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A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt. által meghirdetett 

„Nyílt pályázat a Józsefvárosi Múzeum arculatának létrehozására” 

 

 

Ki pályázhat?  

Bármely belföldi vagy külföldi jogi személy, egyéni cég vagy egyéni vállalkozó, illetve 18 év 

feletti természetes személy. 

A pályázat kiírójának bemutatása 

A Józsefváros Közösségeiért Nonprofit Zrt irányítási és gazdálkodási keretei között, de 

szakmailag függetlenül működő Józsefvárosi Múzeum Budapest VIII. kerületének új, 

közösségi szemléletű múzeuma helytörténeti és kortárs művészeti fókusszal. Alakuló muzeális 

intézményünk célkitűzése a kerületi lakosság részvételére is építve olyan széleskörű 

gyűjtemény és kiállítási tevékenység megalapozása, létrehozása, amely a városrész múltját és 

jelenét tudományos kutatási eredményeinken és a lakosság személyes történetein keresztül 

rekonstruálja, őrzi meg és teszi közkinccsé. A múzeumban kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy 

a történetmesélésen (kiállítások, a múzeumi tanuláshoz kapcsolódó programok, kulturális 

események stb) keresztül megteremtsük és megerősítsük a generációk, a különböző etnikai 

csoportok közötti együttműködés lehetőségeit, egymás megismerésén és a kultúraközvetítésen 

keresztül elősegítsük az együttélés kölcsönös támogatáson alapuló formáit. A Józsefvárosi 

Múzeum stratégiai célja, hogy a kerületben élőkben erősítse a helyi identitást, a lokális 

öntudatot, valamint specifikusan célzott és fejlesztett programjai és szolgáltatásai által 

közösséget fejlesszen a kerület különböző, anyagi vagy egyéb hátrányos helyzete miatt 

marginális csoportjai között. 

 

Az érvényes arculati pályázat az alábbi elemeket tartalmazza: 

- a múzeum logója  

- névjegykártya 

- honlap fejléc és e-mail aláírás 

- levélpapír fejléc és boríték 

- meghívó sablon 

 

Elvárások az arculati elemekkel kapcsolatban: 

o készüljön színes és monokróm logóváltozat  

o a logó legyen alkalmas online és offline felületeken történő megjelenítésre 

o a logó tartalmazhat csak vizuális jelet vagy csak tipográfiát, illetve ezek 

kombinációját is Józsefvárosi Múzeum megnevezéssel 

o az arculati elemek egy 21. századi intézmény vizuális jelvényeiként az alábbi 

szemléleti irányok, kulcsszavak és értékek figyelembevételével készüljenek: 

▪ közösségi múzeum 

▪ nyitott, szolgáltató szemléletű múzeum 
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▪ családbarát intézmény 

▪ társadalmilag érzékeny múzeum 

▪ az élethosszig tartó tanulás helyszíne 

▪ generációk találkozóhelye, a kölcsönös tanulás színtere 

▪ a múzeum mint közösségi erőforrás 

▪ kortárs szemlélet és a tradíciók tisztelete 

▪ sokszínűség (különös tekintettel Józsefváros sokszínű társadalmi, 

kulturális adottságaira) 

- Az elkészülő pályázatok a fenti szemléleti alapvetéseket igyekezzenek minél 

teljesebben kifejezni. 

 

 

A pályázatok benyújtása  

E-mailen keresztül a palyazat@jozsefvarosimuzeum.hu címre, pdf formátumban csatolt, 

illetve külső tárhelyre mutató linken elérhető pályázati anyagokat fogadunk, amely 

tartalmazza az alábbi hivatkozás alatt elérhető, kitöltött és aláírt pályázati nyilatkozatot, 

adatlapot és titoktartási nyilatkozatot: https://jkn.hu/arculati-palyazat/  

Kérjük a pályázókat, hogy a benyújtott dokumentumban röviden, szöveges formában fejtsék 

ki az elkészített anyaghoz kapcsolódó alkotói koncepciót, gondolatmenetet.  

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy: 

- A pályázat kiírójának döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye. 

- A pályázat kiírója a pályázónak a pályázat megalkotásával kapcsolatos költségeit nem 

téríti meg. 

- A pályázat kiírója a beérkezett pályaműveket a pályázó nevével megjelölve lakossági 

szavazás lebonyolítása céljából nyilvánosságra hozhatja. 

- Az adatkezelés időtartama: a pályázat benyújtásától számított öt év. Amennyiben a 

Pályázó - a nyertes(ek) kivételével - benyújtott pályamunkáját visszakéri írásban, azt 

az adatkezelő részére személyesen visszaszolgáltatja. 

A pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti, hogy: 

- a benyújtott pályamű a saját szellemi terméke 

- a benyújtott pályaművel sem szerzői (szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv), sem 

egyéb jogokat nem sért 

- a benyújtott pályázattal korábbi pályázatra nem nevezett 

- bármilyen jogsértésből származó kárért felelősséget vállal 

A pályázatra nevezési díj nincsen. 

A pályázatok beérkezési határideje: 

2022. augusztus 31. szerda, 10.00 óra 

 

mailto:palyazat@jozsefvarosimuzeum.hu
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A pályázatok elbírálása  

A pályázat egyfordulós. 

A nyertes pályázat kiválasztásában a józsefvárosi lakosság, a Józsefváros Közösségeiért 

Nonprofit Zrt. kijelölt munkatársai, és a múzeum szakemberei vesznek részt. 

A döntés során az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: 

- a pályázati kiírásban szereplő szakmai és dokumentációs elvárások hiánytalan 

teljesítése 

- az elkészült munka ötletgazdagsága, eredetisége, széleskörű alkalmazhatósága 

A nyertes kihirdetésére 2022. október 3. hétfőn kerül sor. A kiíró a nyertest e-mailben értesíti.  

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy nyertes kihirdetése nélkül zárja le a pályázatot. 

Amennyiben a kiíró részéről felmerül a díjazott pályamű módosításának igénye, a pályázó 

vállalja a módosítások elvégzését még a kitűzött pályadíj keretein belül. 

A pályázat díjazása 

A nyertes pályamű készítője bruttó 400.000 forint pályadíjat kap.  

A nyertes pályázó vállalja, hogy – szükség esetén – a pályázat kiírója által megfogalmazott 

változtatási igényeknek a fenti pályadíj részeként eleget tesz.  

Szerzői jogok 

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy pályázata semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem 

sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért maga felel. 

Bármilyen feltétel megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben pedig az 

eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a pályázó köteles a pályadíjat visszafizetni. 

A Kiíró által legjobbnak ítélt pályázatot benyújtó pályázó a Józsefváros Közösségeiért 

Nonprofit Zrt. részére, egyoldalú nyilatkozatban területileg korlátlan, és időben korlátlan, teljes 

körű, ingyenes felhasználási jogot enged a pályázatában szereplő szellemi alkotásra 

vonatkozóan. A Pályázó egyoldalú nyilatkozatában a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. 

törvény II. fejezetében szabályozott „Személyhez fűződő jogok” kivételével minden, a 

pályázatában szereplő szellemi alkotásra vonatkozó vagyoni jogot a Józsefváros Közösségeiért 

Nonprofit Zrt. részére enged át. A pályázatában szereplő szellemi alkotáshoz kapcsolódó 

vagyoni jogok átruházására vonatkozó egyoldalú nyilatkozat megtételét követően, a Pályázó 

(szerzői jog jogosultja) a fent hivatkozott személyhez fűződő jogokon kívül egyéb szerzői jogi 

igény érvényesítésére nem jogosult. 

További információ a pályázattal kapcsolatban:  

info@jozsefvarosimuzeum.hu, 06 20 402 24 14 
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