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Ahogy hazánkban, úgy Budapesten is öt év óta folyamato-
san javulnak a foglalkoztatási mutatók. 
A válság hatására 740 ezer fős szintről két éven belül negyvenezer 
fővel zuhant a 15-64 éves korú foglalkoztatottak létszáma, s így 
2010-ben mindössze 701 ezren dolgoztak a fővárosiak közül. A 
csökkenés háromnegyede a férfiaknál, negyede a nőknél történt.
2010-2011-ben megállt a munkaerő-piac zsugorodása, majd 
jelentős bővülés indult, 2012-2013-ra elérve a 2008-as szin-
tet, s ezt követően 2014-2015-ben a korábbiakat messze 
meghaladó csúcsértékre emelkedett a foglalkoztatás. A múlt 
évben 793 ezer fő dolgozott a Fővárosban, közülük 417 ezer 
férfi és 376 ezer nő. Hazánk foglalkoztatás bővülésének ötö-
dét a fővárosi növekedés adta.
2015-ben a 15-64 éves korú budapesti lakosság foglalkoz-
tatási rátája 69,2, ezen belül a nőké 62,6, a férfiaké 76,6. E 
tekintetben már 2014-ben megelőztük Bécset és Ljubljanát, 

de Pozsony, Prága, Varsó és Berlin előttünk jár a közép-eu-
rópai metropoliszok közül. 
A megyék összehasonlításában Budapest – Vas megye után 
– a második legnagyobb foglalkoztatási rátával bír. A férfiak 
rátája a Fővárosban a legmagasabb, a nők esetében Vas 
megye 2015-ben átvette a vezetést. 
Az elmúlt 5 év növekedésének legnagyobb részét a felső-
fokú végzettségűek adták. Mind az ipar, mind a szolgálta-
tási ágazatok bővültek, de a növekedés 85%-a a szolgáltatási 
ágazatokban mutatható ki.
Magyarországon a nők esetében 2015-ben a versenyszférá-
ban a legnagyobb arányú javulást a szálláshely szolgáltatás 
és vendéglátás adta. Nagyon jelentős növekedést mutat a 
„Művészet, szórakoztatás, szabadidő ágazat” is, ez utóbbi 
ugyan nem tartozik hagyományosan a versenyszférába.

Szalai Piroska kuratóriumi elnök

92 ezerrel többen dolgoznak Budapesten 
2015-ben, mint öt évvel korábban
A női foglalkoztatás javulása is majdnem háromszorosa az uniós átlagnak
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Vállalkozó nők, 
női vezetők a turizmusban 
és az idegenforgalomban 
Budapesten
Vállalkozó nők, női vezetők a turizmusban és az idegenfor-
galomban Budapesten címmel rendezett konferenciát a 
BVK a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ Nonprofit 
Kft. (BFTK) társszervezésével 2016. március 7-én, hétfőn a 
Bálna Budapest központban. Tarlós István, Budapest Fővá-
ros főpolgármestere és Varga Mihály, nemzetgazdasági 
miniszter fővédnökségével rendezett konferencia célja az 
volt, hogy felhívja a figyelmet azon női vállalkozók és női 
foglalkoztatottak kiemelt szerepére, akik a Budapest gaz-
daságában emblematikus jelentőséggel bíró turizmus szek-
torban tevékenykednek. 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy a 
turizmus szektorban a női foglalkoztatás kiemelt mértékű. 
A vendéglátóipari szakszervezet becslése szerint 30%-os a 
női vezetők aránya az ágazatban, bizonyos szegmensekben, 
például az utazásszervezés, ez az arány 45%-ot is eléri. A nők 
meghatározó szerepet játszottak abban, hogy tavaly a turizmus 
rekord eredményt, körülbelül 360 milliárd forint bevételt ért el.

Tarlós István, Budapest főpolgármestere elmondta, hogy 
2015 az évtized legsikeresebb turisztikai szezonja volt, 
rekordszámú külföldi és belföldi vendég érkezett Buda-
pestre. 2010-2015 között csaknem másfélszeresével nőtt 
a külföldiek által a fővárosban eltöltött vendég éjszakák 
száma, az országos növekedés több mint 80%-át Budapest 
produkálta.

Pelczné Gáll Ildikó, az Euró-
pai Parlament alelnöke 
elmondta, hogy az Euró-
pai Unió a turizmust olyan 
kulcsfontosságú területnek 
tekinti, amely az összes 
uniós GDP 10%-át adja, és 
13 millió főt foglalkoztat. A 
szolgáltató szektor és ezen 
belül a turizmus, a szálloda- 
és vendéglátóipar fejlődése 
húzóerőként hatott a női 
munkavállalásra. 

A növekvő vendégéjszakák 
száma növeli a foglalkozta-
tottak számát is. S ezen ága-
zatainkban többségében nők 
dolgoznak, sokszor atipikus 
formában – gondoljunk csak 
a szezonális eltérésekre. Az 
ágazatban épp úgy szükség 
van a szakképzettséget nem 
igénylő munkakörök betöl-
tőire, mint a több nyelvet 
beszélő felsőfokú végzett-
ségű szakemberekre, s ezt a 
statisztikák is alátámasztják 
– mondta el Szalai Piroska, a 
BVK kuratóriumi elnöke.

A rendezvény második felében Női vezetők budapesti turisz-
tikai nevezetességek és emblematikus szervezetek élén 
címmel kerekasztal-beszélgetésre került sor, melyen Bán 
Teodóra, a BFTK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Pintér 
Katalin, a Gerbeaud Ház tulajdonos igazgatója, Sikota Krisz-
tina, a Várkert Bazár kulturális igazgatója és Magyar Vilma, a 
Budapest Underguide utazás és rendezvényszervező iroda 
társalapítója vettek részt.

Tarlós István, Budapest Főváros 
főpolgármestere

Varga Mihály, nemzetgazdasági mi-
niszter
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JÓZSEFVÁROS

Elindult a Józsefvárosi 
Mikrovállalkozások 
Kamattámogatási Programja 
Józsefvárosi székhelyű mikrovállalkozások számára nyújt 
kedvező kamatozású hiteleket a Józsefvárosi Mikrovállal-
kozások Kamattámogatási Programja, melynek indulását 
2016. január 13-án hirdette meg Kocsis Máté, a Józsefvárosi 
Önkormányzat polgármestere, és Szalai Piroska, a Buda-
pesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) kuratóriumi 
elnöke. A bejelentésre a Budapesti Vállalkozásfejlesztési 
Fórum A mikrovállalkozások szerepe Józsefváros gazdasá-
gában című konferencián került sor a H13 Diák- és Vállalko-
zásfejlesztési Központban. 

„A vállalkozások támogatását, fejlesztését megtérülő befekte-
tésnek tekintjük, ezért is csatlakoztunk a BVK programjához. 
Ezen elv szerint dolgozunk évek óta.”– mondta Kocsis Máté. 
A polgármester felidézte, hogy néhány éve létrehozták a 
H13 Diák- és Vállalkozásfejlesztési Központot az induló vál-
lalkozások támogatására, ahol rendszeresen üzleti klubo-
kat tartanak, és itt indították el korábban az álláskeresők 
vállalkozóvá válását segítő programot is, melynek köszön-
hetően már több mint 20 korábbi álláskeresőből lett vállal-
kozó.  Kocsis Máté azt is elmondta, hogy már látszanak az 
elmúlt évek eredményei és bízik benne, hogy minél több 
helyen segítséget tudnak adni a fiatal vállalkozóknak, pél-
dául a most elindult kamattámogatási programhoz hasonló 
lépésekkel.  

Szalai Piroska hangsúlyozta, hogy hazánkban a kkv-k bizto-
sítják a munkaerőpiac stabilitását, a versenyszféra foglal-
koztatottjainak 73%-a dolgozik ebben a szegmensben. A 
kkv-kon belül a mikrovállalkozások 38%-ot képviselnek, és a 
versenyszféra GDP-jének 20%-át termelik meg. A folyama-

tosan javuló magyar munkaerő piaci mutatókhoz, a kkv-k, 
azon belül a mikrovállalkozások foglalkoztatás bővülése is 
jelentősen hozzájárult. „Az elmúlt öt évben a foglalkoztatottak 
létszáma a fővárosban százezer fővel emelkedett, így 2015 III. 
negyedévében elérte a 800 000 főt. A hazai alkalmazottak közül 
minden nyolcadiknak budapesti kkv ad munkát” – mondta el a 
BVK kuratóriumi elnöke.  

A meghirdetett programban azok a józsefvárosi székhe-
lyű, életképes üzleti tervvel rendelkező mikrovállalkozá-
sok vehetnek részt, melyeknek az összes foglalkoztatotti 
létszáma 10 főnél kevesebb, valamint az előző éves nettó 
árbevétele vagy mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 mil-
lió eurót.

Valamennyi kölcsön rendkívül kedvező, akár évi 2,9 %-os 
kamat mellett, plusz költségek nélkül, 3-10 év futamidőre, 
forgóeszköz vásárlás és beruházás esetén maximum 10 
mFt-ig, visszatöltődő hitelkeret esetén maximum 7,5 mFt-ig, 
ingatlanbiztosíték mellett vehető igénybe. A józsefvárosi 
női, illetve a fiatal mikrovállalkozások 2,4%-os kamat mel-
lett juthatnak a hitelhez. 

Részletek a www.bvk.hu oldalon. Érdeklődés, valamint 
hitelkonzultációra időpont egyeztetés a +36 1 269 6869 
telefonszámon vagy a mikrohitel@bvk.hu e-mail címen, 
illetve a H13 Központban (www.h13.hu).
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KÜLFÖLD

Nemzetközi befektetők előtt 
mutatkozhattak be a 3. BESMART 
startup verseny győztesei

Nemzetközi befektetők előtt mutatkozhattak be Tel-Aviv-
ban a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány és 
Magyarország Tel-avivi Nagykövetsége által meghirdetett 
3. BE SMART startup verseny díjazottai. A díjakat dr. Bagdy 
Gábor Budapest Főváros főpolgármester-helyettese adta át 
2016. március 10-én a BVK székházában.  

A versenyre olyan innovatív feltörekvő vállalkozások jelent-
kezhettek, amelyek a piacra lépés fázisán már túl vannak, 
vagy legalább prototípussal rendelkeznek. A kiválasztás 
első fordulójában a jelentkezők feladata egy magyar-angol 

kétnyelvű pályázat elkészítése volt, a második fordulóba 
jutottak pedig angol nyelvű pitch-ek keretében mutatták be 
vállalkozásukat a szakértői zsűri előtt, melynek tagjai Szalai 
Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke, Mészáros Mónika, a BVK 
nemzetközi projektszakértője, Tristan Azbej, Magyarország 
Tel Aviv-i Nagykövetségének attaséja és Ed Frank, az Axis 
Innovation alapítója voltak.

A zsűri a meghallgatások után három ígéretes magyar start-
upot választott ki: a vezeték nélkül tölthető, e-papír alapú 
karkötőt fejlesztő L!ber8 Technologies-t, a bitcoin alapú 
fizetési rendszert kínáló COinPay-t, és a mobil azonosítási 
technológiát kidolgozó GrantedByMe-t. A zsűri különdí-
ját kapta kiemelkedő szociális innovációs megoldásáért a 
sérült és egészséges gyerekek által közösen használható 
játszótereket tervező MagikMe vállalkozás. 

A nyertes startupok 2016. március 13-17. között Tel-Aviv-
ban részt vettek a Magyarország Tel Aviv-i Nagykövetsége 
által szervezett B2B befektetői és üzleti találkozókon, vala-
mint – egyedüli külföldi bemutatkozóként – az Axis Tel Aviv 
2016 rendezvényen, mely a vezető izraeli startupok, a nem-
zetközi befektetők és a tel-avivi üzleti élet kulcsszereplőinek 
találkozója.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 

Innovatív vállalkozásfejlesztés és mikrofinanszírozás 
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány az egyetlen 
olyan szervezet, amelyet a Főváros Közgyűlése a budapesti 
mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztése céljából hozott 
létre 1993-ban. 

Küldetésünknek tekintjük hozzájárulni a budapesti, életképes, 
régebb óta működő vagy nemrég indult vállalkozások piaci igé-
nyeknek megfelelő módon történő fejlődéséhez, bővüléséhez, 

ezáltal a fővárosi munkahelyek megtartásához és újak létreho-
zásához, így Budapest gazdaságának élénkítéséhez. 

A Közalapítvány azon kevés európai vállalkozásfejlesztési 
szervezet egyike, amely egyszemélyben nyújt kisösszegű (10 
millió Ft alatti) pénzügyi szolgáltatásokat mikrovállalkozá-
soknak és nem pénzügyi, üzletfejlesztési szolgáltatásokat a 
mikro-, kis- és középvállalkozásoknak.

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány | 1072 Budapest, Rákóczi út 18. | www. bvk.hu | +36 1 269 6869 | info@bvk.hu


