
  

                                              Budapest Brand Nonprofit Zrt. 

                                                                        Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 9-11. 
 

 

Budapest Brand Nonprofit Zrt. nyilvános kiadványai 

 

1. a közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei :  

 - Budapest City Map (negyedéves),   

 - Budapest Guide (negyedéves),   

 - Budapest’s Finest (negyedéves),   

 - Welcome in Budapest (éves)  

 

2. a közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása   

 - Budapest City Map   

 A kiadvány Budapest aktuális információs térképe, mely évszakonként követi a 

városban beálló közlekedési és infrastrukturális változásokat. A kiadvány emellett 

turisztikai szolgáltató partnerek hirdetéseit is hordozza, melyek az információs fe-

lületeken felül fennmaradó üres felületeken jelennek meg. A kiadványt turisztikai 

szerződéses partnerünk szerkeszti.  

 

 - Budapest Guide   

 Információs kiadvány, mely évenkénti megjelenésével a Budapestre érkező turista 

számára teljeskörű információt kínál 7-8 nyelven a főváros minden látnivalójáról 

és szolgáltatásáról, továbbá tartalmaz részletes térképeket és szolgáltatói címlistát 

is. A Budapest Guide-ban piaci szereplők is hirdetnek, melyek révén színesebb 

összképet kínál a kiadvány a felhasználónak.  

 

 - Budapest’s Finest   

 A negyedévente megjelenő 64 oldalas magazin Budapest szezonális arcát mutatja 

be, részben városismereti témákat publikálva, részben pedig Budapest életének ak-

tualitásait ismertetve, angol nyelven (print és online) és magyar, valamint német 

nyelveken (online). A kiadvány első száma 2014 decemberében jelent meg, az az-

óta eltelt időben a budapesti turisztikai szereplők kedvelt magazinájává vált, me-

lyek a Budapestet képviselő kormányzati szereplők számára is reprezentatív ismer-

tető, ajándékkiadvány funkcióját is betölti.   

 

 - Welcome in Budapest   



 A kiadvány idén jelent meg először, célja egy általános áttekintést kínálni mindar-

ról az ÉLMÉNY-ről, amely Budapesten várja az idelátogatót. A Wlecome in Bu-

dapest viszonylag kevés konkrét helyszínt és szolgáltatást ajánl, inkább arra helye-

zi a hangsúlyt, a a Főváros szolgáltatásainak, a budapesti "életérzésnek" adjon egy 

vizuális és olvasmányos támaszt.  

  

3. a közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja 

(amennyiben a honlapról  a  kiadvány letölthető, a kiadvány elérhetőségének bizto-

sításával)  

 

 - Budapest City Map   

Print megjelenés, negyedévente közel 300 ezer példányban nyomtatjuk, ebből 150-

160 ezer példány a BUD Ferihegy repülőtér tranzitzónájában kizárólagossággal 

hozzáférhető, ezzel biztosítva, hogy a beutazók elsőként Budapest hivatalos város-

térképéből tájékozódjanak.   

A City Map online nem hozzáférhető.  

 

 - Budapest Guide   

A Budapest Guide kiadvány a BudapestInfo-pontokban elérhető, de partneri rende-

lési hálózatunk révén minden további turisztikai szolgáltatónak is biztosítjuk  

a kiadványt. Elsősorban szállodák, éttermek és információs irodák, beutaztató iro-

dák erdeklődnek iránta.  

A kiadvány Print változata éves szinten több mint félmillió példányban kerül ki a 

piacra. Az online változat elérhető a http://budapestinfo.hu/hu/budapest-guide.html 

oldalon  

 

 - Budapest’s Finest   

A Budapest's Finest magazin 8-12 ezer példányban jelenik meg szezononként. El-

sődlegesen a BFTK Nonprofit Kft. kiemelt partnerei számára elérhető (hatóságok, 

külképviseletek, magas minősítésű szállásadók, éttermek) ezen felül a Budapestin-

fo irodákban és infopontokon kaphatják meg az iránta érdeklődő turisták. Termé-

szetesen ezen felül ugyanazon partneri kör is hozzáfér a kiadványhoz, amely a 

CityMap és a Budapest Guide kiadványok rendszeres felhasználója. A kiadvány 

ebben a körben ingyenes.   

A Budapest's Finest magazin piaci terjesztésére felkért szerződött partnerünk az 

inmedio lapterjesztő vállalkozás, amely hálózatában 2016. nyártól 1490 HUF brut-

tó áron formalmazza is kis példányszámban (600-1000 pld.) a kiadványt.   

Az online változat elérhető a http://budapestinfo.hu/hu/mbudapest-s-finest.html ol-

dalon  

 

http://budapestinfo.hu/hu/budapest-guide.html
http://budapestinfo.hu/hu/mbudapest-s-finest.html


 - Welcome in Budapest   

A Wlecome in Budapest kiadvány magyar és német nyelven a Budapestinfo iro-

dákban és infopontokon elérhető, ezen felül ugyanazon partneri kör is hozzáfér a 

kiadványhoz, amely a CityMap és a Budapest Guide kiadványok rendszeres fel-

használója. A kiadvány ingyenes.  

 

Városi Sport füzet 

A Városi Sport Füzet egy olyan családi foglalkozató kiadvány, amely a budapesti 

sportolási lehetőségeket és szabadidős tevékenységeket mutatja be a fővárosban. 

Célunk, hogy a családok együtt fedezzék fel Budapest sport és szabadidős értékeit, 

létesítményeit, hiszen az idei évben Budapest Európa Sportfővárosa. A füzet in-

formációs anyagai gyerekek számára készített hasznos, fejlesztő feladatokkal egé-

szülnek ki. A kiadvány enbudapestem.hu weboldalról letölthető  

 

Városi Zöld füzet 

A Városi Zöld Füzet nevet viselő interaktív kiadvány segítségével ezúttal budapes-

ti természetes élőhelyeit, csodás kertjeit lehet bejárni. Az összegyűjtött helyszínek 

számos érdekesség tudói, amelyről ismert és kedvelt útitársaink, az oroszlán és a 

griffmadár mesélnek, sőt kapcsolódó játékokkal, feladványokkal fokozzák a jó-

kedvet. A kirándulások, séták során egyre közelebb kerülhetünk élhető városunk-

hoz és ötleteket is kapunk természeti értékeink megőrzéséhez és ápolásához. 

A kiadvány enbudapestem.hu weboldalról letölthető 

 

Városi Tikos Füzet 

Családi kiadvány, melyből érdekességek, hasznos információk és játékos feladvá-

nyok segítségével gyerekek, szülők és nagyszülők közösen ismerhetik meg Buda-

pest Belváros épületeit, tereit, szobrait, valamint izgalmas titkait és legendáit. A 

kiadvány enbudapestem.hu weboldalról letölthető 

 

Budapest Kiadvány 

A kiadvány célja, rendeltetése a budapesti fejlesztéseknek és a közelmúltban elért 

eredményeknek a budapesti lakosság felé történő kommunikációja. budapesti ház-

tartások számára terjesztésre kerül. A kiadvány a budapest.hu weboldalról letölthe-

tő 

 

 

4. a közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mér-

téke vagy az ingyenesség ténye   

 - Budapest City Map   Ingyenes  

 - Budapest Guide    Ingyenes   



- Budapest’s Finest   Ingyenes  

- Welcome in Budapest   Ingyenes  

- Városi Sport füzet Ingyenes 

- Városi Zöld füzet Ingyenes 

- Városi Tikos Füzet Ingyenes 

- Budapest Kiadvány Ingyenes 

 

 


