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Logóterv és vizuális arculati koncepció tervezése Pécs város számára 

 

Preambulum:  

Pécs város Vizuális Arculati Kézikönyve 2006-ban készült.  Az immáron 17 éves arculat nem 

felel meg a mai kihívásoknak, nem használható a város megjelenítéséhez. A 

Gazdaságfejlesztési Stratégia (2021), a Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027 

(2022) alátámasztja az új arculat igényét annak jelentőségét, hozzáadott gazdasági értékét, 

a város versenyképességének és láthatóságának eszköze.  

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a PTE Művészeti Kar Grafikusművész szak, 

tervezőgrafika szakirány jelenlegi, valamint minden végzett hallgatója számára pályázatot 

hirdet, melynek célja Pécs arculatának megújítása.  

A pályázat célja, hogy egy könnyen azonosítható, és Pécs városát meghatározó arculat 

szülessen, amely hosszú távon, minden felületen alkalmazható, és az egész Várost fémjelzi.  

 

 

Az érvényes pályamunkák tartalma: 

 

1. Logó és tipográfia grafikai tervezése (max. 5 oldal) 

• Rövid leírás, amely bemutatja a koncepció gondolati hátterét (legfeljebb 1000 karakter). 

• Színes, szürkeárnyalatos és fekete-fehér logóváltozat.  

• Álló és fekvő formátumú emblémaváltozatok (amennyiben szükséges a kétféle elrendezés).  

 

2. Arculati koncepció kialakítása (max. 5 oldal)  

• Az arculati koncepció kialakítása, és ha a koncepció igényli, grafikai kísérőelem tervezése.  

• A grafikai elemek közös arculati koncepcióba integrálása, illetve kialakítása.  

• Az arculat szín- és grafikai világának, illetve a tipográfiai megjelenésének meghatározása.  

 

3. Pályázati adatlap 

Amely tartalmazza a pályázó nevét, születési helyét,  idejét, címét, tartózkodási helyét, e-mail 

címét, telefonszámát, bankszámlaszámát, aláírását és a dátumot.  

 

Elvárások a logó és az arculat tekintetében:  

A logónak identitásformálónak és korszerűnek kell lennie, mely egységes vizuális 

rendszerben könnyen kommunikál a városlakókkal, az ide érkező látogatókkal (turistákkal) és 

a befektetőkkel. Pécs város értékeire és hangulatára reagál, de mégis egy egységes egészet 

alkot (mindent lefed).  

Pécs város egyediségét meghatározzák épületek, arcok, események, hangulati elemek, 

melyek értéket és érzelmeket közvetítenek. Pécs egy identitás, jól azonosítható és 

megkülönböztethető. 

 

Pécs, mint márka értékei: 

- kultúra (épített és kulturális örökségek, pezsgő kulturális élet a múltban, jelenben és a 

jövőben, várossal azonosítható márkanevek, decentralizált kulturális főváros) 

- Pécsi Életérzés (hangulat, a kötődés és a város szerethetősége, képes kiállni magáért, 

összetartó közösség)  



- tudományos élet (egyetemi város, innovatív gazdasági szereplők, egyedülálló 

kutatások, életen át tartó tanulás lehetősége, magas színvonalú oktatás) 

- természet közelsége, „lélegző” város 

 

Pécs pozíciója: Pécs, életre szóló város. 

 

Pécs város jelzői: vonzó, minőségi, kulturális és pezsgő város.  

Vízió: Pécs egy élhető, fenntartható, zöld város szeretne lenni.  

 

A pályázat menete  

 

A pályázat kiírója és lebonyolítója Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban 

Kiíró) 

 

Pályázati részvétel feltételei, egyéb információk:  

A pályázaton 18 éven felüli természetes személy nevezési díj nélkül részt vehet (a 

továbbiakban: Pályázó), amennyiben:  

 

• a jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;  

• a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elismerte, pályázat benyújtásával 

elfogadta az adatvédelmi feltételeke és kitöltötte a pályázati adatlapot. (1. számú melléklet)  

• max. 2 pályamunkával nevezhet. Több terv esetén ezek egymástól független külön-külön 

dokumentumban legyenek beküldve és megszámozva;  

• tudomásul veszi, hogy a Kiíró a Pályázóknak a pályaművek előállításával, valamint a 

pályázatok benyújtásával kapcsolatosan felmerült költségeit nem téríti meg;  

• beleegyezik a pályaműve nyilvánosságra hozatalába (a pályázó nevével és pályázati 

anyaggal) a Kiíró kommunikációjában;  

• tudomásul veszi, hogy a Kiíró döntése ellen jogorvoslatnak nincs helye.  

• nyertes pályázat esetén vállalja, hogy a későbbiekben egyeztetett feltételek szerint részt 

vesz a nyertes pályázaton alapuló Arculati Kézikönyv kidolgozásában 2023. szeptemberéig.  

 

A pályázó kizárásra kerül amennyiben:  

• a pályamű a pályázat beadási határideje után érkezik meg; vagy  

• a pályamű nem felel meg a jelen pályázati felhívásban foglalt feltételeknek; vagy  

• a Pályázó a pályázat során valótlan adatokat közöl.  

 

Leadási határidő, eredményhirdetés:  

A Pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.30. (beérkezési határidő).  

 

Konzultáció: 

 

Lehetőség van a Kiíró képviselőjével (Pécs MJV Gazdaságfejlesztési Főosztály képviselőivel) 

személyesen konzultálni egy fórum formájában 2023.03.09-én. A helyszínt és az pontos 

időpontot a PTE MK Tervezőgrafika Tanszék fogja meghirdetni a Pályázati Adatlapon 

megadott elérhetőségen keresztül.   

 

 

 



A pályázat leadásának formátuma:  

Érvényes pályázatnak a fent jelzett határidőig az alábbi formátumban és módon beérkező 

teljes pályaművek tekinthetők: 

• 1 db fekvő A/4-es, összefűzött pdf (egyben az 1. és 2. pont), online linket/drive-címet 

emailben kérünk a pecsarculat@ph.pecs.hu címre. A beérkező emailekre visszajelzést 

küldünk. Kérjük a csatolmányokat mellőzni.  

• Nyomtatva 2 példányban, szétszedhető formában (egyoldalas nyomatok). Leadandó a PTE 

MK Tervezőgrafika szakon Böhm Gergely Intézetvezető részére a megadott határidőig.   

  

 

A pályaművek értékelése 

A pályázat 1 fordulós.  

A pályázatokat elismert szakmai zsűri bírálja el a következő szempontok szerint:  

 

• a felhívásban szereplő követelmények teljesítése,  

• a terv alkalmazhatósága,  

• az ötlet eredetisége, frissessége.  

 

A zsűri legkésőbb 2023.05.12-ig javaslatot tesz a legjobb pályaműre.  

Az eredményről a Pécs MJV Közgyűlése dönt a 2023. június 20-án.  

 

A zsűri által kiválasztott legjobb pályamű készítőjét a Kiíró felkéri, hogy működjön közre a 

teljes vizuális rendszer kidolgozásában egy Vizuális Arculati Kézikönyv formájában ennek 

határidejét közli a Pályázóval. A kiíró a Vizuális Arculati Kézikönyv részleteit, elemeit részletezi 

és szerződésben rögzíti, ami alapján beszerzésre kerül. Jelen Pályázat erre a munkára nem 

terjed ki.  

A Kiíró a nyertes pályaműről tájékoztatja a helyi médiát, városi lakosokat, valamint a pecs.hu 

oldalon megjelenteti.   

 

A pályázat díjazása  

 

A szakmai zsűri által legjobbnak ítélt pályamunka 500 000 forint (ötszáz ezer forint) díjazásban 

részesül. 

 

A Kiíró a nyertes Pályázó díjának kifizetésével a logó felhasználására teljes, kizárólagos, 

térben és időben korlátlan használati jogot szerez, a logót szabadon felhasználhatja.  

A Kiíró tudomásul veszi, hogy a logó módosítására csak a Pályázó hozzájárulásával jogosult, 

annak szerzői jogait tiszteletben tartja. 

A Kiíró kötelezi magát, hogy a logópályázat eredményes lezárulta után a nyertes pályamű 

szerzője, Pályázó részt vesz a Vizuális Arculati Kézikönyv kidolgozásában.  

 

A Pályázó részére kifizetésre kerülő díjazás tartalmaz mindennemű költséget, jogdíjat, 

ideértve azon díjakat is, amelyeket esetleg a közös jogkezelő szervezet, vagy más képviselő 

szervezet részére kell megfizetni. Amennyiben a Kiíró részéről felmerül a díjazott pályamű 

módosításának igénye, a pályázó vállalja a módosítások elvégzését még a kitűzött pályadíj 

keretein belül.  

 

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázat eredménytelensége esetén ne hirdessen nyertest.  
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További feltételek: 

 

 A Pályázó a pályamunka benyújtásával – külön nyilatkozat hiányában is - felelősséget vállal 

azért, hogy a pályázat anyaga kizárólag a saját műve, ahhoz harmadik személynek nem 

fűződik joga; a pályamunka elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem 

használt fel.  

A Pályázó felelősséget vállal azért is, hogy pályázatával semmilyen a szerzői jogról szóló 

1999. évi LXXVI. tv. vagy más jogszabályok szerint védett szerzői és egyéb jogokat nem sért, 

továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felelősséget vállal. 

Ezen feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, amennyiben az eredményhirdetést 

követően jut a Kiíró tudomására a jogsértés, a pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni, 

valamint a Pályázó a Kiírót valamennyi, a Kiíróval szemben támasztott igény alól közvetlenül 

köteles mentesíteni. A jelen Pályázattal kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó szabályokat a 

1. sz. melléklet tartalmazza.  

 

1. sz. melléklet  

Adatkezelési tájékoztató  

 

Figyelemmel különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. 

április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon 

kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseire, a következő 

tájékoztatást adjuk a  pályázati kiíráshoz  

 

Adatkezelő neve:  Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Képviseli: Péterffy Attila Polgármester 

 

Az adatkezelés célja: a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiírt pályázatra jogi-, 

illetve 18. életévét betöltött természetes személy által történő jelentkezés, a részvétel a 

kiválasztási eljárásban; eredményes pályázat esetében díjfizetés, szerződéskötés és annak 

teljesítése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintettek köre: 

pályázati kiírásra személyesen jelentkezők valamennyi személy; amennyiben nem saját 

személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának 

beszerzése. A kezelt személyes adatok típusa: a Pályázó által megadott adatok, amelyek név, 

születési hely idő, cím/székhely, tartózkodási hely, e-mail cím, telefonszám, 

bankszámlaszám, valamint a Pályázó által elküldött fényképek, kísérőlevelek, valamint az 

azokban magadott, a pályázaton történő eredményes részvétel szempontjából lényegesnek 

ítélt egyéb adatok. A kezelt személyes adatok forrása: az érintettől közvetlenül Az adatkezelés 

időtartama: a pályázat benyújtásától számított egy év. Amennyiben a Pályázó - a nyertes(ek) 

kivételével - benyújtott pályamunkáját visszakéri írásban, azt az adatkezelő részére 

személyesen visszaszolgáltatja. A pályázat benyújtásától számított egy év leteltét követően - 

a nyertes(ek) adatai kivételével - adatkezelő a pályamunkákat archiválja, a tárolt személyes 

adatokkal együtt. Az adatszolgáltatás elmaradásának következményei: az érintett nem tud 

jelentkezni a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által közzétett pályázati kiírásra.  


