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SZENTKIRÁLYI „DIVAT” TEHETSÉGPROGRAM 

Részvételi Szabályzat 

 

A Szentkirályi Magyarország Kft. elkötelezett a kortárs magyar divat és a jövő nemzedék 
tehetséges divattervezőinek támogatása mellett. Ennek érdekében Szentkirályi „Divat” 
Tehetségprogram („Tehetségprogram”) néven meghirdeti a kiemelkedő fiatal divattervezők 
támogatását és szakmai fejlődését elősegítő pályázatát. A pályázatban szakmai partnerként az 
MDDÜ Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a 
továbbiakban: „MDDÜ") vesz részt. A pályázaton való részvétel feltételei az alábbiak: 

1. A Tehetségprogram meghirdetője a Szentkirályi Magyarország Kft. (székhely: 1117 
Budapest, Gábor Dénes u. 4. C. ép. 5. em.; cégjegyzékszám: 01-09-717667; adószám:	
13079026-2-44). 
 

2. A Tehetségprogram szakmai partnere az MDDÜ Magyar Divat & Design Ügynökség 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 
15-23.; cégjegyzékszám: 01-10-049808; adószám: 26338972-4-41.; csoportos adószám: 
17782517-5-41). 

 
3. A Tehetségprogram nyertes tervezője lehetőséget kap a jelen Részvételi Szabályzat 17. 

pontjában foglaltak szerint a Milánóban 2023. január 31. – február 02. között 
megrendezésre kerülő MILANO UNICA elnevezésű szakmai vásáron történő 
részvételre. 

 
4. A Tehetségprogram időszaka 2022. október 26. napjától 2023. február 02. napjáig tart.  
 
5. A Tehetségprogramban való részvételre minden 18-25 év közötti, felsőoktatásban vagy 

felnőttképzés keretében Magyarországon vagy külföldön divat- és textiltervezés 
szakirányon tanuló vagy a képzést már elvégzett magyar állampolgár személy 
jelentkezhet.   

 
6. Egy személy kizárólag egy jelentkezéssel vehet részt a pályázaton. 

 
7. Tehetségprogramban való részvételre jelentkezni a 

https://www.szentkiralyi.hu/tehetsegek oldalon található jelentkezési lap kitöltésével 
és a jelentkező eddigi, divattervezéssel kapcsolatos tevékenységét bemutató, női 
és/vagy férfi kollekciót magában foglaló portfólió megküldésével lehet. A portfólió 
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keretében a pályázó elkészült munkáinak megjelenítése szükséges, a portfólió részét 
képezi továbbá egy maximum 1 oldalas motivációs levél, amely tartalmazza a pályázó 
bemutatkozását, előzetes tanulmányait és egyéb eredményeit, valamint céljait. A 
portfólió pdf vagy jpeg vagy ppt formátumban, 10 MB fájlméretig küldhető meg. 
Jelentkezni a jelentkezési lap és a portfólió tehetsegprogram@szentkiralyi.hu e-mail 
címre történő megküldésével lehet. 

 
8. Jelentkezni kizárólag hiánytalan, valós adatokat tartalmazó jelentkezési lappal és 

portfólióval lehet; a hiányos vagy valótlan adatokat tartalmazó jelentkezések kizárásra 
kerülnek. 

 
9. A Tehetségprogramban való részvételre való jelentkezés időtartama: 2022. október 26. 

00:00 órától 2022. november 14. 23:59 óráig tart.  
 
10. A Tehetségprogramban nem vehetnek részt a Szentkirályi Magyarország Kft., a 

Magyarüdítő Forgalmazó Kft., valamint az MDDÜ munkavállalói és ezen személyek Ptk. 
8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, valamint a jelen 
Részvételi Szabályzat 11. pontjában a Bírálóbizottság tagjaiként felsorolt személyek Ptk. 
8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.  

 
11. A pályázatokat egy 4 tagú Bírálóbizottság bírálja el, melynek tagjai:   

 
• Balogh Levente, a Szentkirályi Magyarország Kft. elnöke 
• Forintos-Szűcs Anita, az MDDÜ Magyar Divat & Design Ügynökség Nonprofit 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság általános vezérigazgató-helyettese  
• Maróy Krisztina, a GLAMOUR Magazin alapító főszerkesztője  
• Dobos Emese, kutató, fenntarthatósági divatszakértő  

 
A Bírálóbizottság elnöke Balogh Levente. 

12. A Bírálóbizottság a döntés meghozatalánál a fiatal tervező eddigi, divattervezés 
területén elért eredményeit, ill. kitűzött céljait, valamint a benyújtott portfólió 
egyediségét, eredetiségét, megvalósíthatóságát, piaci relevanciáját, versenyképességét 
és minőségét értékeli.  

 
13. A Bírálóbizottság döntését a beérkezett érvényes pályázatok elbírálását követően nem 

nyilvános ülésen hozza meg, amelyről jegyzőkönyv készül. 
 

14. A Bírálóbizottság az érvényesen pályázók közül összesen 3 (három) fő arra érdemes fiatal 
tervezőt választ ki, akik ezt követően részt vesznek a nagyközönség számára 
meghirdetett közönségszavazáson, amelynek végeredményeképpen dől el, hogy ki nyeri 
el a Tehetségprogram keretében biztosított eseményen történő részvételi lehetőséget. 
A közönségszavazáson résztvevő 3 kiválasztott tervező személyének bejelentése 2022. 
november 25-ig a https://www.szentkiralyi.hu/tehetsegek oldalon történik meg. 

 
15. A közönségszavazáson részt vevők az általuk legtehetségesebbnek tartott tervezőt a 

https://www.szentkiralyi.hu/tehetsegek weboldalon történő szavazás keretében 
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támogathatják szavazatukkal. Egy e-mail címről egy szavazat adható le; az azonos e-mail 
címről történő többszöri szavazást a rendszer nem fogadja el. A közönségszavazás 2022. 
november 28. 00:00 órától 2022. december 11. 23:59 óráig tart. 

 
16. A közönségszavazáson legtöbb szavazatot elnyert tervező személyének, így a 

Tehetségprogram nyertesének bejelentésére 2022. december 15-ig a 
https://www.szentkiralyi.hu/tehetsegek oldalon és/vagy sajtótájékoztatón kerül sor, aki 
nyertességével jogosulttá válik a Tehetségprogram keretében biztosított divat 
szakirányú, nemzetközi szakmai vásáron történő részvételre. 

 
17. A Tehetségprogram meghirdetője lehetőséget biztosít a nyertes tervező részére a 

Milánóban 2023. január 31. – február 02. között megrendezésre kerülő MILANO UNICA 
elnevezésű szakmai vásáron (a továbbiakban: esemény) történő részvételre. A 
nyeremény az esemény részvételi díján felül magában foglalja az utazási és szállás 
költségeket is. Az utazási költségek keretében a Tehetségprogram meghirdetője a 
Budapest-Milánó, illetőleg Milánó-Budapest útvonalon repülőgéppel, turistaosztályon, 
1 db feladott és 1 db kézipoggyásszal történő utazást, valamint a milánói reptérről a 
szálláshelyre történő transzfert, míg a szállás költségek keretében 4* szállodában 
félpanziós ellátással történő megszállását téríti. Az esemény helyszínére történő utazás 
és a helyszínen tartózkodás esetleges egyéb feltételeinek (különösen utasbiztosítás, a 
fentebb nem részletezett utazási költségek, az esemény ideje alatt az ott-tartózkodással 
felmerülő egyéb költségek) biztosítása a nyertes tervező kizárólagos felelőssége. 

 
18. Amennyiben a nyertes tervező nem tud részt venni a jelen Részvételi Szabályzat 17. 

pontjában meghatározott eseményen, úgy helyette a közönségszavazáson második 
legtöbb szavazatot kapott tervező válik jogosulttá az eseményen való részvételre. Abban 
az esetben, ha a közönségszavazáson második helyet elért tervező sem tud részt venni 
az eseményen, helyette a közönségszavazáson harmadikként végzett tervező lesz 
jogosult az eseményen való részvételre. 

 
19. Abban az esetben, ha a jelen Részvételi Szabályzat 17. pontjában meghatározott 

esemény online esemény keretében kerül megtartásra, a nyeremény kizárólag a 
részvételi díjat foglalja magában. 

 
20. Abban az esetben, ha a jelen Részvételi Szabályzat 17. pontjában meghatározott 

esemény bármely okból kifolyólag semmilyen formában sem kerül megtartásra, úgy a 
nyeremény az esemény pótlása, illetőleg a következő évi esemény keretében vehető 
igénybe. 

 
21. További nyereményként a Tehetségprogramon nyertes, valamint 2. és 3. helyezést elért 

tervezők számára az MDDÜ egy alkalommal konzultációs lehetőséget biztosít  
divattervezői karrierjük előmozdítása érdekében, továbbá meghívást kapnak az MDDÜ 
által 2023-ban rendezett szakmai programokon való részvételre.  

 
22. Ezen túlmenően a Szentkirályi Magyarország Kft. saját honlapján (www.szentkiralyi.hu), 

valamint social media felületein megjelenést biztosít a Tehetségprogramon nyertes, 
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valamint a 2. és 3. helyezést elért tervezők számára divattervezői munkásságuk és eddigi 
eredményeik bemutatására.   

 
23. A Tehetségprogram meghirdetője ezúton is hangsúlyozza, hogy a nyeremények nem 

jelentenek készpénzben történő támogatást. 
 

24. A Tehetségprogram meghirdetője kizárja a felelősségét a 
https://www.szentkiralyi.hu/tehetsegek weboldalon rajta kívülálló okokból történt 
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, 
ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy a hiba okát mielőbb feltárja, ill. megszüntesse. 

 
 Budapest, 2022. október 26.  

 


