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LOGÓ-MOTTÓ Pályázat – 120 éves a MÉSZ
1.

A pályázat kiírója:
MÉSZ, Magyar Építőművészek Szövetsége, 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.

2.

A pályázat tárgya:
A MÉSZ 2022-ben ünnepli alapításának 120 éves évfordulóját.
A jubileumi év szlogenjének (mottójának) logó-szerű grafikus megfogalmazására a
MÉSZ Logó-pályázatot ír ki.
A szlogen (mottó): „Egész évben építészet, egész évben MÉSZ/120”
A pályázat célja:
A MÉSZ Hallgatói Pályázat révén kívánja a jubileumi szlogen (mottó) grafikus
megfogalmazását beszerezni. Cél a legjobb grafikai megfogalmazás megtalálása és annak
felhasználása a jubileumi év során, valamint az ahhoz kötődő további kommunikációban.

3.

A pályázat jellege:
A pályázati eljárás fajtája: HALLGATÓI MŰVÉSZETI (grafikai) PÁLYÁZAT
A pályázati eljárás modellje: NYÍLT ELJÁRÁS
A pályázat:
TITKOS
A pályázat lebonyolítása:
- Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban Kbt.)
- 310/2015.(X.28.) Korm. rendelet a tervpályázati eljárásokról (továbbiakban
Korm. Rend)
- valamint a jelen pályázati kiírás előírásai szerint történik.

4.

A pályázaton való részvétel feltételei
A pályázaton való részvétel regisztrációhoz nem kötött. A pályázaton való részvétel
díjmentes. A pályázaton részt vehet minden szakirányú egyetemi oktatásban résztvevő,
MSC, vagy MA diplomával még nem rendelkező építész, építészmérnök, építőművész,
belsőépítész, tájépítész, képzőművészeti, iparművészeti, vagy design képzésben részt
vevő alap- és mesterszakos hallgató, egyénileg vagy csapatban. A pályázat résztvevője
lehet:
a) aki, vagy amely a Korm. Rend. 17.§ alapján, aki jelen kiírásban meghirdetett
feladat elkészítésére vállalkozik, és azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a pályázati
kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta
b) akivel, vagy amellyel szemben a Korm. Rend 18.§ szerinti kizáró okok nem állnak
fenn, azaz:
- a bírálóbizottság résztvevőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 8:1. § 2. pontja szerint nem a hozzátartozója,
- a bírálóbizottság résztvevőjével együtt azonos gazdálkodó szervezettel nem áll
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve
azonos gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel nem rendelkezik,
- a bírálóbizottság résztvevőjével egy éven belül közösen pályaművet nem nyújtott
be,
- a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy a
gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkező tagja, illetve ezeknek
a hozzátartozója nem a bírálóbizottság résztvevője,
- a gazdálkodó szervezettel a bírálóbizottság bármely résztvevője nem áll
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban,
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c) aki a pályázat szerzőit – a pályázathoz csatolt lezárt borítékban – név szerint
megnevezte
d) akivel, vagy amellyel szemben a Kbt.25.§-ában szereplő kizáró okok egyike sem
áll fenn.
e) A pályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt.
5.

A pályázatból való kizárás
A bírálóbizottság
a) kizárja a pályázatból
- a határidő után benyújtott pályázatot („bontás” nélkül)
- a titkosságot sértő pályázatot, (lásd 1.9. pont végén)
- a pályázati dokumentációban meghatározott kötelező tartalmi követelményeket
nem teljesítő pályamunkát,
- a „részvételi feltételek”-et nem teljesítő pályázókat.
b) kizárhatja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos
pályaműveket,
c) amennyiben a pályázókkal, szerzőkkel, vagy munkatársakkal kapcsolatban a
zárójelentés elfogadása, vagy a pályázó személyének megismerése után merül fel a
kizáró ok, az érintett pályaművet a pályázatból utólag ki kell zárni. A kizárás a
korábban megállapított rangsorolást és díjakat nem befolyásolja, a kizárt pályázó díja
nem kerül kiadásra.

6.

Titkosság
A pályázati eljárás során a pályázók nevét, lakcímét, székhelyét, a kiírásban kért egyéb
adatait elkülönítetten, titkosan kell kezelni. A pályázók adatait a bírálóbizottság csak a
bírálat lezárását és a zárójelentés elfogadását követően ismerheti meg és hozhatja
nyilvánosságra.

7.

A pályázat lebonyolításának időtáblázata
a) Pályázat meghirdetése: 2021. november 30.
b) Kérdések határideje: 2021. december 10.
c) Kérdésekre adott válaszok határideje 2021. december 16.
d) Pályaművek benyújtásának határideje 2022. január 31. délután 18.00
e) Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása,
a pályázat nyilvános bemutatása: 2022. február 15-ig

8.

A pályázati dokumentáció elérése
A pályázat és mellékletek elektronikus elérése:
Magyar Építőművészek Szövetsége honlap
www.meszorg.hu
Valamint:
- www.epiteszforum.hu
- közösségi oldalak

9.

A kiírással kapcsolatos kérdések és válaszok
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Kérdések
A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban kérdésekkel
2021. december 10-ig fordulhatnak a kiíróhoz:
A kérdések e-mailben az palyazat@meszorg.hu e-mail címre küldhetők. Email tárgyában
kérjük feltüntetni: „Kérdések a hallgatói pályázathoz”.
Válaszok
A határidőben feladott kérdéseket a Kiíró 2021. december 16. 24:00 óráig megválaszolja,
és az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a www.meszorg.hu honlapon
közzéteszi. A kérdésekre adott válaszokkal a kiírás módosulhat.
A dokumentáció véglegesítése
A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati
szempontok és az alkalmassági követelmények (bírálóbizottság összetétele) kivételével
módosíthatja, kiegészítheti, illetve a pályázat lebonyolításától visszaléphet. Utóbbi
esetben a Kiíró kártérítési felelősséggel nem tartozik.
10. A pályaművek benyújtása
A pályaművek a dokumentációhoz csatolt CÍMZÉSLAP (melléklet) felhasználásával
kizárólag ajánlott postai küldeményként nyújthatók be, vagy hivatalosan regisztrált
futárszolgálattal küldhetők el a megadott címre.
Benyújtási cím:
MÉSZ, Magyar Építőművészek Szövetsége, 1088 Budapest, Ötpacsirta utca 2.
A díjazásban, megvételben nem részesült pályázatok későbbi azonosítása a feladónál
maradó feladóvevény ragszáma alapján történik.
A pályaművek beérkezésének határideje: 2022. január 31. délután 18.00
A késve benyújtott pályaműveket a Bírálóbizottság a csomag felbontása nélkül a
pályázatból kizárja.
11. A bírálóbizottság összetétele
Szavazásra jogosultak:
Elnök:
Krizsán András építész, a MÉSZ Elnöke
Társelnök:
Polgárdi Ákos grafikusművész
Tag:
Csillag Katalin építész, a MÉSZ Elnökségének tagja
Tag:
Kovács Csaba építész, a MÉSZ Elnökségének tagja
Tag:
Nagy Csaba építész, a MÉSZ Elnökségének tagja
Póttag:

Szabó Levente építész, a MÉSZ Elnökségének tagja

12. A bírálóbizottság munkája
A bírálóbizottság a vonatkozó jogszabályok, az Elnök által előterjesztett és a tagok által
jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A bírálóbizottság döntéseit többségi
szavazással hozza, munkájáról folyamatos jegyzőkönyvet vezet. A bírálóbizottság
munkája nem nyilvános. A bírálóbizottság a pályázattal kapcsolatos összegző
megállapításait zárójelentésben teszi közzé.
13. A pályaművek díjazása
A pályaművek díjazására és megvételére bruttó 600.000,- Ft áll rendelkezésre
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A díj legnagyobb összege: 300.000,- Ft
A megvétel legkisebb összege:100.000,- Ft
A bírálóbizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti
értékhatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét, 1.díjjal kezdődő
rangsorolással, valamint a jelentős részeredményeket tartalmazó pályaművek megvételére
történő javaslattétellel.
A díjak és a megvételek adóköteles bevételek.
A bírálóbizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet sem
talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak.
A bírálóbizottság csökkentheti a díjazásra, vagy (és) megvételre fordított összeget, ha a
pályázatot a hasznosíthatóság szempontjából csökkent értékűnek minősíti.
14. A pályázat eredményhirdetése és nyilvános ismertetése
A bírálóbizottság döntése alapján a kiíró: 2022. február 15-ig
a pályázat eredményét kihirdeti, és a pályázati díjakat, illetve a megvételeket a díjazott
művek szerzőinek (v. azok meghatalmazottjainak) legkésőbb az eredményhirdetést
követő 30 napon belül kifizeti. A pályázat eredményhirdetése nyilvános, pontos időpont
pályázati honlapon kerül frissítésre.
15. A pályaművek felhasználása
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat
részben vagy egészben további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja.
A MÉSZ fenntartja a jogot a pályamű igazítására (különböző felületek történő
megjelenítéshez). Az MÉSZ fenntartja a jogot arra, hogy a nyertes tervet világszerte
felhasználja elsősorban a 120 éves MÉSZ jubileumi éve alkalmából, valamint a
kapcsolódó programok, híradások népszerűsítésére médiacsatornákon, szaksajtón,
közösségi médián, eseményeken és kiadványokon keresztül. A díjazott és megvételben
részesült pályaművek szerzői a pályaművük beadásával szerzői művük felhasználási
engedélyét megadják, kiírás feltételeit elfogadják és garantálják, hogy a pályamű saját
szellemi alkotásuk.
16. Tervezési feladat
Szakmai program, elvárások:
A MÉSZ 2022 évben ünnepli alapításának 120 éves évfordulóját.
A jubileumi év szlogenjének grafikus megfogalmazására a MÉSZ Logó-pályázatot ír ki.
A szlogen (mottó): „Egész évben építészet, egész évben MÉSZ/120”
A szlogen (mottó) logó-szerű, képileg is erős megjelenítése cél:
EGÉSZ ÉVBEN - ÉPÍTÉSZET
EGÉSZ ÉVBEN - MÉSZ/120

Minél erőteljesebb a grafikai megjelenés és az üzenethordozó képesség, annál sikeresebb
a logó. A szlogen azt kívánja megfogalmazni, hogy a patinás szervezet a jubileumi
évévében folyamatosan az építészet fontosságával, társadalmi küldetésével, kíván
foglalkozni, így az egész év az építészet és a 120 éves MÉSZ jegyében zajlik. A logó azt
is közvetítse, hogy a MÉSZ egyenlő az építészettel.
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A grafikai megfogalmazásnak alkalmasnak kell lennie mindenféle nyomtatott és
elektronikus megjelenésre, a levélpapírtól a molinóig.
Amennyiben valaki színes logót tervez, készítsen fekete-fehér változatot is, hogy a logó
megjelenése színes és fekete-fehér környezetben is színvonalasan tudjon megjelenni.
A logó illeszkedhet jelenlegi arculathoz, felhasználhatja a MÉSZ jelenlegi logóját is
(pályázati honlapról letölthető melléklet), de egyik sem elvárás vagy követelmény.
A pályázat célja:
A MÉSZ Hallgatói Pályázat révén kívánja a jubileumi szlogen (mottó) grafikus
megfogalmazását beszerezni. Cél a legjobb grafikai megfogalmazás megtalálása és annak
felhasználása a jubileumi év során, valamint az ahhoz kötődő további kommunikációban.
17. Benyújtandó munkarészek, formai követelmények
Beadandó munkarészek:
-

-

-

-

A LOGÓ tervét elektronikusan PDF és JPG formátumban kell leadni, 300 DPI
felbontásban
A LOGÓ tervét színes és fekete-fehér változatban is be kell mutatni
A LOGÓ-t be kell mutatni jellemző felületeken (pl. levélpapír, közösségi
média/MÉSZ Facebook oldala, stb., plakát, molinó tervek), ennek darabszáma nincs
megkötve, de előnyös, ha demonstrálni tudja a jellemző felhasználási szituációkat.
Ajánlás: minimum 3 felhasználási mód bemutatása.
Maximum 3000 karakteres szöveges leírás (műleírás) a logó-terv koncepciójáról,
felhasználási lehetőségeiről, álló A/4 nyomtatásra alkalmas formában szerkesztve, 300
DPI felbontásban.
A pályázati terveket maximum 4 db fekvő A/3 méretű lapként szerkesztve kérjük
bemutatni, elektronikus formában, nyomtatásra alkalmas szerkesztésben 300 DPI
formában.
CÍMZÉSLAP (mellékletként kiadott címzéslapot kötelező alkalmazni)
BORÍTÉK (szabványos A4 méretű fehér boríték) lezárva benyújtandó, benne:
- kitöltött ADATLAP a pályamű szerzőjének, szerzőinek adataival (melléklet)
CD/DVD a pályázat anyagával. Az ADATLAPOT tartalmazó borítékon kívül
elhelyezendő a leadott pályázati csomagban. Ez rendkívül fontos, hiszen az Bíráló
bizottság az pályázó adatait tartalmazó borítékot a bírálati munka végéig és
zárójelentés elfogadásáig nem nyithatja ki, viszont a pályázati anyag az adathordozón
lesz, ahhoz hozzá kell férni már a legelején.

A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot, az egyes
munkarészeket névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel ellátni nem
szabad. A pályamű semmilyen, a szerzők vagy azok oktatási intézményére vonatkozó
utalást nem tartalmazhat. A titkossági szabályt megszegő pályaművet a bírálóbizottság az
értékelésből kizárja.
-

Ha a beadott pályamű a szerző szabadalmi oltalom vagy szabadalmi bejelentés alatt
álló megoldást tartalmaz, úgy erről – a megoldás tartalmának megnevezése nélkül – a
anonim módon a szerzőnek nyilatkoznia kell.
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-

Ha a pályázó a díjazásban, vagy megvételben nem részesült tervének nyilvános
bemutatását nem engedélyezi, úgy erről, külön oldalon kell nyilatkozatot tennie,
anonim módon.

18. Bírálati szempontok
A Bírálóbizottság elsősorban a MÉSZ és az Építészet értékeinek erőteljes,
figyelemfelhívó megjelenítését keresi majd a logó megfogalmazásában.
Fontos, hogy különböző korosztályokat és társadalmi rétegeket is szeretne a MÉSZ elérni
a kommunikációjával.
Fontos, hogy az építészetre és a kultúrára nyitottabb, fogékonyabb rétegeket tudja a
MÉSZ elsősorban elérni a kommunikációjában, tehát ezen rétegek elérése a kiemelt célja
a MÉSZ-nek, de nem sugallhat a logó olyan belterjességet, ami kirekeszt, vagy távol tart
más rétegeket.
Fontos, hogy a tervezett logó a különböző médiumokon is erőteljesen tudjon megjelenni.

2021. november 30.
Bíráló bizottság aláírásai:
Elnök:

Krizsán András építész, a MÉSZ Elnöke

Társelnök:

Polgárdi Ákos grafikusművész

Tag:

Csillag Katalin építész, a MÉSZ Elnökségének tagja

Tag:

Kovács Csaba építész, a MÉSZ Elnökségének tagja

Tag:

Nagy Csaba építész, a MÉSZ Elnökségének tagja

Póttag:

Szabó Levente építész, a MÉSZ Elnökségének tagja
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