
 
Üzleti megoldás díj 

Az Üzleti megoldás díj célja, hogy elismerje, és széles körben bemutassa azokat az innovatív, a 

szokásos üzletmeneten túlmutató üzleti megoldásokat, amelyek kiterjesztésével az üzleti szektor 

jelentősen hozzájárulhat az Action 2020 Magyarország és az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok 

(SDGk) teljesítéséhez 

A pályázati részvétel feltételei:   

• A pályázatban benyújtott üzleti megoldás illeszkedjen SDG-khez és BCSDH Action 2020 

Magyarország programhoz (Action 2020 Magyarország program céljairól bővebben: 

www.action2020.hu), külön keresünk a körforgásos gazdaság megvalósítására irányuló 

megoldásokat is  

• Olyan üzleti megoldással lehet pályázni, amely jelenleg is fut vagy előző, illetve tárgyévben 

lezárult (azaz 2018-ban vagy 2019-ben), de hatása hosszútávú. 

• A pályázatban bemutatott üzleti megoldással kapcsolatos állítások, adatok igazolhatók 

legyenek.  

• A pályázaton bármely Magyarországon bejegyzett vállalat indulhat a hivatalos pályázati űrlap 

kitöltésével és a megadott határidőig való beküldésével.  

• Egy vállalat akár több üzleti megoldással is pályázhat. 

• A díjazott pályázatokat a BCSDH üzleti megoldás formájában közzéteszi weboldalán az 

eredményhirdetést követően, továbbá megjelenési lehetőséget biztosít a nyertes üzleti 

megoldásnak 

• Az Üzleti megoldás díj esetében a pályázat az adminisztrációs díj (40.000 Ft + ÁFA) 

megfizetésével együtt érvényes, (melyet a pályázat beérkezése után megküldött számla 

alapján utalhat át). 

• Az adminisztrációs költség befizetésével a pályázaton való részvétel mellett minden pályázó 

vállalattól egy képviselő ingyenesen jogosult részt venni a BCSDH idei éves üzleti ebédjén, 

amelyen a Fenntartható jövőért díj átadására is sor kerül. 

Pályázat beadásának módja: 

• Az elektronikusan kitöltött magyar nyelvű pályázati űrlapot ahttp://bcsdh.hu/fenntarthato-

jovoert-dij/ regisztrációs felületre kell feltölteni (feltöltési név: 

jelöltvezetéknév_jelöltkeresztnév_um_dij_2019.xls) 2019. július 31. 23:59-ig. 

• Minden üzleti megoldásra külön pályázati űrlapot kell kitölteni 

• Kézírással kitöltött pályázati űrlapokat nem áll módunkban elfogadni.  

• A beküldők a pályázat beérkezéséről írásos visszaigazolást kapnak.   
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Kitöltési útmutató 

A pályázatnál 2 db űrlapot: "ÜM Alapadatok" és „Üzleti megoldás összefoglalása” 

munkalapot kell kitölteni. 

A kifejtendő kérdések esetén a címben jelezzük a terjedelmi korlátot. A cella beállítása jelzi, ha a 

szöveg meghaladta a maximális karakterszámot.  

Az Action 2020 Magyarország program fókuszt területei és a hozzájuk kapcsolódó célok a lenyíló 

menüpontokból kiválaszthatók, amelyek a cellára kattintva jelennek meg. 

Egy üzleti megoldáshoz mindenképpen válasszon egy elsődleges célt, de egy megoldás több célhoz is 

hozzájárulhat, kérjük ezeket is tüntesse fel, a következő kérdésben. 

Jelölje meg azt is, hogy melyik Fenntartható Fejlődési Célhoz (SDG) járul hozzá lokálisan az adott 

üzleti megoldás - akár több is megjelölhető. 

Az eredmények bemutatásánál használjon mérőszámokat, indikátorokat. 

Az üzleti megoldás szükség esetén linkekkel, filmmel tehető érthetővé a szűri számára. Itt akár egy 

video bejegyzés linkje is lehet, ami kifejezetten ennek a pályázatnak a szóbeli kiegészítésére szolgál. 

Az Üzleti Megoldás Díj odaítélésének legfőbb szempontjai:  

SZEMPONT ELLENÖRZŐ KÉRDÉSEK 

Hatásos: - Lényegesen hozzájárul az Action 2020 Magyarország program keretében 
meghatározott célok valamelyikéhez?  

- Relevánsan hozzájárul az SDG célok valamelyikéhez? 
- A mérőszámok igazolják a program hatásosságát? 

Mérhető - Hatása mérhető, ellenőrizhető?  
- Rendelkezésre állnak mérőszámok a hatás nyomon követésére?  
- Milyen minőségűek ezek a mérőszámok? 

Fenntartható – 
Előremutató - 
Adaptálható 

- Komplex megoldást jelent? 
- Hosszú távú megoldást jelent? 
- Könnyen adaptálható más üzleti szervezetek és azok értéklánca által? 

Stratégiai 
 -  

Kapcsolódik az 
üzlethez 

- Stratégiai problémára ad választ? 
- Illeszkedik az üzleti logikához, vagyis a fenntarthatósági célok megvalósítása mellett 

üzleti előnyt is jelent a vállalat számára? (pl. pénzügyi, kockázatkezelés, üzleti 
lehetőség stb.) 

Túlmutat a 
„szokásos” 

üzletmeneten”  

- Túlmutat a már alkalmazott üzleti gyakorlatokon? 
- Támaszkodik újfajta technológiákra, együttműködésekre, megközelítésekre? 
- Progresszív? Innovatív megoldás? 
- Körforgásos gazdasági modellt valósít meg? 

Érintettek 
bevonása 

- Új együttműködésekre épül? Többérintettet is bevon? 
- Motiválja őket a megoldás működtetésére? 

Működtethető  - A megvalósításához szükséges erőforrások és felhatalmazások rendelkezésre állnak?  
- Kiderül a vezetői elkötelezettség? 
- A megoldás ösztönzi a vállalatot, illetve érintettjeit további fejlődésre? 

További információk a pályázattal kapcsolatban:  

Márta Irén, ügyvezető igazgató BCSDH   iren.marta@bcsdh.hu   

mailto:iren.marta@bcsdh.hu

