
Nyilvános pályázati felhívás a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.  

jegy- és bérletellenőri formaruhájának megtervezésére –  

„Ötletpályázat BKK-formaruha tervezésére” 

 

Az „Ötletpályázat BKK-formaruha tervezésére” pályázati kiírása, részvételi feltételei 

 

1) A pályázat szervezője 

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 

Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19–21., a továbbiakban Szervező vagy BKK Zrt.) 

pályázatot hirdet honlapján és Facebook-oldalán (továbbiakban: Pályázat) „Ötletpályázat 

BKK-formaruha tervezése” címmel.  

A pályázat lebonyolítását és adatfeldolgozását a Szervező végzi. 

2) A pályázat célja 

Ötletek gyűjtése a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság jegy- és bérletellenőri formaruhájának kreatív megtervezéséhez. A 

pályázóknak kreatív tervet kell beküldeniük az 5. pontban részletezett formaruhákra. A 

Társaság vagy megbízott partnerei az ötleteket és a kreatív terveket külön eljárás keretében 

szabadon felhasználhatják a végleges formaruha kialakításához. 

3) Részvételi feltételek 

3.1 A pályázatban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki 

Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (Pályázó). A pályázók egyénileg 

vagy csapatban is indulhatnak. Egy Pályázó több Pályázatot is leadhat. Egy Pályázó több 

csapatnak is lehet a tagja.  

a) a kiírás témájához kapcsolódó saját maga által készített pályaműveket és a pályázattal 

összefüggő adatvédelmi és jogi nyilatkozatokat elektronikus formában, aláírva a 

formaruhapalyazat@bkk.hu email-címre elküldi, és 

b) elfogadja a jelen pályázati kiírásban (pályázati szabályzatban) meghatározott valamennyi 

feltételt az adatkezelési tájékoztatóval együtt. 

3.2 A Pályázaton nem vehetnek részt a nem természetes személyek, a Budapest Főváros 

Önkormányzatának mint a BKK Zrt. tulajdonosának köztisztviselői, közalkalmazottai, valamint 

egyéb jogviszony alapján alkalmazott munkavállalói; a BKK Zrt. (valamint a BKK tulajdonában 

álló gazdasági társaságok) vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottai; az a 

természetes személy, akit a pályázati eljárás előkészítésébe vagy más szakaszába bevontak; 

a zsűri tagjai, valamint a fenti személyeknek a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. 

3.2.1 A Pályázókat a nevük alapján azonosítja a Szervező. Az adatok esetleges változásaiból 

eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag 

e-mail-cím törlése, elérhetetlensége) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.  
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3.3 Az érvényes Pályázatokat számítógépen rögzítik, míg azokat a Pályázatokat, amelyek a 

Pályázati kiírásban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, automatikusan 

kizárják.  

3.4 Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a pályázat 

időtartama alatt a Pályázók a formaruhapalyazat@bkk.hu e-mail-címre küldenek.  

3.5 A Pályázat beküldésével a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Pályázat technikai 

infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási 

sebessége a kiszolgáló technológiától függ, ezért ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, 

a Szervezőn kívül álló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a 

szerverszámítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, 

valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból 

fakadó mindennemű felelősségét kizárja. 

3.6 A Pályázatokat a pályázati kiírás feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező 

megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Pályázó bármely okból nem felel 

meg a pályázati kiírás feltételeinek, kizárhatja az érintett Pályázót.  

4) A Pályázat határideje 

A Pályázat 2020. augusztus 31., 15 óráig tart.  

5) Tervezés 

Szervező meghirdeti az „Ötletpályázat BKK-formaruha tervezésére” elnevezésű Pályázatát a 

BKK Zrt. hivatalos honlapján és Facebook-oldalán. A Pályázó feladata a BKK Zrt. jegy- és 

bérletellenőri formaruhák terveinek elkészítése az alábbiak szerint. 

Pályázni 3 darab, az alábbiakban részletezett kategóriákban megtervezett formaruhával lehet:  

1. nyári formaruha, 

2. télikabát, 

3. mellény. 

A pályázatnak tartalmaznia kell a formaruha látványtervét és műszaki leírását.  

5.1 A tervezendő öltözék közös jellemzői: 

 stílus: fiatalos, trendi, sportosan elegáns; 

 a munkavégzés körülményeihez alkalmazkodva kényelmes és kellemes viselet (sok 

ülés, sok állás, sok utazás);  

 rendszeres használatra alkalmas; 

 könnyen viselhető különböző testfelépítésűeknek is, könnyen a szükséges méretre 

alakítható; 

 könnyen mosható, minőségi, tartós anyagból készül; 

 elvárás a formaruhák stílusbéli összhangja, esetleg hogy egymással kombinálhatók 

legyenek; 

 kiegészítő színként a BKK-lilát kérjük használni (Pantone 2622 EC, Purporviolet CMYK 

68/99/2/41); 

 mentes a végletes, extrém divattrendektől, valamint a nagyon aprólékos részletektől 

(pl. nehezen elkészíthető kézi hímzés); 
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 a ruha hivatalos személy benyomását keltő látványt nyújt, de a formaruhán a Magyar 

Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, más 

hatóságra, illetve hatósági jellegre utaló, megtévesztésre alkalmas egyéb jelzés vagy 

cím, rendfokozati jelzés nem jelenhet meg. Továbbá a formaruhán nem lehetnek 

önkényuralmi jelképek (pl. horogkereszt, SS-jelvény, nyilaskereszt, sarló-kalapács, 

ötágú vörös csillag) vagy ezeket ábrázoló jelképek. 

 

5.2 A nyári formaruha jellemzői: 

 egy felső és egy különálló alsó részből áll; 

 a felső rész jellemzően jól szellőző, világos színű ingszerű ruha; 

 az alsó rész jellemzően hosszúnadrág, de nők esetében lehetséges a szoknya viselése 

is; 

 a nyári időjárásnak megfelel közlekedési eszközön és szabad téren is, egymással 

kombinálható több darabból álló öltözék. 

5.3 A télikabát jellemzői: 

 könnyen tisztítható, minőségi és tartós anyagból készül, külseje vízlepergető; 

 a láthatóság érdekében fényvisszaverő jelzésekkel ellátott; 

 a téli időjárásnak megfelel közlekedési eszközön és szabad téren is, ezért réteges és 

rétegezhető; 

 kivehető polárbélést tartalmaz; 

 ideális, ha legalább combközépig érő hosszúságú; 

 kapucnis. 

5.4 A mellény jellemzői: 

 tavaszi, őszi időjárásnak megfelel közlekedési eszközön és szabad téren is; 

 rövid vagy hosszú ujjú, cipzárral vagy tépőzárral zárható, kényelmesen hordható, 

átmeneti ruha; 

 szél és eső ellen véd (szél- és vízálló); 

 kapucnis. 

A Szervező felhívja a Pályázó figyelmét arra, hogy kizárólag teljes körű, a fent részletezett 

tartalmi összetétel szerinti nyári formaruhára, télikabátra és mellényre lehet pályázatot 

benyújtani. A terveket egy vagy több változatban is el lehet készíteni, utóbbi esetben a 

pályázati dokumentációban az egyes változatokat elkülönítetten kell bemutatni. 

A pályázatnak nem tárgya a formaruha szükséges mennyiség szerinti elkészítése, legyártása. 

5.5 Pályázni kizárólag olyan tervekkel lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a 

Pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyiségi és szerzői jogait. Amennyiben 

a beadott pályaművek mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyiségi 

jogait, az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a Pályázó tartozik teljes jogi felelősséggel, 

és köteles a Szervezőt mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. 

A formaruházaton a mellkas bal oldalán vagy tépőzárral, vagy fixen rögzítve fel kell tüntetni a 

BKK Zrt. logóját. 



5.6 A Pályázaton a részvétel a dokumentáció és a jogi nyilatkozatok határidőn belüli, 

elektronikus megküldéséhez kötött. 

6) A benyújtandó pályázati dokumentáció kötelező tartalmi elemei, a benyújtás módja, 

határideje 

6.1 Tartalmi elemek: 

 kitöltött, aláírt hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez; 

 kitöltött, aláírt szerzői jogi nyilatkozat (pályázni, csak olyan tervvel lehet, 

amely nem sérti más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát, az abból eredő 

esetleges jogsértésekért a Szervező nem vállal felelősséget); 

 rövid bemutatkozó; 

 egy Pályázat mérete legfeljebb 10 Mbyte jpg- vagy pdf-fájl; 

 koncepció inspirációs képekkel, a pályázati tematika kiemelt 

bemutatásával, műszaki leírással; 

 részletezve: 

o modellrajz (a testalkaton mozdulatban történő ruhaipari ábrázolás, 

amelyen megjelennek a termék formai elemei és jellemző arányai), 

o gyártmányrajz (a modellrajz alapján készített méretarányos rajz, amely a 

ruhadarabot elöl- és hátulnézetben, síkba terítve, begombolt-összezárt 

állapotban a használatnak megfelelően elhelyezve ábrázolja. Pontosan 

megjelennek rajta a szabásvonalak, tűzések, zsebek, gallérok, hajtások, 

a rajzi ábrázolásnak megfelelően), 

o külalak meghatározása (a modellrajz vagy gyártmányrajz pontosítása 

szöveges formátumban, amellyel egyértelműen megkülönböztethető a 

hasonló kivitelezésű gyártmányoktól), 

o alapanyagok megnevezése (az adott modell gyártásához felhasználandó 

összes alapanyag nevén kívül célszerű a színét, színkódját, nyersanyag-

összetételét, kikészítését, mintázottságát megadni), 

o kellékek megnevezése (a látható és láthatatlan apró kellékek felsorolása), 

alkalmazható toldás és fonalirány meghatározása, 

o összeállítandó „alkatrészek” felsorolása, 

o műszaki mérettáblázat (vállszélesség, fél hátszélesség, ruha hossza). 

 

6.2 A komplett pályamunkát 10 MB-nál kisebb JPG/PDF formátumban várjuk. Pályázni csak 

olyan tervvel lehet, amely más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti. Az abból 

eredő esetleges jogsértésekért a Kiírók nem vállalnak felelősséget.  

A pályázatokat elektronikusan a formaruhapalyazat@bkk.hu e-mail-címre kell beküldeni 

„Ötletpályázat BKK-formaruha megtervezésére – pályázati dokumentáció” tárggyal. 

A fent említett nyilatkozatokban, kérjük, tüntessék fel a Pályázók a kért adatokat. 

 

6.3 A pályázati dokumentáció összeállításának és beérkezésének határideje: 2020. 

augusztus 31.,15 óra. A határidő után érkezett pályázati dokumentációt a Szervező nem 

fogadja el. 
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6.4 A díjazott pályaművek alkotói hozzájárulnak, hogy a Szervező a pályázathoz mellékelt 

kontaktképeket a Pályázó neve és a pályamű címének feltüntetésével korlátozás nélkül 

közzétegye és publikálja. 

 

7) A zsűrizés folyamata 

7.1 A beküldött pályaművek értékelése formai és tartalmi ellenőrzéssel kezdődik. 

A pályázat benyújtását követően nincs lehetőség az esetleges hiányok pótlására. 

A zsűri az előszűrt és ellenőrzött pályaművekből válogat. A zsűri elé csak a formai 

feltételeknek, valamint a kategória tartalmának megfelelő és etikailag kifogástalan pályaművek 

kerülhetnek. Minden zsűritag értékeli az alkotásokat, és az összesítés után hirdetik ki a nyertes 

pályaműveket. 

Az elbírálást követően az eredményt a Szervező 2020. szeptember 9-én teszi közzé a BKK 

honlapján és Facebook-oldalán. 

 

8) Díjazás, eredményhirdetés 

8.1 A Szervező a legjobbnak ítélt pályaművek készítőit az eredményhirdetés napján e-mailben 

értesíti. A megadott e-mail-cím hiányosságáért / hibájáért (pl. névelírás, címelírás stb.) az e-

mail-fiók működési hibáiért vagy telítettségéért a Pályázó felel. 

A zsűri a legjobbnak ítélt 3 pályamű tervezőjét pénzbeli járandóságban részesíti az alábbiak 

szerint: 

1. helyezett: nettó 500 ezer forint, 

2. helyezett: nettó 250 ezer forint, 

3. helyezett: nettó 100 ezer forint. 

 

A BKK Zrt. a pénzbeli járandóság kifizetését felhasználási szerződés megkötéséhez kapcsolja, 

amelynek részleteiről a BKK Zrt. e-mailben tájékoztat. 

 

A Pályázók által elkészített és a BKK Zrt. részére átadott Pályázat és valamennyi szerzői jogi 

védelem alá eső alkotás felhasználására – azok átadásával – a BKK Zrt. területi és időbeli 

korlátozás nélküli, minden ismert felhasználási módra vonatkozó kizárólagos felhasználási 

jogot szerez. Ennek megfelelően a BKK Zrt. különösen jogot szerez arra, hogy a műveket 

átdolgozza, tetszőleges példányban és alkalommal többszörözze, nyilvánosságra hozza, 

illetve kép- vagy hangfelvételen rögzítse, terjessze, számítógépre vagy elektronikus 

adathordozóra másolja, harmadik személynek hasznosítás céljából átadja, illetve bármely 

ismert módon nyilvánosságra hozza. 

 

 

 



9) További információ 

A pályázat kapcsolattartója: 

Simon Vivien 

e-mail: vivien.simon@bkk.hu  

Telefonszám: +36 70/390-32-00 

 

A pályázattal kapcsolatos további információ az alábbi e-mail-címen kérhető: 

formaruhapalyazat@bkk.hu 

 

Adatkezelés 

A pályázati eljárásban részt vevő személyek a Pályázathoz kapcsolódó adatkezelésről a 

Pályázat adatkezelési tájékoztatójából kaphatnak bővebb felvilágosítást. Továbbá a BKK 

adatkezelésének részleteit a honlapján található adatkezelési tájékoztató tartalmazza 

https://bkk.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ címen. 

A pályázati eljárásban az adatkezelési tájékoztató megismerését követően az adatkezelési 

hozzájárulás megadásával lehet részt venni. 

A nyertes Tervező vállalja, hogy nevét a BKK Zrt. a honlapján, Facebook-bejegyzésben a 

Játékkal kapcsolatban közzétegye. A nyertes Tervező tudomásul veszi, hogy róla fényképek 

és videófelvételek készülhetnek, amelyeket a BKK Zrt. marketingcélra felhasználhat. 

Amennyiben a Nyertes hozzájárulását adja, erről külön tájékoztatás és írásbeli nyilatkozat 

készül számára. 
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