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1. Bevezető

Budapest Gazdaságélénkítési és Munkahelyteremtési Stratégiája (2015-2021) című dokumentumot 
(továbbiakban: Stratégia) a Fővárosi Közgyűlés 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 magában foglalta a Fővárosi Önkormányzat és 
háttérintézményei mellett a kerületi önkormányzatokat, a kormányzat érintett minisztériumait és 
háttérintézményeit, Pest megye Önkormányzatát, a Budapesti Kereskedelmi 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. A 
Stratégia 2018-ban felülvizsgálatra került, amelyben a Stratégia 2015-ös elfogadása óta eltelt 
időszak megváltozott társadalmi-gazdasági helyzete alapján aktualizálásra került a helyzetelemzés, a 
célrendszer és az intézkedésrendszer. Továbbá javaslat készült a Monitoring jelentés és az Akcióterv 
metodikájának, tartalmának és rendszerességének módosítására.

A 2018-ban már harmadik alkalommal elkészülő Akcióterv 2018. június 30.-tól egészen a Stratégiát 
felölelőidőszak végéig, 2021-ig gyűjtötte össze a Budapesten megvalósuló gazdaságfejlesztési 
projekteket, így a gazdaság szereplői számára átláthatóvá válnak mindazon lehetőségek, amelyeket 
különböző fővárosi szereplők nyújtanak számukra. Az Akcióterv időtartamának meghosszabbítását az 
egyes projektek előkészítésének, tervezésének, megvalósításának viszonylag hosszú, több éves átfutási 
ideje indokolja. Bár az Akcióterv tájékoztatóként a Fővárosi Közgyűlés elé kerül, a projektek és 
programok, illetve azok terv szerinti végrehajtása kizárólag a program és projektgazdák felelőssége.

Az Akcióterv kiemelten kezeli a gazdaságfejlesztési jó példákat és segíti 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 elősegítsék a budapesti gazdaság számára hasznos további 
projektek, döntések létrejöttét.
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2. Stratégiai kontextus

A Stratégia felülvizsgálatának szükségességét számos külső tényező változása indokolta. A 
legfontosabb változás az általános gazdasági fellendülés és a vele párhuzamosan változó 
foglalkoztatási helyzet volt. Felgyorsult a foglalkoztatás bővülés Budapesten és térségében, számos 
szektor vonatkozásában a munkaerőhiány jelensége vált a további gazdasági bővülés fő korlátjává. A 
foglalkoztatás növekedéssel párhuzamosan a lakossági jövedelem is jelentős mértékben bővült, amit a 
kiskereskedelmi forgalom emelkedése is jelez. Pozitív fejleményként tudható be, hogy a foglalkoztatási 
szint a veszélyeztetett társadalmi csoportok körében is növekedett, ugyanakkor ez szinte kizárólag a 
jelentős kereslet hatására következett be.

A gazdasági növekedés az egész régióra jellemző, így Budapest pozíciója a környező országok 
fővárosaihoz képest érdemben nem változott. A versenyképességi indexek elmúlt években történt 
változásai is azt mutatják, hogy a főváros helyzete stagnál, sok esetben lemaradásban van a térség 
többi nagyvárosi régiójához képest. Ugyanakkor jelentős előrelépést mutattak azok a felmérések, 
amelyek Budapest vonzerejét mutatják a kreatív, innovatív emberek, vállalkozások számára fontos 
dimenziókban.

A makrogazdasági környezet átalakulása mellett jelentős szakpolitikai események is alakították a 
Stratégia működési környezetét. Fontos változás volt a kormányzat részéről az Irinyi Terv és az Ipar4.0 
program meghirdetése, a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia megalkotása, a fejlesztéspolitika 
szervezetében bekövetkezett változások. Jelentős lépések történtek az e-közigazgatás kiterjesztésében, 
illetve a családtámogatási rendszer bővítésében, mely a CSOK-on keresztül kihatott a helyi lakáspiaci 
kereslet alakulására is. A finanszírozási környezetben a legjelentősebb elem, a hazai és közvetlen 
brüsszeli uniós források megjelenése, amelyek jelentős mértékben illeszkednek a Stratégiában 
lefektetett célokhoz, illetve fontos tényező a finanszírozási ciklus végére ezen források kimerülése.

Ezek alapján a hosszú távú fejlesztési célok elérése érdekében a - felülvizsgált - Stratégia öt középtávú 
célt és 32 intézkedést definiált:

1. Vállalkozóbarát hivatal és szabályozói rendszer továbbfejlesztése

1.1 Vállalkozáshoz szükséges információk elérésének megkönnyítése
1.2. Szabályozási környezet és vállalkozói adminisztráció egyszerűsítése
1.3. Elektronikus ügyintézés széleskörű elterjesztése
1.4. Hatóságok szervezetfejlesztése, vállalkozásbarát működésének kialakítása

2. Hatékony fővárosi gazdaságfejlesztési intézményhálózat és eszközrendszer kiépítése

2.1. BVK tudásközpont szerepének bővítése - platformok és gazdasági diplomácia erősítése
2.2. Városfejlesztési alap létrehozása
2.3. Hatékony, koordinált turizmus és márkaépítés
2.4. Helyi gazdaságfejlesztés koordinációja
2.5. Gazdasági események támogatása, együttműködés a megvalósításban
2.6. Kisvállalkozói adókedvezmények rendszeres felülvizsgálata
2.7. Mikrohitelezési rendszer továbbfejlesztése
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3. Okos gazdaság - a termelékenység növelése és az innováció szerepének erősítése a 
gazdaságban

3.1. Üzleti innováció - tudásátadás, tudásmegosztás a vállalkozások hatékonyságának növelése 
érdekében
3.2. Startup Budapest Program
3.3. Innováció a városfejlesztésben, váro2.süzemeltetésben
3.4. Inkubátorok és közösségi irodák kialakításának támogatása
3.5. Innovációs ökoszisztéma nemzetközi élvonalba emelése
3.6. Nyílt közadatok programja
3.7. Digitális infrastruktúra fejlesztésének elősegítése

4. Munkaerőpiaci aktivitás növelése és atipikus foglalkoztatás elősegítése

4.1. Atipikus foglalkoztatás ösztönzése a belső erőforrások aktiválása érdekében
4.2. Vállalkozóvá válás, önfoglalkoztatás támogatása
4.3. Egészségügyi, rekreációs szolgáltatások fejlesztése
4.4. Esélyteremtő és kompetencia-fejlesztést célzó programok a köznevelésben
4.5. Képzési struktúra és eszközrendszer fejlesztése
4.6. Munkavállalói képzések és kompetenciafejlesztések
4.7. Munkaerő mobilitás növelése lakhatási kezdeményezések támogatásával
4.8. Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztései
4.9. Alacsony képzettségűek foglalkoztatásának elősegítése

5. Budapesti üzleti környezet fejlesztése

5.1. Barnamezős gazdasági területek fejlesztésének és gazdaságfejlesztési zónák kialakításának 
támogatása
5.2. Alközpontok, vegyes funkciójú kiemelt városi területek és ingatlanok koordinált fejlesztése
5.3. Városi életminőséget és az ingatlanfejlesztéseket kiszolgáló közmű infrastruktúra biztosítása
5.4. Városi épített környezet értékteremtő fejlesztése
5.5. Várostérség gazdaságának működését és növekedését biztosító mobilitás fejlesztése
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3. A beérkezett projektek, programok összefoglalása

Az Akcióterv készítése során a partnerek 82 projekt és program elindítását vagy folytatását jelezték a 
2021-ig terjedő időszakra. Az Akciótervben nevesítésre kerülő projektek közül 21-nek fővárosi 
önkormányzat, illetve önkormányzati tulajdonban lévő szervezet a projektgazdája. Ötvenhat projekt 
intézkedései kerületi szereplők vezetésével valósulnak meg, míg 5 projekt szakmai érdekvédelmi 
szervezethez kapcsolódik.

Az Akciótervben szereplő intézkedések közül a legtöbb (24) a Stratégia „4. Munkaerőpiaci aktivitás 

növelése és atipikus foglalkoztatás elősegítése"elnevezésű középtávú fejlesztési céljához kapcsolódik, 
ezt követik a „2. Hatékony fővárosi gazdaságfejlesztési intézményhálózat és eszközrendszer kiépítését" 

és az„5. Budapesti üzleti környezet fejlesztését" célzó intézkedések (23 és 19). A „3. Okos gazdaság - a 

termelékenység növelése és az innováció szerepének erősítése a gazdaságban"elnevezésű, fejlesztési 
célhoz 13, míg az „1. Vállalkozóbarát hivatal és szabályozói rendszer továbbfejlesztése" célhoz 3 
intézkedés érkezett.

5. Budapesti üzleti környezet fejlesztése

0 5 10 15 20 25 30

3. Okos gazdaság - a termelékenység növelése és
■ Z ■ Z Z | zzz-z 1'1az innováció szerepének erősítése a gazdaságban

2. Hatékony fővárosi gazdaságfejlesztési 
intézményhálózat és eszközrendszer kiépítése

1. Vállalkozóbarát hivatal és szabályozói rendszer 
továbbfejlesztése

4. Munkaerő'piaci aktivitás növelése és atipikus 
foglalkoztatás elősegítése

A projektek megoszlása a Stratégia középtávú fejlesztési céljai szerint

Az intézkedéseket megkülönböztettük jellegük szerint: „fejlesztési projekt”, mely tervezett ütemezés 
szerint elkezdődik és megvalósul, „folyamatos projekt”, mely egy tevékenységet foglal magába, de 
jellegénél fogva nincs, vagy nem határozható meg a vége, időtartama. A „program” is folyamatos 
tevékenységet jelent, mely több projektet is tartalmaz. Ennek alapján látható, hogy az intézkedések 
majdnem fele (48%-a) fejlesztési projekt, míg a többi folyamatos tevékenységet végez.

Hatásukat vizsgálva megkülönböztethetünk közvetlen illetve közvetett hatású intézkedéseket. Az 
Akcióterv intézkedéseinek 25%-a (21 db) inkább közvetetten szolgálja a gazdaságfejlesztés céljait, és 
leginkább a „4. Munkaerőpiaci aktivitás növelése és atipikus foglalkoztatás elősegítése" középtávú cél 
megvalósulását támogatják.
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A projektek megoszlása jellegük szerint

A Stratégia első céljához, amely az „ 1. Vállalkozóbarát hivatal és szabályozói rendszer 

továbbfejlesztésére" fókuszál, három projekt kapcsolódik. A Csepeli Önkormányzat által tervezett 
„Invest in Csepel', valamint a BVK „Vállalkozói Információs Központ" elnevezésű platformja is a 
vállalkozások számára könnyen és egyszerűen elérhető és kezelhető online felület létrehozását tűzte ki 
célul. A BKIK nemrég létrehozott Deregulációs bizottsága pedig a szabályozói rendszer egyszerűsítését 
támogatja.

A „2. Hatékony fővárosi gazdaságfejlesztési intézményhálózat és eszközrendszer kiépítése" célhoz 19 
projekt kapcsolódik. A BVK hangsúlyos szerepet kap tudásközvetítői tevékenységével, gazdasági 
diplomáciai és platformépítési tevékenységével, illetve mikrohitelezésével. A BFTK négy projekttel van 
jelen, támogatva a „2.3. Hatékony, koordinált turizmus és márkaépítés" intézkedését. A legtöbb, 15 
projekt a kerületek helyi gazdaságfejlesztéséhez vagy koordinációjához kapcsolódik. A BVK több 
kerülettel is együttműködik mikrohitelezésben és mentorálásban, így a projektek és programok közötti 
szinergiák is biztosítottak. Az intézkedéshez kapcsolódóan számos jó példa projekt kerül bemutatásra 
a későbbi fejezetekben.

A „3. Okos gazdaság - a termelékenység növelése és az innováció szerepének erősítése a 

gazdaságban" célhoz kapcsolódóan 13 projekt érkezett. Ezek közül 8 projekt vagy program a BVK 
üzleti innovációs tevékenységéhez illetve Startup Programjához kötődik. Kerületi inkubátorházak 
létesítése ugyancsak kiemelt feladatként jelenik meg.

A „4. Munkaerőpiaci aktivitás növelése és atipikus foglalkoztatás elősegítése" kapcsolódó célkitűzést 
támogatja idén a legtöbb, 21 projekt. Hét projekt az egészségügyi, rekreációs szolgáltatások 
fejlesztését célozta meg, számos kerület szervez állásbörzét, továbbképzéseket. A munkavállalói 
mobilitást segítendő a XIII., IV., XVI. illetve a IX. kerületi önkormányzat bérlakás, illetve munkásszállító 
építésével kapcsolatban nyújtott be projektet. A XIII. kerület két jelentősebb óvodai és egy bölcsődei 
fejlesztéssel kapcsolódik az Akciótervhez, míg a Józsefváros négy programja az alacsony képzettségűek 
társadalmi rétegeket célozza meg.
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2.4. Helyi gazdaságfejlesztés koordinációja

5.2. Alközpontok, vegyes funkciójú kiemelt városi területek és 
ingatlanok koordinált fejlesztése

4.3. Egészségügyi, rekreációs szolgáltatások fejlesztése

3.1. Üzleti innováció - tudásátadás, tudásmegosztás a vállalkozások 
hatékonyságának növelése érdekében

5.1. Barnamezős gazdasági területek fejlesztésének és 
gazdaságfejlesztési zónák kialakításának támogatása

4.9. Alacsony képzettségűek foglalkoztatásának elősegítése

4.7. Munkaerő mobilitás növelése lakhatási kezdeményezések 
támogatásával

2.3. Hatékony, koordinált turizmus és márkaépítés

3.4. Inkubátorok és közösségi irodák kialakításának támogatása

4.8. Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális 
fejlesztései

4.6. Munkavállalói képzések és kompetenciafejlesztések

3.2. Startup Budapest Program

2.7. Mikrohitelezési rendszer továbbfejlesztése

1.1 Vállalkozáshoz szükséges információk elérésének megkönnyítése

4.5. Képzési struktúra és eszközrendszer fejlesztése

4.1. Atipikus foglalkoztatás ösztönzése a belső erőforrások aktiválása 
érdekében

3.5. Innovációs ökoszisztéma nemzetközi élvonalba emelése

2.2. Városfejlesztési alap létrehozása

2.1. BVK tudásközpont szerepének bővítése - platformok és 
gazdasági diplomácia erősítése

1.2. Szabályozási környezet és vállalkozói adminisztráció 
egyszerűsítése

0 2 4 6 8 10 12 14 16

A projektek megoszlása középtávú intézkedés szerint

Az „5. Budapesti üzleti környezet fejlesztése" célhoz 19 projekt tartozik. „5.1. Barnamezős gazdasági 

területek fejlesztéséhez" hat kerületi projekt kapcsolódik, míg az „5.2. Alközpontok, vegyes funkciójú 

kiemelt városi területek és ingatlanok koordinált fejlesztését" 13 projekt támogatja. Meg kell 
jegyeznünk, hogy az akcióterv nem tartalmazza a stratégia „5.3. Városi életminőséget és az 

ingatlanfejlesztéseket kiszolgáló közmű infrastruktúra biztosítása" „5.4. Városi épített környezet 

értékteremtő fejlesztése" és „5.5. Várostérség gazdaságának működését és növekedését biztosító 

mobilitás fejlesztései' középtávú intézkedéseihez kapcsolódó közvetett gazdaságfejlesztési hatással 
bíró projekteket, melyek az ágazati stratégiákban és tervekben (Budapest 2020, Balázs Mór-terv) lettek 
rögzítve.
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4. Gazdaságfejlesztési projektek és programok összefoglaló táblázata

A következő táblázatban összefoglalásra kerülnek a Stratégia megvalósítását a 2018 II. félév -2021 közötti időszakban támogató projektek és programok. 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.

BKIK-01 BKIK

Bevásárlóutca menedzsmentBKIK-02

kiberelem.huBKIK-03

ÁlláshelybörzeBKIK-04 BKIK

Jellege

kódszám projekt neve projektgazda leírás, megjegyzés
program közvetlen

BUM Bevásárló és 
Tematikus utcák 

Nonprofit Kft.

BUM Bevásárló és 
Tematikus utcák 

Nonprofit Kft.

projekt 
időtartama

kapcsolódó 
intézkedés folyamatos 

projekt

2015-től 
folyamatos

2015-től 
folyamatos

2016-tól 
folyamatosan

2014-től 
folyamatosan

Gazdaság
fejlesztési hatása

Online kamarai szolgáltatások
- eKamara rendszer

Az eKamara rendszer (az 
üzleti partnerközvetítő, 

céginformációs (cégkereső) 
platform, a partnerminősítő 
szolgáltatás, a bankválasztó 

és a Kamaraonline - 
gazdasági hírportál) 

folyamatos fejlesztése.
A projekt célja kutatással, 

tervezéssel, marketinggel és 
kommunikációval 

megteremteni azt a vonzó 
üzleti környezetet, amely a 

kiskereskedelem 
versenyképességét erősíti.
A projekt célja a fővárosi 

kereskedelem fejlesztése, a 
város arculatát 

meghatározó ingatlanok 
vonzóvá tétele.k(orábban: 

„Rögtön jövök!"). 
BKIK, a BVK és a Budapesti 

Kormányhivatal közös 
állásbörzéje.

fejlesztési 
projekt

közvetett

5.2

5.2

4.1
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BKIK Deregulációs BizottságaBKIK-05 BKIK

FŐV-01 Budapesti Városfejlesztési Alap

FŐV-02 Széna tér megújítása 2019-2020 5.2

BFTK Nonprofit Kft.

BFTK Nonprofit Kft. 2017-2019

BFTK Nonprofit Kft. 2019

BFTK Nonprofit Kft.

Jellege

kódszám projekt neve projektgazda leírás, megjegyzés
közvetett

projekt 
időtartama

kapcsolódó 
intézkedés fejlesztési 

projekt
folyamatos 

projekt

Welcome to Budapest 
Nemzetközi beutaztatási 
workshop megvalósítása 
Utazás kiállítás kapcsán

Budapestinfo Point - a 
főváros hivatalos turisztikai 

információs hálózatának 
folyamatos bővítése.

Fővárosi
Önkormányzat

Fővárosi
Önkormányzat

2018-tól 
folyamatosan

FŐV -
BFTK-01

FŐV -
BFTK-02

FŐV -
BFTK-03

FŐV -
BFTK-04

2017-től
folyamatosan

2017-től
folyamatosan

2017-től
folyamatosan

Gazdaság
fejlesztési hatása

Budapestinfo Point fővárosi 
hálózatának bővítése 

névhasználati turisztikai 
tájékoztató rendszer 

kiépítésével

BFTK és Hungexpo stratégiai 
együttműködése: 

konferencia/event nemzetközi 
ösztönzési program 2018/2019

Budapest Card turisztikai 
kártyacsalád tematikus 

bővítése

A BKIK javaslatot tesz a 
vállalkozókat terhelő 

adminisztrációs terhek 
könnyítésére.

A Városfejlesztési alap jogi 
és gazdasági előkészítése, 

döntéshozás, megvalósítás. 
A tér átalakítás, megújítása 

az autóbusz-végállomás 
megszüntetésével és a 
zöldfelület növelésével.

A projekt keretében a BFTK 
és a Hungexpo 

együttműködik Budapest 
MICE turizmusának 

erősítése érdekében.
Utazás kiállításon 2019-ben 

a BFTK beutaztató 
workshopot szervez külföldi 
tour operátorok számára. 

Budapest városkártya 
termékcsalád további 

bővítése, partnerek 
bevonása a szolgáltatási 

kínálatba

program közvetlen

2.2

2.3

2.3

2.3

2.3
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2017-2019

2017-2019

BVK Smart Program

Startup Budapest Program

Jellege

kódszám projekt neve projektgazda leírás, megjegyzés
közvetett

projekt 
időtartama

kapcsolódó 
intézkedés fejlesztési 

projekt
folyamatos 

projekt

A budapesti start-up 
ökoszisztéma kiemelt 
fejlesztési programja

EYES: Emerging Young 
EntrepreneurS - Developing 

Entrepreneurial Spirit in 
Slovakia and Hungary

2015-től
folyamatosan

2013-tól
folyamatosan

2015-től
folyamatosan

FŐV -
BVK-01

FŐV -
BVK-02

FŐV -
BVK-03

FŐV -
BVK-04

FŐV -
BVK-05

FŐV -
BVK-06

BVK SMART WOMEN Női
Vállalkozói Program

2015-től
folyamatosan

Gazdaság
fejlesztési hatása

Innovative Start-up's 
management course and e- 

learning platform

Budapesti
Vállalkozásfej lesztési

Közalapítvány

Budapesti
Vállalkozásfej lesztési

Közalapítvány

Budapesti
Vállalkozásfej lesztési

Közalapítvány

Budapesti
Vállalkozásfej lesztési

Közalapítvány

Budapesti
Vállalkozásfej lesztési

Közalapítvány

Budapesti
Vállalkozásfej lesztési

Közalapítvány

Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Fórum sorozat

A projekt célja a 
gazdaságfejlesztéssel 

foglalkozó szervezetek 
közötti információ- és 

tudásmegosztás segítése, 
közös projektek 

fejlesztésére. 
Erasmus+ által támogatott 
tréning projekt start-up- 

oknak.
INTERREG V-A Szlovákia- 
Magyarország keretében 

megvalósuló fiatalok 
vállalkozás ösztönzését 

segítő projekt. 
Innovatív 

vállalkozásfejlesztési 
szolgáltatások és 

rendezvények KKV-knak, 
különös tekintettel a fiatal, a 

női és a startup 
vállalkozásokra.

A projekt célja az innovatív 
vállalkozásfejlesztés 

eszközeivel Budapesten 
ösztönözni a női 

vállalkozások indítását.

program közvetlen

3.2

3.2
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kódszám projekt neve projektgazda projekt 
időtartama

kapcsolódó 
intézkedés leírás, megjegyzés

Jellege Gazdaság
fejlesztési hatása

fejlesztési 
projekt

folyamatos 
projekt

program közvetlen közvetett

FŐV -
BVK-07

Regional cooperation for 
competitiveness and 

connectivity involving start-up 
ecosystem players

Budapesti
Vállalkozásfej lesztési

Közalapítvány
2017-2018 2.1 ma

FŐV -
BVK-08

BVK Vállalkozói Információs
Központ

Budapesti
Vállalkozásfej lesztési

Közalapítvány

2015-től 
folyamatos

1.1

Online felület fejlesztése a 
vállalkozáshoz szükséges 
információk elérésének 

megkönnyítésére.

FŐV -
BVK-09

Kerületi Kamattámogatási 
Programok

Budapesti
Vállalkozásfej lesztési

Közalapítvány

2016-tól 
folyamatos

2.7

A Budapest Mikrohitel 
Program mikrofinanszírozási 

termékeinek kerületi 
kamattámogatással történő 

nyújtása.

FŐV -
BVK-10

Budapest Mikrohitel Program
Budapesti

Vállalkozásfej lesztési
Közalapítvány

2016-tól 
folyamatos

2.7

Budapesti 
mikrovállalkozások 

kedvezményes kamatozás 
és kamattámogatás mellett 
vehetik igénybe a Program 

finanszírozási termékeit.
FŐV -
BVK-11 ESIL projekt

Budapesti
Vállalkozásfej lesztési

Közalapítvány

2018-tól
folyamatosan

3.1
Európai üzleti angyal 
rendszer fejlesztése. ■

FŐV -
BVK-12

Mesterséges Intelligencia 
Koalíció

Budapesti
Vállalkozásfej lesztési

Közalapítvány

2018-tól
folyamatosan

3.1
Alapító tagként részvétel, 

tudásmegosztás. ■
FŐV -
BGYH -
01

Jódos-Sós Gyógyfürdő 2. ütem
Budapest Gyógyfürdői 

és Hévizei Zrt.
2019 4.3

Fürdő nyitott 
strandterületének 

kialakítása. ■
FŐV -
BGYH -
02

Király fürdő felújítása és 
szolgáltatásbővítése

Budapest Gyógyfürdői 
és Hévizei Zrt.

2019-2020 4.3
Műemlék fürdő felújítása és 

bővítése.
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kódszám projekt neve projektgazda projekt 
időtartama

kapcsolódó 
intézkedés leírás, megjegyzés

Jellege Gazdaság
fejlesztési hatása

fejlesztési 
projekt

folyamatos 
projekt

program közvetlen közvetett

FŐV -
BGYH -
03

Józsefvárosi fürdőlétesítmény 
előkészítése

Budapest Gyógyfürdői 
és Hévizei Zrt.

2019-től 4.3

Józsefvárosi rekreációs 
terület kialakításához 
kapcsolódó projekt a 

józsefvárosi pu. használaton 
kívüli területén. ■

I-01 Batthyány tér átépítése
I. Kerületi

Önkormányzat 2019 5.2
Rendezvényterület 

kialakítása, zöldfelület 
növelése. ■

I-02
Testvérvárosi kapcsolatok 

erősítése
I. Kerületi

Önkormányzat
2010-től 

folyamatos
2.4

Nemzetközi gazdasági, 
kulturális kapcsolatok 
erősítése, programok 

szervezése.

II-01
Kerületi Sportközpontok 

fejlesztése
II. Kerületi

Önkormányzat
2018-2021 4.3

Gyarmati Dezső Uszoda, 
Pokorny József Sport- és 

Szabadidőközpont,
Panoráma Sportközpont.

II-02
Frankel Leó utcai Integrált

Egészségügyi Központ
II. Kerületi

Önkormányzat
2019-2021 4.3

Kerületi rendelő intézetek 
egyesítés egy új 
létesítményben, 

felszabaduló ingatlanok 
hasznosítása.

III-01 Heltai Jenő téri piac fejlesztése
III. Kerületi

Önkormányzat
2017-2020 5.2

Teljes külső-belső felújítás, 
mélygarázs kialakítása, 
közterület rendezése. ■

III-02
Zichy kastély északi szárnyának 

hasznosítása.
III. Kerületi

Önkormányzat 2018-2019 3.4
Rendezvénytér, alkotótér, 

coworking terület

III-03 „Helyi szaki"
III. Kerületi

Önkormányzat
2016-2019 2.4

Helyi vállalkozások 
fejlesztése, promotálása 

online és applikációs 
platform segítségével.
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III-04

IV-01

IV-02 2018-2020

IV-03 2018-2020

Újpest PromenádIV-04 2019-2021

Vörösmarty tér megújításaV-01 2019

Jellege

kódszám projekt neve projektgazda leírás, megjegyzés
közvetett

Önkormányzati bérlakásépítés
- IV. Károlyi István utca 25.

Egykori Petőfi laktanya 
területének funkcióváltása

III. Kerületi
Önkormányzat

IV. Kerületi
Önkormányzat

IV. Kerületi
Önkormányzat

IV. Kerületi
Önkormányzat

IV. Kerületi
Önkormányzat

projekt 
időtartama

kapcsolódó 
intézkedés fejlesztési 

projekt
folyamatos 

projekt

V. kerületi
Önkormányzat

2013 óta 
folyamatosan

2016-tól 
folyamatosan

Gazdaság
fejlesztési hatása

A tér és a környező 
utcaszakaszok (Deák Ferenc 
utca Bécsi utca és a Vigadó 
épülete közötti szakasz, a 
Vigadó utca, valamint a 

Harmincad utca) 
rekonstrukciója.

Szindbád rendezvényház és 
coworking iroda

Újpest Kártya szolgáltatás 
bővítése

A központ célja az önálló 
vállalkozást alapítók 
szakmai támogatása, 

képzések, kapcsolatépítő 
programok szervezése.

Helyi vállalkozói partnerek 
számának növelése, 

önkormányzati köztéri 
reklám szolgáltatás 
hozzákapcsolása.

31 lakásos önkormányzati 
lakóépület megvalósítása 

VEKOP pályázat keretében. 
Az állami és önkormányzati 

tulajdonú részek 
megosztása, telekalakítás, 

gazdasági célú funkció 
számára értékesítés.

Újpest Szent István tér 
északi oldalán térfal 

létrehozása, szabadtéri 
piaccal, 

vendéglátóhelyekkel, 
sétánnyal.

program közvetlen

5.2

5.2.
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kódszám projekt neve projektgazda projekt 
időtartama

kapcsolódó 
intézkedés leírás, megjegyzés

Jellege Gazdaság
fejlesztési hatása

fejlesztési 
projekt

folyamatos 
projekt

program közvetlen közvetett

V-01 Podmaniczky tér megújítása
V. kerületi

Önkormányzat 2019 5.2.

A tér teljes rekonstrukciója, 
zöldfelületnöveléssel, 
burkolatmegújítással, 

közvilágítás korszerűsítéssel, 
forgalomtechnikai 

átszervezéssel.

VI-01
Hunyadi téri Vásárcsarnok 

műemlék épületének komplex 
felújítása III-IV. ütem

VI. kerületi
Önkormányzat

2019-2021 5.2
Külső homlokzat felújítása, 

belső átalakítás.

VII-01 Klauzál tér megújítása
VII. Kerületi

Önkormányzat
2018-2020 5.2

Közösségi tér fejlesztése 
mélygarázs, vendéglátó 

egységek létesítése, 
tájékoztatási pont 

létrehozása a Nagydiófa 
utca 34. alatt.

VII-02
Bischitz Humánszolgáltató 

Központ továbbképzési 
programja

VII. Kerületi
Önkormányzat 2018-2021 4.6

VEKOP városrehabilitációs 
pályázathoz kapcsolódó 250 

egyéni fejlesztés 
lebonyolítása.

VIII-01 H13 Inkubációs központ
VIII. Kerületi

Önkormányzat
2014-től 

folyamatosan
2.4

A Horánszky utca 13. alatti 
ház működtetése, 

fejlesztése keretében 
munkahelyteremtés és 

gazdaságélénkítés, 
józsefvárosi vállalkozások 
elindításának ösztönzése.

VIII-02

A Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti

Központ foglalkoztatási 
programjai

VIII. Kerületi
Önkormányzat

2014-től 
folyamatosan

4.9

A központ álláskereső 
klubot üzemeltet, 

álláskeresési technikák 
tréninget tart, illetve 

segítséget nyújt cégek 
munkaerő toborzásában.
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kódszám projekt neve projektgazda projekt 
időtartama

kapcsolódó 
intézkedés leírás, megjegyzés

Jellege Gazdaság
fejlesztési hatása

fejlesztési 
projekt

folyamatos 
projekt

program közvetlen közvetett

VIII-03
A Kesztyűgyár Közösségi Ház 

foglalkoztatási programjai
VIII. Kerületi

Önkormányzat
2016-tól 

folyamatosan
4.9

A Kesztyűgyár által 
működtetett Fókusz Női

Közösségi Központ, 
állásbörze és tanfolyamok.

VIII-04 Józsefvárosi Állásbörze VIII. Kerületi
Önkormányzat

2009től 
folyamatosan

4.9

Az önkormányzat évente 
kétszer a Kormányhivatallal 
közösen állásbörzét szervez.

VIII-05
Magdolna-Orczy Negyed 
Program foglalkoztatási 

programjai

VIII. Kerületi
Önkormányzat

2018-2021 4.9

Munkaerőpiaci (re)integráló, 
szakképzési és helyi 

gazdaságfejlesztést célzó 
kezdeményezéseket, 

valamint a megváltozott 
munkaképességűek részére 
szóló munkahelyteremtési 

projektelemek.

IX-01
Munkásszálló építése 

Ferencvárosban
IX. Kerületi

Önkormányzat
2018-2020 4.7

„Munkásszállások kialakítása 
központi munkaerő-piaci 

program keretében nyújtott 
támogatásról" című 

pályázat keretében egy 
1200m2 területű, 100 fő 

férőhelyű munkásszállást 
létesít. 1

X-01
Havas-villa közösségi ház 

fejlesztése
X. Kerületi

Önkormányzat 2018-2020 3.4
1200 m2-en közösségi tér 

létrehozása, serfőző 
múzeum, rendezvénytér.

X-02
Kerületi vállalkozásfejlesztési 

stratégia elkészítése
X. Kerületi

Önkormányzat 2019 2.4 Stratégia elkészítése
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kódszám projekt neve projektgazda projekt 
időtartama

kapcsolódó 
intézkedés leírás, megjegyzés

Jellege Gazdaság
fejlesztési hatása

fejlesztési 
projekt

folyamatos 
projekt

program közvetlen közvetett

XI-01
Munkaerőpiaci szolgáltatások 

program - Prizma
XI. Kerületi

Önkormányzat
2012 óta 

folyamatosan
4.6

Térítésmentes 
állásközvetítés lakosoknak, 

vállalkozásoknak, állásbörze 
szervezése, képzések 

indítása, munkáltatói fórum 
szervezése.

XI-02
Újbudai Hallgatói Startup

Pályázat
XI. Kerületi

Önkormányzat

2017 
szeptember óta 
folyamatosan

3.5
Évente induló pályázat, 

négy nyertes támogatása.

XI-03 Spin-Off Klub
XI. Kerületi

Önkormányzat
2017-től

folyamatosan
.3.1

Vállalkozói tanácsadás, 
képzés, workshopok, 
szemléletformálás.

XI-04
Újbudai Vállalkozói 

Inkubátorház
XI. Kerületi

Önkormányzat
2019 3.4

Start-up központ, 
coworking, rendezvénytér, 

tárgyalók kialakítása, 
székhelyszolgáltatás. ■

XIII-01
Önkormányzati bérlakásépítés

- XIII. Jász utca 72. és Szent 
László út 66-68.

XIII. kerületi
Önkormányzat

2018-2020 4.7
35 és 60 lakásos 

önkormányzati lakóépületek 
megvalósítása.

XIII-02
Óvodai kapacitásbővítés - XIII.

Hétszín Tagóvoda
XIII. kerületi

Önkormányzat
2018-2019 4.8

Kapacitásbővítés és teljes 
intézményi felújítás, 795 

millió forint kerületi 
forrásból.

XIII-03
Óvodai kapacitásbővítés - XIII. 

Vizafogó Tagóvoda
XIII. kerületi

Önkormányzat 2018-2019 4.8

Kapacitásbővítés és teljes 
intézményi felújítás, 925 

millió forint kerületi 
forrásból.

XIII-04
Bölcsőde felújítás - XIII. 

Gyöngyösi sétány 3. 
Igazgyöngy Bölcsőde

XIII. kerületi
Önkormányzat

2018-2019 4.8
Épület és udvar teljes 

felújítása 1,1 milliárd forint 
összegben
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Csata utcai SportcsarnokXIII-05 2019

XIII-06 2019

Partnerkártya programXIII-07 2019 2.4

Fiatal helyi vállalkozók pályázatXIII-08 2.4

Intelligens KerületXIII-09 2019 2.4

Üzlethelyiségek kiadásaKlapka KözpontXIII-10 2018-2019 2.4

XV-01

Jellege

kódszám projekt neve projektgazda leírás, megjegyzés

XIII. kerületi
Önkormányzat

XIII. kerületi
Önkormányzat

XIII. kerületi
Önkormányzat

XIII. kerületi
Önkormányzat

XIII. kerületi
Önkormányzat

XIII. kerületi
Önkormányzat

XV. Kerületi
Önkormányzat

projekt 
időtartama

kapcsolódó 
intézkedés

Komplex felújítás III. ütem,
0,5 milliárd forint összegben

Egykori Észak-Pesti Kórház 
területének funkcióváltása

Intelligens kerület 
koncepció, stratégia és 
akciótervek kidolgozása

2018 óta 
folyamatosan

folyamatos program közvetlen 
projekt

2018-tól 
folyamatosan

A partnerkártya funkcióinak 
megújítása, bővítése

Gazdaság
fejlesztési hatása

Kerületi, fiatal vállalkozókat 
segítő és támogató speciális 

bérbevételi pályázat

Közpark fejlesztés a XIII. 
kerületben

Felesleges építmények 
bontása, telekalakítása, 
tervezés (uszoda, Kínai 

Orvosi Központ), befektetők 
bevonása.

Árpád hídfő lakótelep 
közparki megújítás 2. ütem 
0,2 milliárd forint, Fiastyúk 

utca lakótelep közparki 
felújítás 3. üteme 0,4 

milliárd forint, Marina parti 
közpark funkcióbővítő 

fejlesztése 0,2 milliárd forint 
összegekben.

fejlesztési 
projekt

közvetett
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XV-02

Stratégia elkészítéseXV-03 2019

Volt bányaterület hasznosításaXVI-01 2017-2020

XVI-02 2017-2020

XVII-01

XVII-02

XVIII-01

XIX-01 2017-2019

Jellege

kódszám projekt neve projektgazda leírás, megjegyzés
közvetett

Munkahelyi övezet kialakítása
Rákospalota északi részén

A repülőtéri térség 
gazdaságfejlesztése

XV. Kerületi
Önkormányzat

XV. Kerületi
Önkormányzat

XVI. Kerületi
Önkormányzat

XVI. Kerületi
Önkormányzat

XVII. Kerületi
Önkormányzat

XVII. Kerületi
Önkormányzat

XVIII. Kerületi
Önkormányzat

XIX. Kerületi
Önkormányzat

projekt 
időtartama

kapcsolódó 
intézkedés fejlesztési 

projekt
folyamatos 

projekt

Munkahelyi övezet, ipari park 
kialakítása Szárazhegyen

2017-től 
folyamatos

2018 óta 
folyamatosan

Önkormányzati szolgálati 
lakások kialakítása

2016-tól
folyamatosan

2016-tól
folyamatosan

Gazdaság
fejlesztési hatása

Kerületi vállalkozásfejlesztési 
stratégia elkészítése

A kispesti Gutenberg körúti 
piac megújítása

Infrastrukturális fejlesztések 
előkészítése, 

tulajdonosokkal 
megállapodások szervezése.

Rákosmenti 
Vállalkozásfejlesztési Iroda 

fejlesztése

Egykori agyagbánya 
funkcióváltása, a projekt 
átstrukturálása tervezett. 
Önkormányzati lakások 
folyamatos felújítása, 

szolgálati lakások kialakítása 
az önkormányzati 

munkaerőhiány enyhítése 
céljából.

Vállalkozói tanácsadás, 
képzés, mikrohitelezés, 

szemléletformálás. 
Tulajdonviszonyok 

rendezése, telekalakítás, 
együttműködés kereteinek 

kialakítása a többi 
tulajdonossal.

BUD Klaszterben való 
együttműködés a repülőtér 

és térsége fejlesztésének 
elősegítéséért.

Piac környezetének 
fejlesztése, közösségi tér 

kialakítása.

program közvetlen

5.2
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XIX-02 2017-2021

XIX-03 2018-2020

XX-01 2018-2020 4.3

Invest in CsepelXXI-01

XXI-02

XXI-03 2018-2021

Csepeli TerméktárXXI-04 2019-2020

Jellege

kódszám projekt neve projektgazda leírás, megjegyzés
közvetett

XIX. Kerületi
Önkormányzat

XIX. Kerületi
Önkormányzat

XX. Kerületi
Önkormányzat

XXI. Kerületi
Önkormányzat

XXI. Kerületi
Önkormányzat

XXI. Kerületi
Önkormányzat

XXI. Kerületi
Önkormányzat

projekt 
időtartama

kapcsolódó 
intézkedés

Csillagtelepi Foglalkoztatási 
Célú Oktató és Közösségi 

Központ kialakítása

allas.csepel.hu
M unkerőpiaci portál 

működtetése, fejlesztése

2016-tól 
folyamatosan

2017-től 
folyamatos

Gazdaság
fejlesztési hatása

Kispesti Városkapu fejlesztési 
terület kialakítása

Hullám Csónakház (II. ütem) 
fejlesztése

A kispesti Kossuth téri piac 
megújítása

Tulajdonviszonyok 
rendezése, együttműködés 

kereteinek kialakítása a 
többi tulajdonossal. 

Önkormányzati területen 
fejlesztési terület kialakítása, 

értékesítése.

fejlesztési folyamatos 
projekt projekt

A csónakház rekonstrukciója 
és fejlesztése, edzőterem, 
hotelszobák és szolgáltató 

területek kialakítása. 
Befektetői tájékoztató 
weboldal folyamatos 

tartalommal való feltöltése 
(térkép, fényképek, angol 
nyelvű információk stb.) 

Álláskereső portál 
folyamatos fejlesztése 

(kereső motor, önéletrajz 
feltöltés lehetősége stb.) 

Oktató központ és 
tanműhely kialakítása, 

VEKOP pályázat keretében 
tanfolyamok lebonyolítása. 
Helyben előállított termékek 

közös megjelenése, 
népszerűsítése, ehhez 

kapcsolódó közösségi oldal, 
programok, kedvezmény 

kártya.

program közvetlen

5.2
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kódszám projekt neve projektgazda projekt kapcsolódó
Jellege Gazdaság

fejlesztési hatása
időtartama intézkedés fejlesztési 

projekt
folyamatos program 

projekt
közvetlen közvetett

XXI-05
Csepeli Újrahasznosítási 

Központ
XXI. Kerületi

Önkormányzat 2019-2020 5.2

Lakossági hulladékudvar és 
raktár, felesleges ingóságok 

értékesítése, online 
felülettel.
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5. Intézkedésekhez kapcsolódó fővárosi feladatok

Az alábbi táblázat a Fővárosi Önkormányzat, illetve tulajdonában álló gazdasági szervezetek 
folyamatos jellegű feladatait tartalmazza, továbbá azokat az indikatív projekteket, melyek előkészítése, 
megvalósítása az Akcióterv időszakában - megfelelő erőforrások biztosítása mellett - indokolt. Az 
éves Monitoring Jelentés során javasolt az alábbi feladatokban történő előrehaladás értékelése.

Intézkedés
Indikatív projekt / 
folyamatos jellegű 

tevékenység
Rövid tartalom Felelős /partnerek

1.1 Vállalkozáshoz 
szükséges 
információk 
elérésének 
megkönnyítése

BVK honlapján 
Vállalkozásfej lesztési 
Információs Központ 

kialakítása

• Vállalkozásindításhoz és vállalkozások 

működtetésével kapcsolatos adminisztratív 

információk és információforrások helyeinek 

összegyűjtése („könyvtár”); angol nyelvű 

tájékoztató, ehhez a szolgáltató 

partnerekkel való együttműködés

• a link megjelentetése a Budapest portálon

Budapesti 
Vállalkozás
fejlesztési 

Közalapítvány 
(BVK)/ Budapest 

Főváros 
Főpolgármesteri 
Hivatal (BFFH)

Budapest Portál 
megújítása és 

tartalomfejlesztése

• Térinformatikai portál tartalomfejlesztése, 

aktualizálása (barnamezős kataszter, 

fejlesztések miatti korlátozások, időszaki 

változások, területrendezési információk; 

egyéb, vállalkozásokat támogató tartalom)

• Vállalkozásfejlesztés - BVK honlapra való 

átirányítás - láthatóvá tétele a nyitóoldal 

megjelenési felületén vagy a felső 

bannerben

BFFH/Budapest 
Fővárosi 

Városépítési 
Tervező Kft. 
(BFVT), BVK

1.2. Szabályozási 
környezet és 
vállalkozói 
adminisztráció 
egyszerűsítése

Ügyintézési eljárások, 
tájékoztatók folyamatos 

felülvizsgálata, 
fejlesztése

• A gyorsabb, hatékonyabb hivatali működés

és az ügyfelek kényelme érdekében az 

átláthatóság, design fejlesztése, és az 

ügymenetek racionalizálása (digitális 

technológiák adta lehetőségek alkalmazása 

a gyorsabb ügyfélkiszolgálás érdekében)

BFFH

1.3. Elektronikus 
ügyintézés 
széleskörű 
elterjesztése

E-szolgáltatások 
folyamatos fejlesztése

• Harmonizációs folyamatok menedzselése 

(pl. HAIR és NAV rendszere között)

• E-szolgáltatások körének bővítése
BFFH

1.4. Hatóságok 
szervezet
fejlesztése, 
vállalkozásbarát 
működésének 
kialakítása

Folyamatos szervezet
és humán erőforrás 

fejlesztés

• Hivatal humán erőforrásának digitális 

képzése, továbbképzése
• Ügyfelek edukálása (ügyfélirodában e- 

ügyintézésre alkalmas terminálok 

elhelyezése

• FPH és fővárosi közszolgáltató cégek 

együttműködése az ügyfélszolgálati 

funkciók kialakításában

BFFH
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Intézkedés
Indikatív projekt / 
folyamatos jellegű 

tevékenység
Rövid tartalom Felelős /partnerek

2.1. BVK 
tudásközpont 
szerepének 
erősítése - 
platformok és 
gazdasági 
diplomácia 
erősítése

Együttműködések 
számának növelése, 
főváros képviselete 

gazdasági témákban

• Városdiplomáciai kapcsolatok bővítése

• Önálló és megrendelt kutatások, 

prezentációk, illetve ezek elkészítésének 

kezdeményezése

• Stratégiai együttműködések számának 

bővítése, tartalomfejlesztése (egyetemek, 

gazdasági szereplők, intézmények)
• Üzleti, vállalkozásokat támogató adatbázis 

szolgáltatások kialakításának 

kezdeményezése, ennek kialakításában 

partnerség

• Együttműködés a kerületi 

önkormányzatokkal, vállalkozásfejlesztési 

tevékenységeik szakmai támogatása

BVK/Budapest 
Főváros 

Önkormányzata 
(BF)Ö

2.3. Hatékony, 
koordinált 
turizmus és 
márkaépítés

Budapest Turisztikai 
Kerekasztal 

működtetése

• A turizmusban érdekelt szereplőkkel való

együttműködés intézményesített formája, 

különböző tématerületeket, 

problémaköröket célozva

Budapesti
Fesztivál- és 
Turisztikai 

Központ (BFTK)

Jogszabályi környezet 
módosításának 

kezdeményezése

• Turisztikai szolgáltató környezet minőségi 

fejlődését biztosító jogszabályi környezet és 

együttműködési rendszer kialakítása - 

partnerség a szereplőkkel, előkészítés 
kezdeményezése, együttműködés az MTÜ- 

vel.

• Előkészítés keretében szolgáltatói környezet 

felmérése, értékelése

BFTK

Budapest turisztikai 
marketingkommunikáci 

ójában való 
szerepvállalás

• Nemzetközi rendezvényeken Budapest 

képviselete

• Egyéb fővárosi városdiplomáciai 

kapcsolatokon keresztül Budapest turisztikai 

marketingje

BFTK

2.5. Gazdasági 
események 
támogatása, 
együttműködés a 
megvalósításban

Nemzetközi 
ingatlanfejlesztési 
vásárokon való 

megjelenés

• Az Expo Real-on és a MIPIM-en Budapest

gazdasági promóciója, együttműködés a 

kiállító szervezetekkel, szakmai 

koordinációban való részvétel

BFÖ/Budapesti 
Városarculati 
Nonprofit Kft. 

(BVA)

Budapesti gazdasági, 
városfejlesztési 

események szakmai 
támogatása

• Szakmai rendezvényeken prezentációkkal 

való részvétel, főváros politikai és szakmai 

szintű képviselete

• Szakmai rendezvények megrendezésének 

támogatása (helyszín, védnökség, szakmai 

támogatás stb.)

BFÖ/BFFH

2.6. Kisvállalkozói 
adókedvezménye 
k rendszeres 
felülvizsgálata

KKV-k terheinek célzott 
könnyítése

• Helyi iparűzési adó bevételek éves elemzése

és javaslatok előkészítése
BFÖ/BFFH
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Intézkedés
Indikatív projekt / 
folyamatos jellegű 

tevékenység
Rövid tartalom Felelős /partnerek

2.7.
Mikrohitelezési 
rendszer 
továbbfejlesztése

Hitelkihelyezéshez 
kapcsolódó 

szolgáltatások

• Hitelkihelyezésekhez kapcsolódó

mentorálási, edukációs feladatok ellátása
BVK

3.3. Innováció a 
város
fejlesztésben, 
városüzemeltetés 
ben

Nyílt innováció, living 
labok 

mechanizmusainak 
kiépítése, megvalósítás

• Együttműködések és megvalósítás 

kereteinek kialakítása

• Innovációs Alap EMT

• Funkcionális közbeszerzés gyakorlatának 

elterjesztése (jó példák megismerése, 

megismertetése, egyeztetés a Közbeszerzési 

Hatósággal)

• Living lab-okhoz különböző 

partnerszervezetekkel és városlakókkal való 

kapcsolatépítés, platformok kialakítása (BVA 

közreműködésével)

BVK - 
koordinátor/ 

fővárosi 
közszolgáltató 
cégek, BFFH, 

kerületek, 
egyetemek, start- 
up ökoszisztéma 

szereplői, lakosság

3.4. Inkubátorok 
és közösségi 
irodák 
kialakításának 
támogatása

Rugalmas felhasználású 
modern irodatér 

kialakítása

• Inkubációs iroda kialakítás a BVK

programjainak támogatására (nemzetközi 

partnerek, események kiszolgálása)
BVK

3.5. Budapesti 
innovációs 
ökoszisztéma 
nemzetközi 
élvonalba 
emelésének 
elősegítése

Kezdeményező szerep 
és részvétel az országos 

fejlesztéspolitikához 
kapcsolódó 

folyamatokban, 
eseményeken

• Részvétel az országos platformokban és 

stratégiai tervezésben (pl. MI platformhoz 

hasonlóan)

• Kezdeményező, katalizáló szerep 

(egyeztetéseken való részvétel, azok 

kezdeményezése, partnerek összekapcsolása 

stb.)

BFÖ/BVK

3.6. Nyílt 
közadatok 
programja

Nyílt adatbázisok 
működtetésének 

előkészítése

• Közadat audit elkészítése - megosztható 

adatkörök azonosítása, fejlesztési 

lehetőségek feltárása, adatbiztonsági 

kérdések vizsgálata

• Együttműködés menedzselése- BFFH 

főosztályainak és közszolgáltató cégeinek 

bevonása

• Jó gyakorlatok és globális trendek 

megismertetése az érintettekkel

• Adatok megjelenítéséhez szükséges 

informatikai háttér előkészítése

• Kerületek, más szervezetek bevonása - 

adatmegjelenítés lehetősége

BFÖ (smart 
felelősségi kör 

kialakítása 
szükséges a 
koordinációs 

mechanizmusok 
kiépítéséhez)

3.7. Digitális 
infrastruktúra 
fejlesztésének 
elősegítése

Smart szempontok 
érvényesítés, 
koordinációs 
tevékenység

• A közszolgáltató vállalatok fejlesztésinek 

során az okos megoldások integrálási 

lehetőségeinek biztosítása, koordináció a 

partnerek között

• Közszolgáltató cégek információval való 

ellátása

BFÖ (smart 
felelősségi kör 

kialakítása 
szükséges a 
koordinációs 

mechanizmusok 
kiépítéséhez)
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Intézkedés
Indikatív projekt / 
folyamatos jellegű 

tevékenység
Rövid tartalom Felelős /partnerek

4.1. Atipikus 
foglalkoztatás 
ösztönzése a 
belső erőforrások 
aktiválása 
érdekében

Szemléletformálás, 
érzékenyítési 
kampányok

• Jó példák gyűjtése, szemléletformáló 

anyagok előállítása

• Fővárosi hatáskörben (hivatal, tulajdonában 

lévő cégek) az atipikus foglalkoztatás 

növelését célzó szakmai támogató 

tevékenység (információ, workshopok stb.)

BVK

4.2. Vállalkozóvá 
válás, 
önfoglalkoztatás 
támogatása

Felsőoktatási 
intézményekkel való 

együttműködés

• Programok, kampányok kezdeményezése,

és szakmai támogatása a vállalkozóvá válás 

ösztönzése céljából
BVK

4.3. Egészségügyi, 
rekreációs 
szolgáltatások 
fejlesztése

Zöld- és rekreációs 
infrastruktúra 

fejlesztése

• Zöldhálózat Fejlesztési és Fenntartási

Stratégia és Akcióterv (elkészítés: 2019) 

alapján fővárosi zöld-és rekreációs területek 

bővítése, fejlesztése, valamint fejlesztésüket 

támogató eszközök kialakítása (Zöld Alap, 
intézményi fejlesztések, TÉR-KÖZ pályázati 

keret biztosítása a kerületi projektek 

számára stb.)

BFÖ/BFFH, Főkert

Budapest Európa 
Sportfővárosa 2019 

programsorozat

• A 2019-ben zajló programsorozat nagy

hangsúlyt fektet az egészségtudatos 

életmóddal kapcsolatos szemléletformálásra 

a közösségi, lakosságot célzó 

sportrendezvények megrendezésén 

keresztül

BFÖ/BFFH, BVA

4.6. Munkavállalói 
képzések és 
kompetenciafejles 
ztések

Belső munkahelyi 
képzések

• A hivatal és a fővárosi tulajdonban lévő

vállalatok belső munkahelyi képzései, 

továbbképzései

BFFH/közszolgálta 
tó vállalatok

4.7. Munkaerő 
mobilitás 
növelése lakhatási 
kezdeményezések 
támogatásával

Fővárosi Önkormányzat 
és szolgáltató vállalatai, 

valamint a kerületi 
önkormányzatok

• Munkaerőhiány kezeléséhez hozzájáruló

támogatási formák, illetve lakhatási 

lehetőségek kialakítása (szolgálati lakások)

Közszolgáltató 
vállalatok

4.9. Alacsony 
képzettségűek 
foglalkoztatásána 
k elősegítése

Fejlesztő foglalkoztatási 
programok

• Munkaképes, de jelenlegi helyzetük, 

egészségi állapotuk vagy képességeik miatt 

a nyílt munkaerőpiacon és a 

közfoglalkoztatásban elhelyezkedni nem 

képes hajléktalan, szenvedélybeteg vagy 

fogyatékossággal élő emberek 

foglalkoztatásának elősegítése 

együttműködve a potenciális foglalkoztató 

szervezetekkel.

• Egyéni tanácsadás regisztrált álláskeresők 

számára

• Speciális képzési programok kialakítása és 

megvalósítása (pl. alacsony képzettségűeket 
foglalkoztató szektorok számára)

Budapest Esély
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Intézkedés
Indikatív projekt / 
folyamatos jellegű 

tevékenység
Rövid tartalom Felelős /partnerek

• Partnerség a kerületi városrehabilitációs

programok szoft, foglalkoztatási elemeinek 

megvalósításában

5.1. Barnamezős 
gazdasági 
területek 
fejlesztésének és 
gazdaságfejleszté 
si zónák 
kialakításának 
támogatása

Barnamezős kataszter 
monitoring

• Barnamezős kataszter éves monitoringja BFFH/BFVT

Barnamezős területek 
kármentesítési 
folyamatának 
menedzselése

• A legnagyobb fővárosi tulajdonnal érintett,

kármentesítést igénylő területek (Cséry telep 

és Gázgyár) projektjeinek menedzselése
BFÖ/BFFH

5.2. Alközpontok, 
vegyes funkciójú 
kiemelt városi 
területek és 
ingatlanok 
koordinált 
fejlesztése

Előkészített fővárosi 
városfejlesztési 

projektek 
megvalósításának 

menedzselése

• Duna-partok (RAK-PART és budai rakpart

projektek) BFÖ

Kormányzati- és 
magánberuházásban 
készülő projektekkel 

kapcsolatos 
koordinációs feladatok

• A főváros területén megvalósuló

kiemelt/kormányzati fejlesztések 

városfejlesztési célokhoz való és 

területrendezési eszközökhöz való 

illeszkedésének biztosítása

BFÖ/FPH

5.3. Városi 
életminőséget és 
az 
ingatlanfejlesztés 
eket kiszolgáló 
közmű 
infrastruktúra 
biztosítása

Távhő fejlesztési 
projekcsomag

• Távhőkörzetek bővítése, nagyobb

ingatlanfejlesztésekhez kapcsolódó ellátások 

kiépítése
Főtáv

5.4. Városi épített 
környezet 
értékteremtő 
fejlesztése

Együttműködés, 
szemléletformálás

• Jó gyakorlatok megosztása,

szemléletformálás, együttműködés a 

kerületekkel: a gazdasági, értékvédelmi, 

környezeti és társadalmi szempontok 

integrált kezelésének támogatását segítő 

eszközök és akciók a fejlesztések során

BFÖ/BFFH
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6. Gazdaságfejlesztési jó példa projektek

FŐV - BVK-04 - BVK Smart Program
Projektgazda Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

Projekt időtartama 2013-tól folyamatosan

Kapcsolódó stratégiai 
intézkedés

3.1. Üzleti innováció - tudásátadás, tudásmegosztás a vállalkozások 
hatékonyságának növelése érdekében

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.

Projekt tartalmának 
összefoglalása

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 a BVK rendezvényeket (konferenciákat, 
műhelymunkákat, előadásokat, kapcsolatépítő eseményeket stb.) szervez, 
jó gyakorlatokat, vállalkozói sikertörténeteket mutat be, közösséget 
építünk, vállalkozásfejlesztési egyéni és csoportos tanácsadásokat,
mentorálást tart, valamint rendszeresen szervez startup és egyéb 
vállalkozói versenyeket, nemzetközi megjelenési lehetőséget biztosítva a 
legjobbaknak Budapest testvérvárosaival együttműködve.

A programban a BVK virtuális 3D Smart Pontot működtet, melyen keresztül 
valós időben, helyszíntől és távolságtól függetlenül és interaktívan tudnak 
bekapcsolódni az egyes rendezvényekbe azok az érdeklődők, akik 
személyesen nem tudnak részt venni.

A BVK Smart Program a „Díj az Európai
■ma Vállalkozások Ösztönzéséért" pályázat 2016-os

nemzeti fordulójának nyertese.
Commission J *

European
Enterprise Promotion

Awards
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FŐV - BVK-06 - Startup Budapest Program
Projektgazda

Projekt időtartama

Kapcsolódó stratégiai 
intézkedés

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány

2015-től folyamatosan

3.2. Startup Budapest Program

A projekttel a BVK hozzá kíván járulni Budapestnek, mint Európa és a világ 
egyik startup központjának megerősödéséhez. A Program része a 
budapesti startup ökoszisztéma (a fővárosi, kerületi, állami programok, 
magánszféra szereplői) bemutatása helyi, országos és nemzetközi szinten, 
különös tekintettel Budapest testvérvárosaira mind az ide látogató 
delegációk igényeinek megfelelően, mind a testvérvárosi rendezvényekhez 
csatlakozva. Fontos feladat a Budapest témájú jógyakorlatok 
összegyűjtése, kiváló startup-ok azonosítása, bemutatása, számukra 
megjelenési és kapcsolatépítési lehetőség biztosítása a testvérvárosok 
világszínvonalú rendezvényein. Ilyen fesztiválokra, konferenciákra 
budapesti startup delegációk szervezése.

Projekt tartalmának 
összefoglalása

A BVK kiemelt feladata a jelentős magyarországi, fővárosi innovációs 
események kísérő programjaként külföldi, a startup ökoszisztéma iránt 
érdeklődő vállalkozások és delegációk szervezése és fogadása, szakmai 
program szervezése, továbbá az együttműködés a testvérvárosokban 
működő magyarországi nagykövetségekkel, főkonzulátusokkal,
konzulátusokkal és kapcsolattartás a testvérvárosi startup ökoszisztéma 
önkormányzati vagy önkormányzatokhoz kötődő szereplőivel. A Program 
fontos része a szakmai együttműködés az állami startup programokkal, 
valamint tudástranszfer a vidéki nagyvárosok startup programjai irányában 
kapcsolattartás a fővárosi közszolgáltatást nyújtó szereplőkkel.

Startupok Éjszakája 2018. Forrás: BVK

<<^■1
r" r ’

3

VI

A Program keretén belül a BVK szervezésében 2018-ban már negyedik 
alkalommal került megrendezésre a Startupok Éjszakája. A rendezvény 
fókuszában a budapesti startup és - a regionális vezető szerepre törő - 
innovációs ökoszisztéma áll, melyet kerekasztal-beszélgetések, szakmai 
előadások, jó gyakorlatok ismertetése és izgalmas kiállítók révén jár körbe 
a program. A városvezetés startup-ökoszisztéma fejlesztését segítő 
tevékenységének köszönhetően Budapest nyerte az idén a StartUp Europe 
díjat, amellyel az Euró-pai Bizottság a legjobb, start-upokat ösztönző 
programokat díjazza.
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III-04 - Szindbád rendezvényház és coworking iroda
Projektgazda III. Kerületi Önkormányzat

Projekt időtartama 2016-tól folyamatosan

Kapcsolódó stratégiai 
intézkedés

2.4. Helyi gazdaságfejlesztés koordinációja

A Szindbád rendezvénytér és a
C7innonn közösségi iroda 2016 szeptemberében

nyílt meg. A projekt révén a kiváló nn7nwRi ionná 3 JocnncJvénuTCD adottságú, ám évek óta kihasználatlanul
álló önkormányzati tulajdonú ingatlan 
inkubációs jellegű, induló vállalkozásokat 

segítő, közösségi, kulturális hasznosítása valósult meg. A beruházás által 
mintegy 220 m2-en létrejött egy sokoldalúan használható rendezvénytér 
és egy co-working iroda, amelyhez szakmai mentorprogram, workshopok, 
tréningek kapcsolódnak.

Projekt tartalmának 
összefoglalása

A co-working iroda lehetőséget teremt a fiatal, innovatív, vállalkozói réteg 
vonzására. A közösségi iroda munkaállomásainak, szolgáltatásainak 
biztosításán túl a projekt kiemelt célja az önálló vállalkozást alapítók 
szakmai támogatása, képzések, kapcsolatépítő programok szervezése.

Co-working terület és rendezvénytér a Szinbádban. Forrás: Szinbád

Az elmúlt egy évben a közösségi irodát bérlők száma fokozatosan nőtt. A 
16 munkaállomásból 2018-ra 10-12 kerül kiadásra. Az irodát jellemzően 
saját céggel rendelkező bérlők használják, leginkább kerületi érdekeltségű 
vállalkozók. A co-working irodában a szabad munkaforma mellett az új 
közösségben kölcsönös motivációnak tekinthető a dolgozók egymás 
közötti szakmai kapcsolatteremtése, tapasztalatcseréje, tanácsadása. Ehhez 
nyújt segítséget a központ közösségi reggelik szervezésével a bérlők 
számára, vagy különböző vállalkozást segítő előadások, workshopok 
szervezésével.
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VIII-01 - H13 Inkubációs Központ
Projektgazda VIII. Kerületi Önkormányzat

Projekt időtartama 2014-től folyamatosan

Kapcsolódó stratégiai 
intézkedés

2.4. Helyi gazdaságfejlesztés koordinációja

A H13 egy Diák- és Vállalkozásfejlesztési 
Központ. Legfőbb célkitűzése a kerületben már 

— működő és az újonnan alakuló
mikrovállalkozások aktivitásának növelését is.

Projekt tartalmának 
összefoglalása

A Horánszky utca 13. alatti ház több vállalkozásfejlesztési funkciót is 
magába foglal.
- Az inkubációs program célja, hogy a H13 tudásával, infrastruktúrájával,
kapcsolati hálójával és mentoraival segítse különböző egyetemi projektek, 
induló vállalkozások fejlődését. Az inkubációs program részeként
kialakított munkaállomásokat 1+1 évig használhatják kedvezményes
feltételekkel a résztvevők. Az inkubációs programban való részvételre, 
valamint a munkaállomásokra szakmai koncepcióval, üzleti tervvel lehet 
pályázni. A program a mentorált vállalkozások számára a szakmai 
támogatáson túl kapcsolatépítési lehetőséget is kínál.
- Az intézmény találkozási pontként szolgál egyetemi közösségek számára. 
Ezt különböző programokkal, startup rendezvényekkel és vállalkozói 
networking eseményekkel teszi lehetővé.
- A H13 egy közösségi munkatér, amely egyszerre több mint 40 vállalkozó 
befogadására képes. Az ideális munkakörnyezetet kül- és beltéri irodák, 
közösségi terek és tárgyalók biztosítják.

Oktatás a H13-ban és a központ udvar felőli oldala. Forrás: H13

A Központ inkubált vállalkozásai számára a Mikrohitel Program pályázaton 
- partnerség a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvánnyal -, EU-s 
pályázati lehetőségeken, valamint kockázati tőkebefektetőkön keresztül 
biztosít forrásszerzési lehetőségeket.
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VIII-03 - A Kesztyűgyár Közösségi Ház foglalkoztatási 
programjai

VIII. Kerületi ÖnkormányzatProjektgazda

2008-tól folyamatosanProjekt időtartama

Kapcsolódó stratégiai 
intézkedés

4.9. Alacsony képzettségűek foglalkoztatásának elősegítése

GMQn
KÖZÖSSÉGI HÚZ

A Mátyás tér 15. szám alatt található Kesztyűgyár 
Közösségi Ház 2008 őszétől indította programjait a 
környékbeli és a budapesti fiatalok számára egyaránt. 
Multifunkcionális intézményként számos
tehetséggondozó programnak, előadásnak,
képzésnek, tanácsadásnak és egy internet teremnek 
ad otthont. A megvalósuló programok célja a 
közösségépítés és a helyi identitás erősítése.

A Kesztyűgyár által működtetett Fókusz Női Közösségi
Központ megnyitásával egy olyan közösségi tér jött létre, ahol az 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.

Projekt tartalmának 
összefoglalása

A Központ Józsefváros női lakosait várja elsősorban, de nyitva áll 
távolabbról érkező segítségkérőknek is. Elmondható, hogy a kliensek 
között nagy számban jelennek meg halmozottan hátrányos személyek. Az 
álláskeresők, kevés rendszeres bevétellel-, alacsony iskolai végzetséggel 
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.

Állásbörze a Kesztyűgyárban, Forrás: Kesztyűgyár
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XI-02 - Újbudai Hallgatói Startup Pályázat
Projektgazda XI. Kerületi Önkormányzat

Projekt időtartama 2015-től folyamatosan

Kapcsolódó stratégiai 
intézkedés

3.5. Innovációs ökoszisztéma nemzetközi élvonalba emelése

Újbuda Önkormányzata 2015-ben indította el a pályázatot, melynek célja az 
innovatív ötleteken alapuló startup vállalkozások létrehozásának ösztönzése 
vagy támogatása, a vállalkozói szemléletformálás, a példamutatás. Az évente 
megrendezésre kerül pályázaton 35 év alatti, a XI. kerületben campusszal, 
vagy Újbudával együttműködési megállapodással rendelkező felsőoktatási 
intézményben bármilyen tanulói jogviszonnyal rendelkező, vagy a XI. 
kerületben állandó lakcímmel bíró felsőoktatási hallgatók indulhatnak 
egyénileg vagy maximum ötfős csoportban. A kétkörös pályázat feltétele, 
hogy a hallgatói ötleteken alapuló vállalkozások a XI. kerületben jöjjenek 
létre, de kivétel nélkül mindenkitől olyan elképzelést várnak, melyet piaci 
termékekké lehet formálni. A négymillió forintos összdíjazású tendereztetés 
témájában nincs megkötés, az azonban fontos, hogy részletes pénzügyi

Projekt tartalmának 
összefoglalása

tervet is tartalmazzon.

A 2018-as pályázat nyertesei, a bírálóbizottság és a szervezők. Forrás: facebook.com/spinoffklub

I.OOOh.

A pályázatok értékelésére az ELTE, a Corvinus, a BME, illetve a Design 
Terminál, továbbá a BVK, a Demola, a Hiventures és a Fiatal Vállalkozók 
Országos Szövetségének képviselőiből alakult bírálóbizottság. A 
bírálóbizottság szempontjai: az ötlet megvalósíthatósága az odaítélendő 
összegből, az ötlet piacképessége, piaci hiánypótló szerepe, illetve 
innovativitása. Az elbírálásnál előnyt élvezhetnek azok a csapatok, amelyek 
több tudományterületről szerveződtek. A második körben öt percet kapnak 
a versenyzők a zsűri meggyőzésére, és további tíz percet vitára. Az 
önkormányzat együttműködik az Ifjúsági Vállalkozásélénkítő Közhasznú 
Egyesülettel, amely vállalja a versenyzők felkészítését a prezentációikra, 
illetve a pályázat lezárulása után is egy évig mentorálja őket.

A startup pályázathoz kapcsolódik a kerület másik fontos és példamutató 
vállalkozásfejlesztési kezdeményezése a Spin-Off Klub., A programsorozatok 
során kétféle rendezvény várja látogatókat: egyrészt sikeres vállalkozókat 
mutatnak be, másrészt olyan ismeretterjesztő, látókörbővítő előadásokkal 
színesítik a klub programjait, amelyek során a vállalkozásokhoz kapcsolódó 
tippeket, trükköket lehet elsajátítani.
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XVII-01 - Rákosmenti Vállalkozásfejlesztési Iroda fejlesztése
Projektgazda

Projekt időtartama

Kapcsolódó stratégiai 
intézkedés

Projekt tartalmának 
összefoglalása

XVII. Kerületi Önkormányzat

2017-től folyamatosan

2.4. Helyi gazdaságfejlesztés koordinációjaw RÁKOSMENTI
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI
IRODA

Az RV17 Rákosmenti Vállalkozásfejlesztési Iroda létrehozásával, a helyben 
elérhető szolgáltatásokkal, Rákosmente Önkormányzata a már működő 
vagy újonnan induló vállalkozások, vállalkozók számára kívánt segítséget 
nyújtani.

A Pesti út 80. szám alatti épületben működő iroda működésének elsődleges 
célja a rákosmenti székhellyel vagy telephellyel rendelkező, 
köztartozásmentes vállalkozások működésének elősegítése, co-working és 
inkubációs szolgáltatások, székhelyszolgáltatás, kedvezményes
önkormányzati ingatlanok bérbeadási lehetősége. A BVK-val közösen 
kamattámogatási programok is indult kerületi mikrovállalkozások számára, 
mely mentorálási tevékenységet is magában foglal.

RV17 co-working irodák, Rákosmenti Üzleti Klub eseménye. Forrás: rv17

A

W-E2WAIV 
•W 

skíEeMí:

A közösségi térként is funkcionáló iroda szervezésében megrendezésre 
kerülnek a Rákosmenti Üzleti Klub eseményei, vállalkozásfejlesztéssel, 
kapcsolatos előadások, workshopok és képzések. Az Iroda számos 
társadalmi csoport és korosztály számára szervez programokat, pld. 
kisgyermeket nevelőknek tanácsadás, középiskolások számára nyílt nap, 
időseknek vállalkozásfejlesztési tanfolyam.
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XXI-01 - Invest in Csepel
Projektgazda XXI. Kerületi Önkormányzat

Projekt időtartama 2017-től folyamatosan

Kapcsolódó stratégiai 
intézkedés

1.1 Vállalkozáshoz szükséges információk elérésének megkönnyítése

Csepel esetében az önkormányzati és/vagy 
helyi magántőke korlátozott elérhetősége

T miatt elengedhetetlen a külső, illetve a külföldi
| EB'PS L működő tőke megszólítására és Csepelre

vonzása. Az Önkormányzat célja, hogy
gazdaságpolitikájával, illetve koordinációs és menedzsment
tevékenységgel részt vállaljon ebben.

Ennek elősegítésére az Önkormányzat és a Csepeli Városfejlesztési Kft. 
létrehozta az „Invest in Csepel” programot, melynek keretében egy olyan 
online információs platform készül el, mely
- a potenciális pénzügyi és szakmai befektetők számára hasznos
csepeli vonatkozású adózási, gazdaságföldrajzi, foglakoztatás stb.
információkkal szolgál;
- egyedi igények szerint lekérdezhető térinformatikai rendszerével
üzleti célú (cégközpontnak, raktárközpontnak alkalmas) fejlesztési
földterületeket kínál;
- részben már kidolgozott konkrét befektetési projekteket ajánl;
- angol nyelven is elérhető.

Projekt tartalmának 
összefoglalása

Mindez azért fontos, mivel a magyar kapcsolatrendszerrel nem rendelkező 
befektetők részére kulcsfontosságú, hogy az Önkormányzattól hiteles 
információhoz jussanak a helyi gazdasági, társadalmi, kulturális
viszonyokról, a munkaerő-piaci adottságokról, az építési övezetekről és 
előírásokról, az infrastruktúra állapotokról, jogszabályi és adó környezetről, 
stb.
Az információs platform látványával és funkcióival a befektető
érdeklődésének felkeltését, bizalmának elnyerését szolgálná. Az innen 
elérhető - az önkormányzati ingatlanvagyont bemutató - videók, drón 
felvételek, interaktív térképek, valamint a helyi gazdasági és társadalmi 
környezetét bemutató tájékoztató anyagok, kiadványok stb. együttese arra 
ösztönözhetik a látogatókat, vagyis a potenciális külföldi és hazai 
tőkebefektetőket, hogy személyesen is felvegyék a kapcsolatot az 
önkormányzattal, illetve annak hivatalos kapcsolattartójával, aki - felmérve 
az igényeket és elvárásokat - segítséget nyújthat számukra a megfelelő 
ingatlan felkutatásában, kiválasztásában.
2018-ban a magyar és angol nyelvű leírások elkészültek. 2019-ben a 
fényképek, drónfelvétel, grafikai kivitelezés fog megvalósulni, Az
önkormányzati ingatlan adatbázis aktualizálása, potenciális befektetési 
célterületeinek véglegesítése illetve kérdőíves adatfelvétel segítségével 
magán területek adatbázisba vétele is folyamatban van. A platform 
elindítása 2019-ben várható.

35



7. Az akcióterv projektjeinek, feladatainak finanszírozási háttere

Uniós források

A korábbi akciótervekben nevesítésre kerültek azok a VEKOP pályázati konstrukciók, melyek 
közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódtak a stratégiához, s a vállalkozók, intézmények, non profit 
szervezetek és önkormányzatok projektjeinek - részben - finanszírozási lehetőséget biztosítottak. Jelen 
akcióterv időszakában a VEKOP vissza nem térítendő, és fővárosi érdekeltek számára elérhető 
gazdaságfejlesztéshez és foglalkoztatáshoz közvetlenül és közvetetten kapcsolódó kerete - az uniós 
finanszírozási forrásokat kezelő Innovációs és Technológiai Minisztérium információi szerint - teljes 
egészében lekötésre került, új felhívások megjelenése ebben a programozási ciklusban már nem 
várható. A legutolsó meghirdetett kiírás a gyakornoki programra (VEKOP-8.3.2 - 18) vonatkozott, 
ebben a konstrukciókban 2018 decemberéig nem került még sor támogatási szerződés megkötésére, a 
támogatott projektek ezért az akcióterv időszakában valósulnak majd meg. Szintén nem került sor 
támogatási szerződés megkötésére a vállalkozások megújuló energia használatával megvalósuló 
épületenergetikai fejlesztéseinek támogatására kombinált hiteltermékkel konstrukció (VEKOP-5.1.1-5- 
1 -2-16) keretében 2018 decemberéig.

A támogatott projektek megvalósításának jelentős része az akcióterv időszakában fejeződik majd be, 
köztük a kerületi önkormányzatok projektjei (szociális városrehabilitációs projektek szoft elemei; 
óvodai és bölcsődei fejlesztések a „kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” 
konstrukció keretében; egészségügyi alapellátást érintő fejlesztések) megvalósítása is áthúzódik a 
2019-2021 közötti időszakra. Az alábbi táblázatban a közvetlen jellegű vállalkozásokat, kutatás
fejlesztést és foglalkoztatást támogató - VEKOP 1., 2. és 8. prioritások alá tartozó - azon konstrukciói 
kerülnek bemutatásra, melyek keretében megvalósuló projektek az akcióterv időszakában fejeződnek 
be.

VEKOP 
prioritás

Felhívás neve és 
kódja Rövid tartalom Keretösszeg 

(regionális)
Pályázási 
időszak Lekötés /felhasználás

1

VEKOP-1.3.1- 16

Mikro-, kis- és 
középvállalkozások 
piaci 
megjelenésének 
támogatása

A vállalkozások külpiacra 
lépését kívánja elősegíteni a 
hatékony külpiaci 
marketingtevékenység 
támogatása, kiállításokon, 
vásárokon való megjelenés 
elősegítése, illetve a piaci 
versenyben való eredményes 
részvételhez szükséges tudás 
biztosítása által.

1,23 Mrd Ft
2016.05. -
2018.05.

2017.07 és 2018.12.14. között
41 fővárosi telephellyel 
rendelkező pályázó kapott 
támogatást, összesen 305, 4 
millió Ft értékben, a projektek 
összköltsége 610,7 millió Ft. A 
projektek többsége 2019-ben 
fejeződik be.

2

VEKOP-2.1.1- 15 
Vállalatok K+F+I 
tevékenységének 
támogatása

Vállalatok önállóan, vagy 
együttműködésben végzett 
kutatás-fejlesztési, illetve 
innovációs tevékenységeinek 
támogatása

19,97 Mrd
Ft

2016.01 - 
2018. 10. 
hóban 
felfüggesz 
tésre 
került

2017.07 és 2018.06.15. között 
58 fővárosi telephellyel 
rendelkező pályázó kapott 
támogatást, összesen 12,4 
milliárd Ft értékben, a 
projektek összköltsége 22,8 
milliárd Ft. A projektek 
többsége 2019-ben fejeződik 
be.
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VEKOP 
prioritás

Felhívás neve és 
kódja Rövid tartalom Keretösszeg 

(regionális)
Pályázási 
időszak Lekötés /felhasználás

2

VEKOP-2.1.7 - 15

Prototípus, termék-, 
technológia- és 
szolgáltatásfejleszté 
s

Termékfejlesztési fázisok 
támogatása: 
prototípusfejlesztés, tesztelés 
és a termék végső' 
tulajdonságainak kialakítása, 
valamint piacra vitel és azt 
megalapozó tevékenységek

10,35 Mrd
Ft

2016.05 -
2018.06.

2017.12 és 2018.10.18. között 
121 fővárosi telephellyel 
rendelkező pályázó kapott 
támogatást, összesen 6,3 
milliárd Ft értékben, a 
projektek összköltsége 10,4 
milliárd Ft. A projektek 
többsége 2019-ben fejeződik 
be.

2

VEKOP-2.2.1-16
Versenyképességi és 
Kiválósági 
Együttműködések

Nagy jelentőségű és összetett 
feladatok megoldását, több 
szakterületet érintő kutatás
fejlesztési és innovációs 
eredmények elérésének 
támogatása a szakterület 
legkiválóbb szereplőinek 
együttműködésében

2,29 Mrd Ft
2017.02 -
2018.07

2017.07.14 - és 2017.09.20. 
között 5 fővárosi telephellyel 
rendelkező pályázó kapott 
támogatást, összesen 2,2 
milliárd Ft értékben, a 
projektek összköltsége 3,0 
milliárd Ft. A projektek 2019- 
ben és 2020-ban fejeződnek 
be.

2

VEKOP-2.3.3- 15 K+I 
infrastruktúra 
megerősítése - 
nemzetköziesedés, 
hálózatosodása

Kutatási infrastruktúra 
nemzetközi 
versenyképességének 
erősítése, a nemzetközileg 
versenyképes tudás
centrumok létrejöttének 
támogatása

6,01 Mrd Ft
2016.01. -
2017.08.

2017.07-től már csak 1 projekt 
kapott támogatást, összesen a 
meghirdetés óta 24 fővárosi 
telephellyel rendelkező 
pályázó kapott támogatást, 
összesen 5,6 milliárd Ft 
értékben, a projektek 
összköltsége 5,6 milliárd Ft. A 
projektek - 2 projekt 
kivételével - 2019-2021 közötti 
fejeződnek be.

2

VEKOP-2.3.2- 16 
Stratégiai K+F 
műhelyek 
kiválósága

Állami fenntartású 
tudásbázisok K+F 
kapacitásának erősítése 4,02 Mrd Ft

2016. 07. -
2017.08.

2017.06-ban összesen 5 
fővárosi telephellyel 
rendelkező pályázó kapott 
támogatást, összesen 3,3 
milliárd Ft értékben, a 
projektek összköltsége 3,3 
milliárd Ft. A projektek 2021- 
ben fejeződnek be.

8

VEKOP-8.1.2-16 - 
Nem állami 
szervezetek és 
társadalmi 
partnerek 
munkaerőpiaci 
szolgáltatásainak 
támogatása

Munkaerőpiaci programok 
civil és nonprofit szervezetek 
által nyújtott szolgáltatásokkal 
való kiegészítésének 
támogatása 1, 0 Mrd Ft 2017.02. -

Budapesten 1 projekt nyert el 
támogatást, mely a Budapest 
Esély Nonprofit Kft. által 
valósul meg, tartalma: 
alternatív munkaerőpiaci 
szolgáltatások budapesti 
álláskeresőknek (támogatás és 
projekt összköltsége: 470 M Ft; 
megvalósítás időszaka: 
2019.01. - 2021.12.31.)

8

VEKOP-8.3.1-16 - 
Fiatalok vállalkozóvá 
válásának 
támogatása

Vállalkozásindítással, 
vállalkozásfejlesztéssel 
kapcsolatban felkészített, 
jóváhagyott üzleti tervvel 
rendelkező fiatalok által 
alapított vállalkozások 
indításának támogatása

0,51 Mrd Ft
2016.07. -
2018.03.

2017.07-től összesen 96 
fővárosi telephellyel 
rendelkező pályázó kapott 
támogatást, összesen 
251millió Ft értékben, a 
projektek összköltsége 271 
millió Ft. 48 projekt 
megvalósítása 2019-ben 
fejeződik be.
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A visszatérítendő forráskeretek

VEKOP 
prioritás

Felhívás neve 
és kódja

Rövid tartalom Tőkeprogram résztvevői keretösszeg Pályázási időszak

2

VEKOP-2.1.2-
17 Intelligens 
szakosodási 
kockázati 
tőkeprogram

A növekedési 
potenciállal bíró 
innovatív termékkel, 
vagy szolgáltatással 
rendelkező kkv-k 
expanziójának 
segítése

- ITM, mint irányító hatóság
- a Magyar Fejlesztési Bank 
(MFB) Zrt., mint az alapok 
alapját végrehajtó szervezet
- pénzügyi közvetítők, mint 
alapkezelők
- végső kedvezményezettek, 
azaz a tőkeprogram keretein 
belül támogatásra jogosult 
vállalkozások

5,49 Mrd Ft

2017.03. hótól 
meghirdetve 
(elbírálás: 2018. 
július)

Kiemelt, állami irányítású, jelenleg is futó projektek

VEKOP 
prioritás

Felhívás neve és 
kódja

Projekt neve, tartalma Keretösszeg 
(regionális)

Megvalósítás 
időszaka

Projektgazda

8

VEKOP-8.1.1-15 - 
Út a munkaerő 
piacra

Út a munkaerőpiacra / a
egyrészt személyre szabott, 
foglalkoztatást támogató eszközök 
nyújtása (pl. célzott munkaerő-piaci 
képzés, munkaerő-piaci 
szolgáltatások, a foglalkoztatás 
költségeinek átmeneti támogatása), 
másrészt az álláskeresőknek és a 
munkáltatóknak nyújtott 
szolgáltatások elérhetőségének, 
minőségének, hatékonyságának 
javítása.

17,8 Mrd Ft
2015.12.01 -
2021.10.30.

Pénzügyminisztérium

8

VEKOP-8.2.1-15 - 
Ifjúsági Garancia a 
Közép
magyarországi 
régióban

Ifjúsági Garancia a Közép
magyarországi régióban/ azon 15-25 
év közötti fiatalok számára, akik se 
nem tanulnak, se nem dolgoznak, a 
foglalkoztatási szolgálatnak 6 
hónapon (illetve később, 2018-ig 
fokozatosan csökkentve már 4 
hónapon) belül valamilyen konkrét 
lehetőséget kell felajánlani az 
elhelyezkedésre, a 
munkatapasztalat- szerzésre, vagy a 
tanulásra

5,2 Mrd Ft
2015.09.01. -
2019.10.31.

Pénzügyminisztérium

8

VEKOP-8.5.4-17 - A 
digitális munkaerő
piaci kompetenciák 
fejlesztése a Közép
Magyarországi 
Régióban

A digitális munkaerő-piaci 
kompetenciák fejlesztése a Közép
Magyarországi Régióban/a digitális 
kompetenciák fejlesztését szolgáló 
módszertani, és mérési környezet 
kialakítása, implementáció 
előkészítése

0,8 Mrd Ft
2018.01.01. -
2020.10.31.

Nemzeti Szakképzési 
és Felnőttképzési 
Hivatal
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Önkormányzati költségvetési források

Továbbra is meghatározó lesz az önkormányzatok éves költségvetésben biztosított forráskerete a 
fővárosi (Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ) 
és a kerületi (gazdaságfejlesztési szervezetek, infrastruktúrák, kezdeményezések) projektek, feladatok 
finanszírozásában.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs források 
szakpolitikailag megalapozott koordinációjáért, célszerű, hatékony és átlátható felhasználásáért felelős 
intézmény, amely versenypályázatok keretében finanszíroz értékteremtő kutatási, fejlesztési és 
innovációs programokat az innovációs alapból. Az NKFI Alap a kutatás-fejlesztés és az innováció állami 
támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló, az államháztartásról szóló törvény szerinti 
elkülönített állami pénzalap. Forrása a gazdasági társaságok által befizetett innovációs járulék, valamint 
annak költségvetési kiegészítése.

Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap (Innovációs Alap) csak a Közép-magyarországi régióra 
korlátozott kiírásai (GINOP tükörpályázatok)

Felhívás neve és kódja Projekt neve, tartalma Keretösszeg Pályázási időszak

2018-1.1.2-KFI

Kis-, közép-, és nagyvállalatok KFI 
tevékenységének támogatása

Kísérleti fejlesztések támogatása, alkalmazott 
(ipari) kutatás, eszközbeszerzés 20 Mrd Ft 2018.01 - 2018.05.

2018-1.1.1-MKI

mikro- és kisvállalkozások 
innovációs tevékenységének 
támogatása

Innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások 
létrehozását célzó projektek támogatása 10 Mrd Ft 2018.01. - 2018.03

Egyéb, országos szintű pályázati kiírások:

Felhívás neve és kódja Projekt neve, tartalma Keretösszeg Pályázási időszak

2018-1.3.1-VKE

Versenyképességi és kiválósági 
együttműködések

Széleskörű ipari, egyetemi és kutatóintézeti 
együttműködésben végzett, ipari igényeket 
megvalósító, ipari konzorciumvezető által 
irányított, részben felülről (top-down) felépített 
és koordinált kutatás-fejlesztési és innovációs (a 
továbbiakban: KFI) projektek támogatása

26 Mrd Ft
2018.01 -
2018.02.28

2018.1.2.1-NKP

Nemzeti kiválósági program

Széleskörű egyetemi, kutatóintézeti és ipari 
együttműködésben végzett nagy horderejű 
interdiszciplináris tudományos és technológiai 
kihívásokat célzó kutatási tevékenység 
támogatása 5 Mrd Ft

2018.01 -
2018.02.28

(5 alprogram)
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A fentieken túl rendszeresen megjelenő pályázati tématerületek, melyek elérhetőek a fővárosi 
érdekeltek számára is:

- EUREKA programban való magyar részvétel támogatása
- Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések támogatása
- Nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási témapályázatok
- Hazai intézmények bekapcsolódásának támogatása nemzetközi projektekbe (ECSEL, EUREKA, 

Horizont2020)
- Rásegítő keret a hazai vállalatok Horizont 2020 KKV fejlesztési eszköz pályázatokon való 

szereplésének támogatására
- Kutatói pályázatok

A következő időszak legfontosabb változása, hogy nagyobb hangsúly helyeződik a vállalkozói 
innovációra és az Innovációs Alap a továbbiakban csak a gazdasági szervezetek piacvezérelt innovációs 
projektjeit fogja finanszírozni, míg ettől függetlenül létrejön egy Tudománypolitikai Alap, mely a 
németországi Max Planck intézetek modelljét követve, nem projekt-alapú finanszírozással biztosítja a 
hosszú távú kutatások - elsősorban alapkutatások - finanszírozását. Cél az erősségek fókuszálása, a 
specializáció és az együttműködések erősítése, valamint a párhuzamosságok megszűntetése is 
(beleértve az akadémiai és egyetemi tevékenységeket, illetve az egyetemi kutatások megerősítését).

KKV-k finanszírozása

Az innovatív vállalkozások számára elérhető, visszatérítendő pénzügyi eszközök köre folyamatosan 
bővülő tendenciát mutat: pl. Széchenyi Tőkealap-kezelő (Irinyi Kockázati Tőkealap), mely kifejezetten 
az érett, termelő vállalkozásokat célozza, vagy ilyen az induló vállalkozásokat támogató Hiventures. 
Ugyanakkor megállapítható, hogy a vállalkozások nagyobb körét érintően a kedvező feltételek mellett 
kínált hiteltermékek - az MNB Növekedési Hitelprogramjának kivezetését követően - a budapesti 
fejlesztéseket tervező vállalkozások számára szűkebb körben érhető el. A kedvezményes hitel- és 
tőketermékek közül a következők érhetők el Budapesten a vállalkozások számára:

• Széchenyi Kártya Program: Állami garanciavállalás és kamattámogatás mellett elérhető 

hiteltermékek. A folyószámlahitel rendkívül rugalmas feltételek és kedvező kamat mellett érhető el, 
a beruházási hitel azonban kevésbé népszerű. Lehetőséget biztosít az uniós támogatások melletti 
finanszírozásra is (kettős finanszírozás problémája nem áll fenn), így alkalmas eszköz támogatott 
projektek előfinanszírozására és önerőfinanszírozásra.

• Eximbank (Exportélénkítési Hitelprogram): Jellemzően nagyobb, exportpiacon már jelenlévő 
vállalkozások számára nyújt kedvezményes hitellehetőséget, a KKV-k aránya minimális, jellemzően 
közepes vagy annál nagyobb méretű vállalkozások kaphatnak forrást. Az átlagos ügylet 350 millió 
forint, belföldre irányuló tevékenység nem finanszírozható.

• MFB hiteltermékei (Vállalkozás-finanszírozás 2020, Start program): Éven túli beruházási hitel illetve 

zárt végű pénzügyi lízing. Az MFB program kamatszintje közel van a piaci kamathoz, exporttal 
kapcsolatos tevékenységhez nem használható.

• Országos/ Budapest Mikrohitel Program: Legfeljebb 10 milliós összegben, nulla százalékos önerő 
mellett elérhető klasszikus mikrohitel kezdő, induló vállalkozások számára.

• Tőkealapok az Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt. és a Hiventures alapkezelő közvetítésében: a 
visszacsorgó forrásokból indított SZTA alapok (Irinyi Kockázati Tőkealap, Kárpát-medencei 
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Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap) valamint a hazai forrásból megjelent GINOP kiírások 
(Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon Tőkeprogramot KMR-re sikerült kiterjeszteni MFB 
forrásból: 20 milliárd forint áll rendelkezésre a régióban, amely az MFB Invest tulajdonában álló 
Hiventures közvetítésében érhető el). Elérhető továbbá VEKOP forrásból az ún. Intelligens 
Szakosodási Tőkeprogramhoz kapcsolódóan 6 milliárd forint.

A kedvezményes hiteltermékek szűk körben az igazán kicsi, kezdő vállalkozások számára érhetők el, 
alacsony összegben (lásd Mikrohitel Program, melynek kerete nem éri el az 1 milliárd forintot, a 
nyújtható hitel pedig legfeljebb 10 millió forint) vagy elsősorban működési célra (lásd KAVOSZ 
termék). A kedvezményes, állami beavatkozás mellett nyújtott hitelek másik köre pedig jellemzően a 
már érettebb szakaszban lévő, nagyobb (közepes méretű) vállalkozások számára nyújt beruházási hitelt 
(MFB és Exim termékek).
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