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A Katolikus Pedagógiai Intézet logó- és arculattervének pályázata 
 
A Katolikus Pedagógiai Intézet pályázatot hirdet logójának, illetve arculatának megújítására. A 
pályázat célja az Intézetünk tevékenységi köréhez, jellegéhez és céljaihoz illeszkedő, annak 
szellemiségét tükröző logó kidolgozása. 
 
Pályázók köre:  
 
Középiskolai tanulók, tanárok, szakmai alkotók, illetve alkotóközösségek. 
 
A beküldött pályamunkák tartalma: 
 

• logó 
• e-mail sablon 

• levélpapír, 
boríték 

• névjegykártya 
• meghívó

• prezentációs sablon (vetített előadáshoz) 
 

 
A Katolikus Pedagógiai Intézet rövid bemutatása: 
 
A Katolikus Pedagógiai Intézetet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (röviden: MKPK) 

alapította, azzal a céllal, hogy a katolikus köznevelési intézmények számára pedagógiai szakmai 
szolgáltatásokat nyújtson és segítse az intézményvezetőket. Munkánkban egyaránt fontos a magas 
szakmai színvonal és a keresztény értékrend közvetítése.  

Néhány kiemelt tevékenységünk: képzések, továbbképzések, tanulmányi- és sportversenyek 
szervezése és megtartása, pályázatok kiírása és lebonyolítása, a vezetők munkájának segítése 
tanügyigazgatási tájékoztatással, a szaktanácsadói feladatellátás szervezése és koordinálása.  

 
További tájékozódásra figyelmükbe ajánljuk a Katolikus Pedagógiai Intézet honlapját, amelyen 

egyben a pályázati felhívást is megtalálják: www.katped.hu 
 
A pályázat benyújtásának ideje: 2021.11.05. - 2022.05.13. 
 
A pályázat elbírálása: 
 
 A beérkezett pályázatokat a Katolikus Pedagógiai Intézet 2022.05.31-ig értékeli és bírálja 
el a következő szempontok alapján: 
 

• a felhívásban szereplő követelmények teljesítése, 
• az intézmény sajátosságainak megjelenítése a pályamunkákban, 
• az ötlet eredetisége, esztétikai kivitelezése. 
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A pályázat díjazása: 
 
A díjnyertes pályamunkát megalkotóját emailben értesítjük, és 300.000,- Ft díjazásban részesítjük. 
A pályaművek elbírálása után a pályázati döntésről hírt teszünk közzé a honlapunkon és közösségi 
média felületünkön.  
 
 
Elvárások a logó és arculat tekintetében: 
 

• a logónak tartalmaznia kell: vizuális jelet színes és monokróm megjelenésben, (a digitális 
felületen megjelenő logó színes megjelenésű, a nyomdai úton előállított termékeken 
megjelenő - saját nyomtatású – logó monokróm megjelenésű) 

• az arculat legyen egyedi, harmonikus színvilágú, jól átlátható, letisztult, elegáns, 
megjegyezhető és jól azonosítható, 

• az arculat reflektáljon a Katolikus Pedagógiai Intézet által képviselt értékekre, 
szellemiségre, tevékenységi körre. 

 
 
Pályázati feltételek: 
 

• egy pályázó maximum 3 pályamunkával pályázhat, korábbi pályamunka nem elfogadható; 
• a pályázati adatlap kitöltése, és szkennelt formában visszaküldése a pályamunkával együtt 

a logo@katped.hu email-címre; 
• érvényes pályázatnak a fent jelzett határidőig és az alábbi módon és formában beérkező 

teljes pályaművek tekinthetők. 
• Az érvényes pályamű benyújtandó anyagainak formái: 

o a logó vektorgrafikusan és méretezhető JPG formában; 
o a prezentációs sablon PPT formában - külön egy nyitódia és egy, a diákon 

megjelenő formában; 
o az e-mail sablon aláírással (az aláírás tartalma: logó, név, beosztás, e-mail, telefon, 

az Intézet neve, hivatalos címe, web-címe, központi telefonszáma); 
o a levélpapír és a boríték formázott WORD-formátumban az alábbi tartalmakkal: 

logó, Intézet neve, címe, postafiók címe, központi telefon, web-cím; 
o a névjegykártya standard névjegyformátumban a következő adatokkal: logó, név, 

beosztás, e-mail, telefon, az Intézet neve, hivatalos címe, web-címe, központi 
telefonszáma. 

• Szerzői jog: A pályázó felelősséget vállal azért, hogy pályázata semmilyen szerzői és 
egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó 
kárért maga felel. A Katolikus Pedagógiai Intézet által legjobbnak ítélt pályázatot 
benyújtó alkotó a Katolikus Pedagógiai Intézet részére, egyoldalú nyilatkozatban 
területileg és időben korlátlan, teljes körű, ingyenes felhasználási jogot enged a 
pályázatában szereplő szellemi alkotásra vonatkozóan, valamint a szerzői jogról szóló 
1999. évi LXXVI. törvény II. fejezetében szabályozott „Személyhez fűződő jogok” 
kivételével minden, a pályázatában szereplő szellemi alkotásra vonatkozó vagyoni jogot 
a Katolikus Pedagógiai Intézetnek átenged. A pályázatában szereplő szellemi alkotáshoz 
kapcsolódó vagyoni jogok átruházására vonatkozó egyoldalú nyilatkozat megtételét 
követően, az alkotó a fent hivatkozott személyhez fűződő jogokon kívül egyéb szerzői 
jogi igény érvényesítésére nem jogosult. 
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A benyújtás módja: 
 
A pályaműveket elektronikus úton a logo@katped.hu e-mail címre várjuk. A pályázatok sikeres 
beérkezéséről 2 munkanapon belül visszaigazoló e-mailt küldünk. Kérjük, amennyiben 2 
munkanapon túl sem kap visszaigazolást, jelezze a tiszai.tibor@katped.hu e-mail címen! 
 
Eredményhirdetés: 2022.05.31. 
 
A pályázat egyfordulós. Az eredményt a Katolikus Pedagógiai Intézet a honlapján 2022. 03. 31. 
után teszi közzé. 

 
 
Tájékoztatás és további információ: 
 
a logo@katped.hu e-mail címen. 
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