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Vállalkozz Józsefváros! Versenyszabályzat 

 
 
A verseny kiíró, rendező: 

Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. 
(1084 Budapest, Mátyás tér 15.) 
 
 
A verseny célja: 

 Egyedi elképzeléssel rendelkező meglévő vállalkozások támogatása. 

 A kerület felsőoktatási intézményeiben tanuló hallgatók, akik egyedi ötlettel 
rendelkeznek, vállalkozóvá válásának támogatása. 

 Józsefvárosban állandó lakcímmel rendelkező személyek egyedi ötleteinek a 
támogatása. 

 
A verseny meghirdetésének köre: 

 Józsefvárosi felsőoktatási intézmény hallgatója 

 Józsefvárosban állandó lakcímmel rendelkező személy 

 Gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó 
 
 
Nevezési határidő: 

2019. február 19. – 23 óra 59 perc 
 
 
Nevezési anyag: 

Az ötlet bemutatása:  

 írásos, elektronikus formában, 

 videó anyag elkészítésével. 

A leadott anyagokból megismerhetőnek kell lennie az ötletnek.  
 
 
Mit tartalmazzon a pályázat? 

1. Egy konkrét, jól definiálható és körülhatárolható ötletet. 
2. Egyszerűen és világosan megfogalmazott tervezetet. 
3. 5 ok megnevezése, hogy miért lehetne az ötletet vállalkozássá fejleszteni. 
4. A potenciális fogyasztók jelenleg milyen terméket, szolgáltatást használnak 

jelenleg. 
5. Kifejteni, milyen segítségre lenne szükség az ötlet megvalósításához! 

 
 
Pályázati anyag leadása: 

Elektronikus úton, a Vállalkozz Józsefváros landing page-en található „Elküldöm az 
ötletem” gomb megnyomását követő kérdőív kitöltésével és a pályázat feltöltésével. 
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Pályázat menete, értékelés: 

Pályázatok beküldési határideje: 2019. február 19. – 23 óra 59 perc 
1. A legjobb 12 pályázat kihirdetése: 2019. február 28. 
2. A zsűri, egy személyes meghallgatás keretein belül nyolcra szűkíti a 

jelentkezők számát: 2019. március 12. 
3. A legjobb 8 pályázat kihirdetése: 2019. március 13. 
4. A döntőbe jutott pályázók részt vesznek a verseny előtti, pitch tréningen: 2019. 

március 23. 
5. A 8 legkiemelkedőbb pályázat, egy élő döntőben méri össze az ötletét. A 

pitchek után, a zsűritagok döntenek és a verseny lezárásaképpen eldől, kié a 
legjobb pályázat Józsefvárosban: 2019. március 26. 

 
 
Díjazás 

A Vállalkozz Józsefváros versenye keretein belül, az első három helyezettet díjazzuk 
1. helyezett nyereménye: 1.500.000 Ft 
2. helyezett: 1.000.000 Ft 
3. helyezett: 500.000 Ft 

 
A pénzjutalom mellett, igény szerint, az első három helyezettnek egy éven keresztül 
biztosítunk székhelyszolgáltatást és/vagy részvételt a vállalkozói inkubációs 
programunkban. 
 
 
Eredményhirdetés helye, időpontja: 

H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ, 2019. március 26. 

 
 
A verseny színvonalát és tisztaságát biztosító bizottságok, csoportok: 

 Versenyt Szervező: H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ 

 Zsűri 

A verseny kiírója 2019. január 8-án a versenyfelhívást és versenyszabályzatot 

közzéteszi a nevezésre és annak feltételeire vonatkozóan a www.h13.hu honlapon. 

 

A zsűri tagjai: 

 Min. 4 fő, max. 7 fő 

 Elnöke: Zékány Zoltán 

A zsűrizésben csak azon személyek, vehetnek részt, akik alkalmasak az elfogulatlan, 

korrekt bírálatra. 

 

 

 

http://www.h13.hu/index.php/inkubacios-program/
http://www.h13.hu/index.php/inkubacios-program/
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A Verseny Szervező Bizottság (VSZB)  

Versenyigazgató: Zékány Zoltán 

Tagok: Lukács Áron, Szikora Ráhel 

 

Versenyigazgató feladatai:  

 Kibocsátja a versenyfelhívást. 

 Döntés a zsűrizés során felmerülő vitás kérdésekben. 

 Az eredmények helyes rögzítésének, értékelésének ellenőrzése. 

 Előkészíti a zsűri, valamint az adatfeldolgozás személyi és tárgyi feltételeit. 

 Ügyeli a bírálat helyes lefolytatását, valamint azt, hogy a bírálók ne 

egyeztessék, ne befolyásolják egymás véleményét a bírálat során. 

 A zsűri elnökével és annak tagjaival való kapcsolattartás. 

 Beszerzi az okleveleket, díjakat, gondoskodik az oklevelek kitöltéséről. 

 A verseny igazgatója egy személyben jogosult a versenyben résztvevők 

felé történő hivatalos adatszolgáltatásra – kizárólag az eredményhirdetés 

után. 

 A verseny szakmai irányítása. 

 A verseny tisztaságának, a szabályzat szerint történő lebonyolításának 

garantálása. 

 Gondoskodik a verseny helyszínének biztosításáról. 

 Eredmény kihirdetése. 

 A nyeremény összegével történő elszámoltatás. 

 

A tagok feladatai:  

 A versenyigazgató munkájának segítése, folyamatos szakmai ellenőrzése, 

támogatása. 

 A versenyigazgató személyi javaslatainak megtárgyalása, majd a döntések 

végrehajtásának segítése, ellenőrzése. 

 A Verseny Szervező Bizottságában a vitás kérdésekben a döntéshozatal 

egyszerű szavazattöbbséggel történik, szavazategyenlőség esetén a 

versenyigazgató szavazata dönt. 

 A verseny lezárásáig minden szervező köteles az adatokat kizárólag csak 

a feladata elvégzéséhez használni, kívülálló személy részére kiadott adat, 

vagy információ büntetőjogi következményeket vonhat maga után! 
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A versenyben résztvevők kötelezettségei: 

 Résztvevő személyes adatainak a kezelésére vonatkozó nyilatkozat 

elfogadása 

 Versenyszabályzat elfogadása 

 

Az 1-3. helyezett kötelezettségei: 

 Résztvevő vállalja, hogy létrehozza vagy fenntartja már meglévő gazdasági 

társaságát, vagy egyéni vállalkozását legalább 1 évig, melynek székhelye 

vagy telephelye Józsefvárosban helyezkedik el 

 Résztvevő vállalja a nyeremény szerződés szerinti elszámolását 

 

A verseny lebonyolítása jelen szabályzatban rögzítettek szerint történik. 

 

Budapest, 2019. január 8. 

 

 

  

 Zékány Zoltán 

 versenyigazgató 

 


