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Megállíthatatlanul
előre a siker útján?

Jobb kérdések. Jobb válaszok. Jobban működő világ.

Jelöljön vagy jelentkezzen Ön is

az EY Az Év Üzletembere 2021 díjra!





EY Az Év Üzletembere 
Program 2021



Nincs a világgazdaságnak olyan területe, amelynek működésébe  
ne avatkozott volna be a világjárvány. A sikerre való képesség ebben  
az időszakban nem a csúcsra futó teljesítménymutatókban, hanem a magas  
fokú alkalmazkodókészségben, problémamegoldásban és a jövőbemutató  
célokban mutatkozott meg. Mostanra az is nyilvánvalóvá vált, hogy ezen képességek 
tekintetében jól teljesítettek a magyar vállalkozások, és jól vizsgázott Magyarország.

A válságkezelés során tapasztaltuk: legtehetségesebb üzletembereink nem 
megtorpantak, hanem választ kerestek a kihívásra, fejlesztettek, beruháztak.  
A magyar kormány mindehhez megadta a szükséges támogatást, és a gazdaság 
újraindításakor is épít a magyar üzleti szféra tapasztalataira.

Az EY Az Év Üzletembere díjátadón idén is alkalmunk nyílik arra, hogy elismerjük  
a magyar üzleti világ kiemelkedő teljesítményeit, egyéniségeit. E mértékadó közösség 
eredményei is kellettek ahhoz, hogy a magyar gazdaság mára – az uniós országoknál 
hamarabb – visszanyerje növekedési képességét. A célunk közös: a válság okozta 
gazdasági átrendeződésnek ne csak életerős túlélőjévé, hanem nyertesévé váljon 
Magyarország.

varga mihály
pénzügyminiszter,  

miniszterelnök-helyettes



rencz botond
EY, nemzetközi vezető

Az EY Az Év Üzletembere Díj több mint egy egyszeri elismerés. 
Magyarország kivételes üzletembereinek exkluzív klubja. Egy 
közösség, amelynek tagjai példamutató vállalkozók, akik a 
legnehezebb időkben is számíthatnak egymásra és ránk. 

A fődíjat először 2003-ban adtuk át Csányi Sándornak. Tizenhét 
évvel később ő is ott volt exkluzív klubeseményünkön, ahol 
bejelentettük, hogy Magyarország valaha volt egyik legsikeresebb 
üzletembere, Demján Sándor emlékére megalapítjuk a „Vállalkozói 
Szellemiségért” Különdíjat.  

Létrehozta a Prima Primissima Alapítványt, hogy támogassa 
a hazai kultúrát. Önzetlen munkát végzett a rászorulók 
felkarolásának érdekében, aminek eredményeként az Emberi 
Méltóságért kitüntetésben részesült. Rendületlenül képviselte a 
magyar vállalkozások érdekeit. 

Erről szól az EY Az Év Üzletembere Program is. Az elhivatott 
magyar vállalkozók támogatásáról, akiknek erre most minden 
eddiginél nagyobb szükségük van.

Az elmúlt időszak még összetartóbbá kovácsolt bennünket. A 
pandémia alatt a Klubon keresztül olyan vezetők osztották meg 
fórumainkon tapasztalataikat, mint például Gattyán György, 
Gerendai Károly, Hegedüs Éva, Váradi József vagy Wáberer György.

Nagy öröm számomra, hogy ez a közösség ismét tovább bővül. 
Garantálhatom, hogy idén is olyan üzletembereket fogunk 
díjazni, akik fáradhatatlanul azon dolgoznak, hogy olyan szintre 
emeljék vállalkozásukat, ami már jelentős pozitív hatást gyakorol 
társadalmunkra.

Együtt, ezen dolgozunk.

Sok sikert kívánok a pályázóknak!



Miért egyedülálló  
az EY Az Év 
Üzletembere díj?



Globális üzleti díj

Öt kulcsfontosságú különdíj

A jelenlegi sikereket és a fenntarthatóságra való 
törekvést egyaránt díjazó program

A fődíjat elnyerő üzletember képviselheti 
Magyarországot 2022-ben Monacóban a program 
globális döntőjében

A díj átadására a magyar üzleti világ exkluzív 
ünnepén kerül sor, amelyre a sikeres pályázók is 
meghívást kapnak

A díjat a magyar üzleti életben kiemelkedő 
eredményeket felmutató Független Bírálóbizottság 
ítéli oda

A zsűri elnöke és tagjai közül többen maguk 
is díjazottjai, korábbi bírái voltak az EY Az Év 
Üzletembere programnak

Egyedülálló kapcsolati hálót biztosít a döntősök,  
a különdíjasok és a győztes számára mind hazai, 
mind globális szinten 

Egyaránt értékeli a pályázók személyes és üzleti 
teljesítményét

Közösség

Globális döntő   

Támogatás 

Az EY Az Év Üzletembere program exluzív lehetőséget 
teremt arra, hogy az eredményes üzletemberek bemutassák 
tevékenységüket hazai és nemzetközi platformon.

A díjazottak az EY Az Év Üzletembere Klub tagjaiként korábbi 
hazai győztesekkel és az EY elismert szakmai vezetőivel 
vitathatják meg tapasztalataikat és kereshetnek további 
fejlesztési lehetőségeket.

A fődíjat elnyerő üzletember képviseli Magyarországot 2022-
ben Monacóban a program globális döntőjében.

 A gálát jelentős médiaérdeklődés követi, így világszerte a 
figyelem középpontjába állítja a díjazott üzletembereket. Kap-
csolatépítési lehetőséget biztosít az országos győztesekkel és 
a világ vezető gazdasági szereplőivel.

A sikerek, a mögöttük rejlő ötletek, a kemény és kitartó munka 
bemutatásával az EY Az Év Üzletembere program a teljes ma-
gyar üzleti élet számára mutat fel követendő példákat.

Jelöltjeink, a döntősök és a program díjazottjai valamennyien 
profitálnak az EY szakértőinek hazai és globális tudásából, 
kapcsolataiból.



A jelentkezés
módja



A jelentkezés mellett jelölés is lehetséges  
az online felület kitöltésével. 
A jelentkezések és jelölések moderáltan történnek, a végleges 
pályázatokat csak a jelölt nyomtatott vagy elektronikus aláírásával  
ellátva áll módunkban elfogadni.

https://eoy.ey.com/home

Kik jelentkezhetnek?

Legalább két éve Magyarországon 
bejegyzett cég hazai alapítója és/
vagy jelentős részben tulajdonosa, 
vezetője.

Olyan vállalkozó, aki vállalata 
növekedése érdekében jelentős 
személyes, gazdasági és vállalkozói 
kockázatot visel.

Aki forrásteremtéssel, befekteté-
sekkel vagy a vállalkozás elmúlt 3 
évének piaci teljesítményével képes 
alátámasztani növekedési céljait.

Az az üzletember, aki felelősséget 
mutat vállalkozása szűkebb és 
tágabb környezete, valamint a 
társadalom iránt.

Olyan üzletember, aki rendkívül 
magas elvárásokat támaszt 
saját magával és vállalkozása 
teljesítményével szemben.

Az a vezető, akinek vállalkozása és 
személyes eredményei kimutatható 
globális vagy helyi hatással bírnak.

Aki inspiráló, motiváló személyiség, 
és képes elkötelezetté tenni 
munkatársait a közös célok iránt.
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Fődíj 
Értékelési 
szempontok



vállalkozó szellem A globális vagy a helyi 
közösségre gyakorolt hatás

Pénzügyi teljesítmény

innováció

Stratégiai irány

Személyes értékek: 
feddhetetlenség, példamutatás

Az elismerésre pályázó üzletember kimagasló vezetői 
készségekkel rendelkezik, ambíciója és sikervágya 
rendíthetetlen, átesett már különböző nehézségeken és  
levonta a megfelelő tanulságokat. Egyedülálló probléma-
megoldó képességgel rendelkezik és vezető szerepet vállal  
a kockázatok kezelésében. Folyamatosan motiválja  
és értékeli a munkatársait, hisz bennük és ezt bizonyítja is.

Az értékelés egyik fontos szempontja, hogy a jelölt hatással 
legyen a helyi és globális környezetére. Ennek eredménye 
mérhető legyen a hazai, illetve a nemzetközi piacon is. 

A Független Bírálóbizottság értékeli a vállalkozás pénzügyi 
teljesítőképességét a beérkezett adatok alapján. Vizsgálja  
a forrásteremtésre vonatkozó adatokat, a korábbi 
befektetések minőségét, a megelőző 3 év piaci teljesítményét 
és a hosszútávú fenntarthatóságot szolgáló stratégiát. 

A Független Bírálóbizottság értékeli és figyelembe veszi, ha  
a jelölt innovatív szemléletű cégkultúrát teremtett és tart fenn, 
illetve egyedi üzleti modellt alakított ki és úttörő megoldásokra 
törekszik. 

A jelölttel szemben elvárás, hogy vállalkozásával kapcsolatos 
ambícióit és hosszú távú terveit képes legyen valóra váltani. 
Pozitív értékelésben részesül, ha új termékeket, megoldásokat 
keres, fejleszt és integrálja a vállalkozásába. Külső stratégiai 
kapcsolatokat épít ki és munkatársait képes elkötelezetté tenni 
a közös célok iránt.

A zsűri értékeli a személyes és vállalati példamutatást 
olyan területeken, mint a társadalmi felelősségvállalás, 
a legszigorúbb etikai és minőségi sztenderdek iránti 
elkötelezettség, az elfogadó és rugalmas munkahely 
kialakítása. A Független Bírálóbizottság ezeken kívül 
figyelembe veszi, ha a vállalkozás hozzájárul a pozitív 
társadalmi, környezeti változások előidézéséhez, valamint  
a helyi közösség életszínvonalának emeléséhez, ezzel is példát 
mutatva másoknak is. 

01 — 04 —
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Az EY Az Év  
Üzletembere díj  
korábbi nyertesei



2003

2007

2012

2004

2008

2013

2005

2009

2014

2006

2011

Dr. csányi 
Sándor

jaksity 
György

Sándor 
józsef

Dr. Kürti 
Sándor

Gerendai 
Károly

Dr. vinnai 
balázs

Demján 
Sándor

bodrogai 
Ferenc

Wáberer 
György

bojár 
Gábor

soós 
csaba

OTP Bank Nyrt.

Concorde 
Értékpapír Zrt.

Fémalk Zrt.

Kürt Zrt.

Sziget Kft.

IND Group

TriGránit 
Fejlesztési Zrt.

Forest Papír Kft.

Waberer’s 
International Zrt.

Graphisoft SE 
Európai Zrt.

E-Star Alternatív 
Energiaszolgál-
tató Nyrt.

ey az év üzletembere 2019

Horváth Gyula
C3S

2017

váradi 
józsef
Wizz Air



Különdíjak
01 —

EY KÜLÖNDíJ  
a vállalkozói szelleMisÉGÉrt

( ey special prize for entrepreneurial MinDset )

Demján Sándor Magyarország valaha volt egyik legsikeresebb üzletembere. 
Létrehozta a Prima Primissima Díjat. Önzetlen munkát végzett a rászorulók 
felkarolásának érdekében. Rendületlenül képviselte a magyar vállalkozások 
érdekeit. 

Az ő emlékére alapítottuk a Vállalkozói Szellemiségért különdíjat 2019-ben. 
Az elismerést az a vállalkozó érdemelheti ki, aki példaértékű 
menedzsmentfilozófiájával vitte sikerre cégét. Szakmai életútja, bátorsága 
motiválja környezetét, ezáltal képes munkatársait is elkötelezetté tenni. 

Felelősséget vállal továbbá vállalkozása szűkebb és tágabb környezete, 
valamint a társadalom iránt. A díjat először Varga Mihály, a KÉSZ-Csoport 
alapítója nyerte el. 

A díjazott legjellemzőbb értékei:

> Mer felelősséget és kockázatot vállalni

> Fontos számára a társadalmi felelősségvállalás

> Inspirálja és motiválja környezetét



újGenerációs 
GyártástecHnolóGiák 
KÜLÖNDíJ

( factory of tHe future )

02 —

Az a vállalkozó kapja ezt a díjat, aki élen jár a korszerű 
információtechnológiai, kommunikációs, gyártástechnológiai, 
valamint logisztikai megoldások integrálásában.

A vállalat az alábbi területek valamelyikén tevékenykedik,  
vagy ezen megoldások alkalmazása során a saját iparágában 
úttörő szerepet vállal.

> robottechnológiák

> automatizálás

> ipar 4.0



kÖzÖs ÉrtÉktereMtÉs 
KÜLÖNDíJ

( eMpowereD custoMer )

03 —

Annak a vállalkozónak, aki élen jár abban, hogy üzleti 
folyamataiba bevonja ügyfeleit. A vásárlói visszajelzések 
emiatt fontos támpontot jelentenek a termékfejlesztésben 
vagy a szolgáltatásnyújtás megtervezésében.  

A vállalat iparágtól függetlenül

> lehetséges vevőit bevonja a termékfejlesztésbe 
és/vagy tesztelésbe

> ügyfeleivel közösen gondolkodik a jövő kihívásain

> az ügyfélélmény fokozásával jut magasabb árbe-
vételhez vagy profithoz



DiGitális MeGolDások 
KÜLÖNDíJ

( tHe future of sMart )

04 —

Annak a vállalkozónak, aki élen jár a 21. századi 
megoldások alkalmazásában az adatgyűjtés, feldolgozás 
és felhasználás területén, amelynek köszönhetően 
termékei, szolgáltatásai hatékonyabbá válnak és/vagy 
szélesebb tömegeket érnek el. 

A vállalat az alábbi területek valamelyikén tevékenykedik

> fintech

> IT-biztonság

> IoT megoldások

> felhőalapú megoldások

> big data

> mesterséges intelligencia

> űrtechnológia





05 —
ÉletMinősÉG fejlesztÉse 
KÜLÖNDíJ

( lifestyle of tHe future )

Olyan vállalkozó részesül ebben a díjban, aki élen 
jár az életminőséget javító termékek, technológiák 
fejlesztésében és gyártásában. Innovatív módon 
használja fel az információs technológiákat. 

A vállalat az alábbi területek valamelyikén tevékenykedik

> egészségügyi, gyógyászati termékek fejlesztése, 
szolgáltatások nyújtása

> kutatás-fejlesztés, vagy adatbányászat az 
egészségügy területén

> gyógyszeripar, étrend-kiegészítők, vagy natúrkoz-
metikumok

> genetikai kutatás

> sport és életmód



01

SZAKASZ

Jelölési

2021
július - október

02

SZAKASZ

Bírálati

2021
október

jelentkezési határidő: 2021. október 18.a siker útja

A jelentkezésre és a jelölésre 
a Program weboldalán,  
a www.eoy.hu oldalon van 
lehetőség 2021. október  
18-ig.  

A jelentkezési 
határidő lezárása után  
a Független Bírálóbizottság 
kiválasztja a bírálati 
szempontok alapján  
a döntőbe kerülő jelölteket. 



03 04

2021
DeceMber 7.

2022
június

A zsűri október végén 
választja ki a nyerteseket.  
Az ünnepélyes 
eredményhirdetésre 2021. 
december 7-én kerül sor. 

A programban résztvevő 
országok győzteseinek 
nemzetközi megmérettetésére
Monacóban kerül sor.  
A világ közel 50 országában 
győztes vállalkozók közül 
hirdetik ki a legjobbat, a World 
Entrepreneur of the Year 
nyertesét. 

Gála, buDapest

Díjkiosztó
DÖntő, Monaco

Globális

jelentkezési határidő: 2021. október 18.



A Független 
Bírálóbizottság
bemutatása





bock 
józsef
Tulajdonos, ügyvezető, Bock cégcsoport

Bock József Villányban 1981 óta készíti borait, kezdetben a Jammertál 
dűlőben található ősi családi pincében, majd később a község 
központjában kiépített birtokon, ahol ma már a 4 csillagos Bock Hotel 
Ermitage és az Óbor Étterem várja a gasztronómia iránt érdeklődő és 
borkedvelő vendégeit.

Díjak, elismerések:

• 1997-ben az Év Borászának díj

• 2006 Év Pincészete díj

• 2014 az Év szőlőbirtoka díj

• és megannyi tömérdek borverseny arany, ezüst és bronz minősítése.



Ésik 
róbert

Ésik Róbert közgazdász, pénzügyi és befektetés-elemzési szakértő. 
Diplomáit a Budapesti Corvinus Egyetemen és a párizsi Panthéon Assas 
Egyetemen szerezte.

15 évet töltött a világ vezető IKT vállalatainál, mint az Alcatel, a Siemens, 
a Nokia és az Amazon Web Services, különböző vezető pozíciókban. A 
Nokia Solutions and Networks országigazgatójaként kulcsszerepe volt 
abban, hogy a magyarországi leányvállalat a Nokia egyik legfontosabb 
fejlesztőközpontjává vált.

2014 októberétől vezeti a Nemzeti Befektetési Ügynökséget (HIPA). 

Ésik Róbert szakmai, valamint személyes törekvése, hogy tovább 
népszerűsítse hazáját, mint kedvező befektetési helyszín és ezáltal 
hozzájáruljon Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődéséhez.

Vezérigazgató, Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) 



Gattyán 
György
Alapító-tulajdonos, Docler cégcsoport  
Alelnök, FITEQ (Nemzetközi Teqball Szövetség)  
Vezérigazgató, Kodolányi János Egyetem

Gattyán György a webes szolgáltatásokat - köztük a világ egyik 
legnézettebb online, streaming technológiára épülő oldalát - fejlesztő 
és üzemeltető Docler Holding tulajdonosa. Az öt országban, mintegy 
1600 munkavállalót foglalkoztató cégcsoporthoz mintegy 30 hazai és 
nemzetközi vállalat tartozik. Olyan sikeres cégek köthetők a nevéhez, 
mint a minősített felhőalapú aláírással foglalkozó NetLock, vagy a világ 
leggyorsabban, hivatalosan is elismert sportága a Teqball. Az innovációs 
díjat nyert sporteszközön ötféle sport játszható, amelyeknek már parateq 
változata is népszerű. Az üzletember cégcsoportjának portfóliójában 
van - egyebek mellett – Budapesten a Normafa Club House, az Egyesült 
Államokban a DogPound exkluzív konditeremhálózat vagy éppen egy 
luxemburgi elit üzleti magazin, a PaperJam is. Gattyán Györgynek 
kiemelten fontos a társadalmi felelősségvállalás. Több mint 10 éve a Prima 
Primissima Alapítvány társalapítója. CSR portfóliója igen széleskörű, 
hiszen sportegyesületeket, kórházakat és gyermekotthonokban élő 
fiatalokat is támogat két, általa létrehozott alapítványán keresztül. 



Harsányi  
Zsolt
Tulajdonos-ügyvezető, AXIÁL Kft. 

Harsányi Zsolt 1991-ben alapította meg másodmagával az Axiált, 
amely 1992-re családi vállalkozássá vált. A mezőgazdasági, építőipari 
és anyagmozgató gépek értékesítésével, szervizelésével és alkatrész-
ellátásával foglalkozó, 2020 végére több mint 96 milliárd forintos éves 
bevétellel rendelkező cég közel 900 alkalmazottat foglalkoztat 19 
magyarországi telephelyen.

A cég két legutóbbi elismerése az Év Magyar Vállalat díj (2006, 2018), 
illetve az Üzleti Etikai Díj (2018). 

Harsányi Zsolt 1998-tól először a Mezőgazdasági Eszköz- és 
Gépforgalmazók Országos Szövetsége (MEGFOSZ) elnökségi tagja, majd 
2012-től a szövetség elnöke.



Heiszler 
Gabriella
Ügyvezető igazgató, SPAR Magyarország

Heiszler Gabriella 2015 óta a SPAR Magyarország Kft. ügyvezető 
igazgatója. Pályafutását a General Electricnél kezdte pénzügyi elemzőként, 
majd a Worldmark Hungarynél folytatta karrierjét pénzügyi kontrollerként, 
ahol a cég pénzügyi, gazdasági, HR és adminisztratív feladatainak 
irányítása tartozott hozzá.

A SPAR-hoz 2006-ban csatlakozott belső ellenőrzési vezetőként, majd 
controlling vezetővé nevezték ki, később a számvitel/pénzügy is átkerült 
hozzá. 2015 és 2016 között háttér területekért felelős ügyvezető 
igazgatóként folytatta munkáját.

2017 január elseje óta első számú ügyvezetőként irányítja a vállalatot,  
az értékesítés kivételével az összes funkcionális terület közvetlenül hozzá 
tartozik.

Irányítása alatt a SPAR Magyarország árbevétele, piaci pozíciója 
folyamatosan javult. Munkája fókuszában a folyamatos fejlődés, 
fejlesztés áll - igaz ez elsősorban a kollégákra, de az üzletek, szortiment 
modernizációjára és a belső munkafolyamatokra is.



varga  
Mihály
Alapító, KÉSZ Holding Zrt.

Varga Mihály a 2019-es EY Az Év Üzletembere díj „EY Különdíj a 
Vállalkozói szellemiségért” különdíj győztese.

Lechner Ödön-díjas mérnök, családapa, Kiskunhalas szülötte, Szeged 
lokálpatriótája, filantróp, nyughatatlan innovátor. Az általa alapított KÉSZ 
Csoport stabil nemzetközi jelenléttel és széles portfolióval rendelkező 
vállalatcsoport, amely lassan negyven éve hirdeti büszkén magyar családi 
vállalati szellemiségét. Alapítója stratégiáját a fenntarthatóság és a 
gondoskodás gondolata hatja át. Ezt fűszerezi meg a 3É elve: számára a jó 
üzlet a közös érték, érdek és élmény hármasa nélkül elképzelhetetlen.



Wáberer 
György
Elnök, High-Yield Zrt. 

Wáberer György 2014-ben vette át az EY Az Év Üzletembere díjat Európa 
harmadik legnagyobb közúti fuvarozó társaságának fejlesztésében 
kifejtett teljesítménye elismeréseként. 2016-ban értékesítette 
tulajdonrészét a Waberer’s International vállalatban, amelyben 2021-ben 
ismét részesedést vásárolt.

Az elmúlt 5 évben Budán társvállalkozásban igényes irodaházat 
épített, a Rózsadombon luxus lakókomplexumot hozott létre, újabb 
csarnokkal bővítette logisztikai központját. Megalapította a Wáberer 
Medical Centert, amivel elsősorban a preventív gyógyító szemlélet 
elterjesztéséhez kíván hozzájárulni. 

A közúti fuvarozás fejlődését miniszterelnöki megbízottként és a 
legnagyobb fuvarozói érdekképviseletet elnökeként segítette. Jelenleg 
szűkebb hazája felvirágoztatásához Tokaj-Zemplén Térség fejlesztéséért 
felelős kormánymegbízottként járul hozzá. Magánalapítványa a régióban 
fiatalok százainak továbbtanulását segíti. 

A Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti- és Lovagkeresztjének egyaránt 
birtokosa.





Az EY Az Év Üzletembere díj győztese képviseli 
Magyarországot 2022-ben a globális döntőben.

A monacói gálát jelentős médiaérdeklődés követi, így 
világszerte a figyelem középpontjába állítja a díjazott 
üzletembereket. 

Az EY World Entreprenuer of The Year program egyedülálló 
lehetőséget biztosít a hazai győztesnek, hogy bemutassa 
céljait, mérhető eredményekkel bizonyítsa eddigi sikereit  
és képviselje Magyarországot a nemzetközi színtéren.  
A győztes ezen kívül találkozhat a többi ország versenyzőivel 
Monacóban és kapcsolatot építhet a világ vezető gazdasági 
szereplőivel is.

ey world entrepreneur of the year



Kapcsolat

Pellion Ágnes Gabriella
agnes.pellion@hu.ey.com
+36 30 370 5951

korán-kővári orsolya
orsolya.kovari@hu.ey.com
+36 30 398 5744



Az EY Az Év Üzletembere    díj támogatói

DeMján alapÍtvány 
Demján Sándor felismerve a társadalmi 
felelősségvállalás szükségességét a 
jótékonysági tevékenységek terén, útjára 
indította a Demján Sándor Alapítványt. Több 
mint húszéves fennállása alatt a szervezet 
elsősorban hátrányos helyzetű gyermekek, 
fiatalok esélyegyenlőségét, oktatását 
támogatta, ezen kívül számos olyan eseményt, 
szervezetet, személyt támogatott, akik, 
illetve amelyek jelentősen hozzájárultak a 
magyar kultúra, oktatás, sport és művészet 
népszerűsítéséhez.

A Demján Sándor Alapítvány tevékenysége 
során megszámlálhatatlanul sok embernek, 
szervezetnek, csoportnak és támogatásra 
érdemes, hasznos ügynek nyújtott segítséget. 

Az Alapítvány nevéhez fűződik – többek között 
- a Prima Primissima díj alapítása és útjára 
indítása.



Az EY Az Év Üzletembere    díj támogatói

lGT
Az LGT Bank Österreich Ausztria vezető privát 
bankja, Bécsben és Salzburgban rendelkezik 
irodákkal. Az LGT Csoport tagja, melynek 
központja Vaduzban, Liechtensteinben 
található. A Bank a tulajdonos liechtensteini 
hercegi család vagyonának jelentős részét is 
kezeli. Ügyfélként lehetősége van a legnagyobb, 
családi tulajdonban lévő privátbanki és 
vagyonkezelő csoport széleskörű szolgáltatásait 
igénybe venni, amely 2021-ben fennállásának 
100. évfordulóját ünnepli. Ausztriai és közép-
kelet-európai ügyfeleink számára egyéni 
befektetési megoldásokat dolgozunk ki. Hosszú 
távú gondolkodás, valamint egyedi befektetési 
stratégiák állnak működésünk középpontjában.
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az ey-ról
Az EY egy jobban működő világ felépítésén 
dolgozik hosszú távú érték teremtésével ügyfeleink, 
munkatársaink és a társadalom számára, valamint a 
bizalom erősítésével a tőkepiacokon.

Az adatok és technológiai ismeretek birtokában az EY 
sokrétű csapatai több mint 150 országban garantálják a 
megbízhatóságot, és támogatják ügyfeleink növekedését, 
átalakulását és működését.

Az EY csapatai a könyvvizsgálat, a tanácsadás, a jog, 
a stratégia, az adó és a tranzakciók területén a legjobb 
kérdésekkel közelítik meg napjaink összetett problémáit, 
hogy megtalálják az új megoldásokat.

Az EY név a globális szervezetre, illetve az Ernst & Young Global 
Limited egy vagy több tagjára utal, amelynek mindegyike önálló 
jogi személy. Az angliai székhelyű Ernst & Young Global Limited 
(company limited by guarantee) nem foglalkozik ügyfelek részére 
történő szolgáltatásnyújtással. A személyes adatok EY általi gyűjtésére 
és felhasználására vonatkozó információk, valamint az érintettek 
adatvédelmi jogszabályok szerinti jogainak leírása az ey.com/privacy 
címen érhetők el. További információkért szervezetünkről kérjük, 
látogasson el honlapunkra a www.ey.com címen.


