
Jelentkezési feltételek

A DÍJ CÉLJA
Minden szakmának az egyik legfontosabb feladata a minél magasabb színvonalú utánpótlásának a felépítése, segítése, 
ösztönzése, így nincs ez másként a hazai ingatlanpiacon sem. Többek között ezért is tartja kiemelten fontosnak az Indotek 
Group és a Portfolio Csoport, hogy az idei évben is, immáron harmadik alkalommal, odaítélje az Év Ingatlanpiaci Tehet-
sége Díjat annak a tehetséges fiatal szakembernek, aki értékteremtésével idén is maradandót alkotott az ingatlanpiacon. 
Az Indotek Group, valamint a Portfolio Csoport célja a díjjal, hogy inspirálja mindazon tehetséges fiatalokat, akik elhivatot-
tak a munkájuk iránt és teljesítményükkel szeretnének valós értéket teremteni. Ismer valakit a munkahelyén, aki megfelelő 
jelölt lehetne a díjra? A díjra Ön is jelölheti munkatársait, szakmai partnereit, amennyiben úgy érzi, hogy a jelölt munkája és 
tevékenysége kiemelkedő. 

A DÍJ TARTALMA
A díjat az Indotek Group és a Portfolio Csoport közösen ajánlja fel. A magas presztízsű szakmai elismerést jelentő díj 
mellett a győztes szakembernek a Portfolio.hu lehetőséget biztosít egy kiemelt interjúra, melynek keretében a nyertes 
tehetség részletesen mesélhet a szakmában végzett munkásságról és piaci meglátásairól.

TOVÁBBI NYEREMÉNYEK
A Portfolio.hu VIP jegyet biztosít a hazai ingatlanszakma egyik legfontosabb eseményére a „Shortlist”-re kerülő négy jelölt 
számára, akik így részt vehetnek a 2022. szeptember 15-én megrendezésre kerülő Property Investment Forum 2022 konfe-
rencia és networking eseményen. 

A DÍJRA VALÓ JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
• A díjra olyan 18 és 40 év közötti, az ingatlanpiacon, vagy azzal szorosan összefüggő szakmai területen (pl. finanszírozás, 

HR, IT, marketing stb.) dolgozó szakember jelentkezését várjuk, aki mindennapi munkájával értéket teremt a szakmában. 
• Lehetőség van olyan munkahelyi kolléga jelölésére is, aki a fent említett feltételeknek megfelel. 
• Jelentkezési határidő: 2022. szeptember 7. 
• A jelentkezés leadásakor a pályázatnak tartalmaznia kell a jelentkező vagy a jelölt elmúlt évben nyújtott színvonalas 

szakmai munkájának bemutatását és rövid szakmai életútját. 
• Jelölés esetén a pályázatnak tartalmaznia kell a jelölő személy nevét, telefonszámát, pozícióját és e-mail címét is. 
• A díjra a jelentkezési/jelölési lap beküldésével lehet regisztrálni. 
• Nem pályázhatnak a Net Média Zrt. és az Indotek Group tulajdonosai, tisztségviselői és munkavállalói. 

A DÍJ ELBÍRÁLÁSA ÉS ÁTADÁSA
• A beadott pályázatok elbírálását az Indotek és a Portfolio szakemberei végzik, akik első körben egy négy fős listát 

állítanak össze. 
• A négy fős listából a Portfolio Property Awards szakmai zsűrije titkos szavazáson választja ki a díj győztesét. 
• A végső győztest a 2022-es Property Investment Forum konferencia végén, a „Díjátadó Gálán” jelentjük be. 

JOGI FELTÉTELEK ÉS TUDNIVALÓK
• A Díj másra át nem ruházható és készpénzre át nem váltható.
• A kiírók fenntartják a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.
• A jelentkezők szavatolnak érte, hogy a pályázat során benyújtott szellemi teljesítményük kizárólagos és nem pályáznak 

olyan produktummal, amely más szellemi teljesítménye. E szavatosság megsértésével kapcsolatosan keletkezett minden 
vagyoni és nem vagyoni kárért, költségért és sérelemdíjért a pályázó felel.

• A jelentkezők benyújtott jelentkezésükkel hozzájárulnak, hogy a Jelentkezési lapon megadott adataikat a Net Média Zrt. és 
az Indotek Group, valamint ezek leányvállalatai kapcsolat-felvételi céllal kezeljék (rögzítsék és felhasználják) olyan módon, 
hogy a megadott adatkezelőkön kívül az adat másnak át nem adható és más célra fel nem használható. Az adatkezelés 
további szabályait a Net Média Zrt. adatkezelési tájékoztatója és az Indotek Group adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. 

Az Indotek Group és Portfolio Csoport által alapított 

AZ ÉV INGATLANPIACI  
TEHETSÉGE 2022 DÍJ 

https://portfoliocsoport.hu/info/adatvedelmi_es_adatkezelesi_szabalyzat
https://www.in-management.hu/adatvedelem/


A jelölt neve:

A jelölt titulusa:

A jelölt jelenlegi cége, foglalkoztatója:

A jelölt életkora:

Mobilszám: E-mail cím:

év

A jelölt elmúlt egy évben nyújtott kiemelkedő szakmai munkásságának, vagy egyedi teljesítményének részletes 
leírása, bemutatása (minimum 300, maximum 500 szóban), illetve rövid szakmai életútja (maximum 300 szóban). 
Kérjük, hogy a bemutatkozó szöveget külön mellékletként küldje.  

A jelentkezési lapokat elektronikus úton kérjük eljuttatni az ingatlancsapat@portfolio.hu e-mail címre. 
A levél tárgya: „Az Év Ingatlanpiaci Tehetsége 2022”

* A jelölt / jelölő személy a jelentkezéssel egyben kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a díjra jelentkezés feltételeit, 
valamint tudomásul veszi és elfogadja az abban írt adatkezelési rendelkezéseket. 

Az Indotek Group és Portfolio Csoport Az Év Ingatlanpiaci Tehetsége 2022 Díjára

JELENTKEZÉSI LAP

A jelölt / jelölő személy aláírása

A JELÖLT / JELÖLŐ SZEMÉLY ELÉRHETŐSÉGEI*
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