
 
 

ÚJDONSÁG PÁLYÁZAT 2017. 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

 

Magyarország legnagyobb szárazföldi kikötője, a hajózás és vízi sportok szezonnyitó 

nagyrendezvénye, a Budapest Boat Show 2017-ben újra megszervezi Újdonság 

Pályázatát, mellyel a hazai és külföldi újdonságok, fejlesztések bemutatását kívánja 

segíteni a vitorlás és motoros hajóiparban. 

 

 

KATEGÓRIÁK MELYEKBEN A PÁLYÁZAT MEGHIRDETÉSRE KERÜL: 

 

1. Hajó (vitorlás, motoros, elektromos) 

 

2. Hajózáshoz kapcsolódó termékek (felszerelések, vitorlák, motorok, kiegészítők) 

 

 

PÁLYÁZÓK KÖRE, NEVEZÉSI FELTÉTEL: 

A pályázatra gyártók és forgalmazók jelentkezését várjuk.  

 

1. kategóriában a pályázaton részt vehet minden olyan Magyarországi vagy külföldi 

forgalmazó és gyártó, akinek 2016. január 1. és 2017. február 1. közötti időszakban 

készült el vagy került forgalomba, új vitorlás, motoros vagy elektromos hajómodellje, 

vagy meglévő modelljének továbbfejlesztett, módosított, megújított változata.  

 

2. kategóriában a pályázaton részt vehet minden olyan Magyarországi és külföldi 

forgalmazó és gyártó, akinek van olyan saját gyártású, vagy általa Magyarországon 

forgalmazott terméke, mely a hajózáshoz, hajógyártáshoz kapcsolódik, és 2016. január 

1. és 2017. február 1. közötti időszakban készült el az első darab a termékből, vagy 

került először forgalomba. 

 

 

PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA: 

A pályázat elbírálását egy a Hungexpo Zrt. által felkért független szakmai újságírókból és 

szakemberekből álló bizottság végzi. 

 

A pályázat elbírálásának szempontjai: 

- innováció, újítás jellege, mértéke 

- design 

- minőség 

- környezetvédelemi szempontok a gyártás során 

- használhatóság 

 

A pályázat elbírálásának és a díjazottak kiértesítésének határideje: 

2017. január 6. 

 

 

 

 



PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA: 

A pályázathoz benyújtandó dokumentumokat és pályázati követelményt a mellékelt 

pályázati űrlap tartalmazza.  

 

A pályázati dokumentáció benyújtásának határideje: 2016. december 9. 

 

Módja: 

Elektronikus úton 

boatshow@hungexpo.hu 

tárgy: Budapest Boat Show 2017 - Újdonság Pályázat 

 

 

HELYEZÉSEK, DÍJAK 

 

1. kategória: Hajó 

 

A pályázat keretében 3 díjazott kap lehetőséget újdonságának, fejlesztésének 

díjmentesen, vagy kedvezményes feltételekkel történő bemutatására: 

 

I. helyezett: 

- maximum 300.000 Ft + áfa kedvezményt kap a pályázaton benyújtott hajó 

bemutatásához szükséges kiállítási területre* 

- a nyertes pályamű bemutatása 1/1 oldalban a látogatói kalauzban 

- a kiállítás felvezető kommunikációjában való megjelenés 

- az újdonság bemutatása a kiállítás honlapján külön menüpontban 

- színpadi megjelenés a kiállítás programjában az újdonság bemutatására 

- Budapest Boat Show 2017 – Újdonság Pályázat I. helyezett matrica 

 

II. helyezett: 

- maximum 200.000 Ft + áfa kedvezményt kap a pályázaton benyújtott hajó 

bemutatásához szükséges kiállítási területre* 

- a nyertes pályamű bemutatása 1/2 oldalban a látogatói kalauzban 

- a kiállítás felvezető kommunikációjában való megjelenés 

- az újdonság bemutatása a kiállítás honlapján külön menüpontban 

- színpadi megjelenés a kiállítás idején az újdonság bemutatására 

- Budapest Boat Show 2017 – Újdonság Pályázat II. helyezett matrica 

 

III. helyezett 

- maximum 100.000 Ft + áfa kedvezményt kap a pályázaton benyújtott hajó 

bemutatásához szükséges kiállítási területre* 

- a nyertes pályamű bemutatása 1/2 oldalban a látogatói kalauzban 

- a kiállítás felvezető kommunikációjában való megjelenés 

- az újdonság bemutatása a kiállítás honlapján külön menüpontban 

- színpadi megjelenés a kiállítás idején az újdonság bemutatására 

- Budapest Boat Show 2017 – Újdonság Pályázat III. helyezett matrica 

 

 

2. kategória: Hajózáshoz kapcsolódó termékek 

 

A pályázat keretében 1-3. helyezést hirdetünk.  

 

- a nyertes termékek bemutatásra kerülnek 1/2 oldalban a látogatói kalauzban 

- a kiállítás felvezető kommunikációjában való megjelenés 

- az újdonság bemutatásra kerül a kiállítás honlapján külön menüpontban 

- színpadi megjelenés a kiállítás idején az újdonság bemutatására 

 

 

                                                           
* A hajó kiállításának végösszege nem lehet kevesebb 0 Ft-nál, és a kedvezmény más 

kedvezményekkel nem vonható össze! 

mailto:boatshow@hungexpo.hu


JOGI VONATKOZÁSOK: 

- Kiíró jogosult felhasználni a pályaműveket, változtatás nélkül felhasználni, illetve 

multimédia-eszközön, vagy internetes honlapon megjeleníteni az anyagon 

feltüntetve a pályázót. 

- A pályázó a nevezési lap aláírásával szavatol azért, hogy a beküldött pályamunkák 

saját szellemi alkotásai, valamint nem sértik az európai uniós (beleértve a magyar 

jogrendszert is) törvényeket, etikai normákat vagy harmadik személyek jogos 

érdekeit, szerzői jogait. 

- A fentiek betartásáért a nevező vállalja a büntető- és polgári jogi felelősséget és a 

jogkövetkezményeket. 

- Amennyiben a pályamunkában szerepel létező termék, vagy jogilag védett 

márkajelzés logója, arculati eleme, a pályázat érvényességének feltétele a 

jogtulajdonos írásos hozzájárulása ezek szerepeltetéséhez, másodlagos 

felhasználáshoz 

- A pályázat benyújtásával pályázó fél elfogadottnak tekinti, hogy kiíró nem köteles 

a kiírásban szereplő bírálati szempontok, bírálati eredményben betöltött súlyának 

pontos közzétételére. Kiíró nem köteles továbbá a nyertes és nem nyertes 

pályázatok egyikének esetében sem a részletes, bizottsági bírálati értékelés 

közzétételére. 

 

 

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

 

M. Kiss Bence 

E-mail: boatshow@hungexpo.hu 

Telefon: +361/263-6196 és +3630/571-6855 
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