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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot ír ki a Kiváló Minőségű Sertéshús tanúsító 

védjegy grafikájának kidolgozására. 

 

A pályázat kiírója  

A pályázat kiírója a Vidékfejlesztési Minisztérium. 

 

A pályázók köre 

A pályázati kiírásra pályázatot nyújthat be minden, országhatáron belüli természetes személy, 

egyéni vállalkozó, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság. 

 

A pályázat tárgya 

A Kiváló Minőségű Sertéshús megjelölés olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó 

értéket jelöl, amely magában foglalja azon kiemelt minőségi és tartási elvárásokat egészen a 

feldolgozásig, mely alapján a tartás-feldolgozás ciklus bármely szakasza nyomon követhetően 

és dokumentálhatóan bizonyítja a Kiváló Minőségű Sertéshús előírásban foglalt minőség 

meglétét jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével. 

 

A Kiváló Minőségű Sertéshús védjegy grafikájának a fogalomhoz kapcsolódó szellemiséget 

(természetes alapanyagokon történő tartást), meg kell testesítenie és szimbolizálni annak 

jellemzőit, és üzenetet kell közvetítenie a fogyasztók számára nem csak belföldön, de külföldi 

piacokon is.  

 

Általános elvárások a grafika kapcsán 

A grafika kialakításánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

- legyen egyszerű, „első látásra” jól érthető, kis méretben is jól felismerhető, minden 

reklámhordozón és minden szokásos felhasználási formában könnyen alkalmazható és 

bármely nyomdai felhasználásra alkalmas, továbbá a szín- és formavilág is 

kapcsolódjon ehhez a célkitűzéshez; 

- legyen könnyen azonosítható és más hasonló védjegyektől jól elkülöníthető, érzetében 

és hatásában összhangban legyen a Vidékfejlesztési Minisztérium gondozásában lévő 

Kiváló Magyar Élelmiszer védjeggyel színes és fekete-fehér megjelenési formában is; 

- tartalmazza a „Kiváló Minőségű Sertéshús” kifejezést; 

- alkalmas legyen a kiemelt minőség kifejezésére és azonosítására; 

- kerülje az elmúlt évtizedekben elterjedt, sablonossá vált megjelenési formákat. 

 

A grafikai terveket nyomtatott és digitális formában kell benyújtani, a felhasznált színek 

„Pantone” számának megadásával. A grafika maximum 4 színből állhat plusz a fekete. A 

védjegy megjeleníthető fekete-fehér színben is, ezért a pályázónak be kell mutatnia a grafikát 

fehér alapon fekete, illetve fekete alapon fehér formában is. A grafikát nyomtatott formában 

maximum 2 cm-es átmérő nagyságban is ábrázolni kell. 

 

A pályázat benyújtása 

A pályázati csomagnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

1. 1 db CD (jeligével/jeligékkel feliratozva), amely tartalmazza a grafikai anyagot pdf 

formátumban; 

2. Grafikai anyag bemutatása nyomtatott formában (jeligével feliratozva):



 

 

2 

 

- 1 db színes nyomat A4-es méretben, 3 példányban; 

- 1 db fekete-fehér nyomat A4-es méretben, 3 példányban; 

- 1 db negatív nyomat A4-es méretben, 3 példányban; 

- 1 db, a grafika színes, fekete-fehér és negatív nyomatát, mindegyiket kis méretben, max. 2 

cm átmérővel tartalmazó A4-es lap, 3 példányban. 

3. Zárt borítékban a pályázó adatait (név és elérhetőség: postai és e-mail cím, telefonszám), 

valamint a kitöltött és aláírt pályázati nyilatkozatot.  

A borítékon fel kell tüntetni a „KMS grafika” vagy a „KMS grafikák” jeligéjét. 
 

Egy pályázó több grafikai anyaggal is pályázhat, ekkor a különböző grafikai anyagokat külön-külön 

jeligével kell ellátnia. 

Az egy pályázóhoz tartozó több grafikai anyag –mindegyik a fentiek szerint összeállítva- egyetlen 

zárt borítékban is beadható.  

 

A pályázati csomagon fel kell tüntetni a „Kiváló Minőségű Sertéshús védjegy – grafikai 

pályázat” feliratot, valamint, a feladó neve helyén, a grafika jeligéjét.  

 

Postacím: 

Vidékfejlesztési Minisztérium 

Agrárpiaci Főosztály 

1860 Budapest 

 

Leadási cím, személyes leadás esetén:  

Vidékfejlesztési Minisztérium 

Agrárpiaci Főosztály 

1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11. 

Hétfő-csütörtök: 8.00-16.30 

Péntek: 8.00-14.00 

 

A grafikai pályázat beküldésének határideje: 2013. június 30. 

 

A pályázat elbírálása 

A beérkezett grafikai pályamunkák – az anonimitás megtartásával, jelige alapján – formai 

ellenőrzés után, több független szakértői körben kerülnek értékelésre és rangsorolásra, majd a 

vidékfejlesztési miniszter dönt a nyertes grafikáról. A döntés meghozatalára a pályázati határidő 

lejártát követő 60 napon belül kerül sor. A pályázók a miniszter döntéséről e-mailben, illetve a 

http://kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium kapnak értesítést. A döntéssel szemben 

jogorvoslatnak nincs helye, ugyanakkor  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  90. §-a alapján a pályáztatási eljárással kapcsolatban indokolt 

esetben kifogással lehet élni. A kifogás benyújtásának határidejét, annak tartalmát, illetve a 

kifogásolt eljárás kivizsgálását a hivatkozott jogszabály részletezi.  

Amennyiben a nyílt pályázati felhívás alapján beérkezett pályamunkák közül nem kerül 

kiválasztásra a minden szempontból megfelelő védjegy, az arról szóló miniszteri döntés egyúttal 

rendelkezik a pályázat eredménytelensége esetén meghívásos pályázat meghirdetéséről. 

 

További információk és feltételek 

‒ A pályázaton való részvétel ingyenes. 

‒ Határidő után beérkezett, valamint hiányosan kitöltött, vagy a pályázati felhívásban 

foglaltaknak nem megfelelően beadott pályázati anyagokat a Kiírónak nem áll módjában 

elfogadni.   

http://kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium
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‒ Az értékelésre nem bocsátott pályamunkákat a Kiíró a döntés kihirdetését követő 30 napon 

belül a pályázó kérésére visszaadja. A be nem fogadott, vagy a pályázaton el nem fogadott 

pályamunkák postai visszaküldésére nincs lehetőség. A vissza nem kért pályamunkákat a 

Kiíró 30 nap után megsemmisíti. 

‒ A pályázat befogadásáról szóló tájékoztató a formai ellenőrzés lezárultát követő 15 napon 

belül, a http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium honlapon kerül 

közzétételre, jeligésen. 

‒ A pályázó a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket, 

elfogadja, hogy a Kiíró teljes körűen rendelkezik a pályázaton elfogadott grafika 

felhasználási és publikálási jogaival. A Kiíró a nyertes pályázóval szerződésben állapodik 

meg. 

‒ A pályázó nyilatkozik arról, hogy a beadott pályázati munka más személy jogát nem sérti, 

valamint más személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró pályázati munkákra 

vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Mindezen 

esetekben a pályázót terheli a teljes körű felelősség, amelyet a pályázó a jelen pályázati 

felhívás részét képező nyilatkozatban vállal.  

‒ A pályázó kizárólag saját, eredeti szerzői alkotásával pályázhat. E feltétel hiánya esetén a 

pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat. Amennyiben ez a későbbiekben 

válik ismertté, a pályázó köteles a díjat visszafizetni és a Kiíróval szemben más személy 

által – szerzői jogsértés címen – esetlegesen támasztott mindennemű követelésért helytállni.  

‒ A Kiíró kizárhatja azt a pályázatot, amely nem felel meg a formai vagy tartalmi 

követelményeknek. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a 

beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa A pályázattal 

kapcsolatban felmerülő kérdésekre az agrarpiaci@vm.gov.hu e-mail címre küldött, az 

érdeklődő elérhetőségeit (telefon, e-mail) tartalmazó megkeresések alapján áll módunkban 

válaszolni. 

 

 

Díjazás 

A nyertes pályázó az alábbi elismerésben részesül: 

 

A nyertes pályamunka készítője a grafika felhasználásra alkalmas formájának – vektorgrafikus 

formátum – átadása után bruttó 800.000 Ft-os (az az bruttó nyolcszázezer forint) díjban részesül, 

amely magában foglalja a védjegy grafikai anyagának végleges kidolgozását és a grafika teljes 

körű, kizárólagosan a Vidékfejlesztési Minisztérium számára engedélyezett felhasználási jogának 

ellenértékét, valamint a védjegy arculati kézikönyvének kidolgozását.  

 

A nyertes pályázóval való szerződéskötésre a döntés meghozatalát követő 30 napon belül kerül sor.  

 

A szerződésben kerül rögzítésre a védjegy grafikai anyagának végleges kidolgozására és az arculati 

kézikönyv elkészítésére és átadására vonatkozó teljesítési határidő, a felhasználásra vonatkozó 

jogok biztosításával együtt. 

A díj kifizetése a szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését, valamint a teljesítésigazolást 

követően egy összegben, átutalással történik, legkésőbb 30 napon belül. 
 

Amennyiben természetes személy által benyújtott pályamunka kerül elfogadásra, a nyertes 

pályázóval megbízási szerződést köt a Támogató a fenti tartalommal, azonban a pályadíjból a 

hatályos jogszabályok alapján a kifizetést megelőzően levonásra kerül a jövedelemadó előleg és 

járulékok összege (összesen 248.400 Ft). 

  

mailto:agrarpiaci@vm.gov.hu
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PÁLYÁZATI NYILATKOZAT 
 

 

 

 

Alulírott__________________________________________________________nyilatkozom,  

hogy a Kiváló Minőségű Sertéshús tanúsító védjegy grafikájának kidolgozására kiírt pályázati 

felhívásra benyújtott pályaművem saját eredeti, egyéni szellemi alkotásom, amely felett kizárólagos 

és korlátlan felhasználói jogokkal rendelkezem, és amelyet a pályázat benyújtása előtt semmilyen 

célra nem használtam fel, más pályázatra nem nyújtottam be. Nyilatkozom továbbá, hogy a 

pályázati munka más személy jogát nem sérti, valamint más személynek nem áll fenn olyan joga, 

amely a Kiíró pályázati munkára vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen más módon 

korlátozná. 

 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényre 

való hivatkozással elfogadom, hogy a Kiíró a közölt adatokat kizárólag e megjelölt célra tartja 

nyilván és használja.  

 

E nyilatkozat benyújtásával beleegyezésemet adom ahhoz, hogy a közölt adataimat a Kiíró a 

pályázat dokumentációjában megőrizze, nyilvántartsa, és szakmai feldolgozásokban felhasználja, 

közreadja. 

 

A pályázat benyújtásával vállalom, hogy amennyiben pályaművem kiválasztásra kerül, írásbeli és 

feltétlen hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Vidékfejlesztési Minisztérium a grafikai művet saját 

nevében nemzetközi, közösségi és nemzeti védjegyként lajstromoztassa. 

 

A pályázat benyújtásával tudomásul veszem, hogy amennyiben pályaművem kiválasztásra kerül, a 

Vidékfejlesztési Minisztérium területi korlátozás nélküli, határozatlan időtartamra szóló, harmadik 

személynek átengedhető, korlátlan felhasználási módra szóló kizárólagos, rendelkezési jogot szerez, 

amely alapján a Vidékfejlesztési Minisztérium jogosult azt bármilyen formában és ismert módon 

felhasználni, illetve védjegyként használni. 

 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban közölt adatok a 

valóságnak maradéktalanul megfelelnek. 

 

 

 

 

 

Dátum:………... év ……….. hó ……. nap  ............................................................... 

    A pályázó(k) aláírása 

 
Készítette: Jancsó István  

 

Egyetértek: Nagy Attila osztályvezető. 

 
 

 


