
PROAStartUp workshop program 
/versenyszabályzat/ 

 
 
A Prosperis Alba Kutatóközpont Nonprofit Kft. (továbbiakban: PROA) és az Óbudai Egyetem Alba Regia 
Műszaki Kar „PROAStartUp workshopot” (problémamegoldó és startup ötletgeneráló műhelyt) szervez 
székesfehérvári középiskolás diákokból álló csapatoknak (3-4 fő).  
A Workshopon a jelen versenyszabályzatban foglaltak szerint lehet részt venni. A Workshopra a jelen 
versenyszabályzatban foglaltak az irányadók. 
 
I. Részvételi feltételek: 
 
I.1. A Workshopon kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel (a 
továbbiakban: Jelentkező): 

a) a http://startup.amk.uni-obuda.hu oldalra feltöltött regisztrációs (vagy jelentkezési) 
űrlappal, a feltöltött hozzájáruló nyilatkozattal, a kisfilm feltöltésével, a versenyszabályzat 
elfogadásával lehet, és 
b) a 2019/20-as tanévben valamely székesfehérvári középfokú oktatási intézménynek a 9-13. 
évfolyamos tanulója, valamint a jelentkezési űrlapon megnevezett középiskolás diákokból álló 
3-4 fős csapat tagja (akár egy intézményből, akár több intézményből is lehetséges csapatot 
összeállítani), 
c) elfogadja jelen, a http://startup.amk.uni-obuda.hu weboldalon található 

versenyszabályzatot. 
 

I.2. A Jelentkező a jelentkezés benyújtásakor köteles a valóságnak megfelelő adatokat megadni, és 
ezeket aktualizálni, amennyiben bármely adat tekintetében változás következik be. A valótlan és 
hiányos adatszolgáltatás a jelentkezés érvénytelenségét és a Workshopból történő automatikus, 
előzetes értesítés nélküli kizárást vonja maga után. A jelentkező székesfehérvári középiskolás 
diákokból álló csapatoknak minimum 3 főnek, maximum 4 főnek kell lennie, különben nem érvényes a 
csapat jelentkezése. 
 
II. A Workshop részletei: 
 
II.1. Jelentkezés kezdete: 2019. szeptember 17., 14.00 órától 
       Jelentkezési határidő: 2019. október 11., 23.59 óráig. 
A jelentkezéseknek a fenti két időpont között (a határnapokat is beleértve) kell beérkezniük a 
megadott címre. A 2019. október 11. napját követően beérkezett jelentkezések nem érvényesek, így a 
Workshop további részében nem vesznek részt, azokat a Szervezők megsemmisítik. 
 
II.2 A Workshop program három részből – előválogató (online), felkészülés a workshopra, workshop – 
áll, és 2019. november 8-ig tart. 
 

II.2.1. Az előválogatás a beküldött kisfilmek alapján történik. A továbbjutásról egy szakmai zsűri 
hozza meg a döntést, amelynek eredményéről a jelentkezők 2019. október 16-án (szerdán), 
16.00 óráig kapják meg az értesítést. A továbbjutott csapatok vesznek részt a felkészülésen, 
valamint a startup workshopon. A Szervezők az előválogatót követően, 2019. október 17-én 
a http://startup.amk.uni-obuda.hu oldalon teszi közzé a workshopra bejutó 10 csapat nevét. 

 
II.2.2. A workshopra bejutott csapatok 2019. október 21. napján 16.00 órakor az Óbudai 
Egyetem Alba Regia Műszaki Karán (8000 Székesfehérvár, Pirosalma utca 1-3.) személyesen 
találkoznak a sorsolás útján kiválasztott coachokkal, akik az 1-1,5 órás előzetes felkészülés és 
a workshop ideje alatt segítik a diákok munkáját. A csapatok és a coachok ezt követően nem 
találkozhatnak a workshopig, mert ez kizárást von maga után. A felkészítő foglalkozáson 
minden döntőbe jutó jelentkezett csapatnak és a tagoknak kötelessége részt venni. 
Amennyiben a csapat és teljes létszámban a tagjai az előre egyeztetett időpontban nem jelenik 
meg, úgy a Szervezők jogosultak kizárni a Workshopból. 
 
II.2.3. A PROAStartUp workshop 2019. november 8-án, pénteken, 14.00 órától 20.00 óráig a 
Hiemer-ház Báltermében (8000 Székesfehérvár, Oskola utca 2-4.) kerül megrendezésre.  
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A program menete: 
1-es szakasz (40 perc): Csapatmunka a COACH vezetésével - a hozott probléma, fejlesztendő 
terület megvizsgálása, átalakítása megoldandó feladattá. 
2-es szakasz (40 perc): Csapatmunka a COACH vezetésével – a kreatív ötletek fejlesztése. 
3-as szakasz (40 perc): Csapatmunka a COACH vezetésével – a kiválasztott ötlet startup üzleti 
modellbe történő átültetése. 
4-es szakasz (10 perc): Csapatmunka a COACH vezetésével – felkészülés a startupötlet 
bemutatására. 
5-ös szakasz: az ötletek bemutatása csapatonként 5 percben.  
A Workshopon bemutatott startup ötletek elhangzását követően a zsűri elvonul értékelni, 
majd bejelenti a végső sorrendet. 

 
II.3. A Workshopon a Jelentkezők kizárólag csapatban indulhatnak. 
 
II.4. A Workshopon a csapatok értékelését zsűri végzi, melyet a zsűri tagjai közül kikerült elnök vezet. 
A Szervezők fenntartják a jogot a zsűri összetételének, létszámának megváltoztatására. 
 
II.5. A „PROAStartUp workshop” programból kiesik, aki(t): 

a) az előre meghatározott, vagy a legfeljebb egyszer módosított időpontban bármilyen, a 
Szervezőknek fel nem róható okból nem jelenik meg; 
b) a Szervezők megítélése szerint a Workshopon alkalmatlan állapotban vagy a Workshophoz 
méltatlan öltözékben történő megjelenése miatt a Szervezők kizárnak; 
c) a Szervezők a Workshop program bármely részéből (előválogató (online), felkészülés a 
workshopra, workshop) tanúsított tűrhetetlen magatartása miatt, így különösen más 
jelentkezőkkel szemben tanúsított sértő, durva, trágár megnyilvánulása – és annak felszólítás 
ellenére történő folytatása miatt kizárják; 
d) a Szervezők az I.2. pontban meghatározott okból, a jelentkezéskor történt hiányos adatok 
megadása miatt, illetőleg személyes adatai törlésének kérése, vagy a hozzájáruló nyilatkozat 
visszavonása miatt kizárnak. 

 
III. A Workshop általános szabályai: 
 
III.1. A Workshopra kizárólag a Jelentkező jelentkezhet, saját nevében. Ez alól kivételt képez a kiskorú 
Jelentkező, akinek jelentkezési lapja csak a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatával együtt 
érvényes. 
 
III.2. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy a program részeit más időpontban tartsák meg. 
 
III.3. A Szervezők fenntartják maguknak a jogot, hogy döntésük alapján a workshopra bejutott, ám azon 
bármilyen okból indulni nem tudó (pl. kizárás, betegség stb.) Jelentkező helyett a zsűri választása 
alapján az előválogatás során kiesett másik Jelentkezőt visszahívjon. 
 
III.4. A jelentkezés hiányossága/hibája (pl. pontatlan cím megadás, névelírás stb.) miatt felmerült 
károkkal kapcsolatban a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak. 
 
III.5. A jelentkezéssel együtt feltöltött kisfilmmel kapcsolatban jogdíj követelés nem merülhet fel. A 
jelentkező semmilyen követeléssel nem élhet adatai megjelenését illetően a személyiségi, illetve egyéb 
jogok tekintetében a Szervezőkkel szemben. 
 
III.6. A jelentkező tudomásul veszi, hogy a „PROAStartUp workshop” program helyszínein, a szakaszok 
lebonyolítása során a Szervezők képviselőinek, alkalmazottainak mindennemű utasítását, kérését, 
útmutatását követni köteles, mely kizárólag a Workshop sikerének érdekeit szolgálja. 
 
III.7. A jelentkező köteles tartózkodni a Workshop Szervezőinek és szponzorainak személyének 
(cégének), tulajdonosának, illetve termékeinek és szolgáltatásainak arculatát, hírnevét és presztízsét 
közvetlenül vagy közvetve károsan befolyásoló magatartástól vagy egyéb tevékenységtől, így 
különösen erre alkalmas hirdetési célú és egyéb anyagok, felületek készítésétől, nyilvánosságra 
hozatalától. 
 



III.8. A Szervezők a felajánlott díjak tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a győztes ilyen 
igényét jogszabályi keretek között a szolgáltatás fejlesztőjével, illetve forgalmazójával szemben 
érvényesítheti. Amennyiben a díjazottak az előre egyeztett időpontban megszervezett 3 napos külföldi 
tanulmányúton (I. helyezett középiskolás csapat részére) és 1 napos belföldi tanulmányutakon (II-III. 
helyezett középiskolás csapat részére) nem vesznek részt, úgy más díjazásra nem tarthatnak igényt.  
 
III.9. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Workshop program versenyszabályzatot indokolt esetben 
bármikor megváltoztathassa. 
 
IV. Adatvédelem 
 
IV.1. Jelentkező kijelenti, hogy személyes adatainak az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban: Info tv.) megfelelő, a 
Szervező általi kezeléséhez hozzájárul, és az adatszolgáltatása az Infotv. 5. § (1) bekezdés b) pontja 
alapján önkéntes hozzájáruláson alapul. 
 
IV.2. Jelentkező tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervezők személyes adatait – a IV.4. és IV.5. 
pontban foglaltak kivételével - bizalmasan kezeli, azokat indokolatlanul harmadik személy részére ki 
nem adja. Jelentkező tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervezők személyes adatait a Workshopra 
történő jelentkezés, a Workshop lebonyolítása és annak promóciója, kapcsolattartás és panaszkezelés 
valamint a Workshop nyertesének kihirdetése céljából kezeli és felhasználja, ennek körében a 
feltétlenül szükséges esetben és körben harmadik személynek átadja. 
 
IV.3. Jelentkező hozzájárul és engedélyezi, hogy a Szervező személyes adatait a Workshop 
befejezésétől számított egy évig kezelje és felhasználja annak érdekében, hogy azokat a hatóságok felé 
történő igazolás céljából, a következő Workshop promóciójában használja, illetve a következő 
Workshopon és annak promóciós eseményeiről a Jelentkezőt tájékoztassa. Jelentkező egyidejűleg 
hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a tájékoztató leveleket a jelentkezési lapon megadott lakcímére, e-
mail címére megküldje. 

 
IV.4. Jelentkező hozzájárul és engedélyezi a Szervezőnek, hogy a róla készült, valamint a jelentkezési 
lappal együtt beküldött kisfilmet, valamint az eseményeken készített videó-, hang- és 
fotódokumentációt megjelenítse a http://startup.amk.uni-obuda.hu honlapon, valamint a Prosperis 
Alba Kutatóközpont facebook oldalán, illetve az esemény facebook oldalán, valamint a Workshop 
promóciója során nyomtatott és elektronikus sajtótermékekben, plakátokon, audiovizuális 
médiaszolgáltató műsorokban. 
 
IV.5. A Szervezők szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések 
megtartásával történik. A Jelentkező kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a 8000 Székesfehérvár, 
Budai út 45 címre levélben vagy a budavarine.andrea@amk.uni-obuda.hu  e-mail címre írt elektronikus 
levélben jogában áll tájékoztatást kérni a személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti az azokba 
való betekintést, azok helyesbítését, illetve – a jogszabályban kötelezően elrendelt adatkezelések 
kivételével – törlését, továbbá hozzájárulását írásban bármikor visszavonhatja, jogai megsértése 
esetén pedig bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnökéhez 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.) fordulhat.  
 
IV.6. A Jelentkezőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a 
tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet vagy egyéb, az adatkezeléssel 
kapcsolatos jogorvoslattal kíván élni, úgy jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a Ptk. alapján bíróság előtt 
gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke 
segítségét is (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.)  
 
IV.7. Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Workshop ideje alatt személyes adatai törlésének, zárolásának 
kérése, valamint a hozzájáruló nyilatkozat visszavonása a „PROAStartUp workshop” programból való 
kizárásával jár. 
 
IV.8. A Jelentkező bármikor dönthet úgy, hogy a továbbiakban ne keressék meg őt a Szervezők vagy 
annak megbízottja a IV.3. pontban említett módokon, amelyet megtehet a Jelentkező egy lemondó 
nyilatkozat megküldésével a 8000 Székesfehérvár, Budai út 45 címre levélben vagy a 
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budavarine.andrea@amk.uni-obuda.hu  e-mail címre elektronikus úton. A személyes adatok kezelése 
során a Szervezők adatkezelőnek minősülnek. 
 
A Jelentkező – illetve kiskorú esetén törvényes képviselője – jelentkezésével, mint ráutaló 
magatartással kijelenti, hogy a jelen a „PROAStartUp workshop” program versenyszabályzatot 
elolvasta, megértette és elfogadta, így az abban foglaltakat magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. 
 
Székesfehérvár, 2019. szeptember 10. 
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