
SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a Budapesti Történeti Múzeum új intézményi arculat kialakítását valamint egy új 

látogatóirányító rendszer megtervezését célzó projekt megvalósításáról 

 

A Budapesti Történeti Múzeum arculatának megújítására vonatkozó pályázat megvalósítása 

során alapvetően a sokszínűség megőrzése melletti egységességre törekedtünk. 

A munka során rendkívül hasznos egyeztetésekre volt alkalom, melyeken a múzeum egyes 

tagintézményeinek vezetői és munkatársai egyrészt újragondolták azon alapkérdéseket, 

hogy hogyan is határozzák meg intézményüket a Budapesti Történeti Múzeum egészéhez 

mérten és önmagában, másrészt végiggondolták, hogy milyen célok és igények határozzák 

meg működésüket és miben szeretnének változásokat elérni. 

Az egyeztetések eredményeként állt össze az is, hogy alapvetően nem egy képpel, jelképpel 

működő, hanem inkább tipográfiai felépítésű logót szeretnénk, mely egyrészt kifejezi a 

fővárosi intézményi létet, másrészt kicsit érzékelteti a főváros fekvését a Duna mentén – 

mely annyira meghatározza e város festőiségét - , harmadrészt utal a múzeum létre. Több, 

mint 6 változat eredményeként jutottunk el a csupa kisbetűs formához, melyben, ha nincs 

kiírva Budapest neve, a fővárost egy függőleges vonallal elválasztott kis „b” és kis „p” jelez, 

melyhez szorosan kapcsolódik egy inverz kis „m”, kissé képszerűen a keretezés által. A 

függőleges vonal jelképezi a Dunát, a kis „b” betű a hegyvidékes Budát, a kis „p”betű az 

izgalmas Pestet.  

Szerettük volna, ha a logó, mely a Budapest Múzeum névre utal modern, friss, a jelenkor 

ízlését tükröző lenne, mely tud annyira visszahúzódni, hogy egy látványos időszaki kiállítás 

kreatívján megjelenik, kiemelkedik, de nem nyomja el a műalkotásokat, a képeket és az 

információkat. 

Bár a pályázat kizárólag egy tagintézmény kisarculatának megalkotásának tervezését tűzte ki 

célul, a tervezés során rá kellett jönnünk, hogy nem lehet tervezni legalább a másik két fő 

tagintézmény arculatáról történő gondolkodás nélkül. Így a tervezés eredményeként végül 

mindhárom intézménynek készült egy logó variáció, a nagy általános mellett, melyek jól 

tudják érzékeltetni az összetartozást és mégis különbözőséget. Ebben a változatban 

gyakorlatilag egy kis „v” alakú jelet kapcsolt a grafikus az inverz, kis „m” mellé, csak attól 

függően, hogy melyik tagintézményé, a Vármúzeumnál „v” betűként áll, a Kiscelli 

Múzeumnál egy fordított „k” betűként, az Aquincumi Múzeumnál egy „a” betűként. Emellett 

minden tagintézmény saját színt kapott, erősítve a különbözőség érzékeltetését vizuálisan. 

Az új arculat használatát a Vármúzeum térképes szórólapján kezdtük el alkalmazni, melynek 

változatait a pdf dokumentáció tartalmazza. 



Természetesen a Vármúzeum arculatának kialakításához készült névjegy, levélpapír és 

táblaterv, melyek még nem kerültek kivitelezésre az új név használatának bevetésére 

várakozva.  

Az intézmény a tervezettel ellentétben mindezidáig nem tudta a nevét Budapest Múzeumra 

változtatni, de a változtatás folyamatban van és bízunk benne, hogy mihamarabb megvalósul 

és az új név használata mellett az új arculat is teljesen bekerül a gyakorlatba. 

Mindemellett az új térképes szórókon már az új logót használjuk, de a magyar és angol 

változatokon a még jelenleg is hivatalos nevet a Budapesti Történeti Múzeumot. Az új 

térképes szóróanyagot a pályázat megvalósítása során részletesen átgondoltuk és a terek 

térképes elrendezését újragondoltuk és rajzoltuk. Ennek eredményeként egy kifejezetten 

vonzó, látványos grafikai termék született, mely kiválóan illik egy Királyi Palotában működő 

múzeumhoz.  

A pályázat második és számunkra kiemelten fontos része volt a látogatóirányító rendszer 

újragondolása és egy lehetséges módosítás megtervezése. Ennek eredményéről a pdf 

dokumentáció egy külön részben részletesen beszámol. 

A Vármúzeum három pontját vizsgáltuk, a Királypince felőli új bejáratot, a Corvna-könyvtár 

felől felvezető kislépcsőnél elhelyezett WC és előterük viszonyánál kialakult téregységet és 

az első emeleten, a Budapest: fény és árnyék: a főváros 100 éves történte című és az újkori 

Királyi Palota történetét bemutató állandó kiállítások és a Metszettár ideiglenes kiállítótér 

találkozási pontját. A rendkívül hasznos és részletes vizsgálódás eredményeként egy az új 

arculati elemeket felhasználó látogató-jelzőrendszert és táblatervek is születtek, melyek 

alapján a jövőben szeretnénk is a látogatórendszert meg is valósítani. 

Az új arculattal elkészült térképek rendkívül elegánsak és vonzóak és a BTM Vármúzeum  

világhálón történő szerelését is tervezzük az új arculat eredményeit hasznosítva megújítani. 

 

 

Budapest, 2016. október 27. 

 

Molnárné Aczél Eszter 
főosztályvezető 



arculati  kézikönyv



01 | A logó



01 | A logó
Alapértelmezett 
változat



01 | A logó
Sötét háttér előtt



C | 20
M | 20
Y | 25
K | 0

C | 0
M | 0
Y | 0
K | 90

01 | A logó
A logó színei



01 | A logó
A logó betűtípusa

Proxima Nova

AaBbCc abcdefghijklmnoprstqvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTQVWXYZ
1234567890”+!%/=(&$#?)



01 | A logó
Szürkeárnyalatos
változat



01 | A logó
Monokróm 
és inverz változat



01 | A logó
Biztonsági terület

Legkisebb méret

x

30 mm

3x

3x

3x

3x



01 | A logó
Főbb tiltások

Torzítás Elforgatás Helytelen színhasználat

Körvonal használata Tipográfia megváltoztatása Belső arányok
megváltoztatása

buda pest



01 | A logó
Rövidített változat



01 | A logó
Rövidített változat



02 | Tipográfia



02 | Tipográfia
Elsődleges betűtípus

Proxima Nova

AaBbCc abcdefghijklmnoprstqvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTQVWXYZ
1234567890”+!%/=(&$#?)

Qui aliquati coremposam harum aditae non repernatur 
sunt aliquatet aligentia quam, officilique nonseque none 
lant andit aut quiati doluptius, et quibusam quiam ut el-
laccaectur suntendam, ipsunt ad quid quos velique sus.

Aquam, name nus eumqui vellaborem sim que volor aborerf erspici enturi-
orum exeremodi beatestiist magnim sam, iuntibus autem sunt estorumquia 
num enderun temque et ut quam rerum volorum est, iuntus, int es voluptas et 
essit as arum di di ium et volupti di sam alique velendae molupta eristrunt et 
que volest omnimag nimagnis dellit omnihil eiciis et ducia iducit pero.

ULLIT ODI DOLUPIC IMODIAE 
VERSPID ERO BLAM, SUS 
DOLUPTIAMUS



02 | Tipográfia
Másodlagos betűtípus

Caslon Pro

AaBbCc abcdefghijklmnoprstqvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTQVWXYZ
1234567890”+!%/=(&$#?)

Qui aliquati coremposam harum aditae non repernatur sunt 
aliquatet aligentia quam, officilique nonseque none lant andit 
aut quiati doluptius, et quibusam quiam ut ellaccaectur sun-
tendam, ipsunt ad quid quos velique sus.

Aquam, name nus eumqui vellaborem sim que volor aborerf erspici enturiorum 
exeremodi beatestiist magnim sam, iuntibus autem sunt estorumquia num enderun 
temque et ut quam rerum volorum est, iuntus, int es voluptas et essit as arum di di 
ium et volupti di sam alique velendae molupta eristrunt et que volest omnimag nim-
agnis dellit omnihil eiciis et ducia iducit pero.

ULLIT ODI DOLUPIC IMODIAE 
VERSPID ERO BLAM, SUS 
DOLUPTIAMUS



02 | Tipográfia
Kiegészítő betűtípus
(címekhez, kiemelésekhez)

Bodoni

AaBbCc abcdefghijklmnoprstqvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTQVWXYZ
1234567890”+!%/=(&$#?)

Qui aliquati coremposam harum aditae non repernatur 
sunt aliquatet aligentia quam, officilique nonseque none 
lant andit aut quiati doluptius, et quibusam quiam ut 
ellaccaectur suntendam, ipsunt ad quid quos velique sus.

Aquam, name nus eumqui vellaborem sim que volor aborerf erspici enturiorum 
exeremodi beatestiist magnim sam, iuntibus autem sunt estorumquia num 
enderun temque et ut quam rerum volorum est, iuntus, int es voluptas et essit 
as arum di di ium et volupti di sam alique velendae molupta eristrunt et que 
volest omnimag nimagnis dellit omnihil eiciis et ducia iducit pero.

ULLIT ODI DOLUPIC IMODIAE 
VERSPID ERO BLAM, SUS 
DOLUPTIAMUS



02 | Tipográfia
Kiegészítő betűtípusok
(nyomtatványokhoz, 
belső kommunikációhoz)

Arial

Georgia

AaBbCc

AaBbCc

abcdefghijklmnoprstqvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTQVWXYZ
1234567890”+!%/=(&$#?)

abcdefghijklmnoprstqvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPRSTQVWXYZ
1234567890”+!%/=(&$#?)



03 | Színek



03 | Színek
Elsődleges színek
további árnyalatokkal

C | 20
M | 20
Y | 25
K | 0

C | 0
M | 0
Y | 0
K | 90



03 | Színek
Másodlagos színek
kiegészítő árnyalatokkal C | 0

M | 20
Y | 75
K | 20

C | 5
M | 80
Y | 90
K | 0

C | 55
M | 5
Y | 85
K | 0



04 | Tagintézmények



04 | Tagintézmények
Vármúzeum

vármúzeum



04 | Tagintézmények
Vármúzeum



04 | Tagintézmények
Kiscelli Múzeum



04 | Tagintézmények
Kiscelli Múzeum



aquincumi
múzeum

04 | Tagintézmények
Aquincumi Múzeum



04 | Tagintézmények
Aquincumi Múzeum

aquincumi
múzeum

aquincumi
múzeum



05 | Ikonok



05 | Ikonok



05 | Ikonok



06 | Arculati elemek



JUSTIN CASE
expert

Sam cum elibus ant
Id eossequo ipsam sitatur 
06 1 8899 65 423
www.bpm.hu

 06 20 499 65 473
minta.janos@bpm.hu

06 | Arculati elemek
Névjegykártya

MINTA JÁNOS
mindenes

Sam cum elibus ant
Id eossequo ipsam sitatur 
06 1 8899 65 423
www.bpm.hu

 06 20 499 65 473
minta.janos@bpm.hu



06 | Arculati elemek
Levélpapír

vármúzeum

Sam cum elibus ant
Id eossequo ipsam sitatur 
06 1 8899 65 423
www.bpm.hu

Lorem Ipsum

Buscidipsunt, odipsus, sequi dolupta cus am qui iliquam qui blam, voles cullant 
dolor repta niti tem int volorrum sinum quo est, eic torectias ad ut eos disinul 
laceremporia as autatum quo temolor autatis et omnihic atibus maiore perites 
et eos nonsent et ipidunt exere noneces ex eum repudam hiciet quias magnis 
dis ut et ut unt, qui nem quaspero veria voluptatios soluptae. Ut ut harumetur 
re aut pa volorundit qui tet que est, vollupt aturem quaest laborerum voluptam 
fuga. Cid et endelitatur ad quodis eum cum, si dolut licilitiis suntio con por a 
sitatecum vendi dolectem ent hic tem hil evelesedio officaturest quis nimus.
Ovidel milignim landia quo quisiminte ped excerit, sitiat.
Ibusam ipit essequibus consequia perum qui offictiis doluptate volorum simus 
explandae vid qui omnis id eturerum et que volenim porest ellam natendias 
prepeli tatumquo cus doluptur at renet, odignate odipsam, is nonsero vidunt int 
que nonectam harias maximos autessum corat voluptassum, alignam fugiam 
harcipsae necaept aturibus raecaborror aut millitassim qui cor magni quasper 
eicianienda vente nonsed modipsus.
Lora sit, untiatis cuptas autatem poresed ullandae rem ent rem liti int voluptat 
at volupta erspienda conem sam as im laborem endamus ex et quuntibus si cus, 
nostia cor susdam quodi ne nis et dolorrum con pa porectes perchit enist, ex-
perum, quaspic ipicipitium ipsum quid que pra core exerumenimus et hilit eos 
enditibus eos nestist, quis restibusto dolupta as cus nisquo quos minis dist mos 
expelen ditaeratiore num, is volorehent, aditatibus et verionet pos minctaqui 
nem hit hit prepudio beaquis doloriosam apedit eaquundes debit, ut dolentisi 
sequam, suntinc tionsedi cuscipsa voluptur? Iquo esequo esequae nihillores re, 
officim invent excepedi aliquissi dis aut qui aceaque num re evernamenia sant 
magnatis mil mo cor reptatem qui dolorep tiundande cuptas perchil lorruption 
periberio magniatqui nem ad minvenecae sincturem rehendae officiisti optate 
eat laut as iligend iciliti oribus.
Emporumquat. Maion pedit quis imaxim sequi officitat lique omnihic aboreni 
dolupta tiundent explibus int.



06 | Arculati elemek
Boríték

vármúzeum

Sam cum elibus ant
Id eossequo ipsam sitatur 
06 1 8899 65 423
www.bpm.hu



06 | Arculati elemek
Plakát



KERTEK

ELŐCSARNOK

RECEPCIÓ

RUHATÁR

KÁVÉZÓ

MOSDÓ

AJÁNDÉKBOLT

KIÁLLÍTÁSOK

GARDENS

ENTRANCE HALL

INFORMATION

ENGLISH

CAFÉ

TOILET

SHOP

EXHIBITIONS

06 | Arculati elemek
Irányítótábla


