
Anyagleadási feltételek

A Leader of The Year kategória TOP10 versenyzőknek egy 4 különböző anyagot magában foglaló pályamunkát 

szükséges leadniuk, amelyet a beérkezést követően a független szakmai zsűri pontoz.



A pályamunkák leadásának időszaka a 2022-es évben: 2022.10.17-30.



A versenyben való maradáshoz hiánytalan és határidőre leadott pályamunkára van szükség, ellenkező esetben

a versenyző kiesik a Leader of The Year megmérettetéséből.



 Egy előre elkészített, kitölthető PDF (sablon dokumentum) hiánytalan kitöltése, az abban megfogalmazott 
kérdések megválaszolásáva

 Egy professzionális portréfot
 Egy maximum 3 perces videó, melyben meghatározott kérdést szükséges megválaszolni, a vállalkozói 

szellem értékelési szempont keretein belü
 Egy maximum 3 perces videó, melyben 2 meghatározott kérdét szükséges megválaszolni, a stratégiai 

irányok értékelési szempont keretein belül



A pályamunkák leadása, egy előre elkészített űrlap segítségével lehetséges, amelyet a versenyzőkkel

személyesen osztunk meg, a további szükséges anyagok mellett.



A pontozásért felelős független, szakmai zsűrit az egyes értékelési szempontok 6 kiemelkedő személye képviseli. 



2022. október 31. és november 13. között a független szakmai zsűri értékeli a beérkezett  
pályamunkákat, céljuk pedig nem a helyezések megállapítása, hanem a TOP10-es listák TOP3-ra értékelése.



Minden zsűritag az általa felügyelt értékelési szempontban adhat 0,1,2 vagy 3 pontokat az egyes  
versenyzők pályamunkájának, a zsűritaghoz tartozó részterületeire. 



Például: Galambos Márton (Forbes), mint a vállalkozói szellem értékelési szempont felelőse, a pályamunkának  
csak az erre irányuló részterületeit értékeli (pályamunka dokumentum vállalkozói szellem  
része, a vállalkozói szellemre vonatkozó videó).



Így minden versenyző, minden zsűritagtól 0,1,2 vagy 3 pontban részesülhet,  
ezek összesítése pedig a kategóriánkénti TOP3 listákat (még nem helyezések) eredményezi. Akik ezt követően 

egy személyes meghallgatáson vesznek részt a zsűri színei előtt, aminek eredményeképpen alakulnak ki

a helyezések.



*A Digitalizációs különdíjra a digitalizációért felelős zsűritag (Csillag Péter)  
önállóan 3 projektet emel ki és állítja fel a TOP3 listát. Ebben az egy díjazási kategóriában nincs pontozás.

A pályamunka tartalma

A beérkezett pályamunkákat a független szakmai zsűri, az alábbiak szerint értékeli:




