
   
 

Az „Újra nyitva Budapest” elnevezésű fogyasztásösztönző 
program pályázati útmutatója 

 
 
 

1. A pályázat általános bemutatása:  
Az újranyitást követően a vállalkozásoknak számos, a pandémia okozta piaci kihívással kell 
megküzdeniük. Míg az ország fővároson kívüli részében átlagosan a foglalkoztatottaknak csak 
a 34%-a dolgozik a piaci alapú szolgáltatószektorban, és ott is elsősorban belföldi vendégeket 
kiszolgálva, Budapesten a munkavállalók 62%-ának a megélhetése függ ettől a szektortól. A 
fővárosi vendéglátás ráadásul jelentős részben a várhatóan még hónapokig akadozó külföldi 
turizmusra optimalizálta működését. A nyári időszakra jellemző hullámzó forgalom pedig 
további sokkot jelenthet az eddig túlélő vállalkozók számára. A külföldi vendégek hiányában a 
szektoron belül a magasabb minőségű, egyben magasabb árszínvonalú melegkonyhás 
vendéglátóipari egységek esetében várhatóak a legnagyobb nehézségek. Ezt a helyzetet az 
érintett kisvállalkozók, akik már a tartalékaikat legtöbb esetben felélték, nagyon nehezen 
tudják megoldani. Erre a válsághelyzetre reagál a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) 
több elemből álló fogyasztásélénkítő programja. A kezdeményezés egyik legfontosabb eleme 
az idén tavasszal bejelentett Szolidaritási Alap, amelyből 50 millió forintnyi induló keret kerül 
ezen pályázati felhívás keretében elköltésre a fővárosi vendéglátás forgalmában tapasztalható 
kritikus hullámzás kiegyenlítésének támogatására. A program keretében Budapest 
közigazgatási területén belül működő, legalább 10 fő leültetésére alkalmas melegkonyhás 
vendéglátóhelyek pályázhatnak olyan 10-50 fős csoportok vendéglátására, akik a pandémia 
mindennapjaiban hősiesen helytálltak az ország működésének fenntartása érdekében. Az 
induló keretből 10 ezer fő egyszeri 5 ezer forintos vendéglátóipari fogyasztását tudja fedezi a 
BKIK. 
 

2. A pályázók köre:  
 
A pályázaton budapesti telephelyen működő, az ide vonatkozó törvény szerint mikro, kis- vagy 
középvállalkozási besorolású vállalkozás által működtetett vendéglátóipari egységek 
indulhatnak. A pályázó vállalkozásnak élő adószámmal, továbbá rendezett adóhatósági és 
gazdasági kamarai regisztrációval kell rendelkeznie. A pályázó vendéglátóipari egységnek a 
vendégek leülését biztosító helyszínnel és működő melegkonyhával kell rendelkezni.  
 
Az éttermek olyan minimum 10, maximum 50 fős budapesti csoportokkal tudnak együtt 
pályázni, akik az elmúlt 1,5 év pandémiás időszakában a társadalom érdekében a legnagyobb 
terhet viselték (például az egészségügyi dolgozók, rendfenntartók, pedagógusok, 
tömegközlekedés dolgozói, áruszállítók, ügyfélszolgálati munkatársak, nyitva lévő 
kereskedelmi egységek dolgozói stb.). 
 
Az éttermek a pályázatot a programból támogatható csoportokkal közösen kidolgozva tudják 
beadni. A pályázói oldal jogi szereplői a vendéglők, mint a gazdasági kamarai rendszerben 
regisztrált vállalkozások lesznek, a közösségek pedig az éttermekkel lesznek jogviszonyban 
magánszemélyekként. 



   
 

3. A pályázat benyújtásának menete:  
Pályázatot 2021. június 21. 12:00 órától lehet benyújtani a http://ujranyitvabp.bkik.hu oldalon 
található pályázati adatlapot kitöltve.  
A vállalkozók konkrét, előre megadott feltételekkel, megvalósítani tervezett eseményekkel 
pályázhatnak. A pályázatból nyújtott támogatásból előre megadott menü vagy á la carte 
fogyasztás finanszírozható. Alkoholos italok elszámolása a pályázat keretéből nem lehetséges! 
A kitöltött pályázati adatlapot ki kell nyomtatni, majd a vállalkozás képviseleti joggal 
rendelkező vezetőjével és a vendégül látott csoport által kijelölt pályázati kapcsolattartó által 
aláírt adatlap beszkennelt változatát el kell küldeni az ujranyitvabp@bkik.hu email címre. A 
beküldött pályázati adatlap utólagos javítására, hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat 
eredményéről a pályázót minden esetben e-mailben értesítjük.  
 
 

4. A pályázati projektek kiválasztása és értékelése  
A forrás elosztása heti ütemezésben történik. A beérkezett pályázatoknál első körben a 
kötelező feltételek teljesülését ellenőrzi a bírálóbizottság:  
- a rendezett adóhatósági és gazdasági kamarai jogi és pénzügyi háttér  
- mikro-, kis- és középvállalkozói méretnek történő megfelelés  
- csak budapesti telephelyű vendéglátó ipari egységek nyújthatnak be pályázatot  
- a vendégül látott csoport összetétele megfelel-e a kiírási szempontnak  
A kötelező feltételeknek megfelelő pályázatok közül a bírálóbizottság az alábbi szempontok 
szerint választja ki a támogatásban részesülőket:  
- forgalom-visszaesés minél magasabb mértéke  
- a vendégül látott csoport összetétele  
- az adott vállalkozás nyert-e már másik pályázatával #újranyitvaBP programban 
- a döntőbizottság által fontosnak tartott gazdaságfejlesztési szempontok érvényesülése (pl.: 
a források minél egyenletesebb területi elosztása Budapesten belül)  
- a pályázó önkéntes gazdasági kamarai tagsági jogviszonya előnyt jelent  
Egy vendéglátóipari egység más-más csoporttal együtt több pályázatot is benyújthat, és a 
rendelkezésre álló források és a pályázatok számának függvényében akár több csoport 
rendezvényének megtartását is elnyerheti. Egy csoport több vendéglátóipari egységgel 
közösen is pályázhat, de csak egy rendezvényük lehet nyertes.  
A bírálóbizottság döntéséről a pályázót minden esetben írásban tájékoztatjuk. A 
bírálóbizottság döntése ellen fellebbezésre nincs lehetőség, ugyanakkor a nem nyertes pályázó 
újabb pályázatot benyújthat. 
 

5. A nyertes pályázókra vonatkozó kötelezettségek:  
A BKIK a nyertes vállalkozásokkal támogatási szerződést köt, melyben a pályázó vállalja:  

- a támogatási szerződés az eredmény közlésétől számított 10 napon belül történő megkötése, 
- a vendégül látott csoport számára a nyertes pályázó – a szerződés megkötésétől számított 30 

napon belül - a beküldött pályázati adatlapban foglaltak szerint tartja meg a támogatásból 
megvalósuló eseményt; 

- a megpályázott esemény befejezésétől számított 10 napon belül a nyertes pályázó a vendégül 
látott csoport által készített, és általuk átadott fénykép/video felvételeket saját honlapjára, 
illetve a közösségi média felületeire (Facebook, Instagram, TikTok stb.) felteszi,  



   
 

- nyertes pályázó a megpályázott esemény befejezésétől számított 10 napon belül az 
ujranyitvabp@bkik.hu e-mail címre megküldi az elszámoláshoz szükséges bizonylatokat: 

o aláírt jelenléti ív, 
o a fogyasztásról szóló tételes számla vagy nyugta,  
o az eseményen a csoportról készített jó minőségű kép, 

A támogatásból megvalósuló eseményen a vendégül látottak úgy vehetnek csak részt, hogy az 
eseményen készülő jelenléti ívet a szükséges adataikkal kitöltik és aláírják. A pályázó és a 
vendégül látott csoport tagjai, a pályázati adatlap megküldésével automatikusan 
hozzájárulnak, hogy a támogatásból megvalósuló eseményen készült fotó(k)at a BKIK 
felhasználhassa, és a közösségi oldalain megoszthassa. (pl.: bkik.hu, Facebook, stb.)  
 

6. A pályázat finanszírozása 
Az elnyert támogatás utófinanszírozással támogatási szerződés keretében kerül kifizetésre a 
nyertes pályázónak.  
Nyertes pályázó a megpályázott esemény befejezésétől számított 10 napon belül az 
ujranyitvabp@bkik.hu e-mail címre megküldi az elszámoláshoz szükséges bizonylatokat: 

o aláírt jelenléti ív, 
o a fogyasztásról szóló tételes számla vagy nyugta,  
o az eseményen a csoportról készített jó minőségű kép, 

Valamennyi az elszámoláshoz szükséges bizonylat beérkezését követően a Budapesti 
Kereskedelmi és Iparkamara, mint Támogató 10 munkanapon belül az elnyert támogatási 
összeget átutalja a nyertes pályázónak. 
A támogatás összege a vendéglátóipari vállalkozások számára egyéb bevétel kategóriát fog 
képezni, mely a társasági/vállalkozói nyereségadó alapjukba számít bele. 
 

7. Etikai szabályzat  
A BKIK a pályázat kiírójaként kiemelten fontosnak tartja a tisztességes versenyt, az etikus, 
elvárható magatartást a pályázat minden résztvevőjétől. Az etikus és tisztességes magatartás 
a teljes pályázati időszak alatt elvárt. A BKIK a támogatás célszerűsége érdekében a kapcsolódó 
adminisztrációt, és a beépített ellenőrzéseket a minimálisra igyekezett szabni, miközben 
bízunk abban, hogy a pályázat elején megfogalmazott közös cél érdekében mindenki 
maximálisan etikus magatartást folytat a pályázattal kapcsolatban.  
 

8. Egyéb  
Egyéb kérdés esetén állunk rendelkezésre a következő elérhetőségeken: 
Balogh-Farkas Csenge  
e-mail: ujranyitvabp@bkik.hu 
telefon: +36 30 260 2737 


