
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat pályázatot hirdet a kerületben élő és/vagy a 

kerületben műteremmel rendelkező képző – ipar- és fotóművészek számára, kiállításon való 

részvételre. A pályázat lebonyolítója a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. 
 
A kiállítási időszak 2022. április és 2023. április között tart. A kiállításokat négy helyszínen 

rendezzük: Újlipótvárosi Klub-Galéria, RaM - Radnóti Miklós Művelődési Központ, Városház 

Galéria, Angyalföldi József Attila Művelődési Központ.  
Ezen színtereinkre várjuk a kortárs, hivatásukat elsősorban életvitelszerűen művelő képző- és 

iparművészek jelentkezését, egyéni és csoportos kiállításokon való részvételre. 

Egy esetleges járványhelyzet esetére az alkotók számára biztosítjuk a virtuális tárlat 

lehetőségét, melyről a pályázati adatlapon szükséges nyilatkozni. 

 
Annak érdekében, hogy a pályázati művek elbírálhatóak legyenek, minden pályázó legalább öt 

művének jó minőségű nyomtatott reprodukciójával, vagy kész katalógussal és részletes szakmai 

önéletrajzzal, valamint komplett kiállítási szinopszissal, időpont és kiállítási helyszín 

megjelöléssel pályázhat. 
 
A pályázónak lakcímkártyájának másolatával (csak a lakcímet tartalmazó oldal), vagy 

nyilatkozatával arról, hogy a XIII. kerületben bérel műtermet, igazolnia kell XIII. kerületi 

kötődését, amely a pályázat kötelező melléklete. A pályázat szintén kötelező melléklete a 

pályázati adatlap. 
 
A pályázat, - amely tartalmazza a kötelező mellékleteket- elektronikus úton nyújtható be a 

kiallitaspalyazat@kult13.hu e-mail címre. 
 
Pályázati időszak: 2021. április 6. kedd és 2021. június 25. péntek között. 
A pályázatok utolsó leadási határideje: 2021. június 25. péntek 12.00 óra.  
 
A nyertes pályázók a kerületi Szociális-, Egészségügyi és Művelődési Bizottság döntéséről 

legkésőbb 2021. október hónap folyamán értesítést kapnak. 
 
Kérésre további felvilágosítással és információval az Újlipótvárosi Klub-Galéria munkatársai 

(dr. Benedek Szilvia Virág +36 30 452 70 11, benedekvirag@kult13.hu; Tigyi Aliz: +36 30 453 

1951, tigyializ@kult13.hu; Kósa Gergely: +36 70 492 0985, kosagergely@kult13.hu) 

rendelkezésre állnak. 

 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 

Szociális, Egészségügyi és Művelődési Bizottság 
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melléklet 

 
 

 

2022. évi képző- és iparművészeti kiállítások pályázati adatlapja 

 

Pályázó adatai  
 

Név  

 

Lakcím  

 

Telefon  

 

E-mail  

 

Kerületi kötődés  

lakcím/bérlemény1 

Kiállítást tervezett időpontja  

 

 

 
Megpályázott kiállítótér2 

Újlipótvárosi Klub-Galéria (fszt. kiállítótér vagy fszt. 

kisterem vagy pincegaléria, vagy minden kiállítótér) 

RaM - Radnóti Miklós Művelődési Központ- aula 

Városház Galéria 

Angyalföldi József Attila Művelődési Központ - Mácsai 

István Galéria 
 

Kiállítás bemutatása virtuális tárlat 

formájában (járványügyi korlátozások 
esetén) 

igen/nem3 

 

Adatvédelmi nyilatkozat: 

Nyilatkozom, hogy az adatkezelési tájékoztatót megismertem, és az abban foglaltak ismeretében 
hozzájárulok, hogy a képző- és iparművészeti pályázatban megadott személyes adataimat a XIII. Kerületi 

Közszolgáltató Zrt. a pályázat lebonyolítása körében, továbbá a kiállítási lehetőség elnyerése esetén a 

kiállítás megszervezése érdekében kezelje, valamint a kerületi kiállításokról részemre meghívót küldjön.  
 

 

Budapest, 2021. ……………………… 
 

       …………………………………….. 

        pályázó aláírása 
 

Adatkezelési tájékoztató 

A megadott személyes adatokat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. kezeli (1131 Budapest, Béke u. 65., a Zrt. és 
adatvédelmi felelőse elérhetőségei megismerhetők a www.kozszolgaltato.bp13.hu honlapon). A megadott személyes 

adatok kezelésének célja a pályázatok elbírálása, a pályázók adatainak rögzítése. A Zrt. az adatokat a pályázat 

lebonyolítása, és azt követen a nyertes pályázókkal a kiállítás megszervezése érdekében kezeli. A Zrt. eltérő célra a 

személyes adatokat nem használja.  

 
1 A megfelelő aláhúzandó! 
2 A megpályázott kiállítótér aláhúzandó! 
3 A megfelelő aláhúzandó! 

http://www.kozszolgaltato.bp13.hu/


Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A személyes adatokat a mindenkor hatályos iratkezelési 

szabályzatban meghatározott ideig kezeljük. Az adatkezeléshez adott hozzájárulás bármikor visszavonható az 

elérhetőségeinkre eljuttatott kérelemre. Az érintett bármikor kérheti a Zrt.-től a rá vonatkozó adatokról szóló 

tájékoztatást, a megadott adatok helyesbítését, törlését vagy az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a 

személyes adatok kezelése ellen (közérdeken alapuló vagy jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés, 

továbbá közvetlen üzletszerzés érdekében végzett adatkezelés esetén). Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz 

való jog. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, 

tel.: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra 
hivatkozással, hogy a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen 

veszélye áll fenn. Jogellenesnek tapasztalt adatkezelés esetén az érintett bírósághoz fordulhat. További részletes 

tájékoztatást honlapunkon és ügyfélszolgálatainkon kihelyezett tájékoztatónkban olvashat. 

 

 

 


