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1 A versenyről röviden

A verseny neve: Üzleti szabálykészítési verseny (Business Rule Creation Competition)

A verseny szervezője: Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (http://njszt.hu) „Üzleti szabá-
lyok informatikai kezelése” szakmai közössége (Business Rules Hungary).

A szakmai közösség, illetve a verseny honlapja: http://businessruleshungary.hu

Közösségi portál: http://linkedin.com, Group: Business Rules Hungary

A verseny  célja, hogy elősegítse  az  üzleti  szabálykezelő rendszerek (Business  Rule  Management
System, BRMS) használatát, pozitív megítélését, valamint hogy közelebb hozza egymáshoz az üzleti,
fejlesztői és oktatási szférát. 

Az NJSZT által szervezett BRH szabálykészítési versenyre regisztrálhatnak feladatgazdák (feladatot
adók), termékgazdák (BRMS felelősök) és versenyzők. A verseny lehetőséget ad 

➢ a feladatgazdák üzleti döntéshozói számára, hogy döntési problémáikra kész, általuk is érthe-
tő és akár módosítható megoldásokat kaphassanak;

➢ a feladatgazdák üzleti elemzőinek, hogy megismerhessék az üzleti szabálykezelők által nyúj-
tott előnyöket;

➢ a termékgazdáknak (vendoroknak), hogy az általuk támogatott BRMS-t népszerűsítsék;

➢ a versenyzőknek, hogy az értékes nyeremények mellett piacképes tudás birtokába juthassa-
nak, és összemérhessék tudásukat.

A versenyre  2-6  fős  csapatok  jelentkezhetnek.  A feladatokat  különböző  szabálykezelőkkel  kell
megoldani.  A  feladatkiosztás  részleteit  akkor  pontosítjuk,  ha  megvannak  a  termékgazda  és  a
feladatgazda  jelentkezők.  A  feladatspecifikációk  eszközfüggetlenek,  azokat  a  feladatgazdák  és
termékgazdák  együtt  alakítják  ki.  Idén  előreláthatólag  minden  csapatnak  három  feladatot  kell
elkészítenie, három különböző BRMS-sel (IBM ODM, Red Hat JBoss BPM Suite és T-Logic TCPS). 

A versenymunkákat  a  csapatok  három  hétig  készíthetik.  A verseny  döntője egy  hétvégén  kerül
megrendezésre,  lehetőség  szerint  egy  bentlakásos  kúrián.  Itt  a  csapatoknak  meg  kell  védeniük
munkáikat, és különböző módosításokat kell elvégezniük azokon.

A verseny előtt a versenyzők oktatást és egyéb támogatást kapnak a termékgazdáktól.

A versenyen külföldi szereplők is részt vehetnek. A dokumentumok (oktatási anyag, feladatleírások),
elsődleges nyelve az angol. A kommunikáció (pl. konzultációk) nyelve szintén az angol, de ha minden
szereplő elfogadja, akkor lehet a magyar is.

A versenyen személyesen kell részt vennie a feladatgazdának, a termékgazdának és a versenyzőnek
egyaránt (akkor is, ha külföldi!).

Fontosnak tartjuk, hogy a verseny a tanulás szolgálatában álljon, és az elbírálás igazságos legyen. A
versenyt szándékunk szerint évente megismételjük, hosszabb távon.

A verseny szereplői  regisztrációs  díjat  fizetnek,  valamint  munkát  fektetnek  be.  Cserébe reklámot,
megoldást, tudást és elismerést kapnak. Számítunk a támogatásokra!

Tekintettel arra, hogy a versenyt most rendezzük meg először, a szervezők fenntart ják a jogot, hogy a
verseny bizonyos részleteit menet közben dogozza ki. 

Szívesen veszünk minden versennyel kapcsolatos észrevételt, melyet megtehet a közösségi portálon.

http://linkedin.com/
http://businessruleshungary.hu/
http://njszt.hu/
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2 A verseny szereplői

A verseny szereplői:  szervezők, termékgazdák, feladatgazdák, támogatók és versenyzők. A verseny
szereplői megértik a verseny jelen leírását, és betartják a rá vonatkozó részeket. Az NJSZT mint jogi
személy szerződést  köt  a  verseny minden szereplőjével.  Ez azért  fontos,  mert  a  versenyt  teljesen
megbéníthatja,  ha  például  egy  termékgazda  vagy  feladatgazda  kiesik,  illetve  nem  tesz  eleget  a
követelményeknek.  Az  is  nagyban  hátráltatná  a  versenyt,  ha  a  támogató  visszalépne,  vagy ha  a
regisztrált versenyzők nem jönnének el a versenyre. 

A következőkben egyenként megadjuk a szereplők főbb jellemzőit, összefoglaljuk a versenyben betöl-
tött szerepüket, jogaikat és kötelezettségeiket. 

2.1 Szervezők

A verseny szervezői  az  „Üzleti  szabályok informatikai  kezelése” szakmai  közösség tagjai,  őket  a
szakmai közösség választja meg. Ők koordinálják a versenyt, és mindent elkövetnek, hogy a verseny
szereplői érdekeltek és elégedettek legyenek. A szervezők automatikusan a versenybizottság tagjai.

2.2 Termékgazdák

A termékgazda felelős az általa regisztrált szabálykezelő eszközért. A termékgazda jogi személy. Lehet
gyártó, kereskedő, oktató vagy bármilyen cég, amelynek érdeke az eszköz népszerűsítése, reklámo-
zása. 

A termékgazda feladatai a következők (határidőket lásd itt: 4. Események, határidők):

➢ A verseny elején kinyilvánítja regisztrációs szándékát az adott évre (beadja szándéknyilatko-
zatát). 

➢ Együttműködik minden,  döntési  problémát  előterjesztő feladatgazdával,  és segít  a feladat
kialakításában. A cél olyan feladatok létrehozása, amelyek a versenyen kiadhatók, és hasznos
a feladatgazdáknak. Ha a szervezők eldöntik, hogy a verseny ténylegesen elindul (megvan-
nak a feladatok és a szükséges körülmények), akkor a termékgazda közreműködik a felada-
tok véglegesítésében. 

➢ Elérhetővé kell  tennie  egy mintafeladatot  és megoldást  a saját  eszközében,  legkésőbb az
eszköz regisztrálásáig. Ez egy útmutató, és egyben tananyag is a versenyzők, és a verseny
egyéb szereplői számára.

➢ Regisztrálja BRMS eszközét, befizeti a 200e Ft regisztrációs díjat. 

➢ A feladatgazdák által regisztrált minden egyes feladathoz be kell adnia a feladatmegoldás
tervét, valamint a formalizált integrációs teszteket (melyet a feladatgazda adott meg). 

➢ Oktatást és támogatást ad a versenyzők számára, szervezett formában. Fel kell készülnie a
külföldi  versenyzőkre  is  ‒ számukra  angol  nyelven  kell  elérhetővé  tenni  a  szükséges
dokumentumokat, és a támogatást is angol nyelven kell biztosítania.

➢ Az aktuális verseny feladataira és a megoldásaira vonatkozóan titoktartási nyilatkozatot tesz
a verseny előtti időszakra (nem szivárogtatja ki azokat).

➢ A  termékgazda  segíti  a  versenyzőket  a  versenymunkák  elkészítése  alatt,  valamint  a
döntőben.  A verseny lebonyolításához delegálnia kell egy vagy több olyan szakembert, aki
ismeri az összes feladatnak az általa nevezett BRMS-sel való megoldási tervét,  és képes a
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BRMS teljes körű támogatására. A termékgazda képviselője automatikusan a versenybizott-
ság tagja lesz. A versenyen legalább egy fővel személyesen rész vesz (akkor is, ha a termék-
gazda külföldi), és levezényli az ő BRMS-ével készített versenyfeladatok elbírálását.

2.3 Feladatgazdák

A feladatgazdák  adják  a  verseny  feladatait.  A  feladatgazdának  döntés  jellegű  problémája  van.
Feladatgazda lehet bárki (cég vagy magánszemély), akinek szüksége van arra, hogy problémáját üzleti
szabályokkal oldják meg. 

A feladatgazda feladatai a következők (határidőket lásd itt: 4. Események, határidők):

➢ Eljuttatja döntési problémáját a szervezőknek. Ezután a termékgazdákkal és szervezőkkel
együttműködve elkészíti a versenyen kiadható feladatspecifikációt, és annak módosított vál-
tozatát is. Csak a termékgazdák és szervezők által elfogadott feladatot lehet regisztrálni.

➢ A feladathoz integrációs tesztadatokat ad meg, melyet majd a termékgazda formalizál.

➢ Regisztrálja feladatát,  befizeti  az 1m Ft regisztrációs díjat.  Egy feladatgazda több problé-
mát/feladatot is adhat, de minden egyes feladatot külön regisztrálnia kell.  

➢ A verseny előtt és alatt támogatást nyújt a versenyzők részére a feladat megértésére irányuló
kérdésekben. 

➢ Az aktuális verseny feladataira és a megoldásaira vonatkozóan titoktartási nyilatkozatot tesz
a verseny előtti időszakra (nem szivárogtatja ki azokat). 

➢ A feladatgazda segíti a versenyzőket a versenymunkák elkészítése alatt, valamint a döntőben.
A verseny lebonyolításához delegálnia kell egy vagy több olyan szakembert, aki  ismeri a
saját feladatát, és segítséget tud nyújtani a feladatspecifikáció és a fogalmi modell értelmezé-
sében. A feladatgazda képviselője automatikusan a versenybizottság tagja lesz. A versenyen
legalább egy fővel személyesen rész vesz (akkor is, ha külföldi).

A feladatgazda a verseny után megkapja a megoldásokat ‒ a termékgazdák által készített terveket és a
versenymunkákat egyaránt. 

2.4 Versenybizottság

A versenybizottság tagjai: szervezők, termékgazdák és feladatgazdák. A versenybizottság bírálja el a
versenymunkákat.  Minden termékgazda (BRMS képviselő) és minden feladatgazda (feladatot  adó)
automatikusan a versenybizottság tagja lesz regisztrációkor. 

2.5 Támogatók

Szívesen  veszünk bármilyen  támogatást,  felajánlást,  mely lehet  általános  célú  vagy díjhoz  kötött.
Formája lehet  médiaszponzoráció,  pénz,  HW/SW eszköz, licenc,  könyv,  szoftver,  állás,  utazás stb.
Kérjük, hogy a felajánlásokat legkésőbb a döntő előtt egy héttel tegyék meg. Természetesen minél
előbb, annál jobb, de minden felajánlásnak örülünk!

A feladatgazdát kiemelt támogatóként kezeljük.

Az NJSZT-nek,  mint  közhasznú szervezetnek nyújtott  támogatásról  az  NJSZT adóigazolást  ad ki,
amely a cégek esetében költségcsökkentő tényező. 
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A támogatókat a verseny lapján reklámozzuk.

2.6 Versenyzők

A szervezők felhívást adnak ki a versenyzők részére. A versenyre 2-6 fős csapatok jelentkezhetnek. 

A csapat minden egyes tagjának külön regisztrálnia kell  a versenyre. Egy csapat regisztrációs díja
összesen 20 000 Ft, melyet a csapat visszakap, ha bejutott a döntőbe, és azon részt is vesz. 

A versenyzők személyét  illetően mindössze annyi  a kikötés,  hogy nem lehet  „beavatott” személy,
vagyis a feladatról nem lehet semmilyen ismerete a verseny előtt. Erről regisztráláskor nyilatkoznia is
kell.

A csapatok a kiadott  feladatot  egy háromhetes otthoni  munka keretében oldják meg.  Az a csapat,
amely eléri a minimumszintet (lényegében megoldja a feladatot), bejut a döntőbe. A döntőbe jutás
elbírálása  a  versenybizottság  feladata.  A  döntő  egy  hétvégén  kerül  megrendezésre,  melyen  a
csapatoknak módosításokat kell elvégezni az általuk beadott megoldásokon, és be is kell mutatniuk
azt. Az eredményhirdetés közvetlenül a verseny után történik.

A verseny előtt  a  versenyzők minden egyes  BRMS-ből  oktatást  és  támogatást  kapnak,  szervezett
formában. 

A határidőket lásd itt: 4. Események, határidők.

3 A versenyfeladat

A versenyen a csapatoknak a kapott feladatspecifikációk alapján üzleti szabályok beépítésével működő
alkalmazásokat  kell  létrehozniuk.  Várhatóan  minden  csapatnak  három feladatot  kell  elkészítenie,
három különböző BRMS-sel. 

A feladat a feladatgazda üzleti problémája, ő „hozza” a feladatot, ő kapja majd meg a megoldásokat. A
feladatot a termékgazda segítségével a feladatgazda specifikálja. A feladat értelmezésében elsősorban
a feladatgazda, a BRMS használatában pedig a termékgazda nyújt segítséget a versenyzőknek.

3.1 Feladatspecifikáció

A megoldandó probléma egy üzleti döntés támogatása, vagyis olyan, melynek megoldására szabály-
kezelő  rendszer  való.  A versenyen  kiadott  feladat  világos,  egyértelmű  és  megfelelő  nagyságú.  A
feladatspecifikáció eszközfüggetlen.  A feladatnak megoldhatónak kell  lennie az előírt  módon (lásd
3.2).  A feladatspecifikációhoz tartozik egy fogalmi  modell  (UML osztálydiagram),  mely  érthetővé
teszi  a  fogalmakat  (adatokat)  és  az  azok  közti  összefüggéseket  a  versenyzők  és  más  résztvevők
számára, valamint szabványosítja az integrációs tesztadatok megadását is.

A feladatspecifikáció két részből áll: 

➢ Fő feladat: A versenyen alapvetően megoldandó feladat. A jobb értékelhetőség érdekében a
feladat specifikációja többlépcsős.

➢ Módosított  feladat:  Ez alapján a versenyzőknek a döntőben módosítaniuk kell  a verseny-
munkát.
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Figyelem! A versenyen olyan feladatspecifikáció várható, amely nem csupán egy egyszerű igen/nem
választ vár az eredménypanelen. Előfordulhatnak ehhez hasonló kérdések:

➢ Helyesen vannak kitöltve az adatok? Ha nem, akkor adjunk útmutatást a helyes kitöltésre!

➢ Hiányoznak adatok? Ha igen, mutassuk meg, mely adatok hiányoznak!

➢ Az adatok együttállása helyes? Ha nem helyes, hogyan lehetne helyes? 

➢ Mi a szabály esetleges elutasításának oka (akár az egyébként hiányzó adatok mellett is)?

➢ Mi  a  döntés  részletes  magyarázata,  beleértve  a  jóváhagyás/elutasítás  eseteit  is  (akár  az
egyébként hiányzó adatok mellett is)?

A feladatspecifikáció a következő problémákra is kereshet megoldásokat:

➢ A beviteli adatok változását követően a végeredmény esetleges változásának megmutatása;

➢ A szabályok időben folyamatos változásának kezelése;

➢ Többnyelvűség (például  magyar  vagy angol  megjelenítés a párbeszéd-,  adatbevitel-  vagy
eredménypanelen).

3.2 Megoldás (versenymunka)

A versenymunkának tartalmaznia kell  a szabályokat (Rules),  valamint az azokat hívó Java vezérlő
alkalmazást  (Control  Application).  A  vezérlő  alkalmazás  vázát  a  termékgazda  adja.  A  Java
alkalmazásváz (Java Application Frame) minden egyes feladathoz és BRMS-hez letölthető a verseny
honlapjáról a verseny indulásakor. 

Az alkalmazásváz tartalmazza az adatkezelést (Data Handling): a szükséges adatok képernyőről való
bekérését, mentését stb. Az adatokat XML állományban tároljuk. A versenyzőknek el kell készíteniük
a szabályokat (Rules), az alkalmazásban pedig meg kell hívniuk a szabályokat, és realizálniuk kell a
hívás eredményét (Task):

Fontos  tudni,  hogy egy feladat  megoldása  (kód és  szabályok)  az  egyes  BRMS-ek esetében nagy
mértékben különbözhet,  hiszen bizonyos problémákat  egyes  szabálymotorok egyszerűbben,  mások
bonyolultabban,  esetleg  több  szabály  működtetésével,  többszöri  felhívással,  vagy egyáltalán  nem
kezelnek.

 Control Application

 Data Handling

 Task

 Versenyző készíti el

 Rules 
 (Task and BRMS specific)

 Versenyző készíti el

Web Service
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A versenyzők a következőket kapják meg a verseny indításakor minden egyes feladathoz:

➢ Feladatspecifikáció: A specifikáció többlépcsős. A versenybizottság csak megoldott, műkö-
dő feladatrészt értékel. 

➢ Fogalmi  modell:  A  feladat  által  használt  adatok  (fogalmak)  UML  osztálydiagramja.
Tisztázza a szakterületi fogalmakat, segíti a versenyzők, a feladatgazdák és a termékgazdák
közötti kommunikációt. Ez az  osztálydiagram lesz az alapja az integrációs tesztadatoknak,
melyeket a  termékgazda biztosít (a feladatgazda teszteseteinek formalizálásával), és amely
alapján  a  versenybizottság  értékeli  a  munkákat  (magukat  a  tesztadatokat  XML  fájlok
tartalmazzák, melyek konkrét tartalma  termékgazda függő). Az integrációs tesztadatokat a
versenyző nem kapja meg. 

➢ Java alkalmazásváz a feladatspecifikus adatkezelő résszel:  Az  alkalmazás önmagában
működőképes.

A versenyzőknek a következőket kell elkészíteniük a verseny ideje alatt:

➢ Kész  szabály(ok),  valamint  azok  unit  tesztesetei:  A  teszteseteknek  alkalmasnak  kell
lenniük a szabályok értékelésére! 

➢ Kiegészített  vezérlő alkalmazás:  A  termékgazda által  kiadott  vezérlő alkalmazásvázat  a
versenyzőnek ki kell egészítenie. A versenyző dolga a bevitt adatok feldolgozása, a szabá-
lyok  meghívása,  majd  a  szabályhívás  hatásának  érvényesítése  (pl.  adatok  megjelenítése,
információ kiírása, működés befolyásolása), a feladatspecifikációban leírtak szerint. 

➢ Dokumentáció:  A dokumentáció  a  feladat  megoldásának  érthető,  BRMS  függő  leírása.
Fontos, hogy a dokumentáció alapján az üzleti fél könnyen megérthesse, és szükség esetén
módosíthassa a szabályokat! A termékgazda előírhatja a dokumentáció módját. 

➢ Integrációs tesztesetek:  Dokumentációs formában meg kell  adni,  milyen input  adatoktól
milyen eredményt várunk el. A teszteseteknek alkalmasnak kell lenniük annak ellenőrzésére,
hogy az alkalmazás megoldja-e a feladatspecifikációban definiált feladatot! 

Megjegyzések: 

➢ Az,  hogy egy szabály milyen  adatokat  képes  visszaadni  (igaz,  hamis  vagy más  értékek,
feltételek), illetve hogy a szabályhívásoknak (Web Service hívásoknak) milyen mellékhatásai
vannak,  szabálymotor (BRMS) függő.  Úgy kell  összeállítani  a feladatspecifikus kódot és
benne a szabályhívásokat, hogy az megoldja a feladatot.

➢ A versenyt  megelőzően  minden  egyes  BRMS-hez  található  egy  mintafeladat  a  verseny
honlapján. 
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4 Események, határidők

Először áttekintjük a verseny eseményeit,  a határidőket és az érintett  szereplőket.  Az eseményeket
ezután részletezzük.

Esemény Dátum, határidő Érintett szereplők

A verseny meghirdetése (4.1) 2016. május 15. Szervezők

Termékgazda beadja 
szándéknyilatkozatát (4.2)

2016. május 20. Termékgazdák, Szervezők

Felhívás támogatók részére (4.3) 2016. június 1. Szervezők

Feladatgazda előterjeszti döntési 
problémáját (4.4)

2016. július 20. Feladatgazdák, Szervezők

Szervezők eldöntik, indul-e a verseny 
(4.5)

2016. augusztus 1. Szervezők

Termékgazda regisztrálja BRMS 
eszközét (4.6)

2016. augusztus 19. Termékgazdák, Szervezők

Feladatgazda regisztrálja feladatát (4.7) 2016. augusztus 19. Feladatgazdák, Termékgazdák,
Szervezők

Felhívás versenyzők részére (4.8) 2016. szeptember 1. Szervezők

Termékgazda beadja a feladatmegoldás 
terveket (4.9)

2016. szeptember 9. Termékgazdák, Szervezők

Versenyzők regisztrálnak (4.10) 2016. szeptember  16. Versenyzők, Szervezők

Oktatás, konzultáció (4.11) 2016. szeptember  19. 
‒ október 7. (4 hét)

Termékgazdák, Versenyzők, 
Szervezők

Versenymunkák készítése (4.12) 2016. október 10. ‒
október 30. (3 hét)

Versenyzők, Feladatgazdák, 
Termékgazdák

Versenymunkák elbírálása (4.13) 2016. október 31. ‒
november 13. (2 hét)

Versenybizottság

A verseny döntője (4.14) 2016. november 18‒
20. (hétvége)

Versenyzők, Versenybizottság

A következő pontokban részletesen kifejtjük az eseményeket és az érintett szereplők kötelezettségeit.
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4.1 A verseny meghirdetése

Érintett szereplők: Szervezők

A szervezők véglegesítik a verseny leírását (jelen dokumentum), és közzéteszik azt a verseny honlap-
ján.

4.2 Termékgazda beadja szándéknyilatkozatát

Érintett szereplők: Termékgazdák, Szervezők

Minden termékgazda szándéknyilatkozatot küld a szervezőknek, miszerint elkötelezett  a versenyen
való részvételben, és amennyiben a verseny ténylegesen elindul, akkor a megadott határidőre regiszt -
rálja majd BRMS eszközét.

A termékgazdák akkor fognak majd regisztrálni, ha a szervezők eldöntik a verseny indítását.

4.3 Felhívás támogatók részére

Érintett szereplők: Szervezők

A szervezők közzéteszik a „Üzleti szabálykészítési verseny ‒ felhívás támogatók részére” dokumen-
tumot minél több médiában és fórumon. A feladatgazda is támogató.

4.4 Feladatgazda előterjeszti döntési problémáját

Érintett szereplők: Feladatgazdák, Termékgazdák, Szervezők

A feladatgazda eljuttatja problémáját a szervezőkhöz szöveges formában, szükség esetén mellékletek-
kel. A szervezők továbbítják a feladatokat a termékgazdáknak. Az információt titkosan kezelik.

Ezután megkezdődik az egyeztetés a feladatgazdák és a termékgazdák között. Az egyeztetés eredmé-
nyeképpen létrejöhet egy olyan feladatspecifikáció, amely kiadható a versenyen. A termékgazdák és a
szervezők hozzájárulásával majd a feladatgazda regisztrálhatja feladatát.

A termékgazda a  feladatok kialakításával  párhuzamosan már  készítheti  a  megoldás-terveket  (vagy
megoldásokat), megbizonyosodva ezzel a feladatok megoldhatóságáról.

4.5 Szervezők eldöntik, indul-e a verseny

Érintett szereplők: Szervezők

Ezen a ponton a feladatspecifikációk már előrehaladott állapotban vannak, a feladatgazdák és termék-
gazdák tudnak egymásról. 

A szervezők eldöntik, hogy indul-e a verseny. Figyelembe veszik a szándéknyilatkozatot adott termék-
gazdák (a használandó BRMS-ek) számát, a kiadható feladatok számát és minőségét, valamint mérle-
gelnek minden olyan körülményt, amely befolyásolhatja a versenyt. A szervezőknek meg kell bizonyo-
sodniuk afelől, hogy a verseny színvonalas lebonyolítását semmi sem akadályozza.
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4.6 Termékgazda regisztrálja BRMS eszközét

Érintett szereplők: Termékgazdák, Szervezők

Ezen a ponton kész vannak a feladatspecifikációk, melyek elkészítésében a termékgazda segített  a
feladatgazdáknak.  Tudni  lehet,  hogy  mely  termékgazdák  és  feladatgazdák  fognak  regisztrálni.  A
termékgazdák és feladatgazdák regisztrációjának határideje egybeesik. 

Ahhoz, hogy a feladatgazda regisztrálhassa feladatát, a termékgazdáknak és a szervezőknek el kell
fogadniuk azt. A feladatspecifikáció és megoldás követelményei a 3. pontban találhatók.  

A feladatok elfogadása után a termékgazda regisztrál a versenyre. A termékgazda

➢ megköti a szerződést az NJSZT-vel.

➢ elérhetővé teszi a versenyzők és a versenybizottság részére a BRMS azon dokumentációit
(angol nyelven mindenképp), amelyek elegendőek a szoftver megismeréséhez és használa-
tához.

➢ elérhetővé tesz egy mintafeladatot és annak megoldását a saját eszközében. Ez egy útmutató,
és egyben tananyag is a versenyzők, és a verseny egyéb szereplői számára.

➢ a  verseny végéig  biztosítja  a  szabálymotor  elérhetőségét  a  saját  szerverén,  távoli  web-
szolgáltatás hívással.  Biztosítja továbbá a szabályok feltölthetőségét,  valamint a tesztelési
környezetet is.

➢ a feladatokra, megoldás-tervekre, illetve megoldásokra vonatkozóan titoktartási nyilatkozatot
tesz (nem szivárogtatja ki azokat). Ezekről a dolgokról kizárólag privát csatornákon lehet
kommunikálni a versenybizottság tagjaival (összejövetel, email stb.).

➢ befizeti a 200 000 Ft regisztrációs díjat.

➢ regisztráció után automatikusan a versenybizottság tagja lesz.

Megjegyzések: 

➢ Ha egy BRMS-re  több termékgazda  jelentkezik,  akkor  a  jelentkezőknek egyezséget  kell
kötniük. Ez azonban nem valószínű. 

➢ A versenybizottság maximum 3 feladatot tűz ki a versenyre, ennyi  feladatmegoldási terv
beadása elvárható a termékgazdától. 

➢ Ha nincs elég kitűzendő feladat, akkor a termékgazdák hozhatnak (korábban nem publikált)
feladatokat. Erre természetesen nem kell regisztrációs díjat fizetni.

4.7 Feladatgazda regisztrálja feladatát

Érintett szereplők: Feladatgazdák, Szervezők

Ezen a ponton kész vannak a feladatspecifikációk, melyek elkészítésében a termékgazdák segítettek a
feladatgazdának.  Tudni  lehet,  hogy  mely  termékgazdák  és  feladatgazdák  fognak  regisztrálni.  A
termékgazdák és feladatgazdák regisztrációjának határideje egybeesik. 

Ahhoz, hogy a feladatgazda regisztrálhassa feladatát, a termékgazdáknak és a szervezőknek el kell
fogadniuk azt. A feladatspecifikáció és megoldás követelményei a 3. pontban találhatók.  
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A feladat elfogadása után a feladatgazda regisztrálhat a versenyre. A feladatgazda

➢ megköti a szerződést az NJSZT-vel.

➢ a feladatokra, megoldás-tervekre, illetve megoldásokra vonatkozóan titoktartási nyilatkozatot
tesz (nem szivárogtatja ki azokat). Ezekről a dolgokról kizárólag privát csatornákon lehet
kommunikálni a versenybizottság tagjaival (összejövetel, email stb.).

➢ befizeti az adott feladatra az 1 000 000 Ft regisztrációs díjat.

➢ regisztráció után a feladatgazda automatikusan a versenybizottság tagja lesz. 

➢ verseny  után  megkapja  minden  regisztrált  BRMS-sre  a  termékgazdák  által  készített
megoldás-terveket, és az összes versenymunkát (a módosított megoldásokkal együtt).

4.8 Felhívás versenyzők részére

Érintett szereplők: Versenyzők, Szervezők

A szervezők közzéteszik a „Üzleti szabálykészítési verseny ‒ felhívás versenyzők részére” dokumen-
tumot minél több médiában és fórumon. A dokumentum tartalmazza a regisztrált BRMS-ek listáját.
Ennek várható  száma  kettő  vagy három.  Ha  háromnál  több,  akkor  regisztrációkor  minden csapat
kiválaszthat hármat, amellyel dolgozni szeretne. A konkrét feladatokat a verseny indulásakor kapják
majd meg.

4.9 Termékgazda beadja a feladatmegoldás terveket

Érintett szereplők: Termékgazdák, Szervezők

A termékgazda beadja a szervezőknek a feladatmegoldás terveket. A termékgazda

➢ minden feladathoz bead egy megoldási tervet, melyből egyértelműen látszik, hogy a feladat
megoldható.  Természetesen  az  a  legjobb,  ha  bead  egy  mintaszerű,  működő  megoldást,
amelyhez hasonlót a versenyen elvárunk a versenyzőktől (lásd 3.2);

➢ beadja a versenyen kiadandó módosított feladat terveit (vagy megoldásait) is! 

➢ a feladatokat és azok megoldásait titkosan kezeli.

A verseny után minden feladatgazda megkapja a feladatmegoldás terveket, illetve a megoldásokat. 

4.10 Versenyzők regisztrálnak

Érintett szereplők: Versenyzők, Szervezők

A versenyző csapat tagjai regisztrálnak a versenyre. A csapat létszáma minimum 2, maximum 6 fő.

Minden egyes versenyző

➢ megköti a szerződést az NJSZT-vel. 

➢ megadja, melyik csapat tagja, és ki a kapcsolattartó. 

➢ hozzájárul ahhoz, hogy a csapat pályaműve a verseny honlapján mindenki számára elérhető
és letölthető legyen. 
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A kapcsolattartó

➢ befizeti a 20 000 Ft regisztrációs díjat. Ezt az összeget visszafizetjük, ha a  csapat bejut a
verseny döntőjébe (eléri a minimumszintet), és részt is vesz azon.

A versenyzők regisztrációjakor elérhető a regisztrált  (használható) BRMS-ek listája, valamint ezen
BRMS-ek oktatási anyaga. A versenyen várhatóan két-három BRMS indul.  Ha a BRMS-ek száma
háromnál több, akkor a csapatnak nyilatkoznia kell, hogy mely három BRMS-sel akar dolgozni. A
feladatokat a csapatok a verseny indulásakor kapják meg.

Előfordulhat,  hogy egy csapat létszáma a verseny idejére bármilyen okból lecsökken (pl.  betegség
miatt). A csapat akkor indulhat a versenyen, ha a csapatban maradók még mindig eleget tesznek a fenti
elvárásoknak.

4.11 Oktatás, konzultáció

Érintett szereplők: Termékgazdák, Versenyzők

A versenymunkák  készítését  egy oktatási  időszak  előzi  meg,  melyben  a  termékgazda  oktatást  és
konzultációt biztosít a versenyzők számára. Az oktatás és a konzultáció a termékgazda hatásköre, de
azok módjait és időpontjait a versenybizottsággal egyeztetni kell.

Fontos, hogy a csapatnak legyen egy közös tudása ‒ ez elengedhetetlen az együttműködéshez, az igazi
csapatmunka kialakításához és a minőségi munkához. 

A termékgazdának biztosítania kell a versenyzők számára a következőket:

➢ Önálló tanulásra alkalmas tananyag: A tananyag nyelve lehet magyar vagy angol, de a
magyarul nem tudók részére mindenképpen biztosítani kell az angol nyelvű tananyagot. 

➢ BRMS eszközrendszer: A termékgazdának biztosítaniuk kell az oktatási anyag elsajátításá-
hoz a megfelelő eszközrendszert.

➢ Oktatás: Az oktatás módját  a termékgazda szabadon választhatja.  Azonban a távoktatást
mindenképpen biztosítania kell, mert várhatóan az ország különböző területeiről, valamint
külföldről  is  regisztrálnak majd  versenyzők.  Az  oktatás  nyelve  igény szerint  angol  vagy
magyar.

➢ Konzultáció: A konzultáció keretében a  termékgazdának válaszolnia kell a fórumon feltett
kérdésekre a versenyzők regisztrációjától egészen a verseny döntőjének időpontjáig, csapa-
tonként  egy  minimum 4  órás  időkeretben.  A konzultáció  kizárólag  a  verseny hivatalos
fórumán történhet (igény szerint angolul vagy magyarul). A fórumon minden kérdés, problé-
ma látható minden más versenyző számára.

4.12 Versenymunkák készítése

Érintett szereplők: Versenyzők, Feladatgazdák, Termékgazdák, Szervezők

A  versenyző csapatoknak a feladatspecifikáció alapján létre kell hozni a versenymunkát a megadott
határidőre (lásd 3.2). A csapatok kb. három hétig dolgozhatnak, végül fel kell tölteniük a versenymun-
kát a termékgazda szerverére. A feladatok és a szükséges tájékoztató a verseny honlapjáról tölthető le.
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HW/SW körülmények

➢ Windows 7, Java és Web Service futtatására alkalmas (SOA) környezet, melyet a verseny-
bizottság biztosít. 

➢ A termékgazdának biztosítania kell a Rule Engine (BRMS) elérhetőségét, távoli Web Service
hívással. Biztosítja továbbá a szabályok feltölthetőségét, valamint a szabályok unit tesztelési
környezetét is.

A versenyzők segítése

A verseny egész ideje alatt fel lehet tenni kérdéseket, de csak az erre kijelölt publikus fórumon. A
kérdésekre a versenybizottsági tagok hivatottak válaszolni.  

Fontos: Bár a specifikációk a legnagyobb körültekintéssel készülnek, a leírásban esetlegesen előfor-
dulhatnak  hiányosságok  vagy ellentmondások.  Ebben  az  esetben  a  versenyzőnek  a  fórumon  kell
segítséget kérnie. A kérések/kérdések, valamint a válaszok nyilvánosak! 

4.13 A versenymunkák elbírálása

Érintett szereplők: Versenybizottság

A versenymunka elfogadásának feltételeit és az értékelés szempontjait (funkcionális és minőségi
követelmények, pontozás)  külön dokumentum tartalmazza.  Sokkal többet ér egy megoldás, ha a
módosítás nem érinti a feladatspecifikus Java kódot, csak a szabályt!

Egy csapat akkor jut be a döntőbe, ha mindegyik feladat esetén elérte a minimum pontszámot, vagy ha
az egyik feladatmegoldásával kiemelkedő eredményt ért el.

4.14 A verseny döntője

Érintett szereplők: Versenyzők, Versenybizottság

A verseny döntője egy hétvégén kerül  megrendezésre, lehetőség szerint  egy bentlakásos kúrián.  A
részvétel a versenyzőknek és a versenybizottságnak ingyenes, a teljes ellátás biztosított.

A  versenyen  részt  kell  vennie  minden  termékgazdának  és  feladatgazdának,  és  szükség  esetén
személyes támogatást kell adniuk a versenyzők részére a verseny helyszínén. 

A verseny tervezett forgatókönyve: 

➢ Versenymunkák módosítása:  Szombaton 10 órakor a versenyzők megkapják a módosított
feladatokat.  A versenyző  csapatok  szombaton  10  órától  18  óráig  dolgozhatnak  (közben
ebédelési  lehetőség). 18 óráig fel kell  tölteni  a módosított  versenymunkát a termékgazda
szerverére.

➢ Bemutatók, bírálatok: Vasárnap 8 órától 14 óráig

➢ Eredményhirdetés: Vasárnap délután

Versenymunkák módosítása

Egy  módosított  feladatspecifikáció  alapján  a  versenyzőknek  el  kell  végezniük  a  szükséges
módosításokat a versenymunkán.
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A verseny alatt a versenyzők segítséget kaphatnak;  akkor is, ha egyszerűen elakadnak ‒ ez azonban
pontlevonással járhat, melynek mértékét a versenybizottság dönti el.

Bemutatók, bírálatok

Minden csapatnak be kell mutatnia minden egyes feladatának a megoldását (az eredetit és a módosítot-
tat  egyaránt).  Egy  feladat  bemutatására  20  perc  áll  a  csapat  rendelkezésére.  A versenybizottság
lefuttatja a termékgazdák által biztosított integrációs teszteket, és elvégzik a pontozást.

Eredményhirdetés

Az NJSZT BRH ünnepélyes  keretek  között  eredményt  hirdet.  Az  ünnepségen  a  versenybizottság
értékeli a versenyt és kiosztja a díjakat. A legjobb megoldásokat bemutatják a csapatok.

Három féle díjazási kategória van:

➢ „Legjobb csapat”: Egy csapat jobb, mint a másik, ha az összesített pontszáma több. 

➢ „Termékgazda különdíja”: Minden termékgazda kiadhatja ezt a díjat. A díj minden BRMS
esetében ugyanaz kell legyen, hogy ne a konkrét díj legyen a cél! Csak azok a csapatok kap-
hatják meg ezt a különdíjat, amelyek teljesítettek egy összesített alapszintet. 

➢ „Feladatgazda különdíja”: Minden feladatgazda kiadhatja ezt a díjat. A díj minden feladat
esetében ugyanaz kell  legyen, hogy ne a konkrét díj  legyen a cél! Csak azok a csapatok
kaphatják meg ezt a különdíjat, amelyek teljesítettek egy összesített alapszintet. 

A legjobb megoldások elérhetők lesznek a verseny honlapján, feltéve, hogy a feladatgazda ebbe bele-
egyezik. A pályaművekre a GNU/GPL általános licenc vonatkozik:

 http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

A verseny értékelő napjára a verseny összes szereplője hivatalos, beleértve a támogatókat is. Szeretet-
tel várunk minden érdeklődőt, különösen az üzleti döntéshozókat és a sajtók képviselőit!

5 A verseny dokumentumai

A verseny „dokumentum mellékletei” a következők:

➢ Üzleti szabálykészítési verseny ‒ felhívás támogatók részére 

➢ Üzleti szabálykészítési verseny ‒ felhívás versenyzők részére 

➢ Szerződésminta szervező részére

➢ Szerződésminta termékgazda részére

➢ Szerződésminta feladatgazda részére

➢ Szerződésminta támogató részére

➢ Szerződésminta versenyző részére

➢ A versenymunka értékelési szempontjai

http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
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