
 

 
 

 

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT 

 

A Magyar Vöröskereszt megalapításának 140. évfordulója kapcsán meghirdetett ünnepi 

logópályázatához (a továbbiakban: pályázat). 

  

1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS SZERVEZŐJE 

A pályázat kiírója és szervezője a Magyar Vöröskereszt, adószáma: 19002093-2-41, székhelye: 1051 

Budapest, Arany János u. 31., képviseli: Kardos István, főigazgató (a továbbiakban: Kiíró). 

 

2. A PÁLYÁZATBAN RÉSZTVEVŐK KÖRE 

A pályázatra való jelentkezésnek nem feltétele szakirányú végzettség. Egyaránt részt vehetnek rajta 

amatőr és profi tervezők. A pályázaton a 18 év alatti, vagy cselekvőképességükben egyéb okból 

korlátozott, vagy cselekvőképtelen személyek a törvényes képviselőjük beleegyező nyilatkozatával 

vehetnek részt (a továbbiakban: Pályázó). 

  

3. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA 

A pályázatok beküldése 2020. január 20. napjának 00:00 percétől 2020. március 30. napjának 23:59 

percéig tart. A 2020. január 20. 00:00 óra előtt, illetve 2020. március 30. 23:59 után beérkezett 

pályázatokat a Kiíró nem fogadja el érvényes pályázatként. A pályázatban kizárólag az itt jelzett 

időszakban beérkező pályázatok vesznek részt. 

  

 

4. A PÁLYÁZAT MEGHIRDETÉSÉNEK MÓDJA  

A Kiíró a logótervező pályázatot Hírlevelében, honlapján és Facebook oldalán hirdeti meg. 

 

5. A PÁLYÁZAT MENETE  

- január 20-ig a pályázat közzététele a szervezet Facebook oldalán és honlapján, 

- január 30-ig a pályázat közzététele a szervezet Hírlevelében 

- március 30-ig beküldési pályázati időszak 

- április 25-ig a beküldött pályamunkák zsűrizése 

- május 8-ig a nyertes és a pályázók értesítése e-mailben / telefonon 

- május 22. nyertes köszöntése 

 

 

6. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

Egy Pályázó kizárólag egy logótervvel, valamint azok változataival vehet részt a pályázaton. A 

változatok szólhatnak különböző tárgyakon való megjelenésről (a logó egyes elemeinek 

elhelyezkedéséről), illetve – a vörös kereszt színein kívüli – színekről. 

 

Amennyiben egy Pályázó több e-mail címről küldi el pályázatát, úgy az időben elsőként beérkezettet 

veszi figyelembe a Kiíró. A pályázaton nem vehetnek részt a Magyar Vöröskereszt tisztségviselői, 

munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény 8:1§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

 

A pályamunkákat digitalizálva az evfordulo140@voroskereszt.hu címre várjuk pdf. vagy png. vagy jpg. 

formátumban Csak a grafikai tervezőprogramok segítségével készült terveket tudjuk elfogadni!  
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Abban az esetben, ha a nyertes Pályázó valamilyen okból nem felel meg a jelen szabályzatban foglalt 

feltételeknek, vagy nem tudja, illetve nem jogosult átvenni a nyereményt vagy a teljes nyereményt 

visszamondja, úgy helyébe tartaléknyertes lép. 

A zsűri a nyeremények tekintetében összesen három fő tartaléknyertest választ. A tartaléknyertesek a 

zsűri döntésének megfelelő sorrendben válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes, vagy 

a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes, illetőleg annak pályázata a jelen szabályzatban leírt 

bármely) feltételnek nem felel meg és kizárásra kerül, illetve a jelen játékszabályzatban foglaltak 

alapján kerül a pályázata kizárásra. 

 

7. FORMAI ÉS TARTALMI KÖVETELMÉNY: 

A logópályázathoz a pályázati felhívás csatolmányában található két Magyar Vöröskereszt logó 

használható!  

 
 

A koncepcióban szerepelnie kell a Vöröskereszt szimbólumnak fehér háttér előtt, a „Magyar 

Vöröskereszt” feliratnak HELVETICA betűtípussal, valamint utalnia kell a 140. éves évfordulóra, a 

megadott arányoktól pedig nem lehet eltérni. A tervezést illetőleg minden másban szabad kezet kap a 

Pályázó. 

 

A Magyar Vöröskereszt színkódja: 

PANTONE 485 PROCESS BLACK PROCESS WHITE  

CMYK 0:95:100:0 CMYK 100:100:100:100 CMYK 0:0:0:0  

RGB 220:40:30 RGB 0:0:0 RGB 254:254:254  

WEB #EE3224 WEB #000000 WEB #FFFFFF  

 

A pályamunkákat digitalizálva az evfordulo140@voroskereszt.hu címre várjuk pdf. vagy png. vagy jpg. 

formátumban Csak a grafikai tervezőprogramok segítségével készült terveket tudjuk elfogadni!  

 

8. A PÁLYAMŰVEK ELBÍRÁLÁSA 

A zsűrizést a Magyar Vöröskereszt Mozgalmi és Ifjúsági Munkabizottsága, valamint 3 fő grafikus – 
akik a Magyar Vöröskereszt önkéntesei - végzik. 
A zsűri egy nyertes pályaművet választ ki, amelyek a megadott időintervallumban az 

evfordulo140@voroskereszt.hu e-mail címre érkezik be. A megadott időintervallumot követően 

beérkezett pályázatokat a Kiírónak nem áll módjában elfogadni. 

 

A zsűrizés nem nyilvános. 

 

Az egyes Pályázatok elfogadásában (tartalmi relevanciájának, esztétikai értékének, pályázati szabályzat 

szerinti megfelelőségének megítélésében), az egyes pályázatok nyertes pályázattá nyilvánításában 

kizárólag a zsűri döntése az irányadó. 

 

A nyertest a zsűrizést követő 3 munkanapon belül e-mailben tájékoztatjuk a nyertesség tényéről. 

mailto:evfordulo140@voroskereszt.hu
mailto:evfordulo140@voroskereszt.hu
mailto:evfordulo140@voroskereszt.hu


 

 
 

A nyertes lista a zsűrizést követő 8 munkanapon belül elérhető a voroskereszt.hu oldalon. 

 

9.  A NYEREMÉNY ÉS ÁTADÁSA  

A nyertes a jelen szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő Pályázók közül kerül 

kiválasztásra. Díja egy – előre egyeztetett időpontban – 3 napos (péntektől vasárnapig) balatoni 

hétvégére szállás biztosítása a szervezet üdülőjében, valamint egy Ebook - Amazon Kindle Paperwhite 

4 2018 (8GB) - olvasó. 

 

A nyeremény átadására várhatóan május 22-én kerül sor a Pályázó személyazonosságának igazolását 

követően. A tárgynyeremény készpénzre nem váltható, másra át nem ruházható. A nyereményt az 

adategyeztetést követően a Kiíró adja át a nyertes részére. 

 

A nyeremények másra át nem ruházhatóak, készpénzre át nem válthatóak. A nyeremények utáni 

adófizetési kötelezettséget a Kiíró viseli, azonban egyéb esetlegesen felmerülő költségek a Pályázót 

terhelik. 

 

10. KIZÁRÁS A PÁLYÁZATBÓL 

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: 

• a sorsolás eredményéről történő értesítésre 3 munkanapon belül nem válaszol; 

• bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 

• bizonyítható, hogy a pályázat menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan 

befolyásolni próbálta; 

• a pályázat lebonyolításhoz és a nyeremény átadásához szükséges adatait nem adja meg; 

• jelen Szabályzat bármely pontját megsérti. 

• a pályázata bárkinek a jogát, jogos érdekét bármilyen módon sérti; 

• a pályázatra beküldött alkotás megbotránkoztató; 

• a pályázatra beküldött alkotás jogszabályt sért; 

• a pályázatra beküldött alkotás reklámot hordoz. 

 

 

11. A KIÍRÓ FELELŐSSÉGE  

A Kiíró nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, 

vagy bármely más, a Kiírónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel, 

így különösen, illetve a pályázatok beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg. 

 

Az adatfeltöltésből származó hiányosságért (névelírás, téves adatfelvitel stb.) a Kiíró nem vállal 

felelősséget. A Kiíró kizárja felelősségét a Pályázók téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, 

a 18. év alatti, illetve cselekvőképességében korlátozott, vagy cselekvőképtelen személy törvényes 

képviselő nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek 

neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak 

késedelméből eredő, a Pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. 

 

12. ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK  

A pályázaton való részvétel elengedhetetlen előfeltétele a jelen szabályzat alapos elolvasása. A Kiíró 

minden esetben úgy tekinti, hogy a pályázat résztvevői a szabályzatot elolvasták. Az adatszolgáltatás 

önkéntes, az adatkezelés jogalapja az érintettek előzetes tájékozott hozzájárulása. A Szervező által 

kezelt személyes adatok: a logót és annak variációit beküldő Pályázó neve, lakcíme, telefonszáma és e-



 

 
 

mail címe. Ezen személyes adatokat a Kiíró az eredményhirdetés végével, de legkésőbb 2020. 

december 31. napjával törli.  

 

A Magyar Vöröskereszt kiemelten fontosnak tartja a pályázaton részt vevő természetes személyek, 

mint adatkezeléssel érintettek információs önrendelkezési joga tiszteletben tartását, továbbá 

személyes adataik védelmét. 

 

 

Adat típus:  Cél:  Jogalap:  Időtartam:  

Pályázaton részt vevő természetes 

személy neve 

–       pályázaton részt vevő 

azonosítása, 

–       pályázaton való 

részvétel, 

–       nyeremény 

kézbesítése/átadása, 

–       pályázaton részt vevő 

értesítése, 

–       egyéb jogszabályi 

kötelezettségek teljesítése 

GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pontja szerinti 

hozzájárulás 

6 hónap 

Pályázaton részt vevő természetes 

személy lakcíme, e-mail címe, 

telefonszáma 

–      pályázaton részt vevő 

azonosítása, 

–      pályázaton való 

részvétel, 

–       nyeremény 

kézbesítése/átadása, 

–      pályázaton részt vevő 

értesítése, 

–       egyéb jogszabályi 

kötelezettségek teljesítése 
 

GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pontja szerinti 

hozzájárulás 

6 hónap 

Pályázaton részt vevő kiskorú 

természetes személy törvényes 

képviselőjének neve, e-mail címe, 

telefonszáma 

–      pályázaton részt vevő 

azonosítása, 

–      pályázaton való 

részvétel, 

–       nyeremény 

kézbesítése/átadása, 

–      pályázaton részt vevő 

értesítése, 

–       egyéb jogszabályi 

kötelezettségek teljesítése 

  

GDPR 6. cikk (1) bek. 

a) pontja szerinti 

hozzájárulás 

6 hónap 

  

A Pályázók a nyeremény átvételéhez feltétel nélküli hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a pályázat 

nyerteseként a fenti táblázatban felsorolt személyes adataikat megadják. 

A Kiíró szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A 

Kiíró a pályázaton résztvevő személyek által megadott személyes adatokat 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 szóló az Európai Parlament és a 

Tanács (EU) 2016/679 sz. rendeletének („GDPR”) megfelelően kezeli. 

A megadott személyes adatok kezelője a Magyar Vöröskereszt. Az adatok megadása önkéntes. Az 

adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem 

kerülnek átadásra. 

  

A pályázaton részt vevő természetes személy bármikor kérheti a Magyar Vöröskereszttől, hogy 

tájékoztassa őt a személyes adatainak kezeléséről. A tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó 

bejelentéseket és kérelmeket az alábbi elérhetőségeken teheti meg a pályázaton részt vevő, mint 

adatkezeléssel érintett természetes személy: 

Magyar Vöröskereszt 

1051 Budapest, Arany János u. 31. 

titkársag@voroskereszt.hu 

 

Ha a Pályázó a Kiíró – adatkezelési tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésre vonatkozó – döntéseivel 

nem ért egyet, illetve ha a Kiíró a Pályázó tiltakozásának elbírálására nyitva álló 15 napos határidőt 

elmulasztja, a Pályázó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon 

belül – a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. 

A Pályázó a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai megsértése miatt a Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat jogorvoslatért, vagy a fentiekben részletezett módon 

az illetékes bíróság előtt pert indíthat. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot a Pályázó az alábbi elérhetőségeken 

érheti el: 

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. 

telefon: +36 (1) 391-1400 

fax: +36 (1) 391-1410 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

honlap: www.naih.hu 

 

A Magyar Vöröskereszt részletes Adatkezelési tájékoztatóját itt olvashatja: 

http://voroskereszt.hu/jogi-nyilatkozat/ 

 

A Kiíró a Pályázók által beküldött logókat és annak variációit, adatokat történelmének megőrzése 

érdekében archív anyagként tárolja.  

 

13. SZERZŐI JOG  

A pályázat keretében benyújtott logó, illetve annak variációjának benyújtásával a Pályázó kifejezett, 

feltétlen és visszavonhatatlan engedélyt ad a Kiíró részére, hogy a benyújtott pályaművet – azok 

díjazásától függetlenül – a Kiíró bármiféle területi vagy időbeli korlátozás nélkül felhasználja. A 

felhasználási engedély valamennyi ismert felhasználási módra a lehető legteljesebb mértékben 

kiterjed.  

 

A Pályázó módban, mértékben, időben és térben, valamint egyéb tekintetben korlátlan, kizárólagos 

felhasználási engedélyt ad a Kiíró részére, aki ez által jogosult a Pályázat tárgyát képező logót, illetve 

annak variációit szerzői jogdíj, illetve bármely díj nélkül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 
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17.§-sában felsorolt összes módon felhasználni.1 Kiíró nem vállal felelősséget a Pályázatok 

tekintetében harmadik személyek által támasztott semminemű igényért. 

 

A Pályázó szavatolja, hogy az általa beküldött pályázatban szereplő adatok, információk, képek a Kiíró 

vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét nem sértik. A Kiíró fenntartja magának a jogot, hogy 

minden további értesítés nélkül törölje azon pályázatokat, amelyek megsértik vagy megszegik bármely 

fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb jogát vagy a jelen pályázati 

szabályban foglalt feltételeket, rendelkezéseket. 

 

14. KAPCSOLAT  

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni az evfordulo140@voroskereszt.hu e-mail címen lehet. 

 

15. VEGYES RENDELKEZÉSEK  

A Pályázó a pályázaton való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a pályázati 

szabályzatot, valamint a Magyar Vöröskereszt Adatkezelési tájékoztatóját és az abban foglaltakat 

feltétel nélkül elfogadja. 

A Pályázó a pályázati szabályzat elfogadásával egyidejűleg elismeri, hogy teljes körűen megismerte a 

jelen pályázati szabályzatban rögzített részvételi feltételeket és azokat feltétel nélkül elfogadta. 

Amennyiben a Pályázó a pályázati szabályzatot – annak bármely rendelkezése tekintetében – nem 

fogadja el, a pályázatból kizárásra kerül. A pályázati szabályzatot a Kiíró a www.voroskereszt.hu és / 

vagy Facebook oldalán teszi közzé. Kiíró a pályázati időszak teljes időtartama alatt biztosítja a 

pályázati szabályzat előbbiek szerinti folyamatos elérhetőségét.  

Pályázók tudomásul veszik, hogy a pályázaton való részvétel önkéntes. A Pályázók hozzájárulnak 

ahhoz, hogy a Kiíró a nevüket, a nyerés tényét közzétegye. 

 

16. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A Kiíró kijelenti, hogy az általa meghirdetett pályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 

1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 

A Kiíró a pályázat lejárta után 90 nappal semmilyen reklamációt nem fogad el. 

A pályázatról információk megtalálhatók a www.voroskereszt.hu internetes címen. 

A pályázat módosításának jogát a Kiíró fenntartja. 

A jelen szabályzatot a Kiíró jogosult egyoldalúan módosítani. A szabályzat esetleges módosításait vagy 

visszavonását a Kiíró közzéteszi weblapján és/vagy Facebook oldalán. 

 

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot előzetes bejelentés nélkül bármikor visszavonja, különösen 

vis maior (így többek között háború, földrengés, katasztrófa, vagy hasonló esemény) esetén. Különösen 

jogosult a Kiíró a pályázat visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a visszaigénylés 

megtagadására, ha a pályázat kapcsán visszaélés vagy a jelen szabályzat megszegésének gyanúja merül 

fel, továbbá a pályázat kiírásakor előre nem látott körülmények merülnek fel. 

Amennyiben a Kiíró felfüggeszti vagy megszakítja a pályázatot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a 

visszaigénylőket – jogosult kártérítés igénylésére vagy a pályázat folytatásának kérésére. 

 
1 17. § A mű felhasználásának minősül különösen: 
a) a többszörözés (18-19. §), 
b) a terjesztés (23. §), 
c) a nyilvános előadás (24-25. §), 
d) a nyilvánossághoz közvetítés sugárzással vagy másként (26-27. §), 
e) a sugárzott műnek az eredetihez képest más szervezet közbeiktatásával a nyilvánossághoz történő továbbközvetítése (28. §), 
f) az átdolgozás (29. §), 

      g) a kiállítás (69. §). 
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A Pályázó a pályázattal, a jelen szabályzattal, illetve annak értelmezésével kapcsolatos bármely 

kérdésben a Kiíró döntését fogadja el irányadónak. 

 

A pályázati szabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

 

 

 

 

Budapest, …………………. 

 

 

Magyar Vöröskereszt 

Kiíró 


