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Bevezető 

A Fővárosi Önkormányzat a 394/2015. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatával elfogadta Gazdasági 

Programját (továbbiakban: Program), amely részletesen tartalmazza a Fővárosi Önkormányzat 

jelen választási ciklusában megvalósítandó feladatait. A Program Városépítés, városfejlesztés 

című fejezete említést tesz a gazdaságélénkítés és munkahelyteremtés témájú tematikus 

fejlesztési program tervezéséről (TFP), amely az érintett önkormányzati, kormányzati és civil 

szervezetekkel partnerségben – a Program megalkotásával párhuzamosan – készült.  

A tematikus fejlesztési program munkafolyamatának eredményeként létrejött Budapest 

Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiája 2015-2021 című dokumentumot 

(továbbiakban Stratégia) a Fővárosi Közgyűlés az 1049/2015. (VI. 23.) számú határozatával 

fogadta el. A Stratégia a budapesti gazdaság fejlesztésében érintett partneri kör közös 

kiindulási pontjának tekinthető, amelyet széleskörű szakértői előkészítés, valamint az 

önkormányzati partnerek vezetőinek döntéshozói jóváhagyása előzött meg. A partneri kör 

magába foglalta a Fővárosi Önkormányzat és háttérintézményei mellett a kerületi 

önkormányzatokat, a kormányzat érintett minisztériumait és háttérintézményeit, Pest megye 

Önkormányzatát, a Budapesti Kereskedelemi és Iparkamarát és több budapesti vállalkozói 

szervezetet. 

A Stratégia olyan célokat és intézkedéseket tartalmaz, amelyek mentén a partnerek fejlesztési 

projektekkel, programokkal segítik a budapesti gazdaság fejlődését. A Stratégia végrehajtását 

az évente elkészülő akcióterv és az előrehaladást nyomon követő éves monitoring jelentés 

segíti.  

Az éves akcióterv összegyűjti a Budapesten megvalósuló gazdaságfejlesztési projekteket, így a 

gazdaság szereplői számára átláthatóvá válnak mindazon lehetőségek, amelyeket az 

önkormányzati, kormányzati és intézményi szereplők nyújtanak számukra. Az akcióterv segíti 

továbbá az egyes projektekért felelős partnereket abban, hogy megismerve egymás 

gazdaságélénkítést célzó lépéseit, a projektek végrehajtása során kialakulhassanak azok az 

együttműködések, szinergiák, amelyek hatékonyabbá teszik az adott intézkedést és így a 

budapesti gazdaság számára hasznos további projektek, döntések létrejöttét. Mindezek mellett 

az akcióterv tervezésének (majd monitoringjának) folyamata olyan kapcsolatot teremt a 

partnerek között, amely katalizálhatja a további, gazdaságfejlesztési célú együttműködések 

kialakulását és így a budapesti gazdaság számára hasznos további projektek, döntések 

létrejöttét. 

Az akcióterv a budapesti gazdaságfejlesztési partnerek 2016. június 30. és 2017. június 30. 

között elindítandó vagy már futó projektjeit gyűjti össze. Bár az akciótervet a Fővárosi 

Közgyűlés is megvitatja, a projektek és programok terv szerinti végrehajtása kizárólag a 

program- és projektgazdák felelőssége.   
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A beérkezett projektek, programok összefoglalása 

Az akcióterv készítése során a partnerek 65 projekt és 25 fejlesztési program elindítását jelezték 

erre az évre. Az akciótervben nevesítésre kerülő 90 intézkedés közül 61-nak fővárosi vagy 

kerületi önkormányzat, önkormányzati szervezet a projektgazdája, a többi projekt pedig 

minisztériumi és egyéb intézményi szereplők vezetésével valósulhat meg.  

A legtöbb projekt (24 db) a Stratégia 3. középtávú célját, az Aktív KKV politika kialakítását segíti, 

a második legtöbb projekt (13 db) a Stratégia 2. célját a Hatékony funkciómegosztáson alapuló 

összehangolt budapesti gazdaságfejlesztési intézményhálózat kiépítését támogatja. A 

fejlesztési programok többsége szintén a 3. középtávú célhoz kapcsolódik, szám szerint 13 

darab. 4 fejlesztési program a Stratégia 6. középtávú célját, a Munkaerő-piac rugalmasságának 

növelését szolgálja. 

A beérkezett 65 projektből 45 esetben már döntés is született a megvalósításról, míg 20 projekt 

még a tervezési, döntéselőkészítési szakaszban jár. Az alábbi ábra a Stratégiában rögzített 

középtávú célok szerinti bontásban összesíti a már eldöntött és döntés előtt álló projekteket.  

 

 

 

A beérkezett projektek közül a legtöbb esetben már ismertek a becsült (fejlesztési vagy 

működtetési) költségkeretek, ami alapján megállapítható, hogy a budapesti gazdaság 

fejlesztésében érdekelt partnerek a Stratégiához kapcsolódóan közel 70 milliárd Ft 

összegben kívánnak projekteket megvalósítani, illetve elindítani 2017 júniusáig 

bezáródóan. A végrehajtási döntéssel rendelkező projektek ennek közel kétharmadát, 47 
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milliárd Ft-ot tesznek ki. Az alábbi grafikon ezen összegek megoszlását mutatja be a 

stratégiai célok mentén.  

 

 

A projekteken felül további 23 program indulását jelezték a partnerek 2017. június 30-ig. A 

programok, célok szerinti megoszlását az alábbi ábra szemlélteti. 

  

A programok összköltségvetése alapján a budapesti gazdaság fejlesztésében érintett partner 

szervezetek a már eldöntött vagy meghirdetett támogatási lehetőségeket figyelembe véve 
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összesen 373 milliárd forintot mozdítanak meg a Stratégia céljai mentén 2017 nyaráig. A 

legtöbb támogatási lehetőség a vállalkozások számára áll majd rendelkezésre. A 3. középtávú 

célhoz – Aktív KKV politika kialakítása - kapcsolódóan már meghirdetett 12 program 321 

milliárdos keretösszeget kínál a fejlesztőknek az akcióterv időszakában. A 12 program közül 5 

program Budapestet és Pest megyét közös gazdasági térként fejleszti, így e támogatások a 

pest megyei vállalkozások számára is elérhetőek. 

  

 

Az akcióterv kialakítása során a fenti lehetőségeken felül további 10 olyan pályázati forrás került 

azonosításra, amelyek specifikusan nem a budapesti gazdaságfejlesztés céljára vannak 

allokálva, de a budapesti gazdasági szervezeteknek is lehetőséget biztosítanak támogatások 

megszerzésére. Ezek az V. Mellékletben kerülnek bemutatásra.  

Projektek közötti kapcsolódások bemutatása 

Célok szerinti kapcsolódások 

A beérkezett projektek közül a Stratégia 1. céljához, a Vállalkozói működést nehezítő 

szabályozói terhek csökkentése célhoz több olyan projekt is kapcsolódik, amely az üzleti 

információk megszerzésének költségét, valamint a vállalkozások és vevőik közötti könnyebb 

üzletkötést próbálja segíteni. Ilyen a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) 

„Vállalkozói Információs Központ” elnevezésű projektje, a Fővárosi Önkormányzat barnamezős 

kataszterének továbbfejlesztése és a Design Terminal „Adathasznosítás 3. Önkormányzati adat 

és IKT kompetencia fejlesztés” című projektje valamint részben e célt is szolgálja a III. kerület 

„Óbudai Helyiszaki” adatbázisa. Bár e projektek egy-egy szűkebb területen próbálják segíteni 

a fenti célt, de érdemes a közöttük lévő kapcsolat, kereszthivatkozás megteremtésével segíteni, 

hogy a projektek eredményeit minél több vállalkozás megismerhesse. 
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A 2. Hatékony funkciómegosztáson alapuló összehangolt budapesti gazdaságfejlesztési 

intézményhálózat kiépítése célt 13, döntéssel rendelkező projekt támogatja. Kiemelendőek a 

projektek közötti lehetséges kapcsolódások, együttműködések, mint a BVK „Budapesti 

Vállalkozásfejlesztési Fórum sorozata” és a XV. kerület által meghirdetett „Vállalkozói Fórumok” 

projektek, vagy a „Soknyelvű Budapestinfo.hu” (BFTK) és a „Startup Budapest Program” (Design 

Terminál) kapcsolódási lehetősége.  

A Stratégia 3. Aktív KKV politika kialakítása célt 23 projekt és 13 program támogatja. Ezek közül 

döntéssel 15 projekt és 12 program bír vezetői döntéssel. A projektek és programok egy része 

a vállalkozási övezetek fejlesztését szolgálja (mint például, a „Munkahelyi övezet, ipari park 

kialakítása Szárazhegyen” – XVII. kerület, a „Szindbád rendezvényház és coworking iroda” – III. 

kerület, a „Rákos út egy szakaszának felújítása” – XV. kerület, „A repülőtéri térség 

gazdaságfejlesztése” – XVIII. kerület, „A kispesti Gutenberg körúti piac megújítása” és a 

„Kispesti Kossuth téri piac megújítása” – XIX. kerület), más része szolgáltatásokat, 

támogatásokat kínál a vállalkozásoknak (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, 

Szakképzési Centrumok KKV-k és nagyvállalatok számára indított munkahelyi képzéseket 

támogató programjai, valamint a BVK budapesti mikrohitel és a kerületi kamattámogatási 

programja, a „BVK Smart Program”, a „BVK SMART WOMEN Női Vállalkozói Program” vagy a 

Design Terminál „Budapest Makers honlap” c. projektje és a „Startup Budapest” program).  

A telephely-fejlesztések és a szolgáltatási programok sikerei nem konkurálnak egymással, így 

egymást erősítő lehetőségként érdemes figyelembe venni őket. A fejlesztések által érintett 

vállalkozások számára többletszolgáltatásként „kiközvetíthetőek” azok a lehetőségek, 

amelyeket más szereplők szolgáltatási programjai kínálnak, segítve egyúttal ezen programok 

minél szélesebb ügyfélkörhöz történő eljutását.  

Több pályázati forrás is elérhetővé vált kutatás-fejlesztés és innováció, valamint a 

kapacitásbővítő beruházások területén is, amelyek a Stratéga 3.11-es intézkedésének 

megvalósítását segítik. A pályázati lehetőségek elsősorban VEKOP kiírások keretén belül, 

valamint a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal kiírásain keresztül érhetőek el. 

A Stratégia 3. Aktív KKV politika kialakítása középtávú céljához kapcsolódóan fontos 

megemlíteni, hogy 2016-ban újra elindul a „Rögtön jövök!” program, amelynek célja a 

budapesti üres üzlethelyiségeket feltérképezése pontos paraméterekkel. Az üzlethelyiségek 

felmérése után az adatok egy adatbázisba tömörülnek, amelyek elérhetővé válnak majd a 

www.rogtonjovok.hu weboldalon. A program további célja, hogy egységes arculatot alakítson 

ki az üres üzlethelyiségek kirakatain. 

A 4. Közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztése célhoz összesen öt projekt 

és két fejlesztési program indítását jelezték a partnerek erre az évre. A XIII. kerület egészségügyi 

szolgáltatásfejlesztést, valamint intézményfelújítási programot tervezett, a VEKOP keretből 
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megvalósulhat a „Tanoda Programok támogatása”, valamint szorosan ide kapcsolódik a 

„Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” program is. 

Az 5. Budapest épített és természeti értékeinek megőrzése és fejlesztése célhoz több fejlesztési 

projekt („LIMES2024 Dél-Budai Duna part fejlesztése” – XI. kerület, „Innovatív, környezetbarát 

gazdaságfejlesztés – a megújuló barnamezős területek menedzselésével” – XVIII. kerület, 

Átmeneti hasznosítás a kőbányai Aknabánya területén – X. kerület, Komplex revitalizáció a volt 

sörgyári területen – X. kerület, Volt bányaterület hasznosítása – XVI. kerület), valamint a IV. 

kerület „Szennyvízhő hasznosítás Újpesten” programja kapcsolódik.  

A Stratégia 6. Munkaerő-piac rugalmasságának növelése céljához beérkezett 9 projekt és 4 

fejlesztési program közül háromban is megjelenik a munkaerő-mobilitás támogatása a bérlakás 

szektor fejlesztésével. Ehhez kapcsolódóan a XV. kerület és a XIII. kerület önkormányzati 

bérlakás programot fogalmazott meg, míg a Fővárosi Önkormányzat a fővárosi bérlakás 

szektor rugalmassá tételével és fejlesztési lehetőségével foglalkozó koncepció elkészítését 

tervezi erre az évre. A kerületi projekteknek elsősorban a Fővárosi Önkormányzat projektjével 

való együttműködésében lehet nagy perspektívája. Ezen középtávú célhoz kapcsolódóan 

jelentős keretösszeggel rendelkezik a VEKOP-6.1.1-15 jelű „Kisgyermeket nevelő szülők 

munkavállalási aktivitásának növelése” elnevezésű projekt, amely elsősorban a kerületi 

önkormányzatok számára biztosít pályázati lehetőséget. 

A 7. Alacsony képzettséget igénylő munkakereslet ösztönzése célhoz hét projekt és három 

fejlesztési program tartozik. A Nemzetgazdasági Minisztérium által benyújtott 

„Közfoglalkoztatásból a versenyszférába”, „Nők 40+”, az uniós forrásból megvalósuló „Út a 

munkaerőpiacra” (VEKOP 8.1.1-15) és a 25 év alatti, alacsony iskolai végzettséggel rendelkező 

fiatalok részére az Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban (VEKOP 8.2.1) c. 

programok keretein belül olyan támogatások nyújthatóak, amelyeket érdemes figyelembe 

venni a szereplőknek. Az I. kerület „Szociális gondozói, házi segítségnyújtási szolgáltatás 

fejlesztése” elnevezésű programja, a II. kerület „Pesthidegkúti Uszoda” projektje és a XV. kerület 

„Palota-15” programja, illetve Józsefváros és Erzsébetváros szociális városrehabilitációs 

programjainak munkahelyteremtést szolgáló programjai is ehhez a célhoz tartoznak.  

Kulcságazatok szerinti kapcsolódások 

Az egyes kulcságazatokon belül a legtöbb projekt turizmus témában érkezett be. A Budapesti 

Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. (BFTK) projektjei közül Budapest egészét érinti 

a „Budapest 2030 Turizmus Stratégia megalapozó kutatásai”, a „Stratégia elkészítése”, a 

„Soknyelvű budapestinfo.hu”, a „Budapest konferencia ösztönző csomag” és a „Budapestinfo 

Turisztikai Szolgáltató Központ”. Potenciális kapcsolódási lehetőségeket rejt továbbá a 

„Budapest-Bécs turisztikai városkártya” projektje és az I. kerületi Önkormányzat „Testvérvárosi 

kapcsolatok élénkítése” programja is. A BFTK „Budapest vízi kapuja” és az I. kerületi 

Önkormányzat „Tematikus séták szervezése” projektek között szintén érdemes kapcsolódási 

pontokat keresni. A turizmussal kapcsolatosan több pályázati lehetőség is megjelenik az idei 
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VEKOP kiírásokban, többek között az „Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának 

fejlesztése”; valamint a „Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése”. 

Az infokommunikációs szektorhoz kapcsolódóan egy – négy ütemre, részprojektekre bontható 

– komplex projektötlet érkezett be a Design Termináltól, amelyek a kerületi és fővárosi 

önkormányzatok adatvagyonának hasznosítását célozzák. Ezen a területen a partnerek közötti 

együttműködés a projektek – és így a Stratégia – sikerének kulcsa.  

A kreatívipar ágazathoz kapcsolódóan két projekt szerepel az akciótervben, ezek a XI. kerület 

által benyújtott „LIMES2024 Dél-Budai Duna part fejlesztése” projekt és a Design Terminál 

„Budapest Makers honlapja”. A projektek között érdemes lesz kialakítani az együttműködést. 

A kutatás-fejlesztést és innovációt a következő évben több VEKOP-os kiírás és a Nemzeti 

Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Hivatal programjai is támogatják. Ezáltal lehetővé válik a 

kutatási együttműködések kialakítása, az alkalmazott kutatások, a termék és szolgáltatás 

innovációk, valamint a piaci bevezetések támogatása. 

A többi, Stratégiában nevesített kulcságazat fejlesztését (egészség-gazdaság, zöldgazdaság, 

logisztika) ebben az évben legfeljebb egy-egy projekt érinti, így ezeket érintő potenciális 

szinergiákkal ebben az évben nem tervezhetünk. 
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A következő táblázatban összefoglalásra kerülnek a Stratégia megvalósítását ebben az évben támogató projektek és programok, amelyek 

részletes bemutatását a melléklet tartalmazza. Mivel a projektek és programok megvalósításáért a projekt- és programgazdák a felelősek, ezért a 

táblázatban megtalálható a projektért felelős szervezet megnevezése is. Egyúttal e szervezetektől lehet érdeklődni a projekttel és programokkal 

kapcsolatos további információkért. 

2017. június 30-ig biztosan elinduló projektek listája – részletesen lásd a Melléklet I.-ben 

Projekt neve Projektgazda Projekt tervezett 

 kezdete 

Kapcsolódó 

középtávú 

 célkitűzés 

Kapcsolódó középtávú  

intézkedés 

I-01 – Szociális gondozói és házi segítségnyújtási szolgáltatások fejlesztése I. kerület folyamatos projekt 7 7.2-es intézkedés 

I-02 – Tematikus séták szervezése I. kerület 2016-tól folyamatosan 3 3.17-es intézkedés 

I-03 – Testvérvárosi kapcsolatok élénkítése I. kerület folyamatos projekt 2 2.5-ös intézkedés 

II-01 – Pesthidegkúti uszoda II. kerület 2017 4 4.2-es intézkedés 

III-01 – Szindbád rendezvényház és co-working iroda III. kerület 2016 3 3.17-es intézkedés 

III-02 – Óbudai Helyiszaki III. kerület 2016 2 2.2-es intézkedés 

IV-01 – Újpest Kártya Program IV. kerület   3 3.10-es intézkedés 

IV-02 – Szennyvízhő hasznosítása Újpesten IV. kerület   5 5.2-es intézkedés 

VIII-02 - A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

Foglalkoztatási programjai 
Józsefváros Gazdálkodási 

Központ Zrt. 

folyamatos projekt 7 7.1-es intézkedés 

VIII-03 - A Kesztyűgyár Közösségi Ház foglalkoztatási programjai Kesztyűgyár Közösségi 

Ház 

folyamatos projekt 7 7.1-es intézkedés 

VIII-04 - H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ VIII. kerület 2014 2 2.2-es intézkedés 

XIII-01 – CT, MR gépek beszerzése a Visegrádi utcai rendelőbe XIII. kerület 2017 4 4.1-es intézkedés 

XIII-02 – Önkormányzati bérlakásépítés XIII. kerület már folyamatban lévő projekt 6 6.1-es intézkedés 

XIII-03 – 10 éves intézményfelújítási program XIII. kerület már folyamatban lévő projekt 6 6.4-es intézkedés 

XV-01 – Üzlethelyiségek vagyonkezelése, bérlakáskínálat növelése XV. kerület   6 6.1-es intézkedés 

XV-02 – Palota-15 XV. kerület   7 7.3-as intézkedés 

XVII-01 – Munkahelyi övezet, ipari park kialakítása Szárazhegyen XVII. kerület 2016 3 3.15-ös intézkedés 
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XXI-01 - Csepeli Ingatlankataszteri Portál Csepeli Városfejelsztési 

és Gazdaságfejlesztési 

Nonprofit Kft. 

2016 3 3.9-es intézkedés 

XXI-02 - Csepeli Munkaerő-piaci Portál Csepeli Városfejelsztési 

és Gazdaságfejlesztési 

Nonprofit Kft. 

2016 1 1.3-as intézkedés 

XXI-03 - Csepeli CNC Szakképző Központ  Csepeli Városfejelsztési 

és Gazdaságfejlesztési 

Nonprofit Kft. 

2016 6 6.7-es intézkedés 

FŐV-01 – Bérlakás Koncepció Fővárosi Önkormányzat 2016 6 6.1-es intézkedés 

FŐV-02 – Barnamezős kataszter Fővárosi Önkormányzat 2014 1 1.3-as intézkedés 

FŐV-03 - FINA VB megrendezésével összefüggésben a világbajnokság budapesti 

megrendezéséhez szükséges létesítményfejlesztés 
Fővárosi Önkormányzat 2016 3 3.2-es intézkedés 

FŐV-04 - Transition Cities Fővárosi Önkormányzat, 

mint projektpartner 

2014 2 2.5-ös intézkedés 

FŐV-05 - SOLSUN - Fenntartható városi közvilágítás fejlesztés Fővárosi Önkormányzat, 

mint projektpartner 

2015 3 3.10-es intézkedés 

FÁNK-01 - Hermina Garázs Fővárosi Állat- és 

Növénykert 

2016 4 4.2-es intézkedés 

FÁNK-02 - Mesepark Fővárosi Állat- és 

Növénykert 

2013 3 3.17-es intézkedés 

FÁNK-03 - Pannon Park Program Fővárosi Állat- és 

Növénykert 

2014 3 3.17-es intézkedés 

BFTK-01 – Budapest 2030 Turizmus Stratégia elkészítése BFTK    2017 3 3.1-es intézkedés 

BFTK-02 – Budapest vízi kapuja BFTK    2017 3 3.17-es intézkedés 

BFTK-05 – Budapestinfo Turisztikai Szolgáltató Központ BFTK    2017 2 2.4-es intézkedés 

BFTK-06 – Soknyelvű Budapestinfo.hu BFTK    2016 2 2.4-es intézkedés 

BKIK-01 – Online kamrai szolgáltatások eKamara rendszer BKIK    2014 2 2.2-es intézkedés 

BKIK-03 – Álláshelybörze BKIK    2015 6   

BUM-01 – „Rögtön jövök!” Bevásárló  

és Tematikus utcák nKft. 

2016 3 3.16-os intézkedés 
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BUM-02 – Bevásárlóutca menedzsment Bevásárló  

és Tematikus utcák nKft. 

2015 3 3.16-os intézkedés 

BVK-02 – Budapesti Vállalkozásfejlesztési Fórum sorozat Budapesti  

Vállalkozásfejlesztési 

Közalapítvány 

2015 2 2.1-es intézkedés 

BVK-04 – BVK Smart Program Budapesti  

Vállalkozásfejlesztési 

Közalapítvány 

2013 2 2.3-as intézkedés 

BVK-05 – BVK SMART WOMEN Női Vállalkozói Program Budapesti  

Vállalkozásfejlesztési 

Közalapítvány 

2015 2 2.3-as intézkedés 

BVK-06 – Startup Budapest Program Budapesti  

Vállalkozásfejlesztési 

Közalapítvány 

2015 2 2.1-es intézkedés 

BVK-07 – EYES – Emerging Young EnterpreneurS Budapesti  

Vállalkozásfejlesztési 

Közalapítvány 

2016 2 2.1-es intézkedés 

BVK-08 – BVK Vállalkozói Információs Központ Budapesti  

Vállalkozásfejlesztési 

Közalapítvány 

2015 1 1.1-es intézkedés 

BVK-09 – EaSI Technical Assistance programhoz csatlakozás Budapesti  

Vállalkozásfejlesztési 

Közalapítvány 

2016 3 3.4-es intézkedés 

DT-01 – Budapest Makers honlap Design Terminál 2016 3   

OFA-01 - Vállalkozz itthon, fiatal Országos Foglalkoztási 

Közhasznú Nonprofit Kft. 

2016 3 3.7-es intézkedés 
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2017. június 30-ig biztosan elinduló fejlesztési programok listája – részletesen lásd a Melléklet II.-ben 

Pályázati forrás neve Koordináló szerv Pályázati felhívás 

megjelenése 

 kezdete 

Kapcsolódó 

középtávú 

 célkitűzés 

Kapcsolódó középtávú  

intézkedés 

Budapest Mikrohitel Program BVK 2015 3 3.4-es intézkedés 

Kerületi Kamattámogatási Programok BVK 2016 3 3.4-es intézkedés 

VEKOP-5.3.1-15 – Fenntartató közlekedésfejlesztés Budapesten NGM 2016 4 és 5   

VEKOP-6.1.1-15 – Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának 

növelése 
NGM 2016 6 6.4-es intézkedés 

VEKOP-7.3.2-16 – Tanoda programok támogatása NGM 2016 4 4.3-as intézkedés 

VEKOP-2.3.3-15 – Kutatási infrastruktúra megerősítése, nemzetköziesedés, 

hálózatosodás 
NGM 2016 3 3.13-as intézkedés 

VEKOP-2.3.2-16 – Stratégiai K+F műhelyek kiválósága NGM 2016 3 3.19-es intézkedés 

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Magyar Fejlesztési Bank 2016 3   

NGM-01 – „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” NGM 2016 7 7.1-es intézkedés 

NGM-02 – „Nők 40+” NGM 2016 7 7.1-es intézkedés 

VEKOP 8.3.1-16 – Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek 

támogatása 
NGM 2016 6 6.2-es intézkedés 

VEKOP 8.2.1-15 – Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban NGM 2015 6 6.2-es intézkedés 

VEKOP 8.1.1-15 – Út a munkaerőpiacra NGM 2015 7 7.1-es intézkedés 

VEKOP 8.5.3 – Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalatok számára NGM 2016 6 6.7-es intézkedés 

VEKOP-4.1.1-15 – Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése NGM 2016 3 3.17-es intézkedés 

VEKOP-1.3.2-15 – Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése NGM 2016 3 3.3-as intézkedés 

VEKOP 8.5.2 – Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások 

munkavállalói számára 
NGM 2016 6 6.7-es intézkedés 

VEKOP-2.1.1-15 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása NGM 2016 3 3.11-es intézkedés 

VEKOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés NGM 2016 3 3.11-es intézkedés 



XX 

 

VEKOP-1.3.1-16 – Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének 

támogatása 
NGM 2016 3 3.8-as intézkedés 

SZT-01 – Széchenyi Tőkealap Széchényi Tőkealap 

-kezelő Zrt. 

2011 3 3.11-es intézkedés 

FIEK_16 – Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási 

infrastruktúra fejlesztése 
Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési 

 és Innovációs Hivatal 

2016 3   

VÁLLALATI KFI_16 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési 

 és Innovációs Hivatal 

2016 3 3.11-es intézkedés 

NVKP_16 – Nemzeti versenyképességi és kiválósági program Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési 

 és Innovációs Hivatal 

2016 3 3.13-as intézkedés 

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 – Az adminisztratív terhek csökkentése Miniszterelnökség 2016 1 és 4  1.1-1.4es intézkedések 

  



XXI 

 

Végrehajtási döntéssel még nem rendelkező tervezett projektek listája – részletesen lásd a Melléklet III.-ban 

Projekt neve Projektgazda Projekt tervezett 

 kezdete 

Kapcsolódó 

középtávú 

 célkitűzés 

Kapcsolódó középtávú  

intézkedés 

VII-01 - Bóbita Óvoda új tagóvodai épületének létesítése VII. kerület 2016 6 6.4-es intézkedés 

VII-02 - Verseny utcai veszélyeztetett tömb szociális célú rehabilitációja VII. kerület 2017 7 7.3-as intézkedés 

VII-03 - Csányi utcai krízistömb szociális célú rehabilitációja VII. kerület 2017 7 7.3-as intézkedés 

VIII-01 - Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 

Városrehabilitációs Program 
VIII. kerület 2017 6 6.9., 6.10. és 6.1-es intézkedés 

IX-01 – SP1 – A barnamezős területek fejlesztési stratégiájának kidolgozása IX. kerület 2017 5 5.1-es intézkedés 

X-01 - Átmeneti hasznosítás a kőbányai Aknabánya területén X. kerület nincs meghatározva 5 5.1-es intézkedés 

X-02 - Komplex revitalizáció előkészítése Kőbánya központjában a volt sörgyári 

területen 
X. kerület nincs meghatározva 5 5.1-es intézkedés 

X-03 - Kőbányai Téglavető utcai bérlakás építési program X. kerület nincs meghatározva 6 6.1-es intézkedés 

X-04 - Piac építése a kőbányai Liget téri szolgáltatóház átalakításával X. kerület nincs meghatározva 3 és 5 3.16-os intézkedés és 5.1-es 

intézkedés 

XI-01 – LIMES2024 Dél-Budai Duna-part fejlesztése XI. kerület 2017 5 5.1-es intézkedés 

XV-04 – Rákos út egy szakaszának felújítása XV. kerület   3 3.15-ös intézkedés 

XVI-01 - Volt bányaterület hasznosítása XVI. Kerület 2017 5 5.1-es intézkedés 

XVI-02 - Rádió utcai korszerűtlen háziorvosi rendelők kiváltása és szolgáltató 

ház kialakítása 
XVI. kerület 2018 4 4.1-es intézkedés 

XVIII-01 – Innovatív, környezetbarát gazdaságfejlesztés – a megújuló 

barnamezős területek menedzselésével 
XVIII. kerület 2016 5 5.1-es intézkedés 

XVIII-02 – A repülőtéri térség gazdaságfejlesztése XVIII. kerület 2017 3 3.15-ös intézkedés 

XIX-01 – A kispesti Kossuth téri piac megújítása XIX. kerület 2017 3 3.16-os intézkedés 

XIX-02 – A kispesti Gutenberg körúti piac megújítása XIX. kerület 2017 3 3.16-os intézkedés 

XX-01 – Leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 

életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pesterzsébeten 
XX. kerület 2016 7 7.3-as intézkedés 

BFTK-03 – Budapest konferencia ösztönző csomag BFTK 2017 3 3.2-es intézkedés 

BFTK-04 – Budapest-Bécs turisztikai városkártya BFTK 2016 2 2.4-es intézkedés 



XXII 

 

BKIK-02 – Szakképzésben résztvevő intézmények kapacitásfejlesztése és a duális 

szakképzési rendszer hatékony átalakítása a Duna Régióban 
BKIK 2017 6 6.10-es intézkedés 

DT-02 – Adathasznosítás projekt (önkormányzati adatvagyon felmérése, 

rendezése, újrahasznosítása, IKT kompetenciafejlesztés, adat enabler platform 

fejlesztés) 

Design Terminál   3 3.9-es intézkedés 

DT-03 – Startup Budapest Program Design Terminál 2016 3 3.18-as intézkedés  

  



XXIII 

 

 

A Stratégia célját támogató, de nem Budapest specifikus fejlesztési források – részletesen lásd a Melléklet V.-ben 

KEHOP-3.3.0 – Szennyezett területek kármentesítése NFM 2015 5   

Horizont 2020 Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési 

 és Innovációs Hivatal 

  3 3.11-es intézkedés 

TÉT_16_FR – Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 

támogatása a magyar-francia relációban 
Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési 

 és Innovációs Hivatal 

2016 3 3.19-es intézkedés 

TÉT_16_MC – Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 

támogatása a magyar-marokkói relációban 
Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési 

 és Innovációs Hivatal 

2016 3 3.19-es intézkedés 

TÉT_16_RS – Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 

támogatása a magyar-szerb relációban 
Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési 

 és Innovációs Hivatal 

2016 3 3.19-es intézkedés 

TÉT_16_PT-Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés a 

magyar-protugál relációban 
Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési 

 és Innovációs Hivatal 

2016 3 3.19-es intézkedés 

TÉT_16_CN-Magyar-kínai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési 

 és Innovációs Hivatal 

2016 3 3.19-es intézkedés 

TÉT-16_SI-Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés a 

magyar-szlovén relációban 
Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési 

 és Innovációs Hivatal 

2016 3 3.19-es intézkedés 

TÉT-16_SI-Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés a 

magyar-horvát relációban 
Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési 

 és Innovációs Hivatal 

2016 3 3.19-es intézkedés 

EU_KP_16 – Pályázati felhívás az Európai Unió Horizont 2020 programjában, 

valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel 

ösztönzésére 

Nemzeti Kutatási, 

Fejlesztési 

 és Innovációs Hivatal 

2016 3   
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Melléklet I. – 2017. június 30-ig biztosan elinduló projektek 

listája 
 

I-01 – Szociális gondozói és házi segítségnyújtási szolgáltatások fejlesztése 

 

A projekt címe: Szociális gondozói és házi segítségnyújtási szolgáltatások fejlesztése 

Projektgazda: Budapest Főváros I. kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett befejezése: Folyamatos 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: 2016. július 1-

jétől a készülékeket korszerű mobil eszközökkel váltják ki, az ellátottak számát 50-ről 

200 főre emelik 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 7. Alacsony képzettséget igénylő munkakereslet 

ösztönzése 

Kapcsolódó intézkedés: 7.2. Szociális szolgáltatások munkaerő keresletének növelése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A szociális gondozói és házi segítségnyújtási szolgáltatások fejlesztéseként az I. kerületben új, 

korszerű jelzőrendszeres segítségnyújtás kerül bevezetésre, valamint megtörténik a rendszer 

kapacitásbővítése. 

A projekt során az Önkormányzatnak a SOS Központtal, a Szociális Központtal, a Máltai 

Szeretetszolgálattal és a helyi civil szervezetekkel további együttműködési lehetősége 

kínálkozik. 
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I-02 – Tematikus séták szervezése 

 

A projekt címe: Tematikus séták szervezése 

Projektgazda: Budapest Főváros I. kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2016. június 

A projekt tervezett befejezése: Folyamatosan futó projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: 2016. június 18-

án debütált az Imagine Budapest programja, melyben tematikus kultúrtörténeti séta 

keretében – előzetes regisztráció alapján – a Bécsi kapu tértől a Tóth Árpád sétányon az 

Attila úton, majd a Logodi utcán keresztül a Krisztina térig járták be az irodalmi és 

színházi élet ismert és rejtett helyszíneit. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.17. Turisztikai attrakciófejlesztés 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A forgalom széthúzására, a kerület látnivalóinak bemutatására, az egyéb helyszínek bevonására 

alkalmasak a tematikus útvonalak. Többnyelvű leírással, térképekkel, okostelefon-

alkalmazásokkal kalauzolják a turistákat a különféle témákat feldolgozó helyszíneken. 

A projekt keretében az Önkormányzat szorosan együttműködik az Imagine Budapesttel, és 

további együttműködési lehetőség kínálkozik a környező kerületek önkormányzataival, 

turisztikai egyesületekkel, valamint a Nemzeti Turizmus Ügynökséggel. 
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I-03 – Testvérvárosi kapcsolatok élénkítése 

 

A projekt címe: Testvérvárosi kapcsolatok élénkítése 

Projektgazda: Budapest Főváros I. kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett befejezése: Folyamatosan utó projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Testvérvárosi 

kapcsolatok elmélyítése 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 2. Hatékony funkciómegosztáson alapuló összehangolt 

budapesti gazdaságfejlesztési intézményhálózat kiépítése 

Kapcsolódó intézkedés: 2.5. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok erősítése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete célja, hogy együttműködési hálózatot építsen ki 

néhány határon túli magyar és más első kerületi kötődésű európai várossal, koncentrálva 

elsősorban a közép-európai országok fővárosainak belvárosi kerületeire. Ezzel erősíteni kívánja 

a városok közötti baráti kapcsolatot a kultúra, sport, oktatás, idegenforgalom, városi 

területtervezés, a kerületi hivatalok és az önkormányzatok tevékenysége területén, valamint az 

Európai Unióhoz és más európai és világszervezethez kapcsolódó lehetségesek 

együttműködés útján. 

http://www2.budavar.hu/index.php?menu=146 

Együttműködési megállapodást kötött öt közép-európai főváros első kerülete: Budapest, Bécs, 

Pozsony, Prága és Varsó I. kerületének polgármesterei 2016. május 7-én Budapest I. kerület 

Bérc utca 13-15.ben a Külügyi és Külgazdasági Intézetben. 

http://magyaridok.hu/belfold/megallapodast-kotott-ot-kozep-europai-fovaros-elso-kerulete-

649882/ 

Az Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal és a környező kerületek önkormányzataival 

együttműködésben a testvérvárosaival turisztikai és kulturális csereprogramokat szervez, 

valamint művészeti előadásokat és kiállításokat tart, továbbá kiadványokat jelentet meg. 
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II-01 – Pesthidegkúti uszoda 

 

A projekt címe: Pesthidegkúti uszoda 

Projektgazda: II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. 

A projekt tervezett kezdete: 2017. tavasz 

A projekt tervezett befejezése: 2018. tavasz 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A beruházás 

építési munkáinak megkezdése. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 4. Közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának 

fejlesztése 

Kapcsolódó intézkedés: 4.3. Esélyteremtő és kompetencia-fejlesztést célzó programok a 

köznevelésben 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt elsősorban a II. kerületben élő gyermekek sportolását, úszás oktatását valósítja meg. 

Sportolási, strandolási és rehabilitációs lehetőséget biztosít a kerületi lakosokon túl az 

agglomerációban élők számára is. Országos jelentőségű vízilabda sportcentrum kialakítása. A 

program legfontosabb elvárt eredménye, hogy a II. Kerületben és az agglomerációban élő 

gyermekek egészséges életmódra nevelése megtörténjen, valamint egy hazai jelentőségű 

vízilabda utánpótlásbázis alakuljon ki. Sportolási lehetőség és orvosi rehabilitáció a környékbeli 

felnőtt lakosság részére. 
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III-01 – Szindbád rendezvényház és co-working iroda 

 

A projekt címe: Szindbád rendezvényház és co-working iroda 

Projektgazda: Budapest Főváros III. Kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: 2016.08.20. beruházás vége, üzemeltetés folytatása 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Az 

ingatlanfelújítási beruházás megvalósulása, a felszerelés, üzemeltetés beindítása, a co-

working iroda és ahhoz kapcsolódó programok, képzések működtetése. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.14. Munkahelyi zónák fejlesztése (elsősorban a városrész 

központokban) 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt révén a kiváló adottságú, ám évek óta kihasználatlanul álló önkormányzati tulajdonú 

ingatlan inkubációs jellegű, induló vállalkozásokat segítő, közösségi, kulturális hasznosítása 

valósul meg. A beruházás által mintegy 220 m2-en létrejön egy sokoldalúan használható 

rendezvénytér és egy co-working iroda, amelyhez szakmai mentorprogram, workshopok, 

tréningek kapcsolódnak. 

A co-working iroda lehetőséget teremt a fiatal, innovatív, vállalkozói réteg vonzására, a tér 

egyedi vonzereje a belváros és az agglomeráció közötti lokáció. A közösségi iroda 

munkaállomásainak, szolgáltatásainak biztosításán túl a projekt kiemelt célja az önálló 

vállalkozást alapítók szakmai támogatása, képzések, kapcsolatépítő programok szervezése. 

Tervezett tevékenységek: közösségi iroda komplex szolgáltatásai, mentorprogram, „step-in-

guidance”, in-house tanácsadás, belső motivációs és szervezeti transzparencia programok, 

külső üzleti kapcsolatok és tőke bevonása, venture program, kompetencia fejlesztő tréningek. 

Mindez – az újonnan kialakított belső udvar és az épületen belüli elhelyezkedés okán – 

szervesen hozzákapcsolódik az üzemeltetést végző 100%-ban önkormányzati tulajdonú 

Esernyős Nonprofit Kft. meglévő helyiségeihez, amelyekben az alapító szándéka szerint, az 

önkormányzat kötelező feladatainak (közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolása, a 

művelődére és társas életre szerveződő közösségek tevékenységének, kulturális célok 

megvalósításának elősegítése, turizmus, közösségi színtér) ellátását biztosítja. 
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III-02 – Óbudai Helyiszaki 

 

A projekt címe: Óbudai Helyiszaki 

Projektgazda: Budapest Főváros III. Kerület Önkormányzata 

A projekt kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: 2019 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Az addig már 

kész egyedi webes felületen sikeresen és hatékonyan hirdető vállalkozók ás vállalkozások 

a helyiek által addig megismert, valamint a mindennapi tudatba beépült és használt 

szoftver segítségével hatékonyan kereshetik problémáikra a helyi gyors és szakszerű 

segítséget. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 2. Hatékony funkciómegosztáson alapuló összehangolt 

budapesti gazdaságfejlesztési intézményhálózat kiépítése 

Kapcsolódó intézkedés: 2.2. Helyi vállalkozásfejlesztési intézmények kialakítása, 

megerősítése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A gazdaságfejlesztési program célja, hogy a kezdeményezés keretében az önkormányzat 

segítséget és egységes támogatást nyújt a helyi vállalkozók és a lakosság részére annak 

érdekében, hogy a helyben felmerülő lakossági igényekre a megoldásokat a helyi vállalkozók 

termékei és munkái szolgáltassák.  

A program egyidejűleg hivatott tompítani a nagyváros elszívó hatását, ugyanakkor a 

hagyományos hirdetésektől független és egységes támogatást biztosít minden helyi illetőségű 

vállalkozó és vállalkozó kedvű lakos részére. 

Az önkormányzat weboldalára és okostelefonra egy egyedi felület kerül kifejlesztésre, ahol a 

helyi lakosok igényei találkoznak a helyi vállalkozók tevékenységeivel és szolgáltatásaival. 

A projekt elvárt eredménye, hogy a vállalkozók részére olyan állandó, költségmentes jelenlétet 

biztosítson a vásárlók lakóterében, amely által új vevőkör és növekvő forgalom realizálódik a 

vállalkozásoknál. 
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IV-01 – Újpest Kártya Program 

 

A projekt címe: Újpest Kártya Program 

Projektgazda: Budapest Főváros IV. Kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: Már futó projekt 

A projekt tervezett befejezése: Folyamatosan futó projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Heti elektronikus 

hírlevelek, illetve három ingyenesen elérhető nyomtatott hírlevél kiadása. Továbbá a 

kártyabirtokosok száma várhatóan eléri a 15.000 főt. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.10. Demonstrációs kereslet helyi vállalkozásoknak; 3.15. 

Tematikus piacok támogatása, kiskereskedelem fejlesztése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

Az Újpesten tevékenykedő vállalkozók szolgáltatásainak bemutatása; valamint a vállalkozások 

részére megjelenési, hirdetési lehetőség biztosítása. A projekttel kapcsolatos várható 

eredmény, hogy a helyi vállalkozások a helyi vállalkozások megerősödjenek a forgalom 

növekedésével, illetve az egymás közötti horizontális kapcsolatok erősödésével. A projekt 

további eleme, hogy az Önkormányzat gazdasági klubot szervez a programban részt vevő 

vállalkozások számára. 
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IV-02 – Szennyvízhő hasznosítása Újpesten 

 

A projekt címe: Szennyvízhő hasznosítása Újpesten 

Projektgazda: Budapest Főváros IV. Kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: 2017 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Beruházás 

befejezése és az új Újpesti Piac és Vásárcsarnok épületéhez kapcsolódó fűtő és hűtő 

energia biztosítása 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 5. Budapest épített és természeti értékeinek megőrzése 

és fejlesztése 

Kapcsolódó intézkedés: 5.2. Az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások 

alkalmazásának növelése a vállalkozói szektorban 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

Az Újpesten jelenleg meglévő szennyvíz főgyűjtő csatorna energiájának kiaknázása 

közintézmények, vállalkozói intézmények és vállalkozások olcsóbb energiához jutásával. A 

projekt várható eredménye, hogy a beruházás hatására 3,5 MW teljesítményt legyen képes a 

rendszer előállítani és felhasználni fűtésre és hűtésre. 
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VIII-02 – A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

foglalkoztatási programjai 

 

A projekt címe: A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSZSZGYK) 

foglalkoztatási programjai 

Projektgazda: Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. 

A projekt tervezett kezdete: folyamatosan futó projekt 

A projekt tervezett befejezése: folyamatosan futó projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek:  

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 7. Alacsony képzettséget igénylő munkakereslet 

ösztönzése 

Kapcsolódó intézkedés: 7.1. Az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek 

– foglalkoztathatóságának javítása, munkaerő- piaci integrációt erősítő programok 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A JSZSZGYK álláskereső klubot üzemeltet, rendszeresen elérhető ügyfelei és a nála 

közfoglalkoztatásban lévők részére az álláskeresési technikák oktató tréninget biztosít, illetve 

segítséget nyújt a cégek munkaerőtoborzásában. 

A hajléktalanságban érintett ügyfeleivel külön szervezeti egység, az ún. LÉLEK-Program 

foglalkozik. A LÉLEK-Program célja, a hajléktalanná válás megelőzése, valamint a már 

hajléktalanná vált emberek és családok komplex rehabilitációja, re-integrációja. Megteremti a 

hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának esélyét, valamint megfelelő, 

fenntartható és hosszú távú lakhatási megoldást biztosít a hajléktalanság problémájának 

megoldására. 

A program egyszerre 25 fő védett foglalkoztatását képes biztosítani.  
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VIII-03 – A Kesztyűgyár Közösségi Ház foglalkoztatási programjai 

 

A projekt címe: A Kesztyűgyár Közösségi Ház foglalkoztatási programjai 

Projektgazda: Kesztyűgyár Közösségi Ház 

A projekt tervezett kezdete: folyamatosan futó projekt 

A projekt tervezett befejezése: folyamatosan futó projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek:  

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 7. Alacsony képzettséget igénylő munkakereslet 

ösztönzése 

Kapcsolódó intézkedés: 7.1. Az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek 

– foglalkoztathatóságának javítása, munkaerő- piaci integrációt erősítő programok 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A Kesztyűgyár által működtetett Fókusz Női Közösségi Központ ajtajának megnyitásával egy 

olyan közösségi tér jött létre, ahol az ide betérők otthon érzik magukat: megpihenhetnek, 

meghallgatják őket és minden lehetséges támogatást megkaphatnak ahhoz, hogy 

visszatérhessenek a mindennapokba, ha koruk és egészségi állapotuk megengedi a 

munkaerőpiacra, annak érdekében, hogy anyagi helyzetük rendeződjön. A szakemberek nagy 

gondot fordítanak a különböző csoporton belüli konfliktusok kezelésének megtanulására, a 

hatékony, erőszakmentes kommunikáció megismertetésére. 

A Központ Józsefváros női lakosait várja elsősorban, de nyitva áll távolabbról érkező 

segítségkérőknek is. Elmondható, hogy a kliensek között nagyobb számban jelennek meg 

halmozottan hátrányos helyzetű személyek. Az álláskeresők, kevés rendszeres bevétellel-, 

alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők, lakhatási problémákkal-, enyhe pszichés 

betegségekkel-, függőséggel-, magánnyal küzdő asszonyok felülreprezentáltak a Központban.  

A Kesztyűgyárban működik ezen felül álláskereső klub és számítástechnikai tanfolyam, ahol 

elsősorban a környéken élő, alacsony iskolai végzettségű lakosság jelenik meg.  
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VIII-04 – H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központ 

 

A projekt címe: Európa Belvárosa Program a Horánszky utca 13. felújítása, funkcióváltása 

és üzemeltetése 

Projektgazda: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata 

A projekt kezdete: 2014. május 

A projekt tervezett befejezése: folyamatosan futó projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A ház 

funkcióinak működtetése, fejlesztése, munkahelyteremtés és gazdaságélénkítés, 

józsefvárosi vállalkozások elindítása 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 2. Hatékony funkciómegosztáson alapuló összehangolt 

budapesti gazdaságfejlesztési intézményhálózat kiépítése 

Kapcsolódó intézkedés: 2.2. Helyi vállalkozásfejlesztési intézmények kialakítása, 

megerősítése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A H13 2013-ban indította el Vállalkozói Inkubációs Programját, mely létrehozásának célja a 

pályakezdő fiatalok vállalkozóvá válásának támogatásán keresztül a 8. kerület vállalkozói 

aktivitásának növelése, a helyi erőforrások koncentrálása. A H13-ban co-working 

irodaszolgáltatás is működik, mely révén 60 munkaállomás várja a vállalkozókat, emellett 

rendszeresen szervez vállalkozásfejlesztési előadásokat. 

A Józsefvárosi Önkormányzat és a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) 

együttműködésének köszönhetően kerületi székhelyű mikrovállalkozások juthatnak kedvező 

kamatozású hitelekhez, feltételektől függően akár 2,4 vagy 2,9 %-os kamattal. Az 

együttműködést Szalai Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke és Kocsis Máté polgármester január 

13-án írta alá a H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központban. 

A H13-ban havonta kerül megrendezésre tréning olyan munkanélküliek számára, akik a 

Budapest Főváros Kormányhivatala által kiírt álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő 

támogatásra kívánnak pályázni. A tréning elméleti alapokon nyugvó gyakorlatorientált 

felkészítés, amely vállalkozói ismereteket nyújt a résztvevők speciális igényeire alapozva. A 

második nap végére a jelentkezők elkészítik üzleti tervüket, mellyel a Munkaügyi Központ 

támogatására pályáznak. 

Továbbá havi rendszerességgel kerül megrendezésre a Józsefvárosi Üzleti Klub, melynek fő 

célja, hogy lehetőséget biztosítson a kerületi vállalkozóknak, hogy személyes kapcsolatot 

alakítsanak ki a kerület döntéshozóival, helyi vállalkozókkal.  
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XIII-01 – CT, MR gépek beszerzése a Visegrádi utcai rendelőbe 

 

A projekt címe: CT, MR gépek beszerzése a Visegrádi utcai rendelőbe 

Projektgazda: Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: 2017 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek:  

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 4. Közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának 

fejlesztése 

Kapcsolódó intézkedés: 4.1. Egészségügyi, rekreációs szolgáltatások fejlesztése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja, hogy a XIII. kerületi lakosok minél magasabb szintű orvosi ellátása, a CT és MR 

vizsgálatok előtti várakozási idő lerövidítése a minél hatékonyabb gyógyítás érdekében. 
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XIII-02 – Önkormányzati bérlakásépítés 

 

A projekt címe: Önkormányzati bérlakásépítés 

Projektgazda: Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata 

A projekt kezdete: Már folyamatban lévő projekt 

A projekt tervezett befejezése: 2018 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A tervezett 

előrehaladás a szakhatósági eljárások függvénye 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 6. Munkaerő-piac rugalmasságának növelése 

Kapcsolódó intézkedés: 6.1. Bérlakás kínálat növelése, hatékonyságának javítása 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A Klapka szolgáltatóház és a Kartács utcában önkormányzati bérház építése összesen 56 db 

bérlakással. 

A projekt célja a kerületben jelenleg lévő 6500 lakásból álló bérlakás állomány bővítése és a 

bérlakás-kínálat minőségének javítása. 
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XIII-03 – 10 éves intézményfelújítási program 

 

A projekt címe: 10 éves intézményfelújítási program 

Projektgazda: Budapest Főváros XIII. Kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: Már folyamatban lévő projekt 

A projekt tervezett befejezése: Folyamatosan futó projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek:  

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 6. Munkaerő-piac rugalmasságának növelése 

Kapcsolódó intézkedés: 6.4. Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák 

infrastrukturális fejlesztései 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja a XIII. kerületi egészségügyi, szociális, köznevelési, sportlétesítmények tervszerű, 

ütemezett felújítása. A projekt kiterjed a kerület Intézményfelújítási Programjában szereplő 

intézmények halmazára. 

A program elvárt eredménye, hogy korszerű, felújított, XXI. századi környezetvédelmi 

előírásoknak, fenntartható fejlődési szempontoknak megfelelő, energiatakarékos 

intézményhálózat jöjjön létre. 
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XV-01 – Üzlethelyiségek vagyonkezelése, bérlakás kínálat növelése 

 

A projekt címe: Üzlethelyiségek vagyonkezelése, bérlakáskínálat növelése 

Projektgazda: Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete:  

A projekt tervezett befejezése:  

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek:  

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 6. Munkaerő-piac rugalmasságának növelése 

Kapcsolódó intézkedés: 6.1. Bérlakás kínálat növelése, hatékonyságának javítása 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

Tavaly a kerületi vagyonkezelő kerületi társaság (Palota Holding Zrt.) kezelésébe kerültek a 

kerületi üzlethelyiségek. Ez forprofit tevékenység, amelynek haszna természetesen a 

Holdingnál marad, a cél az, hogy a szociális bérletállomány veszteségeit ebből finanszírozni 

tudja a Palota Holding Zrt. A koncepció még formálódik az optimális érdekeltségi rendszer és 

ellenőrzési utak felépítése mentén. Cél, hogy a meglévő lakásállománynak valamivel nagyobb 

részét hasznosítsa a kerület a nyílt piacon gazdaságfejlesztési érdekeket is szolgálva (pl. kerületi 

nagyvállalatok számára a szükséges munkaerő elszállásolása egyéni bérleti díjjal bérbeadott 

lakásokban). Az Önkormányzat és a Palota Holding lakásgazdálkodással összefüggő 

tevékenysége túlnyomó részben a szociálisan rászoruló kerületi lakosok lakáshoz juttatása. 

Ennek egyik tervezett finanszírozási formája a fent említett nyílt lakáspiaci kilépés. A Holding 

egyéb fontos üzleti tevékenységeket is végez (ingatlankezelés, meglévő ingatlanok felújítása, 

az alkalmatlanok bontása, telkek értékesítése). Az önkormányzat ezen a piacon (ingatlanok, 

vagyonkezelés) igen jelentős súlyt képvisel: 2200 lakás és továbbá kb. 150 ezer négyzetméter 

üzlethelyiség van a tulajdonában.  
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XV-02 – Palota-15 

 

A projekt címe: Palota-15 

Projektgazda: Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete:  

A projekt tervezett befejezése:  

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek:  

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 7. Alacsony képzettséget igénylő munkakereslet 

ösztönzése 

Kapcsolódó intézkedés: 7.1. Az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek 

– foglalkoztathatóságának javítása, munkaerő- piaci integrációt erősítő programok 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt keretein belül közel 130 megváltozott munkaképességű embert sikerül foglalkoztatni. 

A projekttel kapcsolatos megrendeléseket részben az önkormányzat intézményei adják (pl. 

takarítás), részben a nyílt piac, ahol persze éppen a megváltozott munkaképesség miatt árai 

nem mindig versenyképesek. Az önkormányzat fő célja elsősorban az, hogy a munkavállalók 

minél hamarabb beléphessenek vagy visszaléphessenek a piacra, helyet adva újabb 

dolgozóknak. 
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XVII-01 – Munkahelyi övezet, ipari park kialakítása Szárazhegyen 

 

A projekt címe: Munkahelyi övezet, ipari park kialakítása Szárazhegyen 

Projektgazda: Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: 2020 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Szabályozási 

terv, megvalósíthatósági tanulmány, potenciális befektetők feltérképezése 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.15. Gazdaságfejlesztési terület kialakítása, fejlesztése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A Főváros XVII. kerületében található Szárazhegy elhelyezkedése, a közeli M0-ás autóút 

valamint a lakott területektől távol eső lokalizáció lehetővé teszik, hogy e területen olyan 

munkahelyi övezet, ipari park jöhessen létre, mely segíti a helyi munkavállalók elhelyezkedését 

és hozzájárul a "helyben maradáshoz".  

A szárazhegyi munkahelyteremtő fejlesztés kiemelt jelentőségű kerületi projekt. A cél a terület 

komplex gazdasági fejlesztése, amelyhez fontos a kijelölt gazdasági terület infrastruktúrájának 

kiépítése, a működő tőke idevonzása, az önkormányzat fejlesztésre fordítható bevételeinek 

növelése és új kerületi munkahelyek létesítése, a helyben foglalkoztatás arányának növelése 

érdekében. 

Az országos jelentőségű gyorsforgalmi út és a repülőtér közelsége lehetőséget kínál logisztikai, 

illetve nagy kiterjedésű gazdasági funkció létesítésére. 

Tervezett fejlesztések: 

 Komplex gazdaságfejlesztés 

 Úthálózat fejlesztése 

 A szükséges közmű infrastruktúra előkészítése, kiépítése 

 Szervezési és marketingfeladatok 

A projekt elvárt eredménye, hogy olyan munkahelyteremtő és -megtartó ipari park beruházás 

jöjjön létre, amely a kitűnő infrastrukturális környezet (M0-ás körgyűrű, Liszt Ferenc 

Nemzetközi Repülőtér) miatt hosszútávra tervezhető. 
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XXI-01 – Csepeli Ingatlankataszter Portál 

 

A projekt címe: Csepeli Ingatlankataszter Portál 

Projektgazda: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: A honlap üzemeltetése a tervek szerint folyamatos lesz 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Tesztüzem 

elindítása, ingatlan adatbázis összeállításának megkezdése. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politikai kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.9.Nyílt közadatok programja; 3.15. Gazdaságfejlesztési terület 

kialakítása, fejlesztése  

 

Projekt tartalmának összefoglalása: 

A projekt célja a csepeli alulhasznosított, későbbi zöld-, ill. barnamezős ingatlanfejlesztésre 

alkalmas ingatlanok egy adatbázisban történő összegyűjtése és részletes, tetszőlegesen 

lekérdezhető módon való bemutatása. Továbbá a csepeli ingatlankínlat és beruházói-, és 

befektetői érdeklődés megfeleltetése. 

A projekt várható eredménye, hogy az eddigi elaprózódott, naprakész műszaki és kereskedelmi 

információt nem tartalmazó, csak magyarul kommunikáló, térinformatikai támogatás nélküli 

ingatlan adatbázisok helyébe egy a modern igényeket kielégítő adatbázis lépjen. 

Fontos, hogy az alulhasznosított csepeli ingatlanokat sikerüljön bevonni a fejlesztésekbe a 

növekvő fejlesztői-, beruházói érdeklődé hatására. 

A projektben a helyi cégek és az önkormányzat is érintett, mint a helyi fejlesztési célú területek 

és egyéb ingatlanok birtokosai. 
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XXI-02 – Csepeli Munkaerő-piaci Portál 

 

A projekt címe: Csepeli Munkaerő-piaci Portál 

Projektgazda: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: A portál fenntartása a tervek szerint folyamatos lesz 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A munkavállalói 

és munkáltatói oldal igényrendszerének felmérése, informatikai háttér megteremtése 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 1. Vállalkozói működést nehezítő szabályozói terhek 

csökkentése 

Kapcsolódó intézkedés: 1.3. Gazdaságélénkítést segítő adatbázis-fejlesztések 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja a munkanélküliség csökkentése a kerületben, a helyben foglalkoztatottság 

növelése, csepeli munkavállalók számára az elérhető helyi állásajánlatok összegyűjtése és 

interneten keresztüli közzététele. Továbbá fontos a lokális munkaerő kereslet és kínálat 

hatékony megfeleltetése. 

A projekt másik jelentős célja a hasznos munkaerő-piaci információk biztosítása az 

Önkormányzat részére. Például így lehetséges a hiányszakmák folyamatos nyomon követése 

és a felnőttképzési támogatások hatékonyságának növelése. 

A projekt elvárt eredménye, hogy a csepeli cégek munkaerő ellátottsága javuljon és ebből 

adódóan versenyképességük növekedjen. Továbbá elvárt az is, hogy ne csak a helyi 

vállalkozások, hanem a csepeli intézmények és hivatalok munkaerő ellátottsága is javuljon. 

A projektben mind a helyi vállalkozások, mind az önkormányzat érintett, mint lehetséges 

munkaadók.  
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XXI-03 – Csepeli CNC Szakképző Központ 

 

A projekt címe: Csepeli CNC Szakképző Közont 

Projektgazda: Csepeli Városfejlesztési és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Kft. 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: 2021 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Az ingatlan 

oktatási célja történő felújítása és átalakítása, lehetséges szakmai közreműködők 

megszólítása, szakoktatási tematika elkészítése. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 6. Munkaerő-piac rugalmasságának növelése; 7. 

Alacsony képzettségei igénylő munkakereslet ösztönzése 

Kapcsolódó intézkedés: 6.7. Munkavállalói képzés, 6.8. Az egész életen át tartó tanulásban 

való részvétel növelése; 7.1. Az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai 

végzettségűek – foglalkoztathatóságának javítása, munkaerő-piaci integrációt erősítő 

programok 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja egy csepeli székhelyű, CNC gépkezelői végzettséget adó szakképző központ 

létesítése. Ingyenes képzés útján a helyi ágazati munkaerőhiány csökkentése, és ezzel együtt a 

helyi munkanélküliség mérséklése. 

A projektben érintettek a CNC technológiában (fém megmunkálás, gépforgalmazás, ágazati 

szakoktatás, géptelepítés, programozás, minőségbiztosítás, gépszervíz, stb.) jártas hely 

vállalkozások. 

A projekt elvárt eredményei:  

 növekvő foglalkoztatottság 

 képzett munkaerő arányának növekedése 

 csepeli cégek javuló versenyképessége 

 CNC tudásközpont csepeli kiépülése 

 országos CNC technológiai (gépipari és informatikai) kapcsolatrendszer kiépülése 

 általános gazdaságélénkülés  
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FŐV-01 – Bérlakás koncepció 

 

A projekt címe: Bérlakás koncepció 

Projektgazda: Fővárosi Önkormányzat 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: 2016 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Koncepció 

elkészítése és jóváhagyása. A koncepcióban nevesített célkitűzések eléréséhez szükséges 

intézkedések meghatározása.  

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 6. Munkaerő-piac rugalmasságának növelése 

Kapcsolódó intézkedés: 6.1. Bérlakás kínálat növelése, hatékonyságának javítása 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

Budapest 2030 Hosszú távú városfejlesztési koncepció célként határozza meg az igényekhez 

igazodó, rugalmas lakásstruktúra megteremtését. A koncepció egyértelműen egy dinamikus 

nagyvárosi lakásrendszer mellett áll ki, amely képes megfelelni a kor demográfiai, gazdasági és 

társadalmi kihívásainak. Ilyen kihívásnak tekinthető többek között a munkaerő-áramlás 

intenzitásának növelése, ezzel összefüggésben a munkaerőpiac rugalmassá válásának 

szükségessége, a megváltozott családmodellhez igazodó lakásstruktúra igénye vagy a 

Budapesten megrendezésre kerülő, nemzetközi szintű rendezvényekkel és sporteseményekkel 

összefüggésben épülő lakó-ingatlanfejlesztések utóhasznosításának kérdésköre. 

Mindezek alapján, Budapest lakásállományának felmérése, a jövőbeli trendek, várható 

lakásigények felderítése és a bérlakás szektor helyzetének vizsgálata, valamint ezzel 

összefüggésben a Fővárosi Önkormányzat szerepvállalása kiemelt jelentőséggel bír. 

A dokumentumnak foglalkoznia kell valamennyi bérlakásépítési modellel, így az önkormányzati 

(fővárosi és kerületi), állami (ide értve a tervezett köztisztviselői bérlakásokat is) és piaci alapú 

bérlakás-fejlesztésekkel is. Ehhez szükséges a budapesti lakásállomány jelenlegi állapotának 

vizsgálata, tulajdonjogi, fizikai jellemzőinek bemutatása, az aktuális lakáspiaci trendek (piaci 

folyamatok és kormányzati támogatási rendszerek) áttekintése, emellett jogi és finanszírozási 

intézkedésekre vonatkozó javaslatok megfogalmazása. 

  



23 

 

FŐV-02 – Barnamezős kataszter 

 

A projekt címe: Barnamezős kataszter 

Projektgazda: Fővárosi Önkormányzat 

A projekt kezdete: 2014 

A projekt tervezett befejezése: 2016 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Adatbázis 

tartalmi frissítése, informatikai fejlesztés. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 1. Vállalkozói működést nehezítő szabályozói terhek 

csökkentése 

Kapcsolódó intézkedés: 1.3. Gazdaságélénkítést segítő adatbázis-fejlesztések 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja a barnamezős adatbázis nyomon követése, frissítése és komplex célorientált 

támogató felületen való alkalmazása. 

A kataszter egy adatokat telkenként rögzítő adatbázis (excel táblázat), ahol az adatok fejlesztési 

területenként vannak rögzítve. Az egyes területek adatlapjai tartalmazzák a 

megközelíthetőséget, a környezeti és közmű adottságokat, az adott területre érvényes 

korlátozásokat és értékeket, valamint a kialakítható funkciók körét. Ezen felül az adatlapok a 

hatályos településrendezési eszközöket is tartalmazzák. 

Az adatbázissal kapcsolatban a következő feladatok relevánsak jelenleg: 

 Informatikai fejlesztés 

 Adatlapok frissítése (szakmai ellenőrzése) 

 Kapcsolatfelvétel a potenciális partnerekkel, együttműködések kialakítása 

Javasolt további lépések a projekttel kapcsolatban: 

 Adatlapok kiegészítése a területtulajdonosok adataival 

 Angol nyelvű változat elkészítése 
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FŐV-03 – 2017. évi FINA VB megrendezésével összefüggésben a világbajnokság 

budapesti megrendezéshez szükséges létesítmény-fejlesztés 

 

A projekt címe: 2017. évi FINA VB megrendezésével összefüggésben a világbajnokság 

budapesti megrendezéshez szükséges létesítmény-fejlesztés 

Projektgazda: Budapest Főváros Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: 2017 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: a projekt teljes 

befejeződés 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.2. Kiemelt ágazati események támogatása, 4.2. Turisztikai 

övezetek megközelíthetőségének javítása 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A 2017 júliusában Budapesten megrendezendő FINA Világbajnoksághoz kapcsolódóan új 

létesítményeket, valamint az azokat körülvevő, elavult közlekedési infrastruktúra fejlesztése 

szükséges. A fejlesztések Budapest még pozitívabb megítélését, megismertetését segítik, 

hozzájárulnak a Világbajnokság sikeres megrendezéséhez és pozitív hatást gyakorolnak mind 

a helyi lakosokra, mind a turistákra. 

A támogatási szerződés tárgyát képező 4 projektelem a következő: Margitsziget 

rekonstrukciója, Népfürdő utca – Vizafogó utca felújítása, gyalogos híd létesítése a Rákos-

patakon, valamint a Pesti alsó rakpart közterületi megújítása. 

Kapcsolódó jogszabályi hivatkozások: 1118/2016. (III. 10.) Korm. határozat; 770/2016. (VI. 8.) 

Főv. Kgy. határozat  
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FŐV-04 – Transition Cities 

 

A projekt címe: Transition Cities 

Projektgazda: Budapest Főváros Önkormányzata, mint projektpartner 

A projekt kezdete: 2014 

A projekt tervezett befejezése: 2017 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A Fővárosi 

tulajdonú színházak és egyéb intézmények energiahatékonyságot célzó tanácsadás 

megvalósítása, valamint az üvegház-hatású gázok kibocsátásának csökkentésére 

irányuló lejelentések összefoglaló módszertanok kidolgozása; Budapest integrált e-

mobilitási koncepció elkészítése 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 2. Hatékony funkciómegosztáson alapuló összehangolt 

budapesti gazdaságfejlesztési intézményhálózat kiépítése 

Kapcsolódó intézkedés: 2.5. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok erősítése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt a résztvevő városok meglévő projektjeire és stratégiáira támaszkodva kívánja 

szisztematikus megközelítéssel és szervezési innovációkkal elősegíteni az intelligens (smart) 

városok kezdeményezés céljainak megvalósítását. A projekt szakmai fókuszpontjai: épületek, 

energiahálózatok és közlekedés.  
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FŐV-05 – SOLSUN – Fenntartható városi közvilágítás fejlesztése 

 

A projekt címe: SOLSUN – Fenntartható városi közvilágítás fejlesztése 

Projektgazda: Budapest Főváros Önkormányzata, mint projektpartner 

A projekt kezdete: 2015 

A projekt tervezett befejezése: 2017 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A szenzorok 

közvilágítást biztosító lámpatestekre történő felszerelése, mérési adatok elemzése, 

alkalmazások fejlesztése 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.10. Demonstrációs kereslet helyi vállalkozásoknak 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A 2015 áprilisában indult, 26 hónapos projekt során a közvilágítást biztosító lámpatesteken 

alacsony költségvetésből kiépíthető intelligens szenzorok kerülnek elhelyezésre. A szenzorok 

segítségével csökkenthető a lámpatestek energiafelhasználása, egy újszerű elektronikai 

megoldással. Minden egyes lámpatest egy pilot hálózat része lesz, mely egyszerű felhasználói 

felületen keresztül ellenőrizhető. A főváros szerepe a projektben a szenzorok tesztelése, illetve 

visszajelzés a működéssel kapcsolatban. A Főváros részéről a Budapesti Dísz- és Közvilágítás 

Kft. biztosítja a szakmai hátteret.  
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FŐV-06 – Testvérvárosi kapcsolatok élénkítése 

 

A projekt címe: Testvérvárosi kapcsolatok élénkítése 

Projektgazda: Budapest Főváros Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: Folyamatos projekt 

A projekt tervezett befejezése: Folyamatos projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek:  

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 2. Hatékony funkciómegosztáson alapuló összehangolt 

budapesti gazdaságfejlesztési intézményhálózat kiépítése 

Kapcsolódó intézkedés: 2.5. Nemzetközi gazdasági kapcsolatok erősítése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A Testvérvárosi kapcsolatok élénkítése című projekt több futó kezdeményezés összefoglalása. 

Budapest Főváros Önkormányzata szorgalmazza a nemzetközi szintű, városok közötti 

partnerségi kapcsolatok kialakítását, egyedi vagy testvérvárosi megállapodások keretében. A 

megállapodások mindegyike tartalmaz a vállalkozói szféra együttműködésére, a gazdaság és 

turizmus élénkítésére irányuló kölcsönös szándékot.  

Ezen felül az egyes városokkal kötött együttműködési megállapodások kiterjedhetnek a 

víztisztításra és szennyvízkezelésre, a kulturális örökség és műemlékvédelemre, a városi 

közösségi közlekedés fejlesztésére, a városi környezet minőségének javítására, valamint a 

városi ingatlangazdálkodás irányításával kapcsolatos tapasztalatcserére. 

Ilyen jellegű együttműködési megállapodás van érvényben többek között Szentpétervár, 

Ulánbátor, Ankara és Ho Si Minh várossal. 
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FÁNK-01 – Hermina Garázs 

 

A projekt címe: Hermina Garázs 

Projektgazda: Fővárosi Állat- és Növénykert 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: 2017 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Területrendezés, 

engedélyes tervek befejezése, engedélyek és közbeszerzések lebonyolítása. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása; 4. Közszolgáltatások 

minőségének és hatékonyságának fejlesztése 

Kapcsolódó intézkedés: 3.17. Turisztikai attrakciófejlesztés; 4.2. Turisztikai övezetek 

megközelíthetőségének javítása 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

Az Állatkert, valamint a Liget Projekt beruházása kapcsán várhatóan jelentős mértékben 

megnövekedő látogatói létszám, turizmus igényeinek megfelelő parkolóhelyek kialakítása. A 

projekt megvalósulásának helyszíne a volt Vidámpark déli területe (jelenleg a műemlék 

Lézerdodzsem épülete is ezen a területen található) és ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

területrész. 

A projekt elvárt eredménye a Városliget parkolási gondjainak mérséklése. 

Kapcsolódó jogszabályi hivatkozások: 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat 
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FÁNK-02 – Mesepark 

 

A projekt címe: Mesepark 

Projektgazda: Fővárosi Állat- és Növénykert 

A projekt kezdete: 2013 

A projekt tervezett befejezése: 2017 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Az intézmény 

tervei szerint a Mesepark megnyitására 2017.I. félévében került sor. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítás 

Kapcsolódó intézkedés: 3.17. Turszitikai attrakciófejlesztés 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A kisgyermekes családok számára kialakítandó, látványosság, amely a magyar állatmesék 

világát különleges vizuális és audio eszközökkel, valamint növény- és élőállat bemutatókkal 

eleveníti meg. 

A projekt magvalósulásának helyszíne az Állatkert korábbi gazdasági-igazgatósági épülete, a 

jelenlegi gazdasági udvar, továbbá a volt Vidámpark és Varannó utca egyesített telkének az 

állatkerthez közelebb eső része. 

A projekt elvárt eredménye, a 3-10 éves gyermekek és a családi látogatók számának 

növekedése, a magyar népmesei és mesei hagyományokhoz való kötődés elmélyülése, a 

természeti ismeretek gyarapodása, valamint a nemzeti kulturális identitás erősödése. 

Kapcsolódó jogszabályi hivatkozások: 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat 
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FÁNK-03 – Pannon Park Program 

 

A projekt címe: Pannon Park Program 

Projektgazda: Fővárosi Állat- és Növénykert 

A projekt kezdete: 2014 

A projekt tervezett befejezése: 2019 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A beruházás 

előkészítő szakaszának lezárulása, az engedélyes építési terveknek megfelelő közművek 

kialakítása, kivitelezői közbeszerzés lebonyolítása, építkezés megkezdése 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.17. Turisztikai attrakciófejlesztés 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja egy olyan –Közép-Európában egyedülálló –fedett biodóm felépítése, amely az 

ősi Pannónia elővilágához köthető növény- és állatvilágot hivatott bemutatni. 

A projekt megvalósulásának helyszíne a régi Vidámpark területe – amely 2014-2015-ben 

Holnemvolt Park néven az Állatkert üzemeltetésében működött -, beleértve az Állatkertet e 

területtől elválasztó, XIV. kerületi Varannó utcát, amely e projekt során megszüntetésre 

kerülne.. 

A projekt elvárt eredménye, hogy a beruházás hatására az Állatkert területe és látogatottsága 

növekedjen, valamint, hogy télen is látogatható, turisztikailag különleges attrakciók kerüljenek 

kialakításra. 

Kapcsolódó jogszabályi hivatkozások: 1866/2015. (XII. 2.) Korm. határozat 
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BFTK-01 – Budapest 2030 Turizmus Stratégia elkészítése és a Stratégiához 

kapcsolódó turisztikai háttérkutatások elkészítése a BFTK gondozásában, 

professzionális műhely megbízásával 

 

A projekt címe: Budapest 2030 Turizmus Stratégia elkészítése és a Stratégiához kapcsolódó 

turisztikai háttérkutatások elkészítése a BFTK gondozásában, professzionális műhely 

megbízásával 

Projektgazda: BFTK Nonprofit Kft. 

A projekt tervezett kezdete: 2017 

A projekt tervezett befejezése: 2017 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Tudományos 

források begyűjtése és a stratégia fő céljainak, irányának, szerkezetének kidolgozása. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.1. Kulcságazati stratégiák elkészítése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A BFTK Nonprofit Kft. által készített Fővárosi Turisztikai Koncepció előirányozza egy 

kutatásokon alapuló, átfogó Budapest Turizmus Stratégia megalkotását, széleskörű szakmai, 

politikai és társadalmi egyeztetés mellett. 

A Fővárosi Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégia szükséges kulcságazati 

stratégiaként szintén nevesíti. 

A projekt elvárt eredménye: Ágazati stratégiának tekinthető Budapest Turizmus Stratégia 

megalkotása 2017. év végéig, hosszú távú fejlesztési célokkal 2030-ig, marketing stratégiával 

és gördülő intézkedési tervvel. A stratégia közgyűlési elfogadást igényel és megalapozhatja a 

fővárosi turizmus rendelet megalkotását (melynek másik feltétele a turizmus törvény 

elfogadása).   
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BFTK-02 – Budapest vízi kapuja 

 

A projekt címe: Budapest vízi kapuja: Budapestinfo iroda és tourist meeting point & 

lounge kialakítása a Bálnában, a BFTK Nonprofit Kft. üzemeltetésében 

Projektgazda: BFTK Nonprofit Kft. 

A projekt tervezett kezdete: 2017 

A projekt tervezett befejezése: kivitelezés befejeztétől folyamatos üzemeltetés 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Jogcím 

megteremtése (bérleti/üzemeltetési szerződés), építészeti és kivitelezési tervezési 

munkálatok, valamint közbeszerzés előkészítése. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.17. Turisztikai attrakciófejlesztés 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A létrehozandó turista információs iroda egyben pihenő és élménybázis a turistáknak, akik akár 

egy Budapest-film megnézése vagy egy kávé mellett tájékozódhatnak, megpihenhetnek és 

feltöltődhetnek. A 160 négyzetméter alapterületű teraszos Budapestinfo iroda egyúttal 

kiindulópontja a házon belüli Bálna-túráknak és egyéb tematikára épülő városnéző túráknak is. 

Az iroda fogadóközpontja lenne a hajóval és nem utolsó sorban a busszal érkező csoportos 

turistáknak is. Humán erőforrás kezdetekben négy, később hat fő mivel a koncepció szerint a 

hajókkal és buszokkal érkező csoportok egyidejű fogadására is felkészültnek kell lennie az 

irodának. 

A projekt várható eredménye: A Bálna Budapest épületében megvalósítandó Bálna 

Budapestinfo irodában a Dunán érkező vendégeket elegáns és vendégfogadó – kiszolgáló 

környezetben lesz lehetőség magas színvonalon fogadni, és ellátni a szükséges 

tájékoztatásokkal. Az információ közvetítési tevékenységen túl turisztikai programok (Bálna-

túrák) is színesítik majd a kínálatot, melyek hozzájárulhatnak a Bálna Budapest fővárosi 

turizmusába való becsatlakoztatásához, az épület attraktivitásának, egyedi hangulatának és 

adottságainak kihangsúlyozásával. 

A Duna felől érkezők számára a „Budapest Kapujaként” funkcionáló Bálna Budapest kulturális 

központ a kerület további fejlesztéséivel együtt a főváros egyik legvonzóbb turisztikai 

fókuszpontja és értékesítési bázisa lehet. 
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BFTK-05 – Budapestinfo Turisztikai Szolgáltató Központ 

 

A projekt címe: Budapestinfo Turisztikai Szolgáltató Központ (Budapestinfo Tourist 

Service Center) – szociális érzékenység mentén alkalmazott munkavállalókkal, a BFTK 

Nonprofit Kft. szakmai koordinálásában. 

Projektgazda: BFTK Nonprofit Kft. 

A projekt tervezett kezdete: 2017 

A projekt tervezett befejezése: 2018 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Merlin építészeti 

átalakítási terveinek elfogadásától függ. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 2. Hatékony funkciómegosztáson alapuló összehangolt 

budapesti gazdaságfejlesztési intézményhálózat kiépítése 

Kapcsolódó intézkedés: 2.4. Egységes és koordinált piacszegmentált városmarketing 

kialakítása 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

Városközponti turisztikai szolgáltató központ kialakítása a Merlin Színház épületének 

hasznosítása keretében. A projekt célja: 

1. Turisták számára fizikailag és 24 órás hotline üzemmódban rendelkezésre álló 

információs, szolgáltató és asszisztencia központ 

2. Turisztikai és turistamobilitási vállalkozások, partnerek számára szakmai B2B 

szolgáltató- és tudásközpont 

3. Nagyszabású budapesti sport- és kulturális megarendezvények tudásközpontja 

4. Bel- és külföldi partner-desztinációk számára marketing típusú bemutatkozási 

lehetőség. 
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BFTK-06 – Soknyelvű Budapestinfo.hu 

 

A projekt címe: Soknyelvű Budapestinfo.hu – turisztikai információs weblap család, a BFTK 

Nonprofit Kft. gondozásában 

Projektgazda: BFTK Nonprofit Kft. 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: Folyamatosan futó projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: budapestinfo.hu 

idegen nyelvű menüstruktúráinak kialakítása és alapadatokkal való feltöltése a magyar, 

angol, német nyelveken kívül, olasz, spanyol, francia, orosz és kínai nyelveken. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 2. Hatékony funkciómegosztáson alapuló összehangolt 

budapesti gazdaságfejlesztési intézményhálózat kiépítése 

Kapcsolódó intézkedés: 2.4. Egységes és koordinált piacszegmentált városmarketing 

kialakítása 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja: A jelenleg három (magyar, angol, német) nyelven létező budapestinfo.hu 

további – fő küldő piaci - idegen nyelveken (francia, olasz, spanyol, orosz, kínai) történő 

multiplikálása, aktuális és piac-specifikus tartalommal, anyanyelvi szerkesztők megbízásával. Az 

idegen nyelvű oldalak releváns célpiaci online és offline marketingje. 

A projekt várható eredménye: 

 A lehetséges turisták költséghatékony elérése az utazási döntés meghozatala ELŐTT. 

 A turisták jobb tájékoztatása, komfortérzetük javítása utazásuk során. 

 A jobb és aktuálisabb tájékoztatás közvetett hatása a vendégéjszakák számának és a 

költési hajlandóságnak a növekedése Budapesten. 

 A BFTK által generált bevételek növekedése. 

 A BFTK mint hivatalos turisztikai szervezet jobb piaci pozicionálása a közönség körében 

valamint a szakmai B2B térben is. 

 (Expat) anyanyelvi texterek/szerkesztők foglalkoztatása Budapesten megbízással 

(munkahelyteremtés és társadalmi beilleszkedés) 
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BKIK-01 – Online kamrai szolgáltatások eKamara rendszer 

 

A projekt címe: Online kamrai szolgáltatások eKamara rendszer 

Projektgazda: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

A projekt kezdete: 2014 

A projekt tervezett befejezése: Folyamatosan futó projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: - 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 2. Hatékony funkciómegosztáson alapuló összehangolt 

budapesti gazdaságfejlesztési intézményhálózat kiépítése 

Kapcsolódó intézkedés: 2.2. Helyi vállalkozásfejlesztési intézmények kialakítása, 

megerősítése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A vállalkozások ma már az internetalapú szolgáltatásokat részesítik előnyben, ezért került 

kialakításra a jelenleg 4 elemből álló eKamara rendszer  

 Az eKamara rendszer alapja az üzleti partnerközvetítő, céginformációs (cégkereső) 

platform. Ez egy olyan széles körben használható, hiteles céges információkkal működő 

adatbázis, mely a vállalkozások valós tevékenységéről nyújt információt. 

 Partnerminősítő szolgáltatás, ahol a gazdálkodó szervezetek komplex minősítése és 

értékelése érhető el.  

 Bankválasztó: a kereskedelmi banki termékek, pénzügyi szolgáltatások átfogó, objektív, 

hiteles információi.  

 Kamaraonline a gazdasági hírportál, amely alapvetően a magyar kis‐ és 

középvállalkozói szektornak nyújt hasznos és hiteles információszolgáltatást.  
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BKIK-03 – Álláshelybörze 

 

A projekt címe: Álláshelybörze 

Projektgazda: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

A projekt kezdete: 2015 

A projekt tervezett befejezése: Folyamatosan futó projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: 2017 tavaszán 

rendezik sorrendben a harmadik állásbörzét 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 6. Munkaerő-piac rugalmasságának növelése 

Kapcsolódó intézkedés:  

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja egyrészt a kis- és középvállalkozások megszólítása, amelyeknek korábban nem 

volt alkalmuk nagyszabású börzéken bemutatni álláslehetőségeiket, másrészt az elhelyezkedni 

vágyók közelebb vitele az érintett szektorhoz tematikus előadásokkal, kerekasztal 

beszélgetésekkel.   
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BUM-01 – „Rögtön jövök!” 

 

A projekt címe: „Rögtön jövök!” 

Projektgazda: BUM Bevásárló és Tematikus utcák Nonprofit Kft. 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: Folyamatosan futó projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A projekt alapját 

képező szoftver elkészítése és marketingkampány 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.16. Tematikus piacok támogatása, kiskereskedelem fejlesztés 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja a fővárosi kereskedelem fejlesztése, a város arculatát meghatározó elemek 

vonzóvá tétele, az élhető emberi környezet kialakítása és fenntartása.  

A projekt a budapesti üres üzlethelyiségeket térképezi fel a pontos paraméterekkel, ezeket 

adatbázisba rendezi, a www.rogtonjovok.hu weboldalon közzé és az érdeklődők számára 

elérhetővé teszi. Emellett egységes arculatot alakít ki az üres üzlethelyiségek kirakatainak 

eltakarására.  
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BUM-02 – Bevásárlóutca menedzsment 

 

A projekt címe: Bevásárlóutca menedzsment 

Projektgazda: BUM Bevásárló és Tematikus utcák Nonprofit Kft. 

A projekt kezdete: 2015 

A projekt tervezett befejezése: Folyamatosan futó projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Újabb tematikus 

utcák bevonása 2016 őszén: Déli Váci utca és Hajós utca 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politikai kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.16. Tematikus piacok támogatása, kiskereskedelem fejlesztés 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja kutatással, tervezéssel, marketinggel és kommunikációval megteremteni azt a 

vonzó üzleti környezetet, amely a vállalkozók gazdasági prosperitását eredményezheti a 

kiskereskedelem lényegesen magasabb szintjének, versenyképességének megteremtésével, a 

vásárlőerő visszavonzásával a bevásárlóközpontokon kívüli területekre is.  
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BVK-02 – Budapesti Vállalkozásfejlesztési Fórum sorozat 

 

A projekt címe: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Fórum sorozat 

Projektgazda: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 

A projekt kezdete: 2015 

A projekt tervezett befejezése: Folyamatosan futó projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: További 4 fórum 

szervezése vállalkozásfejlesztési szakemberek, szervezetek és vállalkozók részére 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 2. Hatékony funkciómegosztáson alapuló összehangolt 

budapesti gazdaságfejlesztési intézményhálózat kiépítése 

Kapcsolódó intézkedés: 2.1. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Hálózat felállítása 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célkitűzése a főváros területén gazdaságfejlesztéssel foglalkozó szervezetek között 

az információ- és tudásmegosztás segítése, közös projektek fejlesztésére. Az együttműködések 

legfőbb célcsoportjai a vállalkozásokat támogató szervezetek, a vállalkozásokkal foglalkozó 

hatóságok, a külföldi piacok képviselői, valamint a budapesti gazdaságfejlesztés nemzetközi 

partnerei, különös tekintettel a környező és a V4 országok fővárosainak hasonló szervezeteire.  

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Fórum sorozat rendezvényein a Főváros gazdaságfejlesztését 

érintő témákat dolgoz fel, és jó gyakorlatokat mutat be vállalkozók és vállalkozásfejlesztők 

számára, valamint konzultációs lehetőséget biztosít a kerületek és az érintett szervezetek 

szakértői számára. 

A BVF fórumot biztosít a budapesti KKV-knak, hogy hazai és nemzetközi példák, jó gyakorlatok 

elsajátításával fejleszthessék vállalkozásaikat, továbbá kapcsolatépítési hálózatként funkcionál. 

Segíti a helyi vállalkozások és vállalkozói szervezetek különböző szintjei közötti 

kommunikációt, segít a célok és feladatok összehangolásában, továbbá segítheti a közös 

fellépést (együttműködések kezdeményezése, lobbi tevékenység) a budapesti 

vállalkozásfejlesztési célok mentén az országos gazdaságfejlesztési ügyekben.  
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BVK-04 – BVK Smart Program 

 

A projekt címe: BVK Smart Program 

Projektgazda: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 

A projekt kezdete: 2013 

A projekt tervezett befejezése: Folyamatosan futó projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A 

programfolytatása és bővítése. Folyamatosan bővül a program iránt érdeklődő, ill. 

együttműködést tervező kerületek, városok, hazai szervezetek és budapesti 

testvérvárosok köre 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 2. Hatékony funkciómegosztáson alapuló összehangolt 

budapesti gazdaságfejlesztési intézményhálózat kiépítése 

Kapcsolódó intézkedés: 2.3. Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont kialakítása 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A BVK Smart Program a „Díj az Európai Vállalkozások Ösztönzéséért” pályázat 2016-os nemzeti 

fordulójának nyertese. 

A BVK Smart Program célja a közvetlen és innovatív vállalkozásfejlesztés eszközeivel 

Budapesten ösztönözni a vállalkozások indítását és hozzájárulni az életképes működő 

vállalkozások piaci igényeknek megfelelő módon történő fejlődéséhez, bővüléséhez, ezáltal a 

fővárosi munkahelyek megtartásához és újak létrehozásához, így Budapest gazdaságának 

élénkítéséhez. 

A BVK Smart Program non-profit, innovatív vállalkozásfejlesztési szolgáltatásokat nyújt a 

budapesti mikro-, kis és középvállalkozásoknak, különös tekintettel a fiatal, a női és a startup 

vállalkozásokra. A program keretében a BVK Smart Pontokban rendezvényeket (konferenciákat, 

műhelymunkákat, előadásokat, kapcsolatépítő eseményeket stb.) szervezünk, jó gyakorlatokat, 

vállalkozói sikertörténeteket mutatunk be, közösséget építünk, vállalkozásfejlesztési egyéni és 

csoportos tanácsadásokat, mentorálást tartunk, valamint rendszeresen szervezünk startup és 

egyéb vállalkozói versenyeket, nemzetközi megjelenési lehetőséget biztosítva a legjobbaknak 

Budapest testvérvárosaival együttműködve.  

A programban virtuális 3D Smart Pontot működtetünk, melyen keresztül valós időben, 

helyszíntől és távolságtól függetlenül és interaktívan tudnak bekapcsolódni az egyes 

rendezvényekbe azok az érdeklődők, akik személyesen nem tudnak részt venni. 
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BVK-05 – BVK SMART WOMEN Női Vállalkozói Program 

 

A projekt címe: BVK SMART WOMEN Női Vállalkozói Program 

Projektgazda: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 

A projekt kezdete: 2015 

A projekt tervezett befejezése: Nyitott projekt, így folyamatosan újabb partnerek tudnak 

bekapcsolódni 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: •  

 A projektben ősztől az INPUT Programmal és az EYES Programmal 

együttműködve, a női startupokra fókuszáló fejlesztéseket indítunk. 

 a női foglalkoztatottak munkáltatói számára információs kampányok indítása 

 a női mikrohitel program kiterjesztése 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 2. Hatékony funkciómegosztáson alapuló összehangolt 

budapesti gazdaságfejlesztési intézményhálózat kiépítése 

Kapcsolódó intézkedés: 2.3. Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont kialakítása 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A BVK SMART WOMEN Női Vállalkozói Programja a BVK Smart Program tovább fejlesztéseként 

született és vált önálló programunkká. A BVK Smart Program a „Díj az Európai Vállalkozások 

Ösztönzéséért” pályázat 2016-os nemzeti fordulójának nyertese. 

A BVK Smart Women Program célja az innovatív vállalkozásfejlesztés eszközeivel Budapesten 

ösztönözni a női vállalkozások indítását és hozzájárulni az életképes működő női vállalkozások, 

női startupok piaci igényeknek megfelelő módon történő fejlődéséhez, bővüléséhez. 

A program keretében a BVK Smart Pontokban rendezvényeket (konferenciákat, 

műhelymunkákat, előadásokat, kapcsolatépítő eseményeket stb.) szervezünk. A női 

munkavállalók munkáltatóinak információs szolgáltatásokat nyújtunk, többek között a 

munkahelyvédelmi akcióterv, a GYED Extra, rugalmas foglalkoztatási igények stb. 

lehetőségeivel kapcsolatban. 

A programban együttműködünk olyan szervezetekkel is, akik nem kifejezetten 

vállalkozásfejlesztési fókuszúak, de női vállalkozókkal élő, jól működő kapcsolataik vannak. A 

programhoz szorosan kapcsolódik a Mikrofinanszírozási Programjaink keretében kialakított, 

Európában egyedülálló női mikrohitel termékünk. 
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BVK-06 – Startup Budapest Program 

 

A projekt címe: Startup Budapest Program 

Projektgazda: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 

A projekt kezdete: 2015 

A projekt tervezett befejezése: Folyamatosan futó projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: •  

 Be SMART startup verseny 2016 II. félév; 

 A budapesti startup delegáció bemutatkozása a tel-avivi V4 Innovációs 

Konferencián és a VI. DLD Innovációs Fesztiválon; 

 A New-York-i Amerikai-Magyar Kereskedelmi Kamara vezetősége részvételével 

megvalósuló workhop az amerikai piacra jutás lehetőségeiről; 

 Fővárosba érkező külföldi delegációk fogadása; 

 A Főváros testvérvárosaival további közös programok megvalósítása. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 2. Hatékony funkciómegosztáson alapuló összehangolt 

budapesti gazdaságfejlesztési intézményhálózat kiépítése 

Kapcsolódó intézkedés: 2.1. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Hálózat felállítása; 2.3. 

Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont kialakítása 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja: 

A Stratégiában megfogalmazott célrendszer 3. pillére szerint Budapest legyen az ötletek 

városa, ennek megvalósításához kíván hozzájárulni a BVK, a KKV-k területén. 

A projekttel a BVK hozzá kíván járulni Budapestnek, mint Európa és a világ egyik startup 

központjának megerősödéséhez. 

A projekt rövid bemutatása: 

 A budapesti startup ökoszisztéma bemutatása helyi, országos és nemzetközi szinten, 

különös tekintettel Budapest testvérvárosaira mind az ide látogató delegációk 

igényeinek megfelelően, mind a testvérvárosi rendezvényekhez csatlakozva. 

 Budapesti témabeli jógyakorlatok összegyűjtése, kiváló startupok azonosítása, 

bemutatása, számukra megjelenési és kapcsolatépítési lehetőség biztosítása a 

testvérvárosok világszínvonalú rendezvényein. 

 A jelentős magyarországi, fővárosi innovációs események kísérő programjaként 

külföldi, a startup ökoszisztéma iránt érdeklődő vállalkozások és delegációk szervezése 

és fogadása, szakmai program szervezése.  



43 

 

BVK-07 – EYES – Emerging Young EnterpreneurS 

 

A projekt címe: Emerging Young EnterpreneurS – a Visegrad Fund által támogatott 

program 

Projektgazda: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: 2017 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A projekt 

vizsgálatakor nem érdemes az utolsó negyedévet külön kezelni. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 2. Hatékony funkciómegosztáson alapuló összehangolt 

budapesti gazdaságfejlesztési intézményhálózat kiépítése 

Kapcsolódó intézkedés: 2.1. Budapesti Vállalkozásfejlesztési Hálózat felállítása; 2.3. 

Budapesti Gazdaságfejlesztési Tudásközpont kialakítása 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

Az EYES projekt célja, hogy a V4 országok résztvevő szervezetei kicseréljék egymással a 

startupokkal kapcsolatos nemzetközi tapasztalataikat, megosztják egymással a 

jógyakorlatokat, valamint nemzetközi üzleti modellek bemutatásával segítsék és fejlesszék a 

startup vállalkozásokat. (A projekt záró konferenciája hazánk V4-es elnöksége idején valósul 

meg.) 

A projektben a BVK együttműködik az Association of Economic and Social Development 

„Wiedza”, Czech University of Life Sciences Prague, Point One és a Slovak University of 

Technology in Bratislava-val. 

  



44 

 

BVK-08 – BVK Vállalkozói Információs Központ 

 

A projekt címe: BVK Vállalkozói Információs Központ 

Projektgazda: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 

A projekt kezdete: 2015 

A projekt tervezett befejezése: Folyamatosan futó projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A projekt 

keretében a vállalkozók számára fontos információk összegyűjtése és könnyen elérhető 

és kereshető formában elérhetővé tétele tervezett egy többnyelvű (magyar-angol) on-

line platformon (amennyiben megfelelő finanszírozási források rendelkezésre fognak 

állni). 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 1. Vállalkozói működést nehezítő szabályozói terhek 

csökkentése 

Kapcsolódó intézkedés: 1.1. Vállalkozáshoz szükséges információk elérésének 

megkönnyítése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja a vállalkozáshoz szükséges információk elérésének megkönnyítése, tekintettel 

arra, hogy a vállalkozói felmérések szerint a szabályozásokkal kapcsolatos információk 

megszerzése teszi ki a vállalkozások adminisztratív terheinek legnagyobb részét. Tény továbbá 

az is, hogy számos a vállalkozás számára költségcsökkentéssel vagy egyéb előnnyel járó 

szabályozást sem használnak ki a KKV-k, melynek legfőbb oka az információ hiány.  

Cél, hogy létrejöjjön egy olyan információs központ, ami segíti a budapesti vállalkozásindítást, 

a vállalkozás működtetését, a fejlesztéseket, így rendkívüli mértékben csökkentheti a 

vállalkozások információhoz jutásának költségeit. 

Az információs központ munkájának támogatására a BVK online platform működtetését 

tervezi, amely megfelelő külső finanszírozás mellett valósítható meg. Az online platform nyitott 

információs pontként tud szolgálni majd – a mikro-, kis és középvállalkozásokon kívül – a 

kerületek, ill. a kerületi Vállalkozói Információs Pontok, más vállalkozásfejlesztési szervezetek, 

valamint a fővárosi szabályozásban érintett hivatalok számára is. 
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BVK-09 – EaSI Technical Assistance programhoz csatlakozás 

 

A projekt címe: EaSI Technical Assistance programhoz csatlakozás 

Projektgazda: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: 2017 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek:  

 A programhoz történő csatlakozásról szóló szándéknyilatkozat, valamint a 

kapcsolódó dokumentumok összeállítása, benyújtása. 

 Az elbírálási folyamat lebonyolítása, ennek során a szükséges információk és 

dokumentumok előkészítése és benyújtása. 

 A technikai segítségnyújtás igénybevétele, részvétel a technikai segítségnyújtók 

által szervezett oktatásokon és konzultációkon. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.4. BVK szolgáltatásfejlesztése – mikrohitelezés 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

Az Európai Beruházási Bank (EIB) és az Európai Bizottság által közösen finanszírozott fi-

compass program keretein belül az EaSI Technical Assistance intézményi minősítést és testre 

szabott képzést nyújt a kiválasztott európai mikrohitelezők számára. Ennek keretében 2016. 

május 20. és 2017. május 20. között a pályázati felhívásban közzétett feltételeknek megfelelő 

mikrofinanszírozási szolgáltatók pályázatot nyújthatnak be az EaSI Technical Assistance 

szolgáltatás igénybe vételére. A pályázati időszakban összesen 34 mikrofinanszírozási 

szolgáltatót választanak ki, akik részére a program működtetői ingyenes helyszíni traininget és 

tanácsadást biztosítanak annak céljából, hogy a mikrofinanszírozási szolgáltató intézményi 

feltételei javuljanak, folyamatai és mikrofinanszírozási gyakorlata megfeleljen az Európai 

Mikrofinanszírozási Eljárási és Beszámolási Szabványok (European Code of Good Conduct for 

Microcredit Provision) ajánlásainak.  

Az EaSI Technial Assistance által biztosított intézményi minősítés és testre szabott képzés révén 

a BVK a professzionális európai mikrofinanszírozási szolgáltatók teljes jogú tagjává válhat, ami 

előkészíti a különböző európai uniós mikrofinanszírozási programokban való sikeres részvételt. 
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DT-01 – Budapest Makers honlap 

 

A projekt címe: Budapest Makers honlap 

Projektgazda: Design Terminál 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: Folyamatosan futó projekt 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek:  

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés:  

Projekt tartalmának összefoglalása:  

Információs platform az ökoszisztéma minden szereplőjének széleskörű tájékoztatása céljából. 

A hazai és nemzetközi vállalkozók ismeretszerzését megkönnyítő intézkedés önállóbb és 

felkészültebb vállalkozókat termel. Javítja a budapesti ökoszisztéma megismerhetőségét és 

megragadhatóságát, ugyanakkor fontos kommunikációs eszköze a budapesti startup 

ökoszisztémának. A térkép megjeleníti a befektetőket, startupokat, designcégeket, üzleteket, 

egyetemeket, co-working irodákat + forrástérképet tartalmaz a vállalkozók számára. Olyan 

mérőszámokat alkot és kutat, melyek megbízhatóak és összehasonlíthatóak a külföldi 

adatokkal (pl. befektetések száma, befektetések összege, startupok száma stb.) 

Online információs platform technikai hátterének biztosításával kapcsolatos intézkedések, 

tartalomgyártás és népszerűsítés. 
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OFA-01 – Vállalkozz itthon, fiatal 

 

A projekt címe: Vállalkozz itthon, fiatal 

Projektgazda: Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: 2017 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Toborzás, 

kompetenciamérés, előszűrések, képzések lebonyolítása, Üzleti Terv értékelése és 

bírálata, jóváhagyása, mentorálás, nyomon követés. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív vállalkozás-fejlesztési politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.7. Vállalkozóvá válás (elő)segítése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A Közép-magyarországi régió területén új egyéni, vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, 

vállalkozói szemlélettel rendelkező 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdő 

álláskeresők esetén legfeljebb 30 éves) fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására, 

komplex támogató szolgáltatás nyújtásával. A program az Ifjúsági Garancia Rendszer (IGR) 

részeként elsősorban az álláskereső fiatalok vállalkozóvá válásához kíván segítséget nyújtani a 

Közép-magyarországi régió területén. A program a résztvevőket felkészíti a VEKOP 8.3.1-16. 

támogatási konstrukció igénybe vételére. 

A program legfontosabb elvárt eredményei:  

 Képzésben részt vevők száma: 500 fő 

 Elkészült végleges üzleti tervek száma: 365 db 

 Mentorált vállalkozások száma: 330 db 
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Melléklet II. - 2017. június 30-ig biztosan elinduló fejlesztési 

programok listája 
 

BVK-01 – Budapest Mikrohitel Program 

 

A felhívás címe: Budapest Mikrohitel Program 

Koordináló szervezet: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 

A felhívás kezdete: 2015 

A felhívás befejezése: Folyamatos program 

2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A program fejlesztése és 

további termékekkel való bővítése 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.4. BVK szolgáltatásfejlesztése – mikrohitelezés 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A Budapest Mikrohitel Program célja a mikrofinanszírozás eszközeivel ösztönözni a budapesti, 

életképes üzleti tervvel rendelkező, működő, vagy nemrégen indult mikrovállalkozások 

fejlesztési céljainak megvalósítását, biztosítani számukra a piacon maradás, valamint a fejlődés 

lehetőségét.  

A Budapest Mikrohitel Program keretében a budapesti mikrovállalkozások kedvezményes 

kamatozás és kamattámogatás mellett vehetik igénybe a Program finanszírozási termékeit, 

mely jelenleg a beruházási hitelt, a tartós forgóeszköz hitelt, és a visszatöltődő árbevétel 

megelőlegezési hitelkeretet foglalja magába. A non-profit mikrofinanszírozási tevékenység 

keretében ezen pénzügyi szolgáltatás kiegészítéseként a mikrovállalkozások számára ingyenes 

konzultációs lehetőséget biztosítunk.  

A BVK 2015. október 20-án, az első Mikrofinanszírozási Nap alkalmából meghirdette a 

Budapest Mikrohitel Felkészítő Programját. 

A Budapest Mikrohitel Program keretében 2016. január 1-től, kedvezményes kamatozású 

hiteleket igényelhetnek azok a Magyarországon bejegyzett budapesti, működő és életképes 

üzleti tervvel rendelkező mikrovállalkozások, melyeknél az előző éves nettó árbevétel nem 

haladja meg a 2 millió eurót (600 millió forintot), valamint alkalmazottainak száma a 10 főt. 
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BVK-03 – Kerületi Kamattámogatási Programok 

 

A felhívás címe: Kerületi Kamattámogatási Programok 

Koordináló szervezet: Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 

A felhívás kezdete: 2016 

A felhívás tervezett befejezése: Folyamatos program 

2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Együttműködés kialakítása 

az érdeklődő további kerületekkel a kamattámogatási programok előkészítésére és 

beindítására, valamint a már meglévő együttműködések kiterjesztése a Budapest 

Mikrohitel Program fejlesztés alatt álló új termékeire. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.4. BVK szolgáltatásfejlesztése – mikrohitelezés 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A Budapest Mikrohitel Program mikrofinanszírozási termékeinek kerületi kamattámogatással 

történő nyújtása azon budapesti kerületekben működő vállalkozások számára, amelyek a 

programban részt vesznek. Az együttműködő kerületek a Budapesti Mikrohitel Program 

finanszírozási termékeihez nyújtott kamattámogatásokkal segíthetik a kerületeikben 

székhellyel, vagy telephellyel rendelkező azon mikrovállalkozásokat, amelyek a hitel célját a 

kamattámogatást biztosító kerületben valósítják meg, és fizetési kötelezettségeiknek pontosan 

eleget tesznek.  

Jelenleg Budapest VIII. kerületi Önkormányzat (Józsefváros) vesz részt ebben a projektben, 

azonban folyamatban van több budapesti kerülettel az együttműködés előkészítése és 

bevezetése. 
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MFB-01 – MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 

 

A felhívás címe: MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 

Koordináló szervezet: Magyar Fejlesztési Bank 

A felhívás kezdete: 2016 

A felhívás tervezett befejezése: 2020 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés:  

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A program célja a magyar gazdaság versenyképességének fejlődését szolgáló, infrastruktúra- 

és technológiafejlesztést előidéző fejlesztések támogatása. A program kiemelt célja a mikro-, 

kis- és középvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének növeléséhez, innovációs és 

beszállítói tevékenységének erősítéséhez, környezetvédelmi, vidékfejlesztési és egészségügyi 

célú beruházásaihoz kedvezményes kamatozású hitel és lízing nyújtása, továbbá fejlesztési és 

beruházási tárgyú pályázatokhoz. 
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NGM-01 – „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” 

 

A felhívás címe: „Közfoglalkoztatásból a versenyszférába” 

Koordináló szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A felhívás tervezett kezdete: 2016 

A felhívás tervezett befejezése: 2016 

2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Elhelyezkedési juttatás, 

támogatással megvalósuló foglalkoztatás. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 7. Alacsony képzettséget igénylő munkakereslet 

ösztönzése 

Kapcsolódó intézkedés: 7.1. Az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek 

– foglalkoztathatóságának javítása, munkaerőpiaci integrációt erősítő programok 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A program célja, hogy a kellő motivációval, szakképzettséggel rendelkező, munkára kész és 

képes személyek ne a közfoglalkoztatásban vegyenek részt, hanem a versenyszférában 

helyezkedjenek el, ezzel is elősegítve a teljes foglalkoztatás elérését. A program dedikált célja, 

hogy Budapesten – a program végeztével – 920 fő tudjon sikeresen elhelyezkedni a 

versenyszférában. Ennek érdekében a program során a közfoglalkoztatott a közfoglalkoztatási 

jogviszony időtartamának lejártát megelőzően a versenyszférában történő elhelyezkedése 

esetén elhelyezkedési juttatásban részesül. A program kapcsán elengedhetetlen a szoros 

együttműködése a kormányhivatalokkal, valamint a kerületi/járási hivatalokkal. 
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NGM-02 – „Nők 40+” 

 

A felhívás címe: „Nők 40+” 

Koordináló szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A felhívás tervezett kezdete: 2016 

A felhívás tervezett befejezése: 2016 

2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Szolgáltatás-nyújtással és 

bérköltség támogatással megvalósuló foglalkoztatás. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 7. Alacsony képzettséget igénylő munkakereslet 

ösztönzése 

Kapcsolódó intézkedés: 7.1. Az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek 

– foglalkoztathatóságának javítása, munkaerőpiaci integrációt erősítő programok 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A program célja az álláskeresőként nyilvántartott és döntően koruk miatt elhelyezkedési 

esélyekkel nem rendelkező nők foglalkoztatásának elősegítése, ezzel együtt a nyugdíjba 

vonulásukhoz szükséges hiányzó jogosultsági idő megszerzése. A program keretében a 

munkaadók számára a célcsoportba tartozó nők munkaviszony keretében történő 

foglalkoztatása esetén a munkabér és a ténylegesen megfizetésre kerülő szociális hozzájárulási 

adó együttes összegének 100 %-a kerül megtérítésre. A program várható eredménye, hogy 65 

célcsoportba tartozó nő helyezkedjen el Budapesten.  
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NGM-03 – VEKOP 8.3.1-16 – Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási 

költségeinek támogatása 

 

A felhívás címe: Fiatalok vállalkozóvá válása – Vállalkozás indítási költségeinek 

támogatása 

Koordináló szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A felhívás tervezett kezdete: 2016  

A felhívás tervezett befejezése: 2019 

2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A támogatást elnyert 

vállalkozások működtetése 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés:  

 3. Aktív vállalkozás-fejlesztési politika kialakítása 

 6. Munkaerő-piaci rugalmasság 

Kapcsolódó intézkedés:  

 3.7. Vállalkozóvá válás (elő)segítése 

 6.2. Pályakezdők foglalkoztatási támogatása 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A „Vállalkozz Itthon Fiatal” program keretében a vállalkozásindítással, vállalkozás-fejlesztéssel 

kapcsolatban felkészített, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező, a képzési programokat 

eredményesen elvégző fiatalok által alapított vállalkozások megalapításának és elindításának 

támogatása, vissza nem térítendő tőkejuttatás révén. A projekt várható eredménye, hogy 330 

vállalkozás induljon el sikeresen a Közép-magyarországi régióban.  
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NGM-04 – VEKOP 8.2.1-15 – Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban 

 

A felhívás címe: Ifjúsági Garancia a Közép-magyarországi régióban 

Koordináló szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium, mint konzorciumvezető 

A felhívás tervezett kezdete: 2015 

A felhívás tervezett befejezése: 2017 

2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: 2016. december 31-éig 

megvalósul 4200 fő (1.610 fő fővárosi és 2 590 Pest megyei) fiatal projektbe vonása. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 6. Munkaerő-piaci rugalmasság növelése 

Kapcsolódó intézkedés: 6.2. Pályakezdők foglalkoztatási támogatása 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

Az Ifjúsági Garancia lényege, hogy azon 25 év alatti fiatalok számára, akik sem nem tanulnak, 

sem nem dolgoznak, a foglalkoztatási szolgálatnak meghatározott időn – a tervek szerint az 

első programlépcsőben 6 hónapon, további programlépcsőkben már 4 hónapon – belül 

valamilyen konkrét lehetőséget kell felajánlani az elhelyezkedésre, a munkatapasztalat-

szerzésre, vagy a tanulásra. A projektet az állami foglalkoztatási szerv (a Fővárosi és a Pest 

Megyei Kormányhivatal és a Kerületi/Járási Hivatalok foglalkoztatási, munkaerő–piaci 

feladatokat ellátó szervezeti egységei) valósítja meg a Közép-magyarországi régió területén. 

A fiatalok a projekt keretében elhelyezkedéshez, szakképesítés megszerzéséhez kaphatnak 

támogatást. Első lépésként egyéni fejlesztési tervet dolgoznak ki a számukra, felmérve, hogy 

az adott fiatal munkaerő-piaci esélyeit milyen támogatással lehet leginkább hosszú távon 

javítani. A foglalkoztatási szolgálat – tanácsadás és mentorálás mellett – azonnali 

elhelyezkedést, vállalkozóvá válást, piacképes szakképesítés illetve az annak megszerzését 

lehetővé tevő általános iskolai végzettség megszerzését kínálja a fiataloknak.  

Elsődleges célcsoport: 25 év alatti állást kereső fiatalok. A foglalkoztatási szerv a program 

megvalósítása során a munkáltatók mellett a helyi oktatási, szociális, ifjúsági szervezetekkel is 

együttműködik annak érdekében, hogy a fiatalok számára a legmegfelelőbb megoldást találja 

meg. 

A teljes projekt célja 4200 fiatal bevonása és Ifjúsági Garanciában részesítése. Ebből Budapest 

Főváros részprojektje keretében a projekt révén legalább 1610 fő 25 év alatti fiatal részesül 

Ifjúsági Garancia ajánlatban. 
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NGM-05 – VEKOP 8.1.1-15 – Út a munkaerőpiacra 

 

A felhívás címe: Út a munkaerőpiacra 

Koordináló szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium, mint konzorciumvezető 

A felhívás tervezett kezdete: 2015 

A felhívás tervezett befejezése: 2018 

2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Nem volt a pályázat része a 

2017.06.30-i indikátorállapot, 4922 fő bevonása 2018. december 31-éig teljesítendő. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 7. Alacsony képzettséget igénylő munkakereslet 

ösztönzése 

Kapcsolódó intézkedés: 7.1 Az álláskeresők – különösen az alacsony iskolai végzettségűek 

– foglalkoztathatóságának javítása, munkaerőpiaci integrációt erősítő programok 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A VEKOP-8.1.1-15. „Út a munkaerő-piacra” elnevezésű kiemelt projekt célja a Közép-

magyarországi régióban a 25 év feletti álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai 

végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének 

támogatása, a munkaerő-piaci eszközök hatékonyságának javítása, valamint a 

közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak 

esetében, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában. 

A projekt várható eredményei: 

 Budapest Főváros Kormányhivatala részprojektje esetén a projektbe 4922 fő a 

bevonandó álláskeresők és inaktívak száma, beleértve a tartós munkanélkülieket is. A 

munkaerő-piaci programban résztvevő, alapfokú (ISCED 1) vagy alsó középfokú (ISCED 

2) végzettséggel rendelkezők száma érje el az 1623 főt a projekt bevonási időszaka 

végén. 

 Az előírt hatásindikátorok szerint a projektből történő kilépés időpontjában 2440 főnek, 

a projektből történő kilépés utáni 180. napon pedig 1477 főnek kell foglalkoztatásban 

vagy önfoglalkoztatásban lennie. A projektből való kilépés időpontjában képesítést 

vagy tanúsítványt szerző, alapfokú vagy alsó középfokú végzettséggel rendelkező 

résztvevők száma érje el a 812 főt. 

 Budapesten dolgozik legalább egy főállású EURES tanácsadó. 
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NGM-06 – VEKOP-5.3.1-15 – Fenntartató közlekedésfejlesztés Budapesten 

 

A felhívás címe: Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten 

Koordináló szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A felhívás tervezett kezdete: 2016 

A felhívástervezett befejezése: 2016 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 4. Közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának 

fejlesztése, 5. Budapest épített és természeti értékeinek megőrzése és fejlesztése 

Kapcsolódó intézkedés: A Stratégia egyik intézkedéséhez sem kapcsolódik szorosan, de 

illeszkedik a középtávú célokhoz 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A támogatás célja, hogy Budapesten a mindennapi közlekedési célú utazások esetén 

növekedjen a gyalogos, kerékpáros és/vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya 

a közlekedők körében, hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet 

kialakulásához, valamint a károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez. 

A felhívás keretén belül a Fővárosi Önkormányzat élhet pályázási lehetőséggel. 
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NGM-07 – VEKOP-6.1.1-15 – Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási 

aktivitásának növelése 

 

A felhívás címe: Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése 

Koordináló szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A felhívás tervezett kezdete: 2016 

A felhívás tervezett befejezése: 2016 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 6. Munkaerő-piac rugalmasságának növelése 

Kapcsolódó intézkedés: 6.4. Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák 

infrastrukturális fejlesztései 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az 

óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztését 

szolgáló felhívás fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok 

segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi 

életkorban történő megsegítése. A fejlesztések eredményként az ellátással és szolgáltatással 

érintett terület lefedettsége nő és a régióban átlagosan csökken a távolság a lakóhely és az 

igénybe vett ellátást nyújtó intézmény, szolgáltató között. 

 

A felhívás keretén belül önkormányzatok pályázhatnak.  
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NGM-08 – VEKOP-7.3.2-16 – Tanoda programok támogatása 

 

A felhívás címe: Tanoda programok támogatása 

Koordináló szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A felhívás tervezett kezdete: 2016 

A felhívás tervezett befejezése: 2016 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 4. Közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának 

fejlesztése 

Kapcsolódó intézkedés: 4.3. Esélyteremtő és kompetencia-fejlesztést célzó programok a 

köznevelésben 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A végzettség nélküli iskolaelhagyás visszaszorítása érdekében cél a komplex kompetencia- és 

személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, készségfejlesztő, pályaorientációt támogató 

programok, foglalkozások megvalósítása, fejlesztése a veszélyeztetett és hátrányos helyzetű 

tanulók részére, valamint a kapcsolódó szolgáltatások fejlesztése. 

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók felzárkózási esélyeinek növelése 

képességeik kibontakoztatása tanoda fejlesztések révén. A tanulók támogatása a középfokú 

tanulmányaik sikeressége, végzettségi szintjük emelése érdekében a köznevelés rendszerén 

kívüli egyházi és nonprofit szervezetek bevonásával. 

Feladat a létrejött jó gyakorlatok terjesztése, a végzettség nélküli iskolaelhagyásra vonatkozó 

egyedi megoldások összegyűjtése. 

 

A felhívás keretén belül egyesületek és egyházak pályázhatnak.
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NGM-09 – VEKOP-2.3.3-15 – Kutatási infrastruktúra megerősítése, nemzetköziesedés, 

hálózatosodás 

 

A felhívás címe: Kutatási infrastruktúra megerősítése, nemzetköziesedés, hálózatosodás 

Koordináló szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A felhívás tervezett kezdete: 2016 

A felhívás tervezett befejezése: 2017 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.13. Stratégiai K+I együttműködések és kezdeményezések 

támogatása 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A konstrukció keretében kizárólag olyan kutatási eszköz, illetve infrastruktúra-beszerzés, építés 

vagy korszerűsítés támogatható, amely nemzetközi kutatási infrastruktúrákban – így például 

ESFRI Roadmap-ben szereplő kutatás infrastruktúrákban – való magyar részvételt, illetve 

azokhoz való csatlakozást tesz lehetővé, valamint hozzájárul a Horizont 2020 program 

keretében támogatott programokhoz, elősegítve a nemzetközi és hazai hálózatosodást és 

kutatási együttműködéseket, a hazai tudásközpontok nemzetközi versenyképességének 

megszerzése, illetve megőrzése érdekében. 

A felhívás keretén belül költségvetési szervek pályázhatnak. 
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NGM-10 – VEKOP-2.3.2-16 – Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 

 

A felhívás címe: Stratégiai K+F műhelyek kiválósága 

Koordináló szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A felhívás tervezett kezdete: 2016 

A felhívás tervezett befejezése: 2018 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.19. Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi együttműködések 

támogatása 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A felhívás célja a hazai, állami fenntartású tudásbázisok K+F kapacitásának erősítése, annak 

érdekében, hogy nemzetközileg jegyzett, magas színvonalú kutatási eredmények 

születhessenek meg, és fenntartható kiválósági központok („center of excellence”) jöjjenek 

létre. 

A felhívás keretéből azon projektek kaphatnak támogatást, amelyek közvetett, vagy közvetlen 

módon illeszkednek a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (továbbiakban Nemzeti S3)2 

céljaihoz és szakosodási irányaihoz. Jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási 

kérelmek támogathatók, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.  

A projekt keretén belül költségvetési szervek pályázhatnak.  
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NGM-11 – VEKOP 8.5.3 – Munkahelyi képzések támogatása kis- és 

középvállalatok számára 

 

A felhívás címe: VEKOP 8.5.3 – Munkahelyi képzések támogatása kis- és középvállalatok 

számára 

Koordináló szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A felhívás tervezett kezdete: 2016 

A felhívás tervezett befejezése: 2018 

2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Képzések megszervezése, 

lebonyolítása 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 6. Munkaerő-piac rugalmasságának növelése 

Kapcsolódó intézkedés: 6.7. Munkavállalói képzések 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

Az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és 

kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége és a támogatás 

ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. 

 

A Szakképzési Centrumok helyi szinten a vállalkozásokkal történő folyamatos kapcsolatot 

fenntartva szükségletfelmérést végeznek, mely alapján összegezik a vállalkozások által 

támasztott képzési igényeket. Igény esetén a programba bevont vállalkozások számára 

tanácsadást nyújt a képzésekkel kapcsolatban. A hatályos és vonatkozó jogszabályok 

előírásainak betartásával kiválasztják a szükségletfelméréssel alátámasztott igényeket kielégítő 

képző intézményeket a konzorciumvezető irányítása mellett, illetve megszervezi a képzést. A 

vállalkozások a képzésekhez ingyenesen férhetnek hozzá, a benyújtott és jóváhagyott képzési 

igények alapján.   

A képzések meghirdetését és a munkavállalók képzésbe vonását a forrás szakaszos 

meghirdetésével ütemezetten kell megszervezni oly módon, hogy azok a 3 éves projektidőszak 

alatt biztosítsák a képzésben való részvételt. 

A program célja, hogy 6700 fő vegyen részt a képzésekben. 

A felhívás keretében belül Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, Szakképzési 

centrumok pályázhatnak.  
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NGM-12 – VEKOP-4.1.1-15 – Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának 

fejlesztése 

 

A projekt címe: Aktív turisztikai hálózatok infrastruktúrájának fejlesztése 

Koordináló szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A felhívás tervezett kezdete: 2016 

A felhívás tervezett befejezése: 2016 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.17. Turisztikai attrakciófejlesztés 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A tematikus utak, hálózatok fejlesztésének alappillére, hogy a teljes nyomvonal fejlesztése 

egységesen, rendszerszerűen valósuljon meg, és ez által járuljon hozzá a turisztikai szezon 

meghosszabbításához, a vendégszám növekedéséhez. A rendszer minden elemét – 

vonatkozzon ez a nyomvonal jelzésére, a szolgáltatásokra, kulturális kínálatra – egységes 

sűrűséggel és egységes arculattal javasolt fejleszteni annak érdekében, hogy a tematikus út 

piacképes termékké tudjon válni. A hálózatok kialakulásának alapvető feltétele az egységes 

tematika és az ezt kiegészítő, a bejárhatósághoz igazodó, azonos típusú és minőségi színvonalú 

szolgáltatáskínálat.  

A felhívás keretén belül konzorciumi tagként önkormányzatok és szövetségek pályázhatnak.  
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NGM-13 – VEKOP-1.3.2-15 – Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése 

 

A felhívás címe: Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése 

Koordináló szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A felhívás tervezett kezdete: 2016 

A felhívás tervezett befejezése: 2018 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.3. KKV-k és kiemelt ágazatok vállalatainak támogatása és 

adóterhelésének csökkentése 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A felhívás célja a fogadóterület versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati 

elemek szolgáltatási csomaggá alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól 

meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal 

kialakításával. További cél, hogy a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödjék, a 

közösen meghatározott célok érdekében tartós partnerség alakuljon ki az érdekelt szereplők 

(köz- és magánszféra) között. Ennek érdekében az életképes és fenntartható helyi szervezetek, 

valamint a térségi együttműködések ösztönzése áll a program középpontjában. A térségi TDM 

szervezetek feladata piacképes kínálat kialakítása és belföldi piacra vitele. A komplex 

szolgáltatáscsomagok kialakítását segítheti a térségi szervezetek működési területének 

bővítése, amiben a helyi együttműködésekben még részt nem vevő turisztikai szereplők 

közreműködésével újonnan megalakuló és regisztrált helyi TDM szervezetek is partnerek 

lehetnek. Fontos szempont, hogy a projektek eredményeként a látogatószám és a költés 

növekedjen, a vendégforgalom szezonális ingadozása csökkenjen, további vállalkozások 

kerüljenek bevonásra a TDM szervezetbe, valamint új vállalkozási lehetőségek nyíljanak a TDM 

szervezet projektjének hatására. 

A pályázat keretén belül turisztikai szervezetek élhetnek a pályázati lehetőséggel.   
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NGM-14 – VEKOP 8.5.2 – Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások 

munkavállalói számára 

 

A felhívás címe: VEKOP 8.5.2 – Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások 

munkavállalói számára 

Koordináló szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A felhívás tervezett kezdete: 2016 

A felhívás tervezett befejezése: 2018 

2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Képzések megszervezése, 

lebonyolítása 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 6. Munkaerő-piac rugalmasságának növelése 

Kapcsolódó intézkedés: 6.7. Munkavállalói képzések 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

Cél, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek 

és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége és a 

támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. 

A vállalkozások szükségletfelmérést végeznek, mely alapján összegezik a saját képzési 

igényeket.  A hatályos és vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával kiválasztják a 

szükségletfelméréssel alátámasztott igényeket kielégítő képző intézményeket és megszervezik 

a képzést. 

A program célja, hogy 3300 fő vegyen részt a képzéseken. 

A felhívás keretén belül nagyvállalatok pályázhatnak. 
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NGM-15 – VEKOP-2.1.1-15 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 

 

A felhívás címe: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 

Koordináló szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A felhívás tervezett kezdete: 2016 

A felhívás tervezett befejezése: 2017 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.11. Vállalati K+F tevékenység- és kapacitásfejlesztés támogatása 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének 

növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek 

jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, 

technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik. 

A felhívás keretén belül Mikro-, kis- közép- és nagyvállatok pályázhatnak. 
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NGM-16 – VEKOP-2.1.7-15 – Prototípus, termék-, technológia- és 

szolgáltatásfejlesztés 

 

A felhívás címe: Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés 

Koordináló szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A felhívástervezett kezdete: 2016 

A felhívás tervezett befejezése: 2018 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.11. Vállalati K+F tevékenység- és kapacitásfejlesztés támogatása 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A felívás célja, hogy a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégiában (továbbiakban: S3) 

megfogalmazott intelligens gyártás specializációt támogassa azzal, hogy KKV-k széles körének 

jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást 

nyújt. 

A felhívás keretén belül mikro-, kis- és középvállalatok pályázhatnak.  



67 

 

NGM-17 – VEKOP-1.3.1-16 – Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci 

megjelenésének támogatása 

 

A felhívás címe: Mikor-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 

Koordináló szervezet: Nemzetgazdasági Minisztérium 

A felhívás tervezett kezdete: 2016 

A felhívás tervezett befejezése: 2018 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.8. Kis- és középvállalkozások külpiacra jutásának támogatása 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A vállalkozások külföldi piacokra kijutását elősegítő felhívás a célja mikro-, kis- és 

középvállalkozások támogatás külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésében, 

valamint árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. 

A felhívás keretén belül mikrovállalkozások és KKV-k pályázhatnak. 
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Fejlesztési források a KMR-ben 

SZT-01 – Széchenyi Tőkealap 

 

A felhívás címe: Széchenyi Tőkealap 

Koordináló szervezet: Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. 

A felhívás kezdete: 2011 

A felhívás tervezett befejezése: 2020 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.11. Vállalati K+I tevékenység- és kapacitásfejlesztés támogatása 

A felhívás tartalmának összefoglalása:  

A társaság célja, hogy a magyar tulajdonú kis- és középvállalkozásokat növekedési pályára 

állítsa, megalapozott üzleti terveik véghezvitelét hazai kezdeményezésű Európai Uniós 

tőkeprogram keretében tőkejuttatással, illetve szakmai részvétellel támogassa. Az Alap 

tőkebefektetése alkalmas arra, hogy a vállalkozások piaci helyzetének megerősítésén keresztül 

elősegítse az érintett régiókban a munkahelyek megőrzését. A tőkebefektetés más pénzügyi 

konstrukciókkal nem helyettesíthető módon nyújt segítséget a hazai mikro-, kis- és 

középvállalkozások fejlődési pályára állásához. Eltérően más, kockázati tőke típusú 

befektetéstől, jelen programot a hagyományos ágazatokban működő, nem feltétlenül 

innovatív vállalkozások is igénybe vehetik. 
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FIEK_16 – Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási 

infrastruktúra fejlesztése 

 

Program / kiírás neve: Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ – Kutatási 

infrastruktúra fejlesztése 

Pályázható cél: A valós piaci igényekre alapozott ipari fejlesztések kutatási bázisának biztosítása 

az adott szakterület kiváló kutatóintézményeivel való együttműködésben; a hazai kutatási 

infrastruktúra fejlesztése ipari-felsőoktatási együttműködési szervezeti formában, amelyben a 

létrehozott KFI kapacitással versenyképes termékek és szolgáltatások jönnek létre. 

Pályázásra jogosultak köre: A felhívásra csak konzorciumi formában lehet pályázni, a 

konzorciumvezető kizárólag felsőoktatási intézmény lehet. A konzorciumi tagok székhelyének, 

telephelyének vagy fióktelepének a Közép-Magyarország régió területén kell lennie. A 

konzorciumi tagok száma – a konzorciumvezetőt is beleértve – legfeljebb 5 lehet. 

Pályázhatnak: 

 államilag elismert, egyházi illetve magán felsőoktatási intézmények; 

 közép-magyarországi székhelyű gazdasági társaságok vagy EGT székhelyű gazdasági 

társaságok közép-magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek 2 lezárt üzleti 

évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá; 

 költségvetési szervek, illetve azok jogi személyiséggel rendelkező intézményei, 

amennyiben azok a törvény szerint kutatóhelynek minősülnek. 

Támogatási összeg maximuma: 4 milliárd Ft 

Támogatási intenzitás: - 

Pályázati határidő: 2016. szeptember 15. 

Program kiírás keretösszege: 8 milliárd forint 

Egyéb fontos információk: - 

Honlap: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/felsooktatasi-ipari/felsooktatasi-ipari  

Stratégia mely céljához illeszkedik: 3. Aktív KKV politika kialakítása 
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VÁLLALATI KFI_16 – Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 

 

Program / kiírás neve: Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása 

Pályázható cél: Olyan projektek kaphatnak támogatást, amelyek illeszkednek a Nemzeti 

Intelligens Szakosodási Stratégiában megjelölt ágazati prioritásokhoz. Támogatás az alábbi 

tevékenységekre igényelhető (önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés támogatható): 

 kísérleti fejlesztés (a projekt elszámolható költségeinek legalább 50%-a) 

 alkalmazott (ipari) kutatás (a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50%-a) 

 a projekttel kapcsolatos koordinációs tevékenység 

 a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások 

 eszközök és immateriális javak beszerzése, a projekt céljához szükséges épület építése, 

korszerűsítése, bővítése 

 kkv-k kiállításon vagy vásáron való részvétele. 

Pályázásra jogosultak köre: Pályázhatnak – önállóan vagy legfeljebb 3 tagú konzorcium 

formájában – a Közép-Magyarország régióban székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel 

rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok, illetve EGT-beli 

székhelyű gazdasági társaságok közép-magyarországi fióktelepei, amelyek rendelkeznek 

legalább 2 teljes lezárt üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, nem tartoznak az EVA hatálya 

alá és legalább 1 főt foglalkoztatnak. 

Támogatási összeg maximuma: 500 millió Ft 

Támogatási intenzitás: - 

Pályázati határidő: 2016. december 31. 

Program kiírás keretösszege: 21 milliárd Ft 

Egyéb fontos információk: Az NKFI Alapból meghirdetett felhívás a Közép-Magyarország 

régióból (Budapest és Pest megye) pályázható. A projekt végrehajtására az indulásától számítva 

legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. A pályázat benyújtása előtt megkezdett projekt nem 

támogatható. 

Honlap: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/hazai-kfi-palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-

felhivasok/2016/vallalati-kfi/vallalati-kfi-16  

Stratégia mely céljához illeszkedik: 3.11. Vállalati K+I tevékenység- és kapacitásfejlesztés 

támogatása 
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NVKP_16 – Nemzeti versenyképességi és kiválósági program 

 

Program / kiírás neve: Nemzeti versenyképességi és kiválósági program 

Pályázható cél: A felhívás célja olyan stratégiai jelentőségű, Magyarország versenyképességét 

növelő kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatása, amelyek felsőoktatási 

intézmények, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézetei, valamint hazai vállalkozások 

együttműködésében hoznak létre jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes 

terméket, szolgáltatást, technológiát az alábbi területek valamelyikén: 

 Kiemelkedő halálozási kockázattal járó betegségek gyógyításának eredményességét 

lényegesen javító nemzeti program („A” alprogram) 

 Anyagtudományi, technológia nemzeti program („B” alprogram) 

 Víz-egészség-élelmiszer nemzeti program („C” alprogram) 

Pályázásra jogosultak köre: Pályázatot nyújthatnak be a Közép-Magyarország régióban 

székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság(ok) és kutató-

tudásközvetítő szervezet(ek) együttes részvételével létrehozott 2-5 tagú konzorciumok, 

amelyekben legalább az egyik résztvevő felsőoktatási intézmény, költségvetési szerv vagy 

költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye. 

Támogatási összeg maximuma: alprogramonként változó: „A” – 4 milliárd Ft; „B” – 2 milliárd Ft; 

„C” – 1,5 milliárd Ft 

Támogatási intenzitás: - 

Pályázati határidő: 2016. december 31. 

Program kiírás keretösszege: összesen 28 milliárd Ft (alprogramonként: „A” – 14 milliárd Ft; „B” 

– 8 milliárd Ft; „C” – 6 milliárd Ft) 

Egyéb fontos információk: A felhívás a fenti célokat az NKFI Alapból támogatja. A projekt 

megvalósításának helyszíne a pályázó bejegyzett közép-magyarországi székhelye, telephelye 

vagy fióktelepe lehet. Nem támogatható a Közép-Magyarország régión kívül megvalósuló 

projekt. 

A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. A projekt 

megkezdése leghamarabb a támogató döntést követő naptól lehetséges. A pályázónak a 

projekt eredményeire vonatkozóan 2 év fenntartási kötelezettsége van. 

Honlap: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/palyazati-felhivasok/2016/nemzeti-

versenykepessegi-es-kivalosagi-program/nemzeti-versenykepessegi  

Stratégia mely céljához illeszkedik: 3.13. Stratégiai K+I együttműködések és 

kezdeményezések támogatása  
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KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 – Az adminisztratív terhek csökkentése 

 

Program / kiírás neve: Az adminisztratív terhek csökkentése 

Pályázható cél: Magyarország fő célja, hogy a régió legversenyképesebb országa legyen. A 

versenyelőny elérésében kulcsszerepet kap a gazdaságélénkítés. A Közigazgatás- és 

Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) ehhez az adminisztratív terhek 

csökkentésével kíván hozzájárulni. Az adminisztratív terhek csökkentése a KÖFOP 

megközelítésében azt jelenti, hogy csökkenteni kell a közigazgatási folyamatok átfutási idejét, 

valamint a lakosság és a vállalkozások ezzel kapcsolatban megjelenő költségeit. Ennek két, 

egymással szorosan összefüggő módja: a közigazgatási folyamatok optimalizálása és 

elektronizálása. 

Pályázásra jogosultak köre: A 1561/2015. (VIII. 12.) a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-

fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 

Korm. határozat 2. mellékletében a KÖFOP 1. prioritása vonatkozásában az egyes nevesített 

kiemelt projekt esetében rögzített Támogatást igénylő szervezetek. A támogatási kérelem 

benyújtására konzorciumi formában is lehetőség van, de a bevont tagoknak is meg kell 

felelniük a KÖFOP-ban meghatározott, lehetséges kedvezményezetti körnek. 

Támogatási összeg maximuma: - 

Támogatási intenzitás: maximum 100% 

Pályázati határidő: Kérelmek benyújtása 2015. október 7-től 2016. augusztus 12-ig 

lehetséges. 

Program kiírás keretösszege: 30,56 Mrd VEKOP forrásból 

Egyéb fontos információk: támogatott kérelmek várható száma: 30 db. A projekt összes 

elszámolható költségének 80,9% a konvergencia (KÖFOP) forrásból, 19,1% a KMR (VEKOP) 

forrásból kerül kifizetésre. 

Honlap: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4517  

Stratégia mely céljához illeszkedik: 1. Vállalkozói működést nehezítő szabályozói terhek 

csökkentése; 4. Közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztése 

(rövidtávú célok) 
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Melléklet III. – Végrehajtási döntéssel nem rendelkező 

tervezett projektek listája1 
 

VII-01 – Bóbita Óvoda új tagóvodai épületének létesítése 

 

A projekt címe: Bóbita Óvoda új tagóvodai épületének létesítése – VEKOP-6.1.1-15 

Projektgazda: Budapest Főváros VII. Ker. Erzsébetváros Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: 2018 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Jogerős építési 

engedély és az engedélyező hatóság által elfogadott teljes engedélyezési szintű 

tervdokumentáció beszerzése. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 6. Munkaerő-piaci rugalmasságának növelése 

Kapcsolódó intézkedés: 6.4. Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák 

infrastrukturális fejlesztései 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés 

javítását és a szolgáltatások minőségének fejlesztése, a kisgyermeket nevelők 

munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű 

térségekben levő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése. A fejlesztések 

eredményeként az ellátással és a szolgáltatással érintett terület lefedettsége nő és a régióban 

átlagosan csökken a távolság a lakóhely és az igénybe vett állátást nyújtó intézmény, 

szolgáltató között.  

A projekt a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni elhelyezését és a 3-6 éves gyermekek 

óvodai elhelyezését támogatja. Továbbá lehetőséget biztosít arra is, hogy az intézményes 

fejlesztéseken túlmenően támogassa a rugalmasabb és egyszerűbb működési feltételekkel 

létrehozható bölcsődei ellátási formákat annak érdekében, hogy a helyi igényeken alapuló 

leghatékonyabb megoldást lehessen kialakítani az adott térségben, illetve a településen.  

                                                 
1 A Melléklet III-ban feltüntetett projektötletek nem rendelkeznek végrehajtási döntéssel, megvalósításuk teljes 
mértékben a projektgazdákat illeti. Jelen dokumentumban történő megjelenítésük oka a gazdaságfejlesztési célú 
együttműködések kialakítása, gazdaságélénkítést célzó tervezett lépések átláthatóvá tétele. 
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VII-02 – Verseny utcai veszélyeztett tömb szociális célú rehabilitációja 

 

A projekt címe: Verseny utcai veszélyeztett tömb szociális célú rehabilitációja – VEKOP-

6.2.1-15 

Projektgazda: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2017 

A projekt tervezett befejezése: 2019 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A projekt első 

mérföldkövének elérésének dátuma 2017.12.31. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 7. Alacsony képzettséget igénylő munkakereslet 

ösztönzése 

Kapcsolódó intézkedés: 7.3 Alacsony képzettséget igénylő munkakeresletet ösztönző és 

munkapiaci integrációt erősítő helyi programok 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló 

társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők 

társadalmi integrációjának elősegítése. 

A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő 

funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkcióik kialakítása képezi. 

A projekt területe: VII. kerület, Jobbágy utca – Dózsa György út – Verseny utca által határolt 

terület. 

A projekt várható eredménye, hogy az épületben lévő önkormányzati bérlakások 

komfortosítása, illetve az alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek javítására, társadalmi 

és fizikai rehabilitációjára kialakítani kívánt közösségi terek megvalósítása a cél. A meglévő 

lakásméretek és komfortfokozat nem felel meg a mai kor elvárásnak, ezért a lakások 

összevonásával élhető, 40-70 m2-es lakások kialakítását tervezzük.  
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VII-03 – Csányi utcai krízistömb szociális célú rehabilitációja 

 

A projekt címe: Csányi utcai krízistömb szociális célú rehabilitációja – VEKOP-6.2.1-15 

Projektgazda: Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2017 

A projekt tervezett befejezése: 2019 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A projekt első 

mérföldkövének dátuma 2017.12.31. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 7. Alacsony képzettséget igénylő munkakereslet 

ösztönzése 

Kapcsolódó intézkedés: 7.3 Alacsony képzettséget igénylő munkakeresletet ösztönző és 

munkapiaci integrációt erősítő helyi programok 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A leszakadó vagy leszakadással veszélyeztetett városrészeken koncentráltan megnyilvánuló 

társadalmi-fizikai-gazdasági problémák komplex módon való kezelése a területen élők 

társadalmi integrációjának elősegítése. 

A beavatkozások alapját az érintett városrészek lakófunkciójának erősítése, meglévő 

funkcióinak bővítése, fejlesztése, szociális, közösségi és közterületi funkcióik kialakítása képezi. 

A projekt területe a következő utcák által határolt tömbökre koncentrálódik: Csányi utca – Király 

utca – Kis Diófa utca – Klauzál tér. 

Az akcióterület fejlesztés célja, hogy az önkormányzati tulajdonú telken olyan fejlesztés 

valósuljon meg, amely kerületi léptékben is hozzájárul az alacsonyabb státuszú csoportok 

lakhatási lehetőségének javításához. A fejlesztéshez a következő kapcsolódó tevékenységek 

tervezettek: az önkormányzati tulajdonú telken szociális bérlakásos építése; közösségi célú 

helyiségek létrehozása a lakossági igényeknek megfelelően; a területen élő hátrányos 

helyzetűek részére szociális programok megvalósítása.  
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VIII-01 – Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 

Városrehabilitációs Program 

 

A projekt címe: Budapest-Józsefváros, Magdolna-Orczy Negyed Szociális 

Városrehabilitációs Program – VEKOP-6.2.1-15 

Projektgazda: Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefváros Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2017 

A projekt tervezett befejezése: 2020 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Pályázati 

támogatás elnyerése, támogatási szerződés megkötése, partnerség kiépítése 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 6. Munkaerő-piac rugalmasságának növelése 

Kapcsolódó intézkedés: 6.9. Munkaerő-piaci kompetenciák fejlesztése, 6.10. A szakképzés 

és felnőttképzés fejlesztése, 6.1. Bérlakás kínálat növelése, hatékonyságának javítása 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja a leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 

életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja.  

A projektterület: Dankó utca – Magdolna utca – Dobozi utca – Baross utca – Kálvária tér – 

Diószeghy utca – Dugonics utca – Illés utca – Kálvária tér által határolt területre eső 7 tömb. 

A projekt legfontosabb intézkedései: helyi vállalkozásfejlesztési intézmények kialakítása, 

megerősítése; bérlakás kínálat növelése; szakképzés és felnőttképzés fejlesztése; valamint az 

alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása.  
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IX-01 – SP1 A barnamezős területek fejlesztési stratégiájának kidolgozása 

 

A projekt címe: SP1 A barnamezős területek fejlesztési stratégiájának kidolgozása 

Projektgazda: Budapest Főváros IX. kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2017 

A projekt tervezett befejezése: 2020 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Szervezet 

kialakítása 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 5. Budapest épített és természeti értékeinek megőrzése 

és fejlesztése 

Kapcsolódó intézkedés: 5.1. Barnamezős területek átmeneti hasznosítása 

gazdaságfejlesztési céllal 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

Ferencváros jelentős mennyiségű barnamezős területtel rendelkezik. Ezen területek fejlesztése 

során fontos, hogy meghatározzuk a területek jövőbeni fejlesztésének irányait és koordinált, 

egységes keretbe rendezzük a célok megvalósítását, a térségi potenciál kiaknázását leginkább 

segítő fejlesztéseket. A fejlesztési stratégiának iránymutatást kell nyújtania a funkcióhiányok 

megszüntetésére, a fenntartható gazdasági növekedésre, a megújulást akadályozó tényezők 

minimalizálására és az esetleges átmeneti hasznosításra is. 
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X-01 – Átmeneti hasznosítás a kőbányai Aknabánya területén 

 

A projekt címe: Átmeneti hasznosítás a kőbányai Aknabánya területén 

Projektgazda: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

A projekt tervezett kezdete: nincs meghatározva 

A projekt tervezett befejezése: nincs meghatározva 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: nincs 

meghatározva 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 5. Budapest épített és természeti értékeinek megőrzése 

és fejlesztése 

Kapcsolódó intézkedés: 5.1. Barnamezős területek átmeneti hasznosítása 

gazdaságfejlesztési céllal 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt helyszíne Kőbánya felhagyott agyagbányája, az Aknabánya néven ismert terület. A 

feltöltések miatt építésre nem alkalmas, rekultivált bányaterület. A teljes rekultiváció hosszabb 

időt vesz igénybe, fontos azonban, hogy a terület teljes értékű zöldterületi funkciójának 

eléréséig is olyan átmeneti funkciókat kapjon, amelyek nem akadályozzák, illetve 

megalapozzák a végső zöldterületi funkciót. 

A projekt elemei: 38 hektáron energiaerdő kialakítása, amely mellé pelletet gyártó részleget is 

telepítenek a kitermelt faanyag feldolgozása miatt. Az aknabánya másik területén, mintegy 10 

hektáron energiaparkot alakítanak ki, napelemek telepítésével. Az itt képződő villamosenergiát 

a szomszédos ELMŰ elektromos nagyelosztója fogja fogadni. 
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X-02 – Komplex revitalizáció előkészítése Kőbánya kerületközpontjában a volt 

sörgyári területen 

 

A projekt címe: Komplex revitalizáció előkészítése Kőbánya kerületközpontjában a volt 

sörgyári területen 

Projektgazda: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 

A projekt tervezett kezdete: nincs meghatározva 

A projekt tervezett befejezése: nincs meghatározva 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: nincs 

meghatározva 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 5. Budapest épített és természeti értékeinek megőrzése 

és fejlesztése 

Kapcsolódó intézkedés: 5.1. Barnamezős területek átmeneti hasznosítása 

gazdaságfejlesztési céllal 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja a Kőbánya központjában lévő 11,4 hektáros volt sörgyári terület megújulásának 

elősegítése az előkészítési, bontási, állagmegóvási és felújítási feladatok elvégzésével. A 

sörgyári terület funkcióváltása régóta időszerű, a megvalósulás azonban a terület mérete és a 

műemléki védettségű értékes ipari épületek miatt gondos előkészítést igényel. 

Cél, hogy a terület funkcióváltása olyan értékteremtő módon valósuljon meg, amely 

kapcsolódik Kőbánya ipari örökségéhez, és piaci alapú, fenntartható hasznosítással adjon életet 

a volt sörgyári területnek, bekapcsolva Kőbánya központjának városi szövetébe. Cél a 

kerületközpont funkciójához illeszkedő vegyes területfelhasználás, amelyben fenntartható 

módon működő korszerű gazdasági tevékenységek is helyet kaphatnak, illeszkedve Kőbánya 

hosszú távú stratégiájához, miszerint a kerület ipari, gazdasági múltjára építve annak építészeti 

örökségét is értéknövelő módon megőrizni és fejleszteni szükséges. 

A projekt célterülete: Bánya utca – Előd utca – Előd köz – Ihász utca – Halom utca – Ászok utca 

által határolt terület.  
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X-03 – Kőbányai Téglavető utcai bérlakás építési program 

 

A projekt címe: Kőbányai Téglavető utcai bérlakás építési program 

Projektgazda: Budapest Főváros X. Ker. Kőbánya Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: nincs meghatározva 

A projekt tervezett befejezése: nincs meghatározva 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: nincs 

meghatározva 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 6. Munkaerő-piac rugalmasságának növelése 

Kapcsolódó intézkedés: 6.1. Bérlakás kínálat növelése, hatékonyságának javítása 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A Téglavető utca és Sörgyár utca sarkán lévő ingatlan Budapest Főváros Kőbányai 

Önkormányzat tulajdonában van. Jelenleg az ingatlanon egy elbontandó épület áll. A 

tulajdonos elhatározta, hogy a meglévő épület elbontásra kerül, és az üres ingatlanra olyan 

színvonalú bérlakásokat kíván építtetni, amelyeket piaci alapon lehet bérbe adni.  
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X-04 – Piac építése a kőbányai Liget téri szolgáltatóház átalakításával 

 

A projekt címe: Piac építése a kőbányai Liget téri szolgáltatóház átalakításával 

Projektgazda: Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: nincs meghatározva 

A projekt tervezett befejezése: nincs meghatározva 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: nincs 

meghatározva 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.16. Tematikus piacok támogatása, kiskereskedelem fejlesztés 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A leromlott állapotú, alulhasznosított Liget téren található szolgáltatóház régóta neuralgikus 

pontja Kőbánya központjának. A szolgáltatóházban működő fodrászat, eszpresszó, hírlapárus 

már az 1990-es években bezártak. Tovább rontott a helyzeten a 2000-es években 

bekövetkezett tűzeset, melynek következtében az egész földszint kiégett. Manapság már 

csupán két magántulajdonú albetétként működő vendéglátóhely üzemel az épületben. 

A Kőbányai Önkormányzat a Budapest X. kerület, Kápolna utca 2. szám alatti szolgáltatóház 

felújításának-átépítésének, közösségi célú hasznosításának előkészítését tervezi annak 

érdekében, hogy az épület alkalmassá váljon egy piac és ahhoz kapcsolódó kiskereskedelmi 

funkciók befogadására.  
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XI-01 – LIMES2024 Dél-Budai Duna-part fejlesztése 

 

A projekt címe: LIMES2024 Dél-Budai Duna-part fejlesztése 

Projektgazda: Budapest Főváros XI. kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2017 

A projekt tervezett befejezése: 2022 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Tervezési 

szerződések megkötése, partnerségi megállapodások megkötése, régészeti feltárások 

megkezdése, projekt költségvetés elkészítése. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 5. Budapest épített és természeti értékeinek megőrzése 

és fejlesztése 

Kapcsolódó intézkedés: 5.1. Barnamezős területek átmeneti hasznosítása 

gazdaságfejlesztési céllal 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A Főváros „Dunával együtt élő város” kiemelt területi céljához alkalmazkodva a projekt. A Dél 

Budai területen a Kopaszi-gáttól délre lévő barnamezős területek fejlesztéséhez a Duna parton 

kedvező környezet megteremtését, zöldterület fejlesztést, az érintkező barnamezős 

területeken pedig az ingatlanfejlesztés összehangolását tűzi ki. A Kopaszi gát fejlesztése, az 

olimpiai funkciók telepítése, az új Duna-híd megfelelő lendületet ad a barnamezős 

ingatlanfejlesztések számára a 2017-2024 közötti időszakban. Az innovatív Dunapart-fejlesztés 

olyan K+F+I típusú vállalkozások betelepülését ösztönözi, mely a kerületi egyetemek (BME, stb) 

végzős hallgatóinak kreatív munkahelyeket kínál. 

Legfőbb célok: 

 Barnamezős és alulhasznosított területek újra hasznosítása, területmenedzsment 

feladatok  

 Duna menti rekreációs zöldfelületek kialakítása  

 Budapesti és regionális kerékpáros közlekedés fejlesztése és kerékpáros szolgáltatás- 

fejlesztés - Euro Velo 6  

 Fővárosi önkormányzati árvízvédelmi művek rekonstrukciója és fejlesztése  

 Régészeti park és közterületi zöldfelületek kialakítása hadtörténeti és pedagógiai 

metodológiának megfelelő kialakítása, mely egyúttal modern turisztikai attrakció 

menedzsment kívánalmait is teljesíti. 
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XV-03 – Rákos út egy szakaszának felújítása 

 

A projekt címe: Rákos út egy szakaszának felújítása 

Projektgazda: Budapest Főváros XV. kerületének Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete:  

A projekt tervezett befejezése:  

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek:  

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.15. Gazdaságfejlesztési terület kialakítása, korszerűsítése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A fővárosi Tér-köz pályázat keretében a Rákos út hosszabb szakaszát szeretné az 

Önkormányzat felújítani, főleg az itt dolgozó vállalkozások érdekében és bevonásával. Több 

telephely is van az utcában, így az Önkormányzatnak a vállalkozásokkal együttműködve kell 

megtalálni a lehetőségeket arra, hogy hogyan lehet tehermentesíteni az utcát úgy, hogy 

valamilyen gazdasági tevékenység megmaradjon. 
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XVI-01 – Volt bányaterület hasznosítása 

 

A projekt címe: Volt bányaterület hasznosítása 

Projektgazda: Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2017 

A projekt tervezett befejezése: 2018 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek:  

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 5. Budapest épített és természeti értékeinek megőrzése 

és fejlesztése 

Kapcsolódó intézkedés: 5.1. Barnamezős területek átmeneti hasznosítása 

gazdaságfejlesztési céllal 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja: felhagyott agyagbánya rekultivációja után, a közművek kiépítésér követően a 

terület hasznosítása a város lakóövezetébe „beszorult” lakókörnyezetet zavaró KKV-k e 

területre történő (ki)telepedésével, valamint a létrehozásra kerülő kerületi Katasztrófavédelmi 

Őrs elhelyezése. 

A fejlesztés elsődleges célja szerint a zajos ipari tevékenységet végző KKV-k működésének 

alapfeltételei kerülnek biztosításra. 

A projekt jelenleg kidolgozás alatt áll.  
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XVI-02 – Rádió utcai korszerűtlen háziorvosi rendelők kiváltása és szolgáltató 

ház kialakítása 

 

A projekt címe: Rádió utcai korszerűtlen háziorvosi rendelők kiváltása és szolgáltató ház 

kialakítása 

Projektgazda: Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2018 

A projekt tervezett befejezése: 2019 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek:  

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 4. Közszolgáltatások minőségének és hatékonyságának 

fejlesztése 

Kapcsolódó intézkedés: 4.1. Egészségügyi, rekreációs szolgáltatások fejlesztése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja a jelenlegi funkciójára alkalmatlan épület kiváltása új, korszerű épülettel; 

biztosítva ezzel a cinkotai településrész lakóinak megfelelő orvosi ellátását. Nem biztosítható 

az akadálymentesítés, nincs parkolási lehetőség a környezetében, az egészséges és beteg 

gyermekek elkülönítése megfelelően nem oldható meg, az épület bővítésére nincs lehetőség, 

továbbá a felújítás nem gazdaságos. A cinkotai településrész lakónépességét figyelembe véve 

a rendelők kihasználtsága közel 200%-os. A tervek szerint a rendelőkkel egy épületben 

egészségügyi szolgáltató ház is kialakításra kerül. 

A cinkotai településrész lakóinak számára az új épületben 4 felnőtt, két gyermek háziorvosi 

rendelő, egy fogorvosi rendelő, valamint a védőnői helyiségek kerülnek kialakításra. 

A projekt jelenleg kidolgozás alatt áll.  
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XVIII-01 – Innovatív, környezetbarát gazdaságfejlesztés – a megújuló 

barnamezős területek menedzselésével 

 

A projekt címe: Innovatív, környezetbarát gazdaságfejlesztés – a megújuló barnamezős 

területek menedzselésével 

Projektgazda: Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: 2023 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A helyi 

foglalkoztatási kínálat bővítésének megalapozása a Norvég Alap által támogatott 

Képzéskoordinációs Iroda kialakítása projekt keretében. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 5. Budapest épített és természeti értékeinek megőrzése 

és fejlesztése 

Kapcsolódó intézkedés: 5.1. Barnamezős területek átmeneti hasznosítása 

gazdaságfejlesztési céllal 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja: 

 Az előnyös földrajzi helyzetben levő Pestszentlőrinc-Pestszentimre gazdaságában rejlő 

lehetőségek jelenlegi alacsony kihasználtságának növelése 

 Új, innovatív iparágak kerületbe vonzásának, megtelepedésének előmozdítása. 

 Barnamezős, valamint hasznosításra váró önkormányzati területek gazdasági 

termelésbe való bevonhatóságának feltérképezése. 

A projekt rövid bemutatása, tartalmi elemei: 

 A kerület „újraiparosítása” környezetbarát vállalatokkal: munkahelyek 

létszámbővítésének ösztönzése, kerületbe vonzása, barnamezős területek hasznosítása. 

 Vizsgálat ösztönzők nyújtásának lehetőségéről (szoft). 

 Barnamezős területek funkcióváltásáról koncepció, terv készítése: alulhasznosított 

területek rehabilitálása, új funkció megtalálása (pl. volt Lőrinci Fonó, volt Kistext, 

Hengermű stb. esetében) (szoft). 

 Befektetők felkutatása, marketing (szoft). 
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XVIII-02 – A repülőtéri térség gazdaságfejlesztése 

 

A projekt címe: A repülőtéri térség gazdaságfejlesztése 

Projektgazda: Budapest Főváros XVIII. kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2017 

A projekt tervezett befejezése: 2023 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A Klaszter által 

a hazai és nemzetközi szakmai és intézményes befektetők térségbe vonzása. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.15. Gazdaságfejlesztési terület kialakítása, fejlesztése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

Az országos, illetve a nemzetközi repülőtér jelenlétének köszönhetően európai szinten is 

előnyös pozícióban levő kerület gazdaságában rejlő lehetőségek jelenlegi alacsony 

kihasználtságának növelése, új, innovatív iparágak megtelepedésének előmozdítása, a térség 

alap hálózati infrastruktúrájának fejlesztése: 

 a reptér és környékének hatékonyabb beágyazása a regionális fejlesztési környezetbe 

az innovációs lánc érintett szereplői közötti együttműködés erősítése révén, 

 a térség nemzetközi versenyképességéhez nélkülözhetetlen infrastrukturális és 

humántőke fejlesztés elősegítése, 

 hazai és nemzetközi szakmai és intézményes befektetők térségbe vonzása, 

 a térségi, elsősorban egészségügyi- és konferencia fókuszú turisztikai kínálat bővítése, 

 a kerület igényeit figyelembe vevő térségi elérhetőség javítása, 

 a helyi foglalkoztatási kínálat bővítése, közvetetten újabb lehetőségek teremtése a 

(köz)foglalkoztatásban. 
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XIX-01 – A kispesti Kossuth téri piac megújítása 

 

A projekt címe: A kispesti Kossuth téri piac megújítása 

Projektgazda: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2017 

A projekt tervezett befejezése: 2019 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Külső források 

feltérképezése, rendetlen tulajdonviszonyok kezelése, a piachoz tartozó rendezetlen, 

murvás parkoló megújítása 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.16. Tematikus piacok támogatása, kiskereskedelem fejlesztése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A XIX. kerület Kossuth terén lévő piac leromlott műszaki állapotú, városképileg méltatlan 

megjelenésű. A cél a piac építészeti karakterének javítása egységes építészeti arculat 

kialakításával, az elhasználódott közművek, járófelületek, szükség esetén a pavilonok/bódék 

rendbetétele. A projekt legfőbb érintettjei a jelenleg is ott működő és jövőbeni piaci árusok, 

eladók, valamint felépítmény tulajdonosok. 

  



90 

 

XIX-02 – A kispesti Gutenberg körúti piac megújítása 

 

A projekt címe: A kispesti Gutenberg körúti piac megújítása 

Projektgazda: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2017 

A projekt tervezett befejezése: 2019 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Külső források 

feltérképezése, rendetlen tulajdonviszonyok kezelése 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.16. Tematikus piacok támogatása, kiskereskedelem fejlesztése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

Wekerlén régóta fennálló probléma a piac és környezetének rendezetlen állapota mind 

városképi, mind műszaki szempontból. A leromlott állapotú, heterogén megjelenésű bódék 

nem illeszkednek a műemléki környezetbe. A felújítás a környezettudatosság jegyében 

történne.  
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XX-01 – Leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 

életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pesterzsébeten 

 

A projekt címe: A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság 

életkörülményeinek javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja Pesterzsébeten 

Projektgazda: Budapest Főváros XX. kerület Önkormányzata 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: 2021 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Pályázati 

támogatás elnyerése, részletes tervdokumentáció elkészítése, támogatási szerződés 

megkötése. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 7. Alacsony képzettséget igénylő munkakereslet 

ösztönzése 

Kapcsolódó intézkedés: 7.3 Alacsony képzettséget igénylő munkakeresletet ösztönző és 

munkapiaci integrációt erősítő helyi programok 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

Az önkormányzat pályázik a VEKOP 6.2.1-15 pályázati kiírásra. A pályázat célja a Török Flóris 

utca – Határ út – Szigetvár utca – Eötvös utca – Kende Kanuth utca – Kossuth Lajos utca – Szent 

Imre herceg utca – Szent Erzsébet tér által határolt területen élő kerületi lakosság társadalmi 

felzárkóztatás, életkörülményeik javítása. A projekt további kiemelt célja az önkormányzati 

ingatlanok felújítása, valamint munkahelyteremtés az említett területen. 
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BFTK-03 – Budapest konferencia ösztönző csomag 

 

A projekt címe: Budapest konferencia ösztönző csomag – Budapest Convention Funds 

(BPCF) - a BFTK Nonprofit Kft. gondozásában 

Projektgazda: BFTK Nonprofit Kft. 

A projekt tervezett kezdete: 2017 

A projekt tervezett befejezése: folyamatos, évenkénti monitoring mellett 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: Pályázati felület 

(online B2B) kialakítása a BFTK Nonprofit Kft. budapestinfo.hu oldalán. 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.2. Kiemelt ágazati események támogatása 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt célja: Nemzetközi konferenciák Budapestre vonzása és gondozása az alábbi 

eszközökkel: 

1. A Főváros magas szintű garanciális és védnöki szerepvállalása nagy presztízsű 

tudományos konferenciák esetében; 

2. A Főváros által a BFTK költségvetésében elkülönített keret, évi 20 millió Forint értékben, 

Budapest Convention Funds (BPCF) létrehozása céljából; 

3. Budapest MICE Card, brandingelt projektkártya az adott konferencia résztvevőinek 

idejéhez és igényéhez igazított portfolióval; 

4. Kedvezményes Budapest Card kísérők és továbbmaradók számára. 

5. Budapestinfo welcome/farewell desk a be- és kilépési pontokon (reptér, pályaudvar) 

valamint a plenáris rendezvények helyszínein 

6. Kulturális kísérőprogramok 

7. Nemzetközi marketing a Magyar Kongresszusi Irodával – kiállítások, workshopok, 

kiadványok, online szakmai megjelenések, bejárótúrák. 

8. Konferencia Nagyköveti Program amelynek keretében ismert és hiteles személyiségek, 

szaktekintélyek ajánlják Budapestet, saját tudományos területükön. 

9. Az új Budapest Kongresszusi Központ 2019-ben történő megnyitása előtt annak 

köztudatba helyezése, piaci bevezetése. 
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BFTK-04 – Budapest-Bécs turisztikai városkártya 

A projekt címe: Budapest-Bécs turisztikai városkártya (Budapest-Wien Bridge City Card) a 

BFTK Nonprofit Kft. és a Wien Tourismus GmbH közös gondozásában 

Projektgazda: BFTK Nonprofit Kft 

A projekt tervezett kezdete: 2016 

A projekt tervezett befejezése: Folyamatos 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek:  

 2016.október-2017. január: stratégiai együttműködő szolgáltató partnerekkel 

való megállapodások 

 2017. január-2017. március: a rendszer működtetéséhez szükséges beszerzések 

(NFC chip kártyák) és informatikai rendszerek összehangolása 

 2017. áprilistól marketing kampány, a termék ismertségének növelése érdekében 

 2017. áprilistól a kártya piaci bevezetése 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 2. Hatékony funkciómegosztáson alapuló összehangolt 

budapesti gazdaságfejlesztési intézményhálózat kiépítése 

Kapcsolódó intézkedés: 2.4. Egységes és koordinált piacszegmentált városmarketing 

kialakítása 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

Az európai fővárosokba, ezen belül Bécsbe és Budapestre érkező tengerentúli turisták száma 

növekvő tendenciát mutat. Az Európán kívülről érkező vendégek nem pusztán egy várost 

látogatnak meg a közép-kelet európai régióban, hanem Bécs-Prága-Pozsony-Budapest 

tengelyen tervezik látogatásaikat. Bécs és Budapest a közelmúltban megerősítette, 

felélénkítette kulturális és turisztikai stratégiai együttműködését. Továbbá a bécsi repülőterek 

érkezési adatai alapján, sok Európán kívüli turista Bécsbe érkezik meg az Unió területére. 

Ezenkívül a dunai folyami hajózás is jelentős vendégforgalmat generál mindkét desztináció 

számára. Sister City Liner néven új gyorshajó-összeköttetés megvalósíthatóságát vizsgálják. A 

kiváló légi-vízi-vasúti-szárazföldi összeköttetésnek köszönhetően biztosított a turisták 

mobilitási lehetősége a két főváros között, melyeket örökségük is összeköt. Hiánypótló 

termékként vezetnénk be a két főváros turisztikai szervezetének közreműködésével a 

Budapest-Wien Bridge City Cardot, amely hidat képezne a turisták számára a két város közt és 

az igényes kulturális turisztikai szolgáltatók bevonásával, a legjobb felhasználói élményt 

biztosítaná a kártyatulajdonosok számára. 
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BKIK-02 – Szakképzésben résztvevő intézmények kapacitásfejlesztése és a duális 

szakképzési rendszer hatékony átalakítása a Duna Régióban 

 

A projekt címe: Szakképzésben résztvevő intézmények kapacitásfejlesztése és a duális 

szakképzési rendszer hatékony átalakítása a Duna Régióban 

Projektgazda: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 

A projekt tervezett kezdete: 2017 

A projekt tervezett befejezése: 2019 

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek: A Duna 

Transznacionális Program 2. fordulójában a teljes kidolgozott elképzelés 

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 6. Munkaerő-piac rugalmasságának növelése 

Kapcsolódó intézkedés: 6.10. A szakképzés és felnőttképzés fejlesztése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt átfogó célja hatékony, akkreditált, és a mai kor igényeinek megfelelően modernizált 

gyakornokképzés (duális szakképzés) meghonosítása a Duna Régió országaiban, amely 

jelentősen hozzájárul a térség szakképzettségének fejlődéséhez. 

A projekt konkrét célja a szakképzésben érintett intézmények, központok és kamarák 

kapacitásfejlesztése, és ezen keresztül a szakképzés színvonalának emelése, kölcsönös 

elismertségének megteremtése, a láthatóság növelése, illetve hatékony összekapcsolása a 

munkaerő piaci kereslettel.  
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DT-02 – Adathasznosítás – Önkormányzati adatvagyon-gazdálkodás  

 

A projekt címe: 1. ütem – Önkormányzati adatvagyon felmérése és rendezése 

  2. ütem – Önkormányzati adatvagyon újrahasznosítási program 

3. ütem – Önkormányzati adat és IKT kompetenciafejlesztés 

4. ütem – Önkormányzati adat enabler platform fejlesztése 

Projektgazda: Design Terminál 

A projekt tervezett kezdete:  

A projekt tervezett befejezése:  

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek:  

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása; 1. Vállalkozói működést 

nehezítő szabályozói terhek csökkentése 

Kapcsolódó intézkedés: 3.9. Nyílt közadatok programja; 3.18. Versenyképes IKT szektor 

fejlesztése; 1.4. Hatóságok szervezetfejlesztése, vállalkozásbarát működésének 

kialakítása 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A kerületi és fővárosi önkormányzatok adatvagyonának felmérése és konszolidációja, a 

szisztematikus gyűjtés, újrahasznosítás és fejlesztés kereteinek megteremtése 

gazdaságélénkítés céljából, külső partnerek bevonásával.. 

A projekt célja a harmonizált és fenntartható adatgyűjtés, az átlátható önkormányzati 

adatvagyon és adatkezelés, a külső partnerek és vállalkozások számára elérhető és nemzetközi 

szabványokkal kompatibilis adatkörök kialakítása. 

Az önkormányzati adat és IKT kompetenciafejlesztés során fontos cél az önkormányzati és 

közszolgáltató szféra szervezeti és tudásbázisának fejlesztése, ami lehetővé teszi az 

önkormányzatok adatvagyonával, adatkezelésével kapcsolatos stratégiai aktivitását. Ez az 

adatok belső, köz- és üzleti célú hasznosítását, illetve a gazdaságélénkítési és versenyképesség 

fejlesztési célú tevékenységeket egyaránt kritikusan érinti. A szolgáltatás orientált és digitális 

átmenetben az önkormányzatok a követő helyett a kezdeményező és innovátor szerepbe 

kerülnek. 

Fontos eredmény lehet az adatgyűjtésre, feldolgozásra épülő, változatos lehetőségeket 

biztosító alap infrastruktúrák kiépítése ("enabler platform" modell, közművekhez, 

infrastruktúrához stb. kapcsolódó szenzor rendszerek).  
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DT-03 – Startup Budapest Program 

 

A projekt címe: Startup Budapest Program 

Projektgazda: Design Terminál 

A projekt tervezett kezdete:  

 A koncepció elkészítése: 2016. december 31-ig 

 Pályázati felhívás: 2017. 1. negyedév 

 A szükséges infrastruktúra kiépítése: 2017. 3. negyedév 

 Az első külföldi csapatok érkezése: 2017. 3. negyedév. 

A projekt tervezett befejezése:  

A projektben 2017. június 30-ig tervezett előrehaladás, megvalósuló elemek:  

Kapcsolódó középtávú célkitűzés: 3. Aktív KKV politika kialakítása 

Kapcsolódó intézkedés: 3.18. Versenyképes IKT szektor fejlesztése 

Projekt tartalmának összefoglalása:  

A projekt legfőbb célja a külföldi startup vállalkozások és vállalkozók Magyarországra csábítása 

– „fordított brain-drain”.  

Hasonló kezdeményezések a Start-Up Chile, a French Tech Ticket vagy Start-up City Wien, de 

ilyen típusú segítséget nyújt Amszterdam vagy Berlin is. A legjobb startupok a következőket 

kapják, ha Budapestre költöznek 6 hónapra: ösztöndíj, mentorálás, adminisztrációs segítség, 

„landing pack”, irodahely stb. 

A projekt elvárt eredménye: A program jelentős költséggel jár, de a cégek az ösztöndíjukat 

Budapesten költik el, foglalkoztatva, egyúttal tanítva a magyar programozókat, designereket, 

mérnököket, közgazdászokat. A magyar ökoszisztéma mindemellett felbecsülhetetlen értékű 

tapasztalathoz és kapcsolatrendszerhez jut. További pozitív hatásként erősödik a város márkája 

és vonzereje külföldön. 
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Melléklet IV. – A Stratégia célját támogató, de nem Budapest 

specifikus fejlesztési források  

 

KEHOP-3.3.0 – Szennyezett területek kármentesítése 

 

Program / kiírás neve: Szennyezett területek kármentesítése 

Pályázható cél: A természeti erőforrások védelme és hatékony felhasználásának elősegítése 

érdekében jelen Felhívás célja a felszín alatti vizek és a földtani közeg szennyezettségének, 

környezeti kockázatainak csökkentése a szennyezett területek kármentesítésével, a 

beavatkozás elvégzésével. A szennyezett területek szabályozott keretek között történő 

helyreállítása, az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt kockázatok kezelése stratégiai 

nemzetgazdasági kérdés, amelynek társadalmi haszna a kármentesített terület gazdasági 

életbe való integrálását követően más ágazatokban jelentkezik. 

Pályázásra jogosultak köre: Ha a felelősség az okozóra át nem hárítható, (ismeretlen, vagy 

jogutód nélkül megszűnt okozó esetén) a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdése 

alapján az érintett miniszter által közétett, a kármentesítés irányításával megbízott, állami 

vagyonkezelő szervezet, különösen:  

a) Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.,  

b) Nemzeti Park Igazgatóság,  

c) Vízügyi Igazgatóság,  

d) Honvédelmi Minisztérium kármentesítési alprogram végrehajtására kijelölt szerve,  

e) kármentesítési feladatra kijelölt egyéb állami vagyongazdálkodó szerv. 

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség feltételek mellett. 

Támogatási összeg maximuma: - 

Támogatási intenzitás: maximum 100% 

Pályázati határidő: Kérelmek benyújtása 2015. november 30-tól lehetséges. 

Program kiírás keretösszege: 22,8 milliárd Ft 

Egyéb fontos információk: támogatott kérelmek várható száma: 13 db. 

Honlap: https://www.palyazat.gov.hu/doc/4538  

Stratégia mely céljához illeszkedik: 5. Budapest épített és természeti értékeinek megőrzése 

és fejlesztése 
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Horizont 2020 

 

Program / kiírás neve: Horizont 2020 

Pályázható cél: a program kiemelt célja, hogy a tudományos áttörésekből üzleti lehetőségeket 

biztosító innovatív termékek és szolgáltatások születhessenek, ezért a kutatástól a piaci 

hasznosításig terjedően az innovációs lánc minden szakaszához támogatást nyújt. 

Pályázásra jogosultak köre: A sztenderd kutatási projektekhez legalább három jogi személy 

alkotta konzorciumok jelentkezhetnek. Minden ilyen jogi személyt egy Uniós tagállamban vagy 

egy társult országban kell létrehozni. 

Más programoknál – Európai Kutatási Tanács (EKT), kkv-eszköz, a nemzeti vagy közszférába 

tartozói felhívások és programok társfinanszírozása (28. o.), koordináció és támogatás, képzés 

és mobilitás – a részvétel minimális feltétele, hogy az egyik jogi személyt egy tagállamban vagy 

egy társult országban hozzák létre. 

Támogatási összeg maximuma: - 

Támogatási intenzitás: - 

Pályázati határidő: - 

Program kiírás keretösszege: ~79 Mrd € (egész EU-ra vonatkozik) 

Egyéb fontos információk: A Horizont 2020 program kiválósági alapon, nemzetközi 

versenyben, közvetlenül Brüsszelből elnyerhető pályázati forrásokat jelent, vagyis a 

rendelkezésre álló pénzügyi keretből mindegyik tagállam annyit hasznosít, amennyire képes: a 

pályázatok brüsszeli elbírálásánál döntő szempont a kiválóság, a magas szakmai szintű és jól 

menedzselt konzorcium, illetve az Uniós szinten is mérhető hatás. 

Honlap: http://www.h2020.gov.hu/horizont2020-program címen további információk érhetők 

el 

Stratégia mely céljához illeszkedik: 3.11. - Vállalati K+I tevékenység- és kapacitásfejlesztés 

támogatása 
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TÉT_16_FR – Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 

támogatása a magyar-francia relációban 

 

Program / kiírás neve: Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 

támogatása a magyar-francia relációban 

Pályázható cél: A magyar–francia kétoldalú tudományos és technológiai együttműködés 

keretein belül fontos célkitűzés egyrészt az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában 

történő magyar részvételek bővítésének elősegítése, másrészt a fiatal kutatók bevonásának 

elősegítése az aktuális kutatási folyamatokba. További célkitűzés az új együttműködések 

támogatása, így előnyt élveznek azok a projektek, amelyek ugyanezen program előző kiírása 

során nem részesültek támogatásban. 

Jelen relációban a magyar és a francia partnerintézmények az élet-, természet- és műszaki 

tudományokon belül nem jelöltek meg külön prioritási területeket. 

Pályázásra jogosultak köre: (beutazó francia és kiutazó magyar kutató költségei számolhatók 

el) 

Támogatási összeg maximuma: 2 millió Ft 

Támogatási intenzitás: - 

Pályázati határidő: 2016. szeptember 15. 

Program kiírás keretösszege: 30 millió Ft 

Egyéb fontos információk: A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2017. január 1-jével 

tervezhető. 

Honlap: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/magyar-francia-tet/ketoldalu-

tudomanyos  

Stratégia mely céljához illeszkedik: 3.19. Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi 

együttműködések támogatása 
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TÉT_16_MC – Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 

támogatása a magyar-marokkói relációban 

 

Program / kiírás neve: Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 

támogatása a magyar-marokkói relációban 

Pályázható cél: A pályázat célja a hazai partnerek támogatása magyar-marokkói 

együttműködésben megvalósuló projektekben az alábbi prioritási területeken: 

 agrártudományok 

 műszaki tudományok 

 biotechnológia 

 környezetvédelem 

Pályázásra jogosultak köre: (beutazó marokkói és kiutazó magyar kutató költségei számolhatók 

el) 

Támogatási összeg maximuma: 2 millió Ft 

Támogatási intenzitás: - 

Pályázati határidő: 2016. szeptember 15. 

Program kiírás keretösszege: 20 millió Ft 

Egyéb fontos információk: A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2017. január 1-jével 

tervezhető. 

Honlap: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/magyar-marokkoi-tet/ketoldalu-

tudomanyos  

Stratégia mely céljához illeszkedik: 3.19. Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi 

együttműködések támogatása  
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TÉT_16_SR – Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 

támogatása a magyar-szerb relációban 

 

Program / kiírás neve: Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 

támogatása a magyar-szerb relációban 

Pályázható cél: Jelen relációban a magyar és a szerb partnerintézmények konszenzusos 

megállapodása eredményeképpen a társadalom- és bölcsészettudományokon kívül bármely 

tudományterületen benyújtható pályázat. 

Pályázásra jogosultak köre: (beutazó szerb és kiutazó magyar kutató költségei számolhatók el) 

Támogatási összeg maximuma: 2 millió Ft 

Támogatási intenzitás: - 

Pályázati határidő: 2016. szeptember 30. 

Program kiírás keretösszege: 20 millió Ft 

Egyéb fontos információk: A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2017. január 1-jével 

tervezhető. 

Honlap: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/magyar-szerb-tet/ketoldalu-

tudomanyos  

Stratégia mely céljához illeszkedik: 3.19. Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi 

együttműködések támogatása 
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TÉT_16_PT – Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 

támogatása a magyar-portugál relációban 

 

Program / kiírás neve: Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 

támogatása a magyar-portugál relációban 

Pályázható cél: A pályázat célja a hazai partnerek támogatása magyar-portugál 

együttműködésben megvalósuló projektekben az alábbi prioritási területeken: 

 agrártudományok 

 műszaki tudományok 

 biotechnológia 

 környezetvédelem 

Pályázásra jogosultak köre: (beutazó portugál és kiutazó magyar kutató költségei számolhatók 

el) 

Támogatási összeg maximuma: 2 millió Ft 

Támogatási intenzitás: - 

Pályázati határidő: 2016. július 22. 

Program kiírás keretösszege: 20 millió Ft 

Egyéb fontos információk: A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2017. január 1-jével 

tervezhető. 

Honlap: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2016/magyar-portugal-

tet  

Stratégia mely céljához illeszkedik: 3.19. Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi 

együttműködések támogatása 

  

http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2016/magyar-portugal-tet
http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2016/magyar-portugal-tet
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TÉT_16_CN – Magyar-kínai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat 

Program / kiírás neve: Magyar-kínai ipari kutatás-fejlesztési együttműködési pályázat 

Pályázható cél: pályázati felhívás célja a hazai partnerek támogatása olyan magyar-kínai 

együttműködésben megvalósuló KFI projektekben, amelyek eredményeként új vagy 

továbbfejlesztett, piacorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre az alábbi 

fókusztémákon belül: 

 információs és kommunikációs technológiák 

 agrártudomány és élelmiszertechnológia 

 élettudományok (hangsúlyozottan az agykutatás) 

 anyagtudományok 

 energiatermelés és –felhasználás 

A program alapvető célkitűzése a kölcsönös szakmai előnyökre építő, versenyképes magyar-

kínai kutatás-fejlesztési és innovációs projektek felkarolása. A projekteknek egyértelmű 

versenyelőnyt és hozzáadott értéket kell képviselniük. A pályázatot azonos szakmai-

tudományos tartalommal kell mind a magyar, mind az kínai partnernek saját országában 

benyújtani. Egyoldalúan benyújtott pályázatok nem fogadhatók el. 

Pályázásra jogosultak köre: Pályázhat: 

 legalább egy teljes, lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság 

 piacbefolyásoló tevékenységet nem végző, az EU jogszabálya szerint kutatóhelynek 

minősülő non-profit szervezet 

 piacbefolyásoló tevékenységet nem végző költségvetési szerv, illetve annak jogi 

személyiséggel rendelkező intézménye 

 az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel 

rendelkező vállalkozások 

A pályázókkal szemben támasztott további feltételek és a konzorciumokra vonatkozó általános 

feltételek az Útmutató 6. pontjában találhatóak. 

Támogatási összeg maximuma: 70 millió Ft 

Támogatási intenzitás: a projekt jellegétől és a pályázói körtől függően változik. 

Pályázati határidő: 2016. augusztus 18. 

Program kiírás keretösszege: 200 millió Ft 

Egyéb fontos információk: A pályázó köteles vállalni, hogy a projekt megvalósítása hozzájárul 

a nemzetközi KFI együttműködés erősítéséhez. A pályázó vállalja, hogy a kapott támogatáson 

felül önerőből finanszírozza a projektet. A projekt végrehajtására a kezdéstől számítva 

legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre. 

Honlap: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/magyar-kinai-tet/magyar-kinai-ipari  

Stratégia mely céljához illeszkedik: 3.19. Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi 

együttműködések támogatása 
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TÉT_16_SI – Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 

támogatása a magyar-szlovén relációban 

 

Program / kiírás neve: Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 

támogatása a magyar-szlovén relációban 

Pályázható cél: A pályázat célja a hazai partnerek támogatása magyar-szlovén 

együttműködésben megvalósuló projektekben az alábbi prioritási területeken: 

 élettudományok 

 agrártudományok 

 ICT, mérnöki tudományok 

 biotechnológia 

 kémia 

 fizika 

 környezetvédelem 

Pályázásra jogosultak köre: (beutazó szlovén és kiutazó magyar kutató költségei számolhatók 

el) 

Támogatási összeg maximuma: 2 millió Ft 

Támogatási intenzitás: - 

Pályázati határidő: 2016. július 15. 

Program kiírás keretösszege: 20 millió Ft 

Egyéb fontos információk: A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2017. január 1-jével 

tervezhető. 

Honlap: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/nkfia-palyazatok/felhivasok/2016/magyar-szloveni-

tet/tet-16-si  

Stratégia mely céljához illeszkedik: 3.19. Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi 

együttműködések támogatása 
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TÉT_16_HR – Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 

támogatása, a magyar-horvát relációban 

 

Program / kiírás neve: Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködés 

támogatása, a magyar-horvát relációban 

Pályázható cél: A pályázat célja a hazai partnerek támogatása magyar-horvát 

együttműködésben megvalósuló projektekben az alábbi prioritási területeken: 

 élettudományok 

 agrártudományok 

 ICT, mérnöki tudományok 

 biotechnológia 

 környezetvédelem 

 energia technológiák 

Pályázásra jogosultak köre: (beutazó horvát és kiutazó magyar kutató költségei számolhatók 

el) 

Támogatási összeg maximuma: 2 millió Ft 

Támogatási intenzitás: - 

Pályázati határidő: 2016. július 15. 

Program kiírás keretösszege: 20 millió Ft 

Egyéb fontos információk: A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2016. október elsejével 

tervezhető. 

Honlap: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/magyar-horvat-tet/ketoldalu-

tudomanyos  

Stratégia mely céljához illeszkedik: 3.19. Kutatóintézeti kiválóság és nemzetközi 

együttműködések támogatása 
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EU_KP_16 – Pályázati felhívás az Európai Unió Horizont 2020 programjában, 

valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel 

ösztönzésére 

 

Program / kiírás neve: Pályázati felhívás az Európai Unió Horizont 2020 programjában, 

valamint egyéb közös EU-s és regionális programokban való magyar részvétel 

ösztönzésére 

Pályázható cél: A pályázati felhívás célja az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjában, 

egyéb kutatási, fejlesztési és innovációs közös programjaiban, illetve regionális 

együttműködéseiben való magyar részvétel előmozdítása, a részt vevő hazai pályázók 

nemzetközi hálózatépítő és forrásbevonási kapacitásának erősítése. A felhívás a fenti célokat 

az NKFI Alapból támogatja, projektjavaslatok az alábbi témákban nyújthatók be: 

 „A” alprogram: Horizont 2020, ECSEL, AAL és EUROSTARS programok pályázataira való 

felkészülés támogatása 

 „B” alprogram: a Duna Régió stratégiához kapcsolódóan nemzetközi értékelésében 

kiválasztott projektek magyar partnereinek konzorciumépítő együttműködésének 

elősegítése 

Pályázásra jogosultak köre: Pályázatot nyújthatnak be: 

 Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személyiségű gazdasági társaságok, 

szövetkezetek 

 az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel rendelkező vállalkozások 

Magyarországon bejegyzett fióktelepei 

 költségvetési szervek, illetve annak jogi személyiséggel rendelkező intézményei 

 jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezetek 

A felhívás keretében konzorciumi formában pályázni nincs lehetőség; ha a projektjavaslatban 

érintett nemzetközi pályázatban több magyar partner is részt vesz, ők külön-külön jogosultak 

az támogatást igényelni. 

Támogatási összeg maximuma: „A” alprogram – 1,5 millió Ft; „B” alprogram – 5 millió Ft 

Támogatási intenzitás: - 

Pályázati határidő: - (rendelkezésre álló keret kimerüléséig pályázhatók) 

Program kiírás keretösszege: „A” alprogram – 200 millió Ft; „B” alprogram – 30 millió Ft 

Egyéb fontos információk: - 

Honlap: http://nkfih.gov.hu/palyazatok/felhivasok/2016/magyar-reszvetel-

osztonzese/europai-unio-horizont  

Stratégia mely céljához illeszkedik: 3. Aktív KKV politika kialakítása  
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Melléklet V. – Az Akcióterv kidolgozásában részt vevő 

szervezetek és képviselőjük 
 

Szervezet Delegált személy 

Miniszterelnökség, Közigazgatási Államtitkár Pichler Balázs 

Nemzetgazdasági Minisztérium, Munkaerőpiacért és 

Képzésért Felelős Államtitkárság Ádám Sándor, főosztályvezető 

Nemzetgazdasági Minisztérium, Európai Uniós Forrásokért 

Felelős Államtitkárság  

Rákossy Balázs, államtitkár; Túróczy László, helyettes 

államtitkár 

Nemzetgazdasági Minisztérium, Gazdaságfejlesztésért és -

szabályozásért Felelős Államtitkárság  Tóth Tamás, osztályvezető 

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Petrás Ferenc, stratégia- és programtervezési referens  

Magyar Rektori Konferencia Perényi Petra, európai ügyek és nemzetközi szervezetek 

Pest Megyei Kormányhivatal Dr. Szabó Zsolt, Foglalkoztatási Főosztály vezetője 

Budapest Főváros Kormányhivatala Mátrainé Bartus Éva, főosztályvezető-helyettes 

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány  Szalai Piroska, kuratóriumi elnök 

Design Terminál Vaskó Renáta, CityLab vezető 

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Koji László, általános alelnök 

The American Chamber of Commerce in Hungary Pongrácz Ferenc, elnök 

Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tardos János, társelnök 

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 

Szövetsége Madarász Erik, szak- és felnőttképzési tanácsadó 

Magyar Iparszövetség Sasvári Csaba, vállalkozásfejlesztési igazgató 

Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége Talyán Andrea, vállalkozásfejlesztési szakértő 

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Szauter István  

Magyar Bankszövetség Hámori Réka, vezető közgazdász 

Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit Kft. 

Bán Teodóra, ügyvezető igazgató, Fazekas Dorothy, Pap 

Mária, Dr. Toldi Noémi 

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Szeleczky Szilvia irodavezető 

Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzat Dr. Kolláth Adél, kabinetvezető 

Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer 

Önkormányzata 

Czékó Gábor, gazdasági vezető,  Óbuda-Békásmegyer 

Városfejlesztő Nonprofit Kft. 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Dr. Telek Zoltán, elnök, Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 

Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros 

Önkormányzata Rózsa Zsolt, ügyvezető 

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Papp László, alpolgármester 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Bencsik Mónika, alpolgármesteri referens 

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Zékány Zoltán, szakmai igazgató (H13 Központ.) 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Dr. Mizsák Ildikó, vezető jogtanácsos 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Mozsár Ágnes, főépítész 
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Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Kerékgyártó Gábor, önkormányzati képviselő 

Budapest XII. kerület Hegyvidék Önkormányzata Dr. Vörös Álmos 

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat 

Csiga Gergely, Tulajdonosi, Kerületfejlesztési és 

Lakásgazdálkodási Bizottság elnöke 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Szokolay Örs, stratégiai főtanácsadó 

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat  Balázs Zoltán, alpolgármester 

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Szász József, alpolgármester 

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Ulicsák Szilárd, városfejlesztési igazgató 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre 

Önkormányzata 

Werner Péter, vezérigazgató (Városrehabilitáció 18 Zrt.); 

Vajda Lóránt osztályvezető  

Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzata Dr. Bernát Péter, polgármesteri kabinetvezető 

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Trummer Tamás, főépítész 

Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata Süle László 

Budapest Főváros XXII. kerület Budafok-Tétény 

Önkormányzata Pencz András, tanácsadó 

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata dr. Spiegler Tamás 

Pest Megye Önkormányzata Wolf Péter 

Fővárosi Önkormányzat 

Pénzügyi Főpolgármester-helyettesi Iroda Soltné Varga Adrienn, Szabó Árpád 

Fővárosi Önkormányzat 

Humán Főpolgármester-helyettesi Iroda Sólyom Barnabás 

Fővárosi Önkormányzat 

Városfejlesztési Főpolgármester-helyettesi Iroda Tatárné Varga Ivett 

Fővárosi Önkormányzat 

Városépítési Főosztály Mártonffy Miklós, Maczák Johanna 

HÉTFA Kutatóintézet Balás Gábor, Szabó-Morvai Ágnes, Jakab Gábor 

BFVT Kft. Albrecht Ute 

Pro Régió Kft. Bezerédy-Herald Balázs, Gordos Tamás 

 

 


