
 

 

 

 

A Társaság a Mötv. 23. § (4) bekezdés 15. és 16. pontjában foglaltak szerint kötelező közfeladatok 

körében egyes gazdaságszervezéssel és – fejlesztéssel, turizmussal kapcsolatos, valamint az 

Önkormányzat országos szerepkörével összefüggő kulturális szolgáltatási feladatokat lát el, továbbá az 

SzMSz 1. melléklet 15. pontjában foglaltak szerint a Fővárosi Önkormányzat önként vállalt közfeladatai 

körében ellátja a fővárosi városimázs, városarculati és közcélú tájékoztatási feladatokat, alábbiak 

szerint részletezve. 

 

A) A Kft. a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény 76. § (2) bekezdés a) és e) pontjában foglaltak szerint részt vesz az 

iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és 

életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtésére, valamint a helyi 

társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének segítésére 

irányuló közszolgáltatás nyújtásában, melyhez kapcsolódó feladatai különösen: 

1. Budapesthez kapcsolódó kulturális projektek megvalósításának koordinálása, 

irányítása, felügyelete; 

2. a fővároshoz kapcsolódó kulturális projekteket népszerűsítő kampányok, 

rendezvények, kiállítások, fórumok, kampányok, workshop-ok lebonyolítása, 

irányítása, koordinálása; 

3. kulturális projektekkel kapcsolatos szakmai anyagok és prezentációk elkészítése; 

4. közszolgálati funkciókhoz kapcsolódó kreatív és ötletpályázatok megvalósítása; 

5. közösségi tér kialakítása és fenntartása induló kulturális és kreatívipari, innovatív 

vállalkozások számára; 

6. társadalmi-, lakossági egyeztetések irányítása, koordinálása; 

7. Budapesttel kapcsolatos kutatások, stratégiai elemzések, fejlesztési tervek elkészítése 

8. Budapest közszolgálati funkcióihoz kapcsolódó konferenciák, rendezvények 

szervezése.  

 

B) A Kft. az SZMSZ 1. melléklet 15. pontjában foglaltak szerint az önként vállalt közfeladatok 

körében ellátja a fővárosi városimázs, városarculati és közcélú tájékoztatási feladatokat, ezen 

belül különösen:  

9. teljes Budapest arculatkészítés (Budapest logo, kézikönyv, szlogenek kidolgozása), 

arculati elemek elhelyezése, közterületi megjelentetése; 

10. az új arculathoz illeszkedő, a cég tevékenységét, programjait, felhívásait, közösségi 

kezdeményezéseit bemutató honlap létrehozása, üzemeltetése; 

11. kapcsolattartás és koordináció Budapest arculatát formáló cégekkel, intézményekkel; 

12. városarculati elemek megjelentetése minden olyan kiemelt, egyedi fővárosi vagy 

állami szervezésű kulturális, turisztikai és szabadidős eseményen, ünnepen, amelynek 

során Budapest Főváros népszerűsítése szükséges. 

 

 



 

 

 

 

 

C) A Kft. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 66. § a) és c) 

pontjában foglaltak szerint - együttműködve az Önkormányzat turisztikai és idegenforgalmi 

feladatait ellátó gazdálkodó szervezeteivel - összehangolja az idegenforgalom területi érdekeit 

az országos érdekekkel, gondoskodik az idegenforgalmi értékek feltárásáról, bemutatásáról, 

propagálásáról, valamint összehangolja az idegenforgalom helyi fejlesztését, és elemzi a 

terület idegenforgalmának alakulását, ezen belül különösen: 

 

1. népszerűsítő kampányok, rendezvények, kiállítások, fórumok, workshop-ok irányítása, 

koordinálása; 

2. meglévő, a fővároshoz kapcsolódó kampányok koordinálása, valamint azok további 

népszerűsítése; 

3. közreműködés a turisztikai vonzerővel bíró hazai és nemzetközi programokon történő 

városarculat megjelenése érdekében; 

4. elemzi a terület idegenforgalmának alakulását. 

 

D)  A Kft. a Mötv. 23.§ (4) bekezdés 15. pontjában foglaltak szerinti gazdaságszervezési és –

fejlesztési feladataival kapcsolatban közreműködik az induló kreatívipari vállalkozások számára 

a támogató környezet megteremtésében (együttműködési lehetőségek felkutatása, közösségi 

tervezés, tanácsadás, közösségi programok kialakítása, induló vállalkozások más gazdasági 

szereplőkkel történő összekötése, közös felület kialakítása, budapest területén üresen álló 

helyiségek, üzletek, telkek közösségi célú hasznosítására vonatkozó kezdeményezések 

támogatása, illetve megvalósítása). 

 


