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Versenyszabályzat: az Év Szabadúszója Verseny 
 
1. Általános információk 
 
A Talentio Kft. partnereivel együttműködve életre hívta az Év Szabadúszója Versenyt 
(továbbiakban: Verseny).  
 
A Verseny célja, hogy bemutassa a publikumnak a szabadúszók változatos és érdekes világát, 
és népszerűsítse a szabadúszást, mint feladatvégzési formát. 
 
A Verseny lebonyolítására vonatkozóan jelen Versenyszabályzatban foglaltak az irányadók. 
 
2. Szervezők 
 
A Verseny tervezését, szervezését, lebonyolítását és népszerűsítését a Talentio Kft. 
(továbbiakban: Főszervező) partnereivel együttműködésben (továbbiakban együttesen: 
Szervezők) végzi. 
 
A szervezésben a következő partnerek vesznek részt: 

• KÜRT Akadémia Kft., 
• Freelancerblog.hu, 
• Szikra Coworking iroda, 
• Szeretem a Vállalkozásom blog, 
• Womenspiration - inspiráló női programsorozat, 
• Szikra magazinblog, 
• Schönherz Iskolaszövetkezet, 
• Let's Nearshore, 
• Mariclare.hu. 

 
3. Jelentkezési feltételek 
 
A Versenyre minden 18. évét betöltött magánszemély jelentkezhet. A versenyző életkorát a 
Szervező jogosult a nyeremény átadása előtt ellenőrizni. Amennyiben a versenyző nem felel 
meg az életkori elvárásnak, úgy nevezése érvénytelen.  
 
4. Jelentkezés folyamata 
 
A Versenyre jelentkezés a http://work.buzz/azevszabaduszoja honlapon keresztül történik. A 
nevezéshez a work.buzz honlapon érvényes regisztrációval kell rendelkezni. A nevezést a 
work.buzz honlapról kell teljesíteni az ott meghatározott folyamat szerint. 
 
A work.buzz rendszerében végzett regisztrációt követően a rendszer visszaigazolást küld a 
megadott e-mail címre. Célszerű a SPAM mappát is ellenőrizni, a továbbiakra való tekintettel 
pedig beállítani, hogy a szervezők által küldött e-mailek ne spamként kerüljenek 
megjelenítésre. Amennyiben a visszaigazoló email 24 órán belül sem érkezik meg, akkor a 
Főszervezővel kell felvenni a kapcsolatot a hello@work.buzz címen. 
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A nevezés az alábbi feltételek teljesülése esetén érvényes: 
 

Kategória Szempont 
Az év szabadúszója  Valós és ellenőrizhető információkkal feltöltött legalább három 

szakmai tapasztalatot (a work.buzz rendszeren belüli nevén 
referenciát) a nevezésben, amelyet szabadúszóként hajtott végre. 

Az év digitális 
nomádja 

Valós és ellenőrizhető információkkal feltöltött legalább három 
szakmai tapasztalatot (a work.buzz rendszeren belüli nevén 
referenciát) a nevezésben, amelyet digitális nomádként hajtott végre. 

Az év IT 
szabadúszója 

Valós és ellenőrizhető információkkal feltöltött legalább három 
szakmai tapasztalatot (a work.buzz rendszeren belüli nevén 
referenciát) a nevezésben, amelyet IT szabadúszóként hajtott végre. 

Az év 
mompreneurje 

Valós és ellenőrizhető információkkal feltöltött legalább egy szakmai 
tapasztalatot a nevezésben, amelyet vállalkozó édesanyaként hajtott 
végre. A szakmai tapasztalat a work.buzz rendszerben referencia, vagy 
munkahely kategóriában is. Előbbi inkább a rövidebb, projektszerű 
munkák kapcsán javasolt, utóbbi a hosszabb, folyamatos munkavégzés 
kapcsán. 

Az év diákmunkása Valós és ellenőrizhető információkkal feltöltött legalább egy 
munkatapasztalatot a nevezésben, amelyet diákmunkásként hajtott 
végre. A munkatapasztalat felvihető a work.buzz rendszerben 
referencia, vagy munkahely kategóriában is. Előbbi inkább a rövidebb, 
projektszerű munkák kapcsán javasolt, utóbbi a hosszabb, folyamatos 
munkavégzés kapcsán. 

 
A szabadúszó alatt a Szervezők olyan személyt értenek, aki a versenyre nevezett referenciáit 
nem valamely vállalkozás vagy szervezet alkalmazottjaként hajtotta végre. 
 
Mompreneur alatt a Szervezők olyan édesanyát értenek, akinek a versenyre nevezett szakmai 
tapasztalata időszakában volt már 14 évesnél fiatalabb gyermeke.  
 
Diákmunkás alatt a Szervezők olyan fiatalt értenek, akinek a versenyre nevezett 
munkatapasztalata időszakában volt nappali hallgatói jogviszonya felsőoktatási 
intézményben. 
 
A nevezés során rögzített információk nem sérthetik mások vallási, faji, etnikai, nemi, földrajzi, 
identitásbeli, politikai hovatartozását és személyét. Azon versenyzőt, aki ezt a szabályt 
megsérti, a Szervezők felszólíthatják a nevezésben foglalt sértő információk módosítására. 
Amennyiben a versenyző nem változtatja meg nevezését, a regisztrációja automatikusan 
érvénytelennek minősül, és a Szervező törölheti a nevezést. 
 
5. Verseny menete 
 
A Verseny összesen kettő fordulóból áll. A versenyzők öt kategóriában indulhatnak. Egy 
versenyző több kategóriában is nevezhet. 
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5.1. Közönségszavazatok 
 
A közönségszavazatok gyűjtése során a versenyzők a http://work.buzz/azevszabaduszoja 
honlapon keresztül gyűjthetnek szavazatokat. Szavazni a work.buzz oldalon regisztrálva lehet. 
Minden regisztrált egy szavazatot adhat le egy versenyzőre egy kategóriában a verseny teljes 
időszaka alatt. 
Ebből a fordulóból minden kategóriában az első tíz, a nevezési feltételeknek megfelelő 
helyezett kerül tovább a második fordulóba, vagyis azon tíz versenyző, akik csökkenő 
sorrendben a legtöbb szavazatot kapták a nevezésükre. 
 
5.2. Szakmai zsűrizés 
 
A második forduló a szakmai zsűrizés, amely során a szakmai zsűri minden kategóriában a 
bekerült első tíz helyezett közül választja ki a nyertest.  
 
A szakmai zsűri sorbaállítással határozza meg a nyerteseket az alábbi szempontok 
alkalmazásával: 
 

Kategória Szempont 

Az év szabadúszója A feltöltött nevezéséből megismerhető munkája és életvitele alapján 
a leginkább érdemes Az év szabadúszója címre. 

Az év digitális 
nomádja 

A feltöltött nevezéséből megismerhető munkája és életvitele alapján 
a leginkább érdemes Az év digitális nomádja címre. 

Az év IT 
szabadúszója 

A feltöltött nevezéséből megismerhető munkája és életvitele alapján 
a leginkább érdemes Az év IT szabadúszója címre. 

Az év 
mompreneurje 

A feltöltött nevezéséből megismerhető munkája és életvitele alapján 
a leginkább érdemes Az év mompreneurje címre. 

Az év diákmunkása A feltöltött nevezéséből megismerhető munkája és életvitele alapján 
a leginkább érdemes Az év diákmunkása címre. 

 
A zsűrizés első lépéseként a feltöltött nevezés alapján minden zsűritag elvégzi a sorrendbe 
állítást. A sorrend alapján a sorrendben betöltött helyükkel azonos pontszámot kapnak a 
versenyzők, majd a zsűritagok által kiosztott pontszámok összeadásra kerülnek. Az adott 
kategóriában az nyer, aki a legkisebb pontszámmal rendelkezik. Pontegyezőség esetén az 
nyer, aki a több szavazatot szerezte az első fordulóban. 
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A zsűriben a Verseny honlapján feltüntetett tagok vesznek részt. Az eredmény kihirdetése a 
2020. év első negyedévében (a tervek szerint január végéig) megrendezett rendezvényen 
történik. A nyertesek emailben értesítést is kapnak.  
6. Nyeremények 
 
A zsűri által kiválasztott első helyezettek az alábbi nyereményekben részesülnek: 
 

 Az év szabadúszója díj nyertesének díjai 

1.  

Ingyenes részvétel a Kürt Akadémia által felajánlott Design Thinking, Intelligent 
Marketing, SCRUM Master, Product Owner képzések valamelyikén a 2020-as év 
során.  
A nyeremény keretében biztosított képzés a nyertes igényei és az aktuális képzési 
kínálat alapján kerül kiválasztásra. 

2.  A teljes 2020-as évre havi 10 alkalmas belépésre jogosító Hot Desk bérlet a Szikra 
coworking irodába. 

3.  Egy alkalommal ingyenes rendezvényhelyszín biztosítása a Szikra coworking irodába. 
4.  Megjelenés a Freelancerblogon interjúcikkel a 2020-as évben egy alkalommal. 

5.  Megjelenés a Szikra magazinblog, a Szeretem a Vállalkozásom Blog oldalakon egy 
portréval vagy összefoglaló cikkben a 2020-as évben egy alkalommal. 

6.  Ingyenes részvétel a Szeretem a Vállalkozásom blog Online Inspirációs Vállalkozói 
képzésén a 2020-as évben egy alkalommal. 

7.  Ingyenes részvétel félnapos csoportos prezentációs tréningen (a 2020-as évben egy 
alkalommal), amelyet Varga Gyöngyi, kommunikációs szakember vezet. 

8.  Ingyenes részvétel öt alkalmas személyre szabott life vagy business coaching 
programon Szepesi Andrea coach és fejvadász szakemberrel. 

 
 Az év digitális nomádja Díj nyertesének díjai 

1.   Ucon Acrobatics Hátizsák. 
2.  Megjelenés a Freelancerblogon interjúcikkel a 2020-es évben egy alkalommal. 

3.  Megjelenés a Szikra magazinblog, a Szeretem a Vállalkozásom Blog oldalakon egy 
portréval vagy összefoglaló cikkben a 2020-as évben egy alkalommal. 

4.  Ingyenes részvétel félnapos csoportos prezentációs tréningen (a 2020-as évben egy 
alkalommal), amelyet Varga Gyöngyi, kommunikációs szakember vezet. 

5.  Ingyenes részvétel a Szeretem a Vállalkozásom blog Online Inspirációs Vállalkozói 
képzésén a 2020-as évben egy alkalommal. 

6.  Ingyenes részvétel Káosz menedzsment tréningen, amelyet Radnóti Mária, tréner, az 
Év Szabadúszója 2018. közönségdíjasa vezet. 

 
 Az év IT szabadúszója Díj nyertesének díjai 

1.  50.000 Ft-os számítástechnikai/telekommunikációs vásárlási utalvány a Let’s 
nearshore felajánlásából. 

2.  Megjelenés a Freelancerblogon interjúcikkel a 2020-as évben egy alkalommal. 

3.  Megjelenés a Szikra magazinblog, a Szeretem a Vállalkozásom Blog oldalakon egy 
portréval vagy összefoglaló cikkben a 2020-as évben egy alkalommal. 

4.  Ingyenes részvétel félnapos csoportos prezentációs tréningen (a 2020-as évben egy 
alkalommal), amelyet Varga Gyöngyi, kommunikációs szakember vezet. 
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5.  3 alkalmas ingyenes konzultációs lehetőség dr. Körtvélyesi Katalin adótanácsadóval. 
6.  Ingyenes részvétel öt alkalmas személyre szabott life vagy business coaching 

programon Szepesi Andrea coach és fejvadász szakemberrel. 
 
 

 Az év mompreneurje Díj nyertesének díjai 
1.  Megjelenés a Freelancerblogon interjúcikkel a 2020-es évben egy alkalommal. 

2.  Megjelenés a Szikra magazinblog, a Szeretem a Vállalkozásom Blog oldalakon egy 
portréval vagy összefoglaló cikkben a 2020-as évben egy alkalommal. 

3.  Ingyenes részvétel félnapos csoportos prezentációs tréningen (a 2020-as évben egy 
alkalommal), amelyet Varga Gyöngyi, kommunikációs szakember vezet. 

4.  Ingyenes részvétel a Szeretem a Vállalkozásom blog Online Inspirációs Vállalkozói 
képzésén a 2020-as évben egy alkalommal. 

5.  Ingyenes részvétel öt alkalmas személyre szabott life vagy gyerek-coaching 
programon Kiss Lillával, a work.buzz alapítójával. 

6.  Ingyenes részvétel egy alkalommal stílustanácsadáson Ilyés Mónikával. 
 

 Az év diákmunkása kategória nyertesének díjai 
1.  Megjelenés a Freelancerblogon interjúcikkel a 2020-es évben egy alkalommal. 
2.  PS4 játékkonzol csomag a Schönherz Iskolaszövetkezet felajánlásában 
3.  Egy Mentortribe könyv és egy karrier konzultáció Majsai Richárdtól, az Év 

Szabadúszója Verseny 2018. győztesétől 
4.  Megjelenés a Szikra magazinblog, a Szeretem a Vállalkozásom Blog oldalakon egy 

portréval vagy összefoglaló cikkben a 2020-as évben egy alkalommal. 
5.  Ingyenes részvétel félnapos csoportos prezentációs tréningen (a 2020-as évben egy 

alkalommal), amelyet Varga Gyöngyi, kommunikációs szakember vezet. 
 
A szervezők a nyeremények módosításának jogát fenntartják. 
 
7. Felelős szervező 
 
Talentio Kft. 
Székhelye: 7624 Pécs, Rókusalja u. 14. 
Képviseli: Cserneczky Tamás, ügyvezető igazgató 
 
8. Adatvédelmi tájékoztató 
 
A Szervezők a Verseny kapcsán rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési 
jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően kezelik a 
work.buzz honlap adatkezelési szabályzata szerint. 
 
A work.buzz honlap általános szerződéses feltételeinek elfogadása a versenyben való 
részvétel feltétele. 
 
Adatkezelő: Talentio Kft. 
Székhelye: 7624, Pécs, Rókusalja u. 14. 
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9. Kizárások 
 
A versenyben nem vehetnek részt a Szervezők tulajdonosai, munkatársai, az alábbi oldalak és 
Facebook csoportok adminisztrátorai, továbbá az ő a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli 
hozzátartozóik: 

• work.buzz: Talentio Kft., 
• Collectivo Szabadúszó közösség: Collective-Intelligence Kft., 
• KÜRT Akadémia Kft., 
• Szikra Coworking iroda 
• Szeretem a Vállalkozásom blog, 
• Womenspiration - inspiráló női programsorozat, 
• Szikra magazinblog, 

 
10. További információk 
 
A Szervezők a megvalósítás során a változtatás jogát fenntartják. 
A versennyel kapcsolatos információkat a honlap tartalmazza, további információkat a 
hello@work.buzz címen lehet kérni. 
 
 
 


