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  Budapest Bank Zrt. – „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány 

 

A program időtartama: 1991 áprilisa óta folyamatosan 

 

A programra fordított támogatás a pályázat benyújtásáig: 

 Pénzben: 760.500.000 Ft 

 Szervezési költség: 7 fő, összesen átlagosan 116 óra/hó/fő 

A program előzményei: 

A Budapest Bank 1991-ben 100 millió forintos alaptőkével hozta létre a „Budapest Bank Budapestért" 

Alapítványt azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a fővárosi civil társadalom fejlődéséhez, szellemi és 

kulturális értékeinek megőrzéséhez és gyarapításához, valamint a város épített és természeti 

értékeinek megóvásához. A támogatásra olyan magánszemélyek és többnyire nonprofit szervezetek 

pályázhatnak, akik az alapítvány által kitűzött célok érdekében tevékenykednek. 

A program célja: 

Budapest szellemi és kulturális életének gyarapítása, épített és természeti értékeinek védelme, a 

fővárosi lakosok egészségének megőrzése, a fogyatékkal élők és a hátrányos helyzetűek támogatása 

évről-évre hatalmas összegeket emészt fel, mindemellett forráshiány miatt számos jó cél támogatás 

nélkül marad.  

Az alapítvány célja, hogy hosszú távon hozzájáruljon Budapest fejlődéséhez olyan magánszemélyek 

és non-profit szervezetek támogatásával, amelyek az alábbi területeken tevékenykednek:  

 a főváros szellemi, művészeti és kulturális életének gyarapítása, védelme 

 az épített és természeti környezet védelme 

 a műemlékek és a kulturális örökség megőrzése 

 egy egészségesebb Budapest megteremtése 

 a humán szolgáltatások javítása és az esélyegyenlőség megteremtése. 

Illeszkedés a vállalat támogatási stratégiájába: 

 A Budapest Bank CSR stratégiájában kiemelt figyelmet fordít 

arra, hogy a civil társadalom aktív részesévé váljon, és 

felelős vállalatként segítséget nyújtson a társadalmi 

problémák kezelésében. Ennek egyik elemeként a bank 

komplex támogatási rendszert alakított ki: saját 

alapítványain valamint elismert közcélú szervezetekkel való 

A program a MAF Társadalmi Befektetések Díj 2015-ös pályázatán SENIOR Különdíjat kapott. 
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együttműködései keretében szerepet vállal a pénzügyi kultúra fejlesztésében, a közösségi értékek 

megőrzésében és az esélyegyenlőség előmozdításában. A kultúra, a szellemi élet, az oktatás és a 

szociálisan hátrányos helyzetűek támogatásában van kiemelkedő szerepe a „Budapest Bank 

Budapestért" Alapítványnak, amely már 24 éve támogatja az e célokért dolgozó fővárosi 

szervezeteket. 

A program leírása: 

A pályázati felhívásra vissza nem térítendő támogatásért 

folyamodhatnak azok a magánszemélyek és non-profit 

szervezetek, amelyek a főváros szellemi, művészeti és 

kulturális életének, az épített és természeti környezet 

védelmének, a műemlékek és a kulturális örökség 

megőrzésének, valamint egy egészségesebb Budapest 

megteremtésének érdekében tevékenykednek. A nyertes 

pályázatokat a kuratórium választja ki azok közül, akik a 

nyilvánosan megjelenő felhívás alapján a kiírás követelményeinek megfelelő pályázatot nyújtanak be. 

A pályázók támogatásának fedezete az alapítvány alaptőkéjének a hozadéka, a Budapest Bank 

rendszeres támogatása, illetve az alapítványhoz érkező adományok. A vissza nem térítendő, 

egyösszegű támogatás elszámolás-köteles. 

Innovativitás: 

Ez az egyetlen olyan, Budapestért működő non-profit szervezet, amely nemcsak egy-egy fontos 

társadalmi ügy felkarolásával, hanem a fővárosi lakosok életkörülményeit alapvetően befolyásoló 

területeken (pl. egészségmegőrzés, a fogyatékkal élők, a hátrányos helyzetű rétegek segítése, az 

épített és kulturális örökség védelme, illetve művészeti- és szellemi élet) tevékenykedő 

magánszemélyek, civil szervezetek támogatásával segíti elő a főváros fejlődését. 

Az alapítvány komplex pályázati rendszert működtet, amellyel a különböző területeken tevékenykedő 

magánszemélyeknek és civil szervezeteknek segít, hogy megvalósítsák azokat a jelentős társadalmi 

hatással járó kezdeményezéseiket, amelyek hozzájárulnak a fővárosban élők életkörülményeinek 

javításához. 

Partnerség: 

A célok minél hatékonyabb megvalósítása érdekében az alapítvány a kezdetektől fogva szorosan 

együttműködött a Fővárosi Önkormányzattal. Az Önkormányzat 1993-1999 között közszolgáltatási 

szerződés keretében támogatta az alapítványt azzal a szándékkal, hogy az együttműködés révén 

segítse azokat a civil kezdeményezéseket, amelyeket a főváros fejlődése szempontjából fontosnak 

tartott. A mindenkori főpolgármester a kuratórium elnökeként hozzájárult az alapítvány munkájához. 

A közös célok és az Alapítvány elismertségének köszönhetően 2003-tól 2012-ig négy fővárosi 

közművállalat - Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., Budapesti Távhőszolgáltató Zrt., Fővárosi 

Vízművek Zrt., Fővárosi Csatornázási Zrt. - kapcsolódott be az Alapítvány pénzügyi támogatási 

rendszerébe, segítve a pályázók támogatását. Az alapítvány az adott közművállalat profiljának 

megfelelően használta fel a támogatást, részt vett az érintett rendezvényeken, ezáltal is nyomon 

követve a pályázók e vonatkozású munkáját. 
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Eredmény, hatás: 

Társadalmi szinten: 

Az alapítvány megalapítása óta 3065 pályázót részesített összesen több 

mint 760,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásban, azonban a 

támogatott programok által elért személyek köre ennél jóval bővebb. Az 

eddig megvalósított programok a főváros lakosainak egészségmegőrzését 

szolgálják, a hátrányos helyzetű gyermekek sportolási lehetőségeit 

bővítik, a kulturális örökség megőrzését, valamint az alkotó-és előadó-

művészeti ágak, az oktatás színvonalának emelését segítik. A pályázatok 

elbírálása során a kuratórium a kezdeményezések társadalmi hatását és 

fenntarthatóságát is vizsgálja, előnyben részesítve azokat a pályázatokat, 

amelyek hosszú távon és minél több embert elérve járulnak hozzá a fővárosi életminőség javításához. 

Vállalati szinten: 

Az alapítvány hosszú múltra visszatekintő működése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a bank és az 

alapítvány érintettjei (ügyfelek, civil partnerek és a budapesti lakosok) a helyi társadalmi ügyek iránt 

elkötelezett, és azok megoldásában aktív szerepet vállaló vállalatként tekintetnek a Budapest Bankra. 

Kommunikáció: 

A Budapest Bank honlapján az alapítványnak külön oldala van a 

http://www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php címen, ahol az aktuális pályázati 

felhívás, illetve a részletes tájékoztató anyagok mellett elérhetővé tesszük az eredményhirdetéseken 

készült hivatalos fotókat is. Az eredményhirdetésről sajtóközlemény formájában tájékoztatjuk a 

média képviselőit. Az alapítvány munkájáról beszámolunk CSR jelentésünkben és CSR témájú 

sajtókommunikációnkban is. A médianyilvánosság lehetőséget biztosít a potenciális pályázóknak arra, 

hogy megismerjék az alapítvány tevékenységét, és támogatási igény esetén kapcsolatot 

teremthessenek az alapítvány képviselőivel. 

Információk: 

 Az alapítvány tevékenységének leírása: 

http://www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php  

 Az alapítvány 2014. és 2015. I. félévi nyertesei:  

http://www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest-2014-1-e.php 

http://www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest-2015-1-e.php  

  

http://www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest-2014-1-e.php



