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A pártfogó felügyelői szakterület egységes logójára vonatkozó Ötletpályázat 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 

 

 

Pályázatot kiíró neve (a továbbiakban: Kiíró): 

Igazságügyi Minisztérium 

1054 Budapest, Kossuth tér 4. 

Telefonszám: 1/550 1600, email: imifhat@im.gov.hu 

 

Pályázat tárgya: 

Az Igazságügyi Minisztérium szakmai irányítása alá tartozó pártfogó felügyelői szakterület 

egységes logójára vonatkozó ötlettervek kidolgozása. 

 

Pályázat célja: 

A pártfogó felügyelői szakterület vonatkozásában az ötlettervek adjanak javaslatot olyan 

országosan egységes logóra, amely a szakterület feladatainak, céljainak tartalmát megjeleníti, 

a szakmai kiadványok megjelenési arculatának részét képezheti, a szakterület 

szimbólumaként szolgálhat. 

 

Pályázók köre: 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok (a továbbiakban: kormányhivatal) pártfogó felügyelői 

szakterületén feladatot ellátó kormánytisztviselők (a továbbiakban: Pályázó). Egy 

kormányhivatalból több kormánytisztviselő is pályázhat. Egy Pályázó több ötlettervet (a 

továbbiakban: pályamunka) is benyújthat.  

 

Formai, technikai és egyéb követelmények: 

Pályázni kézzel készített művel 1 oldal terjedelemben, vagy számítógépes program 

alkalmazása során JPG, PNG vagy BMP formátumban, vagy vektorgrafikusan (EPS vagy AI.) 

legalább 700*400, lehetőleg 300 DPI méretben készült pályamunkával lehet. A megtervezett 

logónak tükröznie kell a pártfogó felügyelői szakterület alapelveit és tevékenységének célját. 

A logó legyen kellően figyelemfelkeltő, újszerű, továbbá színes, illetve fekete-fehér 

formában, valamint különböző méretekben is egyaránt működőképes és alkalmazható. A 

Pályázó feladata a szakterület logó ötlettervének elkészítése saját, eredeti elképzelés és 

megvalósítás alapján. 

Szabálytalannak minősülnek azok a rajzok, grafikai képek, amelyek sértik mások 

személyiségi jogait, a jó ízlést, politikai jelképet mutatnak be vagy reklám értékűek. Nem 

megengedett a montírozás, több kép egymásra másolása, más képen szereplő elemek 

kiretusálása vagy bemásolása.  

A pályamunkához szöveges magyarázat is mellékelhető, de ez nem kötelező elem. 

 

Pályázat benyújtásának módja: 

A pályázaton való részvétel díjmentes. A pályamunkák 2019. november 29. 14 óráig 

küldhetők be elektronikusan az imifhat@im.gov.hu e-mail címre, vagy kézzel készített 

pályamunka esetén, postai úton az Igazságügyi Minisztérium 1357 Budapest, Pf.: 2. 

levélcímre a pályázati adatlap és az elkészített pályamunka (a továbbiakban: pályamű) 

megküldésével. Csak a hiánytalan pályamű beküldője vehet részt a pályázaton.  

A határidő után beérkezett, valamint a pályázati kiírásban foglaltaknak nem megfelelően 

beadott pályaművet a Kiírónak nem áll módjában elfogadni. A Kiíró kizárja a hiánypótlás 

lehetőségét. 
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A Kiíró fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalást észlel, a pályaművet kizárja. Csalásnak 

minősül minden, ami a pályázati kiírással ellentétes. 

A jogszabályokkal ellentétes pályamunkákat a Kiíró kizárja. 

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett 

pályaművek színvonalát, a pályázaton ne hirdessen nyertest.  

A pályázat elbírálása során született döntés ellen kifogásnak helye nincs. 

A benyújtott logótervek nem kerülnek visszaküldésre. 

 

Pályázat értékelése: 

A pályázatot az Igazságügyi Minisztérium szakmai zsűrije bírálja el. A pályázat értékelése 

szubjektív, a legfontosabb értékelési szempont a szakterület céljának megjelenítése, a 

kifejezetten esztétikus megjelenés, az ötlet és az összhatás. A pályázat nyerteseinek ötlettervei 

a későbbiekben részben vagy teljes egészben felhasználásra kerülhetnek a végleges logó 

elkészítése kapcsán.  

 

Pályázat díjazása: 

A benyújtott pályázatok közül legfeljebb három pályamunka kerül kiválasztásra, amelyek 

díjazásban részesülnek az alábbiak szerint: 

1. díj: 150.000 Ft 

2. díj:100.000 Ft 

3. díj: 50.000 Ft 

 

Nyertesek nyilvánosságra hozatala, pályázati díj átvétele: 

A Kiíró a pályázat elbírálásának eredményéről, a pályamunka esetleges kizárásról a 

részvevőket és a nyerteseket az általuk megadott elektronikus elérhetőségen tájékoztatja. A 

nyertesek és a Kiíró ezt követően a pályázati díjak átvételére és a pályamunka felhasználására 

vonatkozóan a jelen pályázati kiírás mellékletét képező felhasználási szerződést kötik. 

Amennyiben a nyertes Pályázó(k) az értesítést követően 10 munkanapon belül a díjak 

átvételére vonatkozó feltételek teljesülése érdekében nem működik közre, vagy az értesítést 

követően 15 munkanapon belül a szerződés megkötésére a Pályázó(k) érdekkörében 

felmerülő okból nem kerül sor, úgy a Kiíró jogosult új nyertest hirdetni. 

 

Pályázat időzítése 

2019. október 31-ig A pályázati felhívás megküldése a kormányhivatalok, 

illetve a Miniszterelnökség részére 

2019. november 29-ig Pályázati időszak, a pályaművek leadási határideje  

2019. december 10-ig A beérkezett pályamunkák elbírálása és a résztvevők 

értesítése 

2019. december 31-ig szerződéskötés, pályázati díjak kifizetése 

 

 

Pályázattal kapcsolatos jogi rendelkezések: 

A Pályázó a pályamű megküldésével egyben nyilatkozik, hogy a pályázati feltételeket 

megismerte, azokkal egyetért és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

A Pályázó az ötletterv beküldésével hozzájárul személyes adatai rögzítéséhez, kezeléséhez. A 

Pályázó a pályamunka beküldésével hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a beküldött 

ötletterveket a pályázat lezárásától számított 5 évig megőrizzék. A Kiíró a tárolt anyagokat a 

fent megjelölt határidő lejártakor megsemmisíti.  
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A Pályázó a pályamunka beküldésével nyilatkozik továbbá, hogy a beküldött ötlettervet maga 

készítette, és arra, mint szerzői jogi műre területi korlátozás nélküli, a mű teljes védelmi 

idejére szóló, harmadik személynek átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló 

felhasználási jog illeti meg. A Pályázó a beküldött pályamunka minden elemére vonatkozó 

felhasználási jogának a pályázati díj ellenében történő átengedéséről a jelen pályázati kiírás 

melléklete szerinti felhasználási szerződést köt a Kiíróval. A Kiíró a beküldött pályamunkát 

csak a pártfogó felügyelői szakterület logójának kialakítása céljából használhatja fel. A Kiíró 

a pályamunka felhasználási jogát harmadik személyre nem ruházhatja át a Pályázó engedélye 

nélkül.  

 

A Pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott 

ötletterv nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát, az ötletterv 

közzététele semmilyen jogszabályt nem sért. 

 

A Pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött pályamunka elkészítésével és nyilvános 

bemutatásával okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a 

Pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is. A Pályázó 

helytáll bármilyen utóbb felmerült jogdíjigényért vagy egyéb követelésért. 

 

További információ:  

A Kiíró fenntartja a pályázati felhívásában foglaltak módosításának jogát. 

A pályázatról és a pályázattal kapcsolatos adatkezelésről bővebb felvilágosítás Csáki Ildikó 

osztályvezetőtől kérhető az alábbi elérhetőségeken: 

telefonszám: 1/550-1685 

email: ildiko.csaki@im.gov.hu 
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