
Nyilvános versenypályázat 

A Mátyusföld - Matúšova zem Területi Idegenforgalmi Szövetség logója   

A Mátyusföld - Matúšova zem Területi Idegenforgalmi Szövetség  nyilvános, nem névtelen 

pályázatot hirdet a Polgári Törvénykönyv 847-849.§ alapján a Mátyusföld- Matúšova zem 

Területi  Idegenforgalmi  Szövetség logójának megtervezésére. 

A versenypályázat kiírója:  

Mátyusföld  - Matúšova zem Területi Idegenforgalmi Szövetség  

Képviselet: PhDr. Horváth Zoltán – a szövetség elnöke és Mgr. Andrea Sláviková - 

ügyvezető igazgató  

Székhely: Hlavná ul. 1006/18, 924 01 Galánta  

IČO: 54307406  

(továbbiakban csak "kiíró")  

 

A pályázat célja és tárgya:  

A pályázat célja egy területi idegenforgalmi szövetség modern logójának elkészítése, 

melynek fő célja a régió, mint vonzó turisztikai desztináció profiljának kialakítása, 

pozíciójának erősítése és bemutatása. A logót úgy kell kialakítani, hogy a régiót és annak 

tevékenységeit bemutassa desztinációmenedzsment és marketing szempontból kialakítva 

ezzel a  a helyi turizmus márkáját.  

A regionális turizmus logója tervezésénél figyelembe kell venni a régió adta lehetőségeket, 

annak  földrajzi, történelmi, kulturális és egyéb feltételeit leginkább a következő területekre 

öszpontosítva: 

a) kulturális emlékek, várak és kastélyok, vízimalmok  

b) folklórhagyományok a gasztronómiát is beleértve 

c) hagyományos népi kézműves termékek  

d) folyók gazdagsága, ásványvízforrások és termálfűrdők 

e) aktív szabadidőstevékenységek: kerékpározás, tutajozás, lovaglás stb.  

Pályázat típusa és meghirdetésének határideje 

A nyilvános, nem anonim pályázat a szakmai és laikus közönség, professzionális grafikusok, 

grafikus stúdiók és a kapcsolódó szakterület hallgatói részére.A nyilvános pályázatra az a 

jogi vagy fizikai személy jelentkezhet, aki a pályázati feltételeknek megfelel. Jogi személyek 

részvétele esetén a szerzőt fel kell tüntetni a tervezeten.  

 



A pályázat kiírása: 2022.02.16.  

Jelentkezési határidő: 2022.03.31.  

A pályázat elbírálása legkésőbb: 2022.04.15. 

Tulajdonságok, amelyeknek a logótervnek meg kell felelnie:  

• Vonzó, eredeti és lebilincselő  

• Modern , aktuális és időtálló dizájn  

• Nagy kifejezőértékkel való tervezés 

• Könnyű azonosítás és megjegyezhetőség  

• A szövetség karakterének tiszteletben tartása  

A versenyben való részvétel és regisztráció feltételei  

A résztvevő az  aláírt jelentkezési lapot és pályázati javaslatokat a 0OCR Matúšova zem - 

Mátyusföld, Mierové nám 940/1, 924 18 Galanta (Mestský úrad - podateľňa) kapcsolattartási 

címre kézbesíti a pályázati határidőig, legkésőbb 2022.03.31-ig. Postai kézbesítéskor a 

bélyegző lenyomatán feltüntetett feladás dátuma a mérvadó.  

A jelentkezést e-mailben is elküldheti az andrea.slavikova@galanta.sk címre. 

A pályázat aláírásával és elküldésével a résztvevő megerősíti, hogy egyetért a pályázat 

feltételeivel, a bemutatás és a kiállítás módjával, valamint a személyes adatok 

felhasználásával a verseny és a hozzá kapcsolódó tevékenységek keretén belül.  

A pályázat kiírásának és a pályázatok kézbesítésének kapcsolattartója: Mgr. Andrea 

Sláviková (ügyvezető igazgató), tel.: 0907 489 106, e-mail: andrea.slavikova@galanta.sk  

A pályázó a feladó címéhez a „Logo” pályázat szöveget jelöli meg. 

1. Minden pályázati résztvevő maximum 3 tervezetet adhat be. 

2. A pályázati javaslatokat a pályázat határidejéig kézbesíteni kell és az alábbi 

mértékben kell feldolgozni: 

2.1 Logó tervezete  

2.2 A logó színváltozatai  

2.3 A logó fekete - fehér változatai  

2.4 Tipográfia - a logóban használt betűtípus meghatározása  

2.5 A használt színek meghatározása - alap- és kiegészítő színek  

2.6 A logó filozófiájának meghatározása - írásos indoklás, a javasolt logó jelentésének 

magyarázata a regionális szervezet szempontjából 

3. A javaslatot a benyújtó által pontosan azonosítani kell (szerzői azonosító adatok), 

ezeket elektronikus formában kell csatolni CD-n, DVD-n vagy USB-kulcson, amely nélkül 

a tervezetet nem fogadják el.  

 

mailto:andrea.slavikova@galanta.sk


Bírálóbizottság 

Minden beérkező pályázatot 5 tagú zsűri bírál el a következő ősszetételben: 

• A Mátyusföld – Matúšova zem Területi Idegenforgalmi Szövetség elnöke 

• A Mátyusföld – Matúšova zem Területi Idegenforgalmi Szövetség ügyvezető 

igazgatója 

• A Mátyusföld – Matúšova zem  Területi Idegenforgalmi Szövetség felügyelő 

bizottságának 1 képviselője 

• A Mátyusföld – Matúšova zem Területi Idegenforgalmi Szövetség 1 

önkormányzati tagja  

• A Mátyusföld – Matúšova zem Területi Idegenforgalmi Szövetség 1 

magánvállalkozói tagja  

A zsűri tagjai és a kiíró képviselői nem vehetnek részt a versenyben.  

A zsűri a pályázat lezárása után azonnal értékeli a pályázatokat, és a nyertes 

pályaműveket a következő időpontig kiértékeli: 2022.04.15.  

Értékelési szempontok  

• vizuális vonzerő  

• egyértelmű jelentés és funkcionalitás  

• a logó grafikai, szimbolikus kifejezése a projekt küldetésével kapcsolatban  

• a későbbi technikai megvalósítás egyszerűsége  

• művészi és esztétikai szint 

• egyszerű színes és fekete-fehér reprodukálhatóság 

• a dizájn eredetisége és egyedisége,  

• a felismerhetőség megőrzése nagyításkor és kicsinyítéskor.  

A verseny eredményeinek közzététele  

A verseny eredményéről a résztvevőket a bizottság munkájának befejezését követő 14 

napon belül tájékoztatják. A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a verseny 

eredményhirdetésének napjáig a médiára vonatkozó embargót érvényesítse. A verseny 

eredményeit 2022.04.30-ig tesszük közzé a Mátyusföld- Matúšova zem  Területi 

Idegenforgalmi Szövetség  honlapján. A szervezők fenntartják a jogot a nem nyertes 

pályázatok közzétételére is.  

Nyeremény  

A nyilvános, nem anonim pályázat kiírója vállalja, hogy 500 € anyagi jutalmat fizet a nyertes 

pályázat szerzőjének. Az O0CR Matúšova zem - Mátyusföld az eredmények közzétételtől 

számított 30 napon belül szerződést és Licencszerződést köt a pályázat győztesével, 

amelyben a nyertes pályázó korlátlan és ingyenes kizárólagos licensz (engedély) 

megadásával hozzájárul a ´pályázat kiírójának a versenyterv és a kidolgozott logó kézikönyv 

(dizájn manuál) felhasználásához a Tt. 618/2003 sz. a szerzői jogokról és a szerzői jogokkal 

összefüggő jogokról szóló törvény értelmében.  

  



A pályázat győztese a szerződés megkötésétől számított 30 napon köteles leadni: 

1. A logó tervezetét vektoros formátumban (* .svg * .pdf),  

2. További felhasználás céljából exportálás további formátumokba(vektor, bitmap) - ai, 

.eps , jpg  

3. Logó kézikönyv (dizájn manuál); a dizájn manuál minimális követelményei:  

3.1. Szimbolika - kifejezi, hogy milyen üzenetet közvetít a logó, magába foglalja 

annak  filozófiáját 

3.2.Különböző logóváltozatok – pl. A, B, C, logótípusok 

3.3. Az A, B, C logótípusok színei 

3.4. A logó szerkezete – logó berajzolása négyzethálóba 

3.5. Minimális logóméret 

3.6. Tipográfia – a logóban használt betűtípus meghatározása 

A győztes pénzjutalma a szerződés és a licencszerződés aláírását követő 14 napon belül kerül 

kifizetésre minden szükséges dokumentum átadását követően.  

 

Pályázati tervezetek visszaküldése 

 

Az eredményhirdetés után a pályázók írásban kérhetik a pályázat kiírójától a pályázati 

tervezetek visszaszolgáltatását. A pályázatok elbírálása után a kiíró kötelezi magát a pályázó 

benyújtott összes tervezetének visszaküldésére. Azonban ha a pályázó az 

eredményhirdetéstől számított 30 napon belül nem kéri a logótervezetei visszaszolgáltatását, 

a kiíró ezt a határidőt követően azokat nem köteles visszaküldeni.  

 

Záró rendelkezések 

 

A szervezők a benyújtott pályázatokra jogvédelmet nem biztosítanak. 

Szükség esetén minden pályázó a saját költségén biztosítja be a versenyművek eredeti 

példányait. 

 

A pályázat kiírója vállalja, hogy betartja a GDPR rendeletben és a vonatkozó személyes adatok 

védelméről szóló törvényben foglaltakat. A versenyzők személyes adataival csak az arra 

jogosult személyek léphetnek kapcsolatba, és a verseny lezárását és az eredményhirdetést 

követően minden megszerzett személyes adat a vonatkozó előírásoknak megfelelően 

érvénytelenítésre kerül. 

 

A versenyben való részvételért, illetve a pályázati tervezet benyújtásáért a pályázót nem illeti 

meg kártérítés.  

 

Szerzői jogok 

 

A kiíró kötelezi magát, hogy a Tt.185/2015.sz szerzői jogokról szóló törvény értelmében jár el 

és nem él vissza a pályázati tervezetek egyikével sem és saját céljaira nem használja fel.  

 

A pályázaton csak olyan pályázat indulhat, amelynek szerzői jogai a pályázó tulajdonát 

képezik, és egyben nem sértik más szerzők jogait. Amennyiben a kiíró megállapítja, hogy más 



személyek szerzői jogait megsértették, fenntartja a jogot, hogy az ilyen benyújtott pályázatot 

kizárja a versenyből.  

 

A szerzői jog visszavonását a kiíró javára a pályázat nyertesével kötött licencszerződéssel 

oldják meg. A kiíró javára a licencszerződésben a győztes pályázó kizárólagos hozzájárulását 

adja a pályázati tervezet és a kidolgozott dizájn manuál licenszének felhasználására  a Tt. 

185/2015 sz. szerzői jogokról szóló törvény későbbi módosításai értelmében.  

A győztes logóterv szerzőjével kötött licencszerződés alapján a kiíró lesz a tulajdonosa a 

tárgynak, amelyen keresztül a szerző műve kifejeződik.  

A győztes logóterv szerzője a kiírónak a mű ingyenes felhasználására engedélyt ad.  

 

 

A verseny résztvevőivel való kommunikációért felelős kapcsolattartó:  

 

Mgr. Andrea Sláviková, a Mátyusföld - Matúšova zem Területi Idegenforgalmi Szövetség  

ügyvezető igazgatója, e-mail: andrea.slavikova@galanta.sk, tel.: 0907 489 106  

 

A régió bemutatása  

 

Nagyszombat Megye Önkormányzatának és a Nagyszobati Kerületi Idegenforgalmi 

Szövetség támogatásával alakult meg a 2021- es év vége felé  a Területi Idegenforgalmi 

Szövetség :Matúšova zem - Mátyusföld.  Célja a régiófejlesztés és a marketingkommunikáció 

biztosítása, amely elsősorban a vízzel, a természeti és kulturális gazdagsággal, a regionális 

termékekkel és a gasztronómiával kapcsolatos termékekre fókuszál.  

 

Az alapító tagok Galánta város, Tallós, Felsőszeli, Taksony  és Vezekény községek. A magán- 

és civil szférát az alapító tagok közül az OZ Neogotický kaštieľ v Galante, az OZ PRO 

Tomášikovo - Tallós, a HOSAL Horné Saliby s.r.o., a DIOFA s.r.o., valamint a KIRA, 

Nagyszombat Megye önkormányzati innovációs és fejlesztési ügynöksége képviseli,  

 

Galánta környéke turisztikai szempontból nagy lehetőségekkel rendelkezik. A Kis-Duna vízi 

turizmusa, kerékpárutak, termálfürdők, kivételes gasztronómia, az Esterházy család, Karol 

Duchoň és Kodály Zoltán öröksége, nemcsak Szlovákiából, hanem a környező országokból, 

elsősorban Csehországból, Magyarországról, ill. Ausztriából is turistákat vonz ebbe a régióba. 

 Galántán, 2022.02.16-án 


