


Fogalom: A vállalkozói inkubátorház olyan létesítmény

(vagy működési terület), amely közös

szolgáltatásokat, üzleti-szakmai segítséget biztosít

kezdő vállalkozások számára, általában a piaci ár

alatt, hozzájárulva egy adott területen a vállalkozások

fejlesztéséhez és új munkahelyek teremtéséhez.

Vállalkozói Inkubátorházak Szövetsége:

 25 regisztrált tag országszerte

 Javarészt önkormányzati támogatással jöttek létre,

működésüket tekintve non-profit alapon.



Ötletgazda és fenntartó: 
Budapest Józsefváros Önkormányzata

Inspiráció és találkozóhely - Többfunkciós 
közösségi intézmény

• Szabadidős és kulturális közösségi színtér

• Vállalkozásfejlesztési és start up programok

• Vállalkozói inkubációs program

• Coworking office







Komplex szolgáltatás a fiatal vállalkozók és vállalkozni 

vágyók számára.

Szakmai háttér, tanácsadás
• Vállalkozásindítási tanácsadás

• Könyvelés, adózás tanácsadás

• Pályázatírás

• Üzleti terv írás

Forrásszerzés
• Mikrohitel és Józsefvárosi Kamattámogatási Program

a BVK partnerségében

• Pályázatok

Programok









Jelentkezés módja:Pályázat üzleti tervvel

Korosztály: 18-40 év közöttiek

Inkubációs Időszak: 1+1 év

Mivel segítünk?
• Irodai infrastruktúra

• Szakmai programok

• Üzleti mentorálás



A Program célja: 

• A fiatalok vállalkozóvá válásának, vállalkozóvá nevelésének, 

valamint a pályakezdők öngondoskodásának  segítése. 

• A Vállalkozó Inkubációs Programban résztvevő vállalkozások 

hosszú távon Józsefvárosban tudjanak működni. 

A pályázat kiválasztási 

szempontjai: 
• A „zsokéra fogadj,  ne a lóra” elv

• a pályázó felkészültsége, 

személyisége 

• a pályázat (üzleti terv) tartama, 

kidolgozottsága
• az üzleti ötlet életképessége, 

innovatív mivolta

Várható eredmények:
• Évente megközelítőleg 12 

fő kap helyet a H13 

Vállalkozói Inkubációs 

Programjában

• A résztvevő vállalkozások 

józsefvárosi 
székhelyűek/kötődésűek, 

vagy azzá válnak



Tudnivalók: 

• 62 munkaállomás – jelenleg teltház

• Havonta közösségi program

• Tárgyalóhasználat

• Terembérlés

• Bar13 (ebédmenü, kávézó, catering)

• Ping-pong, csocsó, darts
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Véleményeink és tapasztalataink:

• Önkormányzati támogatású/fenntartású közösségi 

irodák térnyerése?

 Folyamatos megkeresések más önkormányzatoktól.

• Önkormányzat céljai?

 Új vállalkozások megjelenése a kerületben 

(adóbevételek),

 Hallgatók vállalkozóvá válásának segítése,

 Kapcsolattartás a kerületi vállalkozókkal,

 Kerület vonzóbbá tétele vállalkozásoknak és civileknek 

egyaránt.









Zékány Zoltán
Szakmai igazgató


