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Pályázati felhívás a Magyar Szolidaritás Mozgalom logójának és arculatának 

megtervezésére fiatal grafikusok, dizájnerek, művészek részére 
 
 
A Magyar Szolidaritás Mozgalom (a továbbiakban: “Kiíró”) pályázatot hirdet 
logójának és arculatának megtervezésére. 
 
 
A pályázat feltételei: 
 
 
A pályázat nyitott mindenki számára, ugyanakkor külön meghirdetésre kerül az 
alábbi fórumokon is: 
 
- Magyar Képzőművészeti Egyetem 
- Moholy-Nagy Művészeti Egyetem 
- Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar 
- Budapest Műszaki Egyetem Ipari Termék- és Formatervező szak 
- Grafikusok Klubja internetes fórum (http://grafika.topdesign.hu/) 
- Index fórum Kiadványszerkesztés "felsőfokon" topik    
 
 
A pályázatok benyújthatók postai úton (vagy személyesen) beadott nyomtatott 
anyaggal, amihez elektronikus adathordozón (CD- vagy DVD-lemezen) kérjük a 
pályázati anyagot mellékelni. 
 
 
A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell a pályázó nevét, hagyományos postai és 
e-mail címét, valamint telefonszámát. 
 
 
A pályázatot a következő címre kell elküldeni vagy személyesen beadni: 
 
Magyar Szolidaritás Mozgalom / Arculattervezési Pályázat 
1068 Budapest 
Benczúr u. 45. 
 
 
Beérkezési határidő: 
 
2012. február 13. (hétfő) éjfél.  
 
A személyesen leadott pályázatokat a Kiíró székhelyén, a Portán lehet leadni 
ugyanezen időpontig. 
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A pályázók egy vagy akár több pályamunkát nyújthatnak be. A pályázatnak 
tartalmaznia kell egy logótervet és egy olyan arculati tervet, ami a következő (on-line 
és print) felhasználási formákra alkalmazható: köztéri plakátok, molinók, információs 
táblák, médiában megjelenő hirdetések, meghívó, névjegykártya, katalógus, irattartó 
mappa, CD-tok, szórólapok, leporellók. Ezek részletes megtervezése nem feltétele a 
pályázat sikerének. A logótervet vektorgrafikus formátumban kell leadni, CMYK 
színmódban (illetve adott esetben Pantone-színkódok megadásával). 
 
 
A logó tervezésekor irányadó feltétel, hogy a lengyelországi Solidarność 
szakszervezeti mozgalom eredeti logója alapján készüljön, ahogyan egy ideiglenes 
verziót már megalapítása óta használ a Kiíró. Ezen ideiglenes logó már be van 
vezetve, ezzel azonosítják a Magyar Szolidaritás Mozgalmat, ezért ennek kismértékű 
áttervezése / finomítása engedélyezett, de radikális áttervezése, illetve teljesen új 
logó tervezése kizáró ok.  
 
A Solidarność logója vektorgrafikus formában letölthető az alábbi címről: 
http://www.szolidaritas.org/files/1/solidarnosc.eps  
 
 
Mivel A Szolidaritás egy országos szervezet, ezért a logóterv tervezésekor egy helyi 
érdekű logó-terv tervezése is feltétel, amelyen a a Szolidaritás logóján kívül az adott 
település neve is feltüntetésre kerül. Ehhez egy mintát is csatolni kell, illtve a jövőbeni 
felhasználásokhoz betűtípus, méret, stb, meghatározását, amik segítségével a 
grafikusok elkészíthetik az egyes logókat. 
 
 
A pályázatnak tartalmaznia kell az arculatban használt betűtípus(ok) pontos 
megnevezését, azok jogtiszta beszerzéséről a Kiíró fog gondoskodni. (Amennyiben a 
nyertes pályázat egyedileg tervezett, saját betűtípust tartalmaz, akkor annak a 
felhasználási feltételeiről a felek külön állapodnak meg.) 
 
 
A webdizájn kialakítása során egy internetes portál nyitóoldalának, illetve 
amennyiben attól jelentősen eltérő, belső oldalának a látványtervét kell elkészíteni, 
és azt layeres formátumban kell leadni. Egyetlen megkötés van: Flash technológiát 
nem tartalmazhat a pályaterv. 
 
 
Nevezési díj nincs, valamennyi pályázó részvétele ingyenes. 
 
 
Kizárólag olyan pályázat adható be, amely a pályázó eredeti, egyéni szellemi 
alkotása, s amelyet korábban semmilyen más célra nem használt, pályázatra nem 
nyújtott be. 
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Szolidaritás: latin és francia eredetű szó. 
 

� A szociológiában közös, kölcsönös kötelesség- és segítségvállalás.  
 
� A politikában összetartás, közösségvállalás az eszmei és gyakorlati 

azonosság, közösség valamint a közösség érdekei alapján. Olyan erkölcsi 
követelmény, amely elsődlegesen az érdekek és a célok közösségén alapszik. 
Megkülönböztethetünk nemzetközi, nemzeti, osztály- és pártszolidaritást, 
melyek – a történeti körülményektől függően – az erkölcsi viszonyokban 
változó erősséggel vesznek részt. 

 
� A jogban egyetemleges felelősség, együttes kötelezettség. Olyan jogi 

követelmény, amely elsődlegesen az érdekek és a célok közösségén alapszik. 
Ilyen az egyének vagy csoportok önkéntes érdekcsoportba tömörülése, 
bármelyik tagnál felmerülő bizonyos jellegű gond megoldásának közös 
vállalása céljából. 

 
Elbírálás: 
 
A beadott pályaműveket a Kiíró kommunikációs és kreatív vezetősége szavazás 
útján bírálják el. 
 
 
A nyilvános eredményhirdetés időpontja:  
 
2012. február 20. (hétfő) 12.00 óra. 
 
A pályázat eredményét a Kiíró az internetes felületein hozza nyilvánosságra. A 
nyertes pályázót telefonon és/vagy e-mailben értesíti. 
 
 
A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy abban az esetben, ha a beérkezett 
pályaművek egyikét sem tartja a Magyar Szolidaritás Mozgalom üzenetéhez illő 
színvonalúnak, a pályázatot eredménytelennek minősítse. 
 
 
A Magyar Szolidaritás Mozgalom civil tagjai társadalmi munkában végzik a 
feladataikat, ezért a nyertes pályamunka készítője pénzjutalomban nem részesül, de 
a nyertes pályázat alapján készült arculaton a tervező neve feltüntetésre kerül. A 
Magyar Szolidaritás Mozgalom célja, hogy a magyarországi közélet egyik 
meghatározó civil egyesülete legyen, így a megújult arculattal naponta több ezren 
fognak találkozni. 
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A nyertes munkát benyújtó pályázó tudomásul veszi, hogy a kiíró korlátlan 
felhasználási jogot szerez a díjazott pályamű minden további ellentételezés nélküli 
alkalmazására, és ezt a felek szerződésben, nyilatkozatban rögzítik. 
 
 
A benyújtott pályaműveket a döntést követően a Kiíró nem küldi vissza a 
pályázóknak, de előzetes egyeztetés után az eredmény nyilvánosságra hozatalát 
követő hat héten belül a Kiíró címén átvehetők lesznek. 
 
 
További információ kérhető: 
 
Magyar Szolidaritás Mozgalom 
1068 Budapest 
Benczúr u. 45. 
Tel.: +36 1 461 2400 
Fax: +36 1 461 2499 
www.szolidaritas.org 
www.facebook.com/SZOLIDARITASmozgalom 
 
 
 
Budapest, 2012. január 13. 


