
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
SZÁMVITEL | ADÓ | TANÁCSADÁS

European Business Awards
Európai Üzleti Díj 2017/18-ban is 



EUROPEAN BUSINESS AWARDS 2017/18 EUROPEAN BUSINESS AWARDS 2017/18

AZ RSM ÉS AZ EBA 

“Az európai üzleti közösség 
meghatározó vezetőinek elismerése 

által az AirSpeed Telekom 
jelentős támogatást kapott üzleti 

tevékenységéhez..”

Airspeed Telecom 

“Az EBA során a BMZ-nél nagyon 
sok segítséget kaptunk az 

európai üzleti folyamatok jobb 
megértéséhez.”

BMZ 

“Az EBA biztosította számunkra a 
lehetőséget hogy együttműködjünk 

és tanuljunk egymástól, átlépve 
az iparági és a nemzeti határokat. 

Egyszerűen szólva, mindannyiunkat 
jobbá tett.”

Samhall

INDUL A 2017/18. ÉVI 
EUROPEAN BUSINESS 
AWARDS VERSENY
A legjelentősebb európai üzleti versenynek számító European 
Business Awards immár 11. alkalommal indul el, hogy a pályázó cégek 
közül a neves szakmai zsűri kiválaszthassa azon társaságokat, 
amelyek működése példaértékű. A megújuló verseny során minden 
országban kategóriánként kerül majd kiválasztásra egy-egy 
vállalat, amely a nemzeti bajnoki címet megszerezve bizonyíthatja 
sikerességét. A legjobbak pedig ringbe szállnak az összeurópai 
megmérettetésben is.

Az elmúlt évek során az EBA legjobbjai közé került számos magyar 
vállalkozás is, legutóbb a Julius-Globe Kft. és az EPAM Systems. 
A tavalyi európai győztesek sokszínűsége pedig jól mutatja, hogy 
bármely szektorból érkező cég lehet nyertese a megmérettetésnek. 

Innováció Etikus működésSikeresség

Az RSM támogatásával megrendezett European Business 
Awards (EBA) az egyik legtekintélyesebb vállalkozói díj, a 
világ legnagyobb, határokon és üzletágakon átívelő üzleti 
megmérettetése.

2007 óta díjazzuk az innovatív, sikeres és etikus európai 
vállalkozásokat, ami számunkra sokkal többet jelent egy egyszerű 
gratulációnál és egy újabb trófeánál. A díjat azért alapítottuk, 
mert teljes meggyőződéssel hisszük, hogy ezek a vállalkozások 
jelentik Európa és a világ jövőjét, és ezek a vállalkozások lesznek 
képesek arra, hogy megfelelő válaszokat találjanak napjaink 
olyan kihívásaira, mint a mint a foglalkoztatás, a klímaváltozás, a 
környezetvédelem, vagy a digitalizáció terjedése.

Hiszünk abban, hogy egy erős, sikeres, innovatív és etikus üzleti 
közösség sikeresen nézhet szembe a globális kihívásokkal. A 
European Business Awards célja, hogy segítse ezt a célkitűzést:

 � Európa legkiválóbb vállalatainak támogatásával,

 � tudásmegosztással, és a

 � megfelelő kérdések és válaszok megtalálásával.

Miért pont a European Business Awards?

Az EBA egyik fő vonzereje a versenyképességben játszott szerepe. 
Emellett kiemelten fontos számunkra az elbírálási folyamat 
átláthatósága, megbízhatósága. Ahogy az évek során az EBA híre 
terjedt, úgy kapcsolódott a nevéhez egy olyan minőség és presztízs 
is, amelynek köszönhetően ma már egyre több és nagyobb vállalat 
dönt úgy, hogy elindul a megmérettetésen. A legkülönbözőbb 
iparágak üzleti szakembereinek köszönhetően egyedülálló, vibráló 
közösség épült a verseny köré, és ez a közösség rendszeresen 
találkozik konferenciákon, alumnitalálkozókon és webiáriumokon 
keresztül.

Az EBA lehetőséget adott, hogy magunk köré gyűjtsük a 
hasonló gondolkodású szervezeteket, és ez egyedülálló üzleti és 
tapasztalatcserélési, tudásmegosztási lehetőséget biztosít az 
európai piac kisebb és nagyobb szereplőinek egyaránt.

KORÁBBI MAGYAR SIKEREK 
AZ EBÁ-N:

Dolphio, Meditech, Bo18 
Hotel*** Superior, Olajterv, 
Celanese Hungary Kft., Opten, 
Corinthia Hotel Budapest, Or-
thoGraph, CycloLab, OTP Bank
Detki Keksz, p2m, Duna Ele-
ktronika, Provident Magya-
rország, Esentico, Qualysoft, 
Ganz, Rubin Zrt., GKI, Sziget 
Cultural Management, GREEN-
WILL, Tigaz, IT Services 
Hungary, ToxInfo, K&H Bank, 
Travelport Hungary, Krio In-
tézet, T-Systems Hungary
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TÉNYEK AZ EBÁ-RÓL

 � A European Business Awards egy független díj, amelyet az 
RSM szponzorál. Abból a célból alapították, hogy felismerje 
és népszerűsítse a kimagasló értékeket az európai üzleti 
közösségben.

 � Széles körben elismerik mint Európa legnagyobb és 
legjelentősebb szektorok közötti üzleti versenyét, működését 
kulcsfontosságú vállalatvezetők, akadémikusok, politikusok és 
a média támogatja.

 � A verseny alapelvei az innováció, az etikus működés és a 
sikeresség.

 � Legfontosabb célja, hogy támogassa az erős és sikeres európai 
üzleti közösség fejlődését.

 � A versenyen díjmentesen elindulhat bármelyik vállalat, amelyik 
megfelel a versenykiírásnak, függetlenül a méretétől vagy az 
iparágtól, amelyben tevékenykedik.

NÉHÁNY ADAT A 2016/17-
ES VERSENYRŐL

 � Az EBA 2016/2017-es fordulójában több mint 33 ezer vállalat 
indult el Európa 34 országából, a közönségszavazáson 
együttesen több mint 236 ezer szavazatot gyűjtötek össze. 

 � Az összes EU-tagország piaca képviseltette magát, valamint 
részt vett a versenyen Törökország, Norvégia, Svájc, Szerbia és 
a Macedón Köztársaság. Az összes induló teljes éves jövedelme 
meghaladta az 1,2 trillió eurót.

 � A verseny során több mint 8 600 hír jelent meg a médiában 
világszerte a nyomtatott sajtóban, az interneten, a közösségi 
médiában, a televízióban és a rádióban, összesen 18 millió eurós 
PR-értéket generálva.

 � A videószavazás időszakában több mint 776 ezer új látogató 
érkezett az EBA weboldalára.

versenyző szállt ringbe a 
2016/17-es European Business 

Awards fődíjáért.

33,000

vállalat nyerte el a Nemzeti 
Bajnok címet.

636

Iparág %

Technológia 20.5

Gyártás 14.6

Üzleti szolgáltatások 10.9

Étel/Ital 7.3

Kiskereskedelem 6.5

Pénzügyi 
szolgáltatások

5.9

Egészségügy és 
gyógyszeripar

7.3

Utazás és szabadidő 3.6

Építőipar/Ingatlan 3.2

Telekommunikáció/
Media

9.3

Logisztika/Szállítás 3.8

Oktatás/Képzés 2.0

Mezőgazdaság 1.9

Szolgáltatások 3.2

236,055
egyedi szavazat érkezett 

a közzétett videókra.

A 2017/18-AS 
PROGRAM
A LEGFONTOSABB DÁTUMOK

2017. október 31. A nevezés határideje

2017. november 15. Megjelenik a Ones to Watch-kiadvány a 
versenyben nevezett vagy jelölt vállalatok listájával. Ezek a 
vállalatok azok, amelyek bizonyíthatóan megfeleltek az EBÁ-n való 
részvétel feltételeinek: sikeresség, innováció, etikus működés és 
példamutató teljesítmény a 12 versenykategória egyikében. 

2018. január 15. A zsűri a Ones to Watch-listáról kiválasztja azt a 
12 Nemzeti Bajnokot, aki az európai finalisák között kategóriájában 
országát képviselni fogja a verseny további részében.

2018. május 22. Az egyes európai országok Nemzeti Bajnokai 
összegyűlnek a gálaeseményen, hogy megküzdjenek egymással a 
győzelemért.

ONES TO WATCH-KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS

A EUROPEAN BUSINESS 
AWARDS A LEGRANGOSABB 
ELISMERÉS, AMIT EGY 
VÁLLALAT ELNYERHET, EZ 
A VILÁG LEGNAGYOBB, 
HATÁROKON ÉS 
IPARÁGAKON ÁTÍVELŐ 
ÜZLETI VERSENYE.

A Ones to Watch-listára felkerült versenyzők lehetőséget kapnak 
arra, hogy az EBA oldalán közzétegyenek egy bemutatkozó videót, 
amelyre a közönség szavazatokat adhat le. A European 
Business Awards oldalainak látogatottsága versenyidőszakban na-
gyon jelentős, a tavalyi verseny során az új látogatók száma több 
mint 750 ezer volt. A versenyző cégek ezzel növelhetik ismert-
ségüket, a videók segítségével a közösségimédia-felületeken is 
nagyobb láthatóságot biztosíthatnak maguknak.

2016/17-ES KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS 
SZÁMOKBAN

Több mint 750,000 új látogató

236,055 egyedi szavazat a közzétett videókra
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EREDMÉNYHIRDETÉS

A KATEGÓRIAGYŐZTESEK ÉS A 
KÖZÖNSÉGDÍJASOK KIHIRDETÉSE, 

DÍJÁTADÓ GÁLA

2017. OKTÓBER 31.

MEGJELENIK A ONES TO 
WATCH-KIADVÁNY

100-250 VÁLLALAT ORSZÁGONKÉNT

KIHIRDETIK A NEMZETI 
BAJNOKOKAT

12 VÁLLALAT ORSZÁGONKÉNT 
1 VÁLLALAT KATEGÓRIÁNKÉNT

ONES TO WATCH-
ESEMÉNYEK

3. ÁLLOMÁS

2. ÁLLOMÁS

1. ÁLLOMÁS

NEVEZÉSI HATÁRIDŐ

2017. NOVEMBER 15.

2018. JANUÁR 15.

2018. JANUÁR 15. ÉS 
FEBRUÁR 5. KÖZÖTT

2018. MÁJUS 22.

KORÁBBI GYŐZTESEK ÉS 
RÉSZTVEVŐK
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2017/18 
DÍJKATEGÓRIÁK
1. RSM – AZ ÉV VÁLLALKOZÓJA-DÍJ

A zsűri a díjat olyan vállalkozóknak ítéli oda, akik jövőképükkel és a vállalkozás 
fejlesztésében tanúsított kitartásukkal üzletáguk élére törnek. A lehetőségek 
felismerésével, célkitűzések megértésével, ötletek kialakításával és döntéseikkel 
másokat is komolyabb üzleti sikerek elérésére inspirálnak. 

2. ELITE – AZ ÉV NÖVEKEDÉSI STRATÉGIÁJA-DÍJ

Ezzel a díjjal egy olyan szervezetet jutalmaz a zsűri, amelyik a nemzetközi 
növekedés területén ért el kimagasló pénzügyi és piaci eredményt 
(összeolvadással és felvásárlással elért eredményt nem vesz figyelembe). 
A kategóriagyőzelem eléréséhez a zsűri értékeli az értékesítési szintet, a 
nyereséget és a piaci részesedés növekedését, amelyet a vállalat nemzetközi 
terjeszkedéssel, új piac kialakításával, termék- és szolgáltatásskálák kialakításával 
vagy bővítésével, vagy az ellátási láncon belüli előre- vagy hátra mutató integráció 
segítségével ért el.

3. A LEGINNOVATÍVABB CÉG-DÍJ

Ezt a díjat az a szervezet nyeri, amelyre leginkább jellemző az innováció 
fontosságának felismerése. Bizonyítja, hogy képes olyan új termékek, 
szolgáltatások vagy üzleti modell kidolgozására, gondozására és fejlesztésére, 
amelyek lényegesen javítják a kereskedelmi teljesítményt vagy az operatív 
hatékonyságot, a szervezet, a vásárlók és más érdekelt felek számára előnyt 
biztosítanak. Nem kizárólag technológiai jellegű innovációk kerülnek díjazásra, az 
újítás érinthet terméket vagy szolgáltatást, vagy a szervezet újrapozícionálását. 
Ebben a kategóriában a magánszektorból és a közszférából egyaránt 
pályázhatnak szervezetek.

4. NEMZETKÖZI TERJESZKEDÉS-DÍJ

Ezt a díjat annak a szervezetnek ítéli oda a zsűri, amelyik a helyi keresleten 
alapuló sikeres stratégia segítségével irányítja üzleti tevékenységét eredeti 
piacán kívül, részleges tulajdonú partnercégeken vagy 100 százalékos tulajdonú 
leányvállalatokon keresztül.

5. TÁRSADALMI FELELŐSSÉG ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI TUDATOSSÁG-DÍJ

Ezt a díjat olyan szervezetnek ítéli meg a zsűri, amelynek széles körben 
kommunikált stratégiája középpontjában a társadalmi és természetes környezet 
védelme és megóvása áll. Intézkedései során mindig figyelembe veszi a 
kockázatokat a kereskedelmi, környezetvédelmi és társadalmi felelősségvállalás 
szempontjából, messze túlmutatva az általános jogszabályi intézkedéseken. 
Ebben a kategóriában a magánszektorból és a közszférából egyaránt 
pályázhatnak szervezetek.

6. AZ ÉV MUNKÁLTATÓJA-DÍJ

A díjat az a szervezet viheti haza, amelyről a zsűri megítélése szerint a leginkább 
elmondható, hogy emberi erőforrásai összhangban állnak a szervezet céljaival, 
holisztikus értékeken alapuló stratégiájának köszönhetően a szervezet 
teljesítményének javítását a toborzásba, a személyes- és a készségfejlesztésbe 
és az egyes dolgozók motiválásába történő befektetés révén kívánja 
fenntartani. Ebben a kategóriában a magánszektorból és a közszférából egyaránt 
pályázhatnak szervezetek.

7. A VÁSÁRLÓI ÉLMÉNY-DÍJ

A zsűri a díjat annak a szervezetnek ítéli oda, amely saját szektorán és 
potenciális piacán belül a legmagasabb színvonalú vásárlói élményt nyújtja, 
saját brandjének építéséhez mérésvezérelt, többcsatornás stratégiát épített fel 
a legújabb technológiák és eljárások alkalmazásával, a szervezeten belül és az 
ellátási láncban alkalmazott magasan képzett munkatársak segítségével. Ebben 
a kategóriában a magánszektorból és a közszférából egyaránt pályázhatnak 
szervezetek.

8. AZ ÉV DIGITÁLIS TECHNOLÓGIAI CÉGE-DÍJ

Ezt a díjat az a szervezet nyeri idén, amelyik akár saját fejlesztésű, akár 
külső szállítótól beszerzett digitális innováció révén operatív teljesítményét, 
a munkafolyamatok hatékonyságát, a vásárlói élményt, a forgalom és 
haszon mértékét vagy a költségellenőrzés pontosságát jelentős mértékben 
fejlesztette. Ebben a kategóriában a magánszektorból és a közszférából egyaránt 
pályázhatnak szervezetek.

9. AZ ÉV INDULÓ VÁLLALKOZÁSA-DÍJ

Ezt a díjat olyan vállalkozás nyerheti el, amelyik a pályázás időpontjában három 
évnél nem hosszabb ideje folytatja tevékenységét, és létrejötte óta az átgondolt 
irányításnak köszönhetően kimagasló fejlődést és az eredeti előrejelzéseket 
meghaladó profitteljesítményt tud felmutatni olyan, a vásárlók és az érdekelt 
felek igényeit magas szinten kielégítő alapra építve, amelynek segítségével a 
fenntartható növekedés garantálható. 

10. AZ ÉV LEGJOBB KISVÁLLALKOZÁSA DÍJ (25 MILLIÓ EURÓ ÁRBEVÉTEL 
ALATT)

11. AZ ÉV LEGJOBB KÖZÉPVÁLLALATA DÍJ (26 -150 MILLIÓ EURÓ ÁRBEVÉTEL 
KÖZÖTT)

12.AZ ÉV LEGJOBB NAGYVÁLLALATA DÍJ (151 MILLIÓ EURÓ ÁRBEVÉTEL 
FÖLÖTT)

Ezért a díjért három kategóriában versenyezhetnek a társaságok. A pályázatok 
elbírálásánál a legfontosabb szempontok a kimagasló pénzügyi hozam 
eredmények, az erőteljes növekedési- és innovációs stratégiák és a saját 
szektorukban kivívott piacvezetői pozíció. A zsűri az indulóknál a találékonyságot, 
a bizonyított etikus viselkedést, az érdekelt csoportokkal fenntartott jó 
kapcsolatokat, a hosszú távú tervezést és a dinamikus piaci feltételek között is jó 
eredmények eléréséhez szükséges rugalmasságot értékeli.

AZ ELMÚLT ÉVEKHEZ KÉPEST 
AZ EBA VERSENYKATEGÓRIÁI 

KÖZÖTT SZÁMOS ÚJDONSÁG 
IS SZEREPEL, ELSŐSORBAN 

A VÁLLALATOK KÖZÖTTI 
MEGMÉRETTETÉS FŐ 

TÉMÁI, A SIKERESSÉG, AZ 
INNOVÁCIÓ ÉS AZ ETIKUS 

ÉS PÉLDAÉRTÉKŰ MŰKÖDÉS 
KÖRÉ SZERVEZVE.



Az RSM Hungary az RSM-hálózat tagja. Az RSM International tagjai független könyvelő és tanácsadó cégek, melyek saját nevükben járnak el. Az RSM-hálózat maga semmilyen 

fogalommeghatározás szerint és semelyik állam joghatósága alatt sem tekinthető önálló jogi személynek.

Az RSM hálózatot az RSM International Limited irányítja, a társaság székhelye 50 Cannon Street, London EC4N 6JJ Wales, Anglia (cégjegyzékszám: 4040589). A hálózat tagjai által 

használt RSM márkanév és védjegy, illetve az egyéb szellemi tulajdon, az RSM International Associatiation tulajdona. Az RSM International Association Svájcban, a svájci Ptk. §60 

alapján működik, székhelye Zugban található.

Számvitel, adótanácsadás, bérszámfejtés: ezek az RSM Hungary Zrt. 
alappillérei. 

A magas szintű szakmai igényességgel végzett munka eredményeként  
társaságunkat mára a magyar tanácsadói piac egyik kiemelkedő 
tanácsadójaként tartják számon.  

Azért, hogy teljes körű pénzügyi  tanácsadással álljunk ügyfeleink 
rendelkezésére könyvvizsgálói  társirodánk, az RSM Audit Hungary Zrt. 
szolgáltatásai egészítik ki az RSM Hungary Zrt. tevékenységeit.

Ügyfeleink között – a magyar középvállalkozásokon és  nagyvállalatokon 
túl – jelentős súlyt képviselnek a külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkező, 
multinacionális vállalatok is. 

SZOLGÁLTATÁSAINK

 ● Számvitel, könyvelés kiszervezése

 ● Felhőalapú dokumentummanagement megoldások

 ● Business Process Outsourcing

 ● Adótanácsadási szolgáltatások

 ● Vám-, jövedéki és termékdíj-tanácsadás

 ● Bérszámfejtés

 ● Könyvvizsgálat

 ● Digitális megoldások

RSM INTERNATIONAL BEMUTATÁSA

Társaságunk az RSM International hálózat kizárólagos magyar tagja. 

Az RSM International a világ 6. legnagyobb tanácsadó hálózata, tagjai 

egymástól független tanácsadó társaságok.

A hálózatról további információkat a www.rsmi.com oldalon olvashatnak.

KAPCSOLAT:

MORVAY SZILVIA 
Marketingvezető

E szilvia.morvay@rsm.hu | T +36 1 886 3700

RSM HUNGARY ADÓTANÁCSADÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZRT.


