempontok alapján pontozza a zsűri a döntőben:





az ötlet innovatív értékteremtő jellege
a koncepció üzleti potenciállal rendelkezik
az ötlet megvalósíthatósága (pl. technikai)
az ötlet kidolgozottsága, a koncepció érthető és világos prezentálása

A kialakult sorrend adja meg a csapatok egymáshoz viszonyított helyezését. Amennyiben
azonos pontszám alakulna ki két csapat között, akkor az a csapat részesül előnyben, amelyik
az „ötlet innovatív értékteremtő jellege” szempontban magasabb pontot ért el. Amennyiben
ezen szempont szerint két vagy több csapat továbbra is azonos pontszámmal rendelkezik, a
szakmai szempontok szerinti pontszámaik az alábbi sorrendben mérvadók:




a koncepció üzleti potenciállal rendelkezik
az ötlet megvalósíthatósága (pl. technikai)
az ötlet kidolgozottsága, a koncepció érthető és világos prezentálása

6.Felhasználás
A versenyre való jelentkezéssel a pályázók tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak,
hogy a pályázatra benyújtott műveik megjelentetési és felhasználási jogai a benyújtást
követően a HungaroControl Zrt.-re szállnak át. Ezzel kapcsolatosan a jövőben semmilyen
követeléssel nem élhetnek a HungaroControl Zrt.-vel szemben.

7. Ügyfélszolgálat
Az esetleges kérdéseket a verseny@hungarocontrol.hu e-mail címre várjuk.

