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„Békési Termék” Védjegy Logópályázat 

 

Pályázati Felhívás 

 

1. A pályázat kiírója: 

 

Békési Termék Védjegy Bizottság 

Cím:  5630 Békés, Petőfi Sándor u. 2. 

Telefon: +36 66 411 011 

E-mail:  termekvedjegybizottsag@bekesvaros.hu 

honlap:  http://www.bekesvaros.hu/bekesi-termek-vedjegy-bizottsag 

2. A pályázat tárgya:  

 

Békés Város Önkormányzata és a Békési Kisgazdakör közösen nyílt pályázatot hirdet egyéni és 

szakmai alkotók, illetve alkotóközösségek számára a „Békési Termék” védjegy logójának 

megtervezésére. A pályázat célja a speciális tematikához illeszkedő, korszerű arculat kidolgozása. A 

nyertes pályamű tulajdonosa pályadíjban részesül. 

 

3. Előzmények: 

 

Békés Város Önkormányzata és a Békési Kisgazdakör 2020. május 21-én együttműködési 

megállapodást írt alá, hogy a már eddig is jól működő kapcsolatok intenzíven tovább fejlődjenek a 

jövőben. 

Az együttműködési megállapodás sarkalatos pontja a „Békési Termék” védjegy bevezetése, mely 

alapot szolgáltat a helyi terméket népszerűsítése és széles körű megismertetése. A termékek jogi 

védelme és a minősítés szabályainak kidolgozásában a felek kötelezettséget vállaltak a szoros 

együttműködésre.  

Tekintettel arra, hogy a jelenkorban is Békés tipikusan mezőváros, a termelők és a fogyasztók között 

elengedhetetlen egy minőségi kapcsolat kialakítása, mely a termelői piacon keresztül a „Békési 

Termék” védjegyen keresztül tud érvényesülni. 

 

4. Pályázók köre:  

Magánszemélyek, bármely jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 

szervezet, egyéni cég vagy a személyes joga szerint jogképes szervezet, egyéni vállalkozó. A logó 

pályázaton Békésen, a Békési járásban vagy a Békéssel szomszédos települések (Békés, Békéscsaba, 

Bélmegyer, Doboz, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos,) lakosai, az ott oktatási 

intézménybe járó tanulók és hallgatók, valamint ezen településeken működő, ott székhellyel vagy 

telephellyel rendelkező szervezetek vehetnek részt. Pályázni egyénileg vagy csoportosan lehet. 

Csoportos pályázat esetében a pályázati adatlapot és a nyilatkozatot az összes résztvevőnek ki kell 

töltenie és be kell küldenie. 

 

http://www.bekesvaros.hu/
http://palyazatok.org/
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5. A pályaművek benyújtásának módja és határideje: 

 

A pályázatokat kizárólag e-mailben lehet benyújtani az alábbiak szerint: 

e-mail cím:  termekvedjegybizottsag@bekesvaros.hu 

e-mail tárgya: logópályázat 

az e-mailbe a pályázó elérhetőségét tűntessék fel. 

 

Kötelező mellékletek: 

- pályamű: legfeljebb 3 db, jpg, png, tif kiterjesztésű képfájl vagy pdf dokumentum. A pályamű 

fájlt a következők szerint kell elnevezni: logo.palyazoneve (pl: logo.kisadam.pdf) 

- pályázati adatlap és 1. sz. melléklete hiánytalanul kitöltve, aláírással ellátva szkennelve vagy 

fotózva, kép vagy pdf formátumban. A fájlt a következők szerint kell elnevezni: 

adatlap.palyazoneve (pl: adatlap.kisadam.pdf) 

 

Egy pályázó legfeljebb 3 pályázatot nyújthat be. 

Egy e-mail címről több pályázat is beküldhető. 

 

A pályamű beküldése mellett feltétel, hogy a felhívás mellékletét képező jelentkezési lapon a kért 

adatokat hiánytalanul kitöltve és aláírva is mellékeljék, enélkül a pályázat a kiválasztási folyamatban 

sem vesz részt.  

 

Elvárások a logó tekintetében: 

• A logónak tartalmaznia kell: vizuális jelet + tipográfiát vagy csak tipográfiát Békési 

Termék megnevezéssel, színes, monokróm és inverz megjelenésben. 

• Nagyméretű felhasználás mellett kis méretben is egyértelmű azonosítást tegyen lehetővé 

• Egyszerű, közérthető szimbólumok, vizuális elemek felhasználása javasolt. 

• A logó monokróm felületen való megjelenés alkalmazása mellett legyen alkalmas több színű - 

akár fotó - alapú felületen való megjelenítésre és különféle hordozókon való megjelenésre: 

névjegy, levélpapír, boríték, plakát, szórólap, hírlevél, stb. 

• Az arculat legyen egyedi, harmonikus színvilágú, jól átlátható, letisztult, elegáns, markáns, 

megjegyezhető és könnyen azonosítható. 

• Az arculat reflektáljon a „Békési Termék” védjeggyel ellátott termékre, miszerint a vásárlók 

számára megbízhatóan jelentse az elérhető, jó minőségű, lokális termelési, gasztronómiai és 

kulturális sajátosságokhoz igazodó, öntudatos fogyasztói szokások kielégítését. 

• Olyan kreatív megoldásokra épüljön, melyek szakítanak a sablonos, szimbolikus ábrázolással 

mégis utalnak a helyi termékre, annak speciális tematikájára.  

Nem kerülnek értékelésre azon pályázati művek, amelyek nem felelnek meg a fenti követelményeknek 

és / vagy a beküldő személy(ek) nem teljesíti(k) a pályázat részvételi feltételeit. 
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6. Értékelés, díjazás: 

 

Pályázat beérkezési határideje: 2021. április 01., hétfő, 16 óra 

A pályázat elbírálása: 

A beérkezett pályázatokat a Kiíró, a Békési Termék Védjegy Bizottság 2021. április 15-ig értékeli és 

bírálja el, a következő szempontok szerint: 

• A felhívásban szereplő követelmények teljesítése, 

• A védjegy sajátosságainak megjelenítése a pályamunkában, 

• Az ötlet eredetisége, frissessége. 

A pályázat díjazása: 

A díjnyertes pályázat 50.000 Ft pályadíjat kap. 

Különdíj: 

A Fenntartható Térségért Alapítvány – FETA 20.000 Ft értékű békési termék csomagot ajánl fel egy, 

általa kiválasztott pályázónak. 

Az eredmények kihirdetése 2021.04.15-én a https://www.bekesvaros.hu/bekesi-termek-vedjegy-

bizottsag és a https://www.facebook.com/bekesi-termek  oldalakon történik meg.    

A díj átadására ünnepélyes keretek között kerül sor, melynek pontos időpontjáról és helyszínéről a 

nyertest a pályázat kiírója külön értesíti.  

 

 

7. További információk: 

 

 

A pályaművek további felhasználása: 

A pályázat kiírója a pályaműveket az érdeklődők részére bemutatja. 

A pályázaton való részvétellel a készítő a beküldött pályázati anyag határozatlan idejű, korlátlan és 

kizárólagos felhasználási jogait az Békési Termék Védjegy Bizottság (továbbiakban: Bizottság) 

részére átruházza, amely magában foglalja a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a 

továbbiakban: Szjtv.) 46. § szerinti harmadik személyre átruházhatóság jogát, valamint a 47. § szerinti 

– a mű átdolgozhatóságához és a mű többszörözéséhez való felhasználási jogosultságot is. A mű 

többszörözése magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy 

elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is 

magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedését.  

A pályázó törvényes képviselője a pályamű beküldésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotása a Bizottság 

által közzétett szakmai kiadványokban, honlapon vagy közösségi média felületein szerepeljen vagy 

felhasználásra kerülhessen, kiállításra, termékekre, közzétételre kerüljön. A művek felhasználási 

jogának átengedése térítésmentesen történik. 

 

 

 

 

 

https://www.bekesvaros.hu/bekesi-termek-vedjegy-bizottsag
https://www.bekesvaros.hu/bekesi-termek-vedjegy-bizottsag
https://www.facebook.com/bekesi-termek
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Pályázat menete: 

A pályázat egyfordulós. 

 

A pályázati dokumentáció 2021. február 12-től tölthető le a https://www.bekesvaros.hu/bekesi-termek-

vedjegy-bizottsag weboldalról.  

 

A pályázaton való részvétel díjmentes. 

 

Érvényes az a pályázat, amely a benyújtási határidőig a teljeskörűen kitöltött szükséges mellékletekkel 

a megfelelő formátumban a benyújtási címre megérkezik. 

 

Érvénytelen az a pályázat: 

• amelyet határidőn túl nyújtottak be, 

• amelyet határidőben, de nem a megadott címre vagy formátumban nyújtottak be,  

• amely hamis adatot tartalmaz, 

• amely egyébként nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek. 

 

Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség, 5 napos határidővel. 

 

Békési Termék Védjegy Bizottság a nyertes pályázat anyagának felhasználására teljes és kizárólagos 

jogot szerez, illetve a nyertes pályázat anyagát és a szerző nevét nyilvánosságra hozhatja. Amennyiben 

a Kiíró részéről felmerül a díjazott pályamű módosításának igénye, a pályázó vállalja a módosítások 

elvégzését még a közzététel előtt. 

A pályázat kiírója a hozzá benyújtott pályaműveket nem őrzi meg, nem tárolja, felelősséget e 

tekintetben nem vállal. 

A pályázattal kapcsolatban kérdéseket a zsebics.emoke@bekesvaros.hu e-mail címen lehet feltenni a 

benyújtási határidőig. 

 

https://www.bekesvaros.hu/bekesi-termek-vedjegy-bizottsag
https://www.bekesvaros.hu/bekesi-termek-vedjegy-bizottsag

