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PANNON EGYETEM 
 

 

EGYETEMI LOGÓ ÉS SZLOGEN PÁLYÁZAT 
 
A Pannon Egyetem, beiskolázási programjának és arculatának megújítása 
keretében, pályázatot hirdet új egyetemi logó és szlogen tervek készítésére. 
 
A pályázóktól olyan egyedi terveket várunk magyar nyelven, amelyek kifejezik a 
Pannon Egyetem által képviselt értékeket, intézményünk szellemiségét, a regionális 
közéletben és a magyar felsőoktatásban betöltött szerepét. A pályázat keretében 
szöveges, képi és vegyes terveket egyaránt várunk, a logó és a szlogen terveket 
külön értékeljük. 
 
A pályázat egyfordulós, a felhívásra egyetemi polgárok (hallgatók és egyetemi 
alkalmazottak) pályázhatnak, nevezési díj nincs. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2015. október 11. vasárnap éjfél. 
 
A beküldött pályázati anyagokat az alábbi szempontok alapján értékeljük: 
 

- egyediség 

- innovatív megjelenés 

- felhasználhatóság (szín-és formavilága alkalmazható színes és fekete-fehér 

módozatokban, digitális és nyomtatott megjelenésben) 

- könnyű felismerhetőség  

A logóterveket vektoros (EPS, AI) és kép formátumban (JPEG, GIF, PNG) is 
kérjük beküldeni a pr@uni-pannon.hu email címre, a pályázó neve, elérhetősége és 
hallgatók esetében Neptun kódjának megadásával. 

A pályázati összdíjazás 100.000 Ft, amely összeg a nyertes logó és szlogen tervek 
között egyenlő arányban kerül felosztásra. 

A pályamű benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a nyertes pályamű 
korlátlan felhasználása a Pannon Egyetemet illeti, pályázó egyúttal lemond a 
szellemi termékkel kapcsolatos minden jogáról és követeléséről. 
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Szerzői és felhasználói jogok 

A pályázó vállalja, hogy a pályamunka elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló 
alkotásokat nem használ fel. 

A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel 
semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, 
esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat 
érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat a pályázó 
köteles visszaadni. 

A pályázat kiírója a nyertes pályázat felhasználására teljes és kizárólagos jogot 
szerez, a logót és szlogent szabadon felhasználhatja, illetve a nyertes pályázat 
anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatja. 

A pályázat kiírója dönthet úgy, hogy a nyertes pályázat elemeit teljes egészében, 
részben, az egyes elemeket megváltoztatva vagy egyáltalán nem használja fel. 

 

Pályázati tájékoztatás 

A pályázattal kapcsolatos tájékoztatást a Rektori Titkárság PR, Marketing és 
Nemzetközi Kapcsolatok Csoport az alábbi elérhetőségeken biztosít: 

email: pr@uni-pannon.hu 

telefon: +36 88 624 559 

 

 

mailto:pr@uni-pannon.hu

