
 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
„BÁCS-KISKUNBAN ITTHON VAGY!” LOGÓPÁLYÁZAT 

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet „Bács-Kiskunban itthon vagy!” címmel, tanulmányi 

ösztöndíj pályázat hivatalos logójának elkészítésére. Az ösztöndíj pályázat célja a fiatalság helyben 

tartása és az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok 

közneveléséhez és felsőoktatásához való hozzáférésének biztosítása, tanulmányainak segítése Bács-

Kiskun megye egyes településein. A pályázat célja továbbá Bács-Kiskun megye fejlődéséhez szükséges, 

megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkező humán erőforrás biztosítása. Hosszabb távon a megyei 

fiatalok identitástudatának kialakítása, Bács-Kiskun megyéhez való kötődésének erősítése.  

A pályázaton való részvétel feltételei 

- A pályázatra azon természetes és jogi személyek jelentkezését várjuk, akik Magyarország 

területén lakóhellyel, székhellyel rendelkeznek – kortól, előképzettségtől és foglalkozástól 

függetlenül. 

- Egy pályázó maximum 2 db munkával nevezhet. 

- Csoportos nevezés a pályázatra nem lehetséges.  

- A pályázaton való részvétel díjmentes. 

A logó tartalmi követelményei 

- Legyen egyedi tervezésű, látványos, innovatív és modern formavilágú, ami tükrözi Bács-Kiskun 

megye fejlődését, az ösztöndíj-pályázat nyújtotta segítséget és azokat a lehetőségeket, amelyek 

a tanulók/hallgatók előtt állnak.   

- Legyen minden más logótól egyértelműen elkülöníthető, színesben és fekete-fehérben is jól 

látszódó. 

- A logónak kötelezően tartalmaznia kell a következő szöveges elemet: „Bács-Kiskunban itthon 

vagy!”  ösztöndíj program. 

- A pályaművek készülhetnek a hagyományos technikának számító grafikai megoldásokkal, de 

előnyt élvez a digitális pályamű, a könnyen digitalizálható és vektorgrafikussá alakítható verzió. 

Papír alapú pályamunkánál a digitalizált változat minimum 300 dpi felbontással kell, hogy 

rendelkezzen a következő formátumok valamelyikében: *.jpg; *.TIF; *.gif; 

*.pdf kiterjesztésben. A digitális alapú pályamunka a következő 

kiterjesztések valamelyikében fogadható el: *.jpg; *.TIF; *.gif; 

*.pdf; *.eps; *.ai; *.cdr. A digitális változat esetén előny a 

vektorgrafikus megoldás.  

- A logóval szemben elvárás, hogy az alkalmazható 

legyen különböző eszközökön, 

reklámhordozókon, úgy mint például 



 

 

elektronikus és nyomtatott média, bélyegző, levélpapír, toll, jegyzettömb, póló stb. Ezért a logókat 

fekete-fehér és színes, illetve fekvő, álló és kör formátumba is átalakítható variációban várjuk. 

 

A pályázat benyújtása 

A pályázat benyújtása kizárólagosan elektronikus módon érvényes, a logó ötleteket az 

osztondij@bacskiskun.hu e-mail címre várjuk. Az e-mail tárgya: „Bács-Kiskunban itthon vagy!” 

logópályázat.  

A pályaművek beérkezési határideje: 2018. február 23. 

A pályázat egyfordulós, hiánypótlási lehetőség nincs, a később beküldött pályázatokat nem áll módunkban 

elfogadni. 

Kötelezően benyújtandó anyagok:  

- logó  

- pályázati adatlap (kötelező a pályázat érvényességéhez) 

 

További felmerülő kérdéseiket a pályázati felhívással, illetve a benyújtás módjával kapcsolatban az 

osztondij@bacskiskun.hu e-mail címre várjuk. 

Értékelés és díjazás 

A beérkezett pályaműveket három tagból álló zsűri értékeli, döntésük végleges, fellebbezés nem 
lehetséges. A nyerteseket e-mail-ben és postai úton értesítjük. 

Díjak 

1. helyezett: 200.000 Ft értékű elektronikai eszköz vásárlására feljogosító utalvány 
2. helyezett: 100.000 Ft értékű elektronikai eszköz vásárlására feljogosító utalvány 
3. helyezett: 50.000 Ft értékű elektronikai eszköz vásárlására feljogosító utalvány  

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat fenntartja a jogot magának, hogy a pályázatot indokolás nélkül 
eredménytelennek minősítse vagy háromnál kevesebb díjat osszon ki. 

Adatnyilvánosság, szerzői jogok  

A pályázat benyújtásával a pályázó kijelenti, hogy beküldött anyaga 
saját műve, amely harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem 
sérti, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből 
adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozik. A javasolt logót 
nem jegyeztette be sem Magyarországon sem külföldön. 
Amennyiben jelen pályázaton 1-3. helyen végez, nem áll 
szándékában semmilyen módon levédeni azt. E feltételek 
megsértése esetén a pályázat érvénytelen, 
eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a 
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díjat köteles visszaadni, illetve az ajánlatkérőnek okozott kárt megtéríteni. 

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy a pályázati felhívásban feltüntetett díjazáson felül további 
díjazásra – a logóötlettel, illetve az azzal kapcsolatos szerzői jogok átadásával kapcsolatban – a pályázó 
semmilyen jogcímen nem tart igény. 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat az 1-3. helyezést elért nyertes logótervek felhasználására teljes, 
kizárólagos, térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logókat szabadon 
felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja. A beküldött 
1-3. helyezést elért pályamunkákat tovább alakíthatja, azokat kombinálhatja, átdolgozhatja, 
felhasználhatja. 

A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy tudomásul veszi: a kiíró döntésével kapcsolatban kifogást, 
ellenvéleményt nem terjeszthet elő. 

 

Kecskemét, 2018. január 23. 

 

 

 

 



 

 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 
„BÁCS-KISKUNBAN ITTHON VAGY!” LOGÓPÁLYÁZAT 

Pályázó személyes adatai természetes személy esetén 

Név: 

Lakcím: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Pályázó adatai jogi személy esetén 

Név: 

Székhely (telephely): 

Nyilvántartási szám: 

Képviseletre jogosult neve: 

Telefonszám: 

E-mail cím: 

Rövid magyarázó leírás a logóhoz (nem kötelező): 

 

 

 

 

Kijelentem, hogy a beküldött anyag a saját művem, amely harmadik személy szerzői és egyéb jogait nem 
sérti. Kijelentem, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért teljes körű felelősséggel tartozom. 
A javasolt logót nem jegyeztettem be sem Magyarországon sem külföldön. Amennyiben jelen pályázatom 
1-3. helyen végez, nem áll szándékomban semmilyen módon levédeni azt. Tudomásul veszem, hogy a 
feltételek megsértése esetén a pályázatom érvénytelen, eredményhirdetés után 
kiderülő jogsértés esetén a díjat köteles vagyok visszaadni, illetve az 
ajánlatkérőnek okozott kárt megtéríteni. 

Kijelentem, hogy a pályázati felhívásban feltüntetett díjazáson 
felül további díjazásra – a logóötlettel, illetve az azzal 
kapcsolatos szerzői jogok átadásával kapcsolatban – 
semmilyen jogcímen nem tartok igényt. 



 

 

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat amennyiben logótervem 1-3. helyezést ér el, annak felhasználására 
teljes, kizárólagos, térben és időben korlátlan felhasználási és használati jogot szerez, a logókat 
szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázatom anyagát és nevemet nyilvánosságra hozhatja. A 
beküldött 1-3. helyezést elért pályamunkámat tovább alakíthatja, azt kombinálhatja, átdolgozhatja, 
felhasználhatja. 

Tudomásul veszem: a kiíró döntésével kapcsolatban kifogást, ellenvéleményt nem terjeszthet elő. 

 

Kelt: ……………………………., 2018. …………………………….. 

 

 

 

 

 …………………………………………………… 
 Pályázó aláírása (jogi személyek esetében 

cégszerű aláírás) 
  
 …………………………………………………… 
 Pályázó törvényes képviselőjének aláírása  

(18 évnél fiatalabb pályázó esetében) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 


