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Magyar Pénzverő Zrt.
„Az érem sok oldala” – Éremdesign-pályázat
Pályázati kiírás
Bevezetés
A vert érem gyártása területén piacvezető, a Magyar Nemzeti Bank kizárólagos tulajdonában álló
Magyar Pénzverő Zrt. éremdesign-pályázatot ír ki „Az érem sok oldala” címmel, friss, kreatív és
piacképes éremtervek és -ötletek begyűjtésére, elsősorban tervezőktől, művészektől, diákoktól.
A Magyar Pénzverő múltja összefügg a magyar pénzverés ezeréves történetével. Fő feladata
a nemzeti tradíciókon alapuló, magas szintű pénz- és éremgyártás, a Magyar Nemzeti Bank által
a fizetési forgalom zavartalan ellátásához igényelt forgalmi pénzérmék és a kibocsátásra kerülő
emlékpénzérmék előállítása. Kiemelt fontossággal bír számára a magyar pénzverés hagyományainak
ápolása, a magyar történelem és kultúra értékeinek bemutatása saját kibocsátású érmek gyártása
formájában is. A Társaság által előállított veretek magas minőségi színvonalát nagy tapasztalattal és
gyakorlattal rendelkező szakemberei és korszerű technikai felszereltsége biztosítják, amelynek
elismerése nemzetközi szakmai sikerekben, díjakban is megnyilvánult. A vert érem gyártása
területén a Társaság piacvezető szerepet tölt be, a visszatérő megrendelői száma folyamatosan
növekszik.
A pályázat kiírója és szervezője
A Magyar Pénzverő Zrt. (székhely 1239 Budapest, Európa út 1., Cg. 01-10-041952, adószám
10773965-2-43, továbbiakban „Kiíró”) pályázatot hirdet, amelynek a lebonyolításához kapcsolódó
egyéb feladatokat a Petrocelli Reklámügynökség Kft. (székhely 1021 Budapest, Budakeszi út 3., Cg.
01-09-284145, adószám 14330867-2-41, továbbiakban „Szervező”) szervezőként végzi.
A pályázat célja és lebonyolítási módja
„Az érem sok oldala” éremdesign-pályázat célja, hogy elsősorban tervezőktől, művészektől és
diákoktól friss, kreatív, a Magyar Pénzverő Zrt. technikai-gyártási képességeit minél teljesebb
mértékben kiaknázó, az érem és annak tervezése teljes gazdagságát és potenciálját megmutató,
piacképes éremtervek és -ötletek megszületését segítse elő: olyan éremtervekét, amelyek minél
szélesebb körű érdeklődésre tarthatnak számot.
A fogyasztói preferenciák és vevői vélemények megismerése és a közönségnek az értékelésbe való
bevonása érdekében a szakmai zsűri értékelése mellett közönségszavazás választja ki a pályázatok
közül a közönségdíjas alkotást.
A pályázat aktivitása önálló, a pályázatnak dedikált online felületen (honlapon) zajlik, népszerűsítése
és kommunikációja elsősorban a közösségi médiában történik. Offline pályázásra nincs lehetőség.
A pályázaton indulhat bárki, aki kedvet érez, és megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezik
pályázati anyag leadására. A pályázatnak nem feltétele szakirányú iskolai végzettség. A pályázatra a
Kiíró várja az éremtervezők, ötvösök, grafikusok, tipográfusok, művészek, designerek és
természetesen az e területeken tanulók pályázatát is.
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A pályázat kiírását a Szervező eljuttatja minden releváns szakmai, művészeti és designszervezethez,
oktatási intézményhez is, elektronikus formában (e-mailben).
Pályázati (nevezési) feltételek
A pályázati részvétel feltétele, hogy a Pályázó elfogadja a pályázati feltételeket, hiánytalanul
megadja a regisztrációhoz szükséges adatokat, pályázatát pedig a megadott határidőig a megfelelő
formátumban és méretben feltöltse a pályázat online felületére.
Pályázni csak hiánytalan és a megadott feltételeknek (méret, fájltípus, fájlméret, stb.) megfelelő
pályázati anyagnak a pályázati határidőn belüli beadásával (feltöltésével) lehet.
A pályázaton történő részvételhez a Pályázónak meg kell ismernie és el kell fogadnia a pályázat jogi
nyilatkozatát (annak kipipálásával).
Pályázni csak a www.eremdesign.hu központi versenyoldalon lehet.
A feltöltéshez regisztráció szükséges, a megfelelő elérhetőségi adatok kötelező megadása mellett.
A regisztrációs űrlapon a biztonságos azonosításhoz, eléréshez, kiértesítéshez szükséges kötelezően
kitöltendő információkat csillaggal jelöljük (név, emailcím, telefonszám, mű címe).
Pályázni fekvő A4 méretű 300 dpi felbontású pályázati anyag feltöltésével lehet, amely előzetes
jóváhagyás (előzsűrizés) után jelenik meg az oldalon.
Egy pályázó legfeljebb 3 pályaművet adhat be.
Feltöltés kizárólag a www.eremdesign.hu központi versenyoldalon lehetséges, egyéb kommunikációs
felületek (pl.: a pályázat Facebook-oldala) nem használhatók erre a célra.
Igény szerint a grafikai tervek írásos kiegészítéssel, leírással láthatóak el, amelynek elhelyezésére a
versenyoldalon rendelkezésre álló szöveges felületen van mód.
Pályázati határidők
A pályázat kiírása: 2017. május 30.
A pályázatok leadása (feltöltése): 2017. szeptember 5. – 2017. október 14. éjfélig
Közönségszavazás (online): 2017. szeptember 5. – 2017. október 16. éjfélig
Zsűrizés: 2017. október 16. – 2017. október 30.
Eredményhirdetés (zsűri döntése és online közönségszavazás alapján): 2017. november 1.
A díjazott pályázók megkeresése: 2017. november 1. – 2017. november 8.
Ünnepélyes díjátadás: 2017. november 24.
Technikai információk
A pályázat témája kötetlen, így a pályázók tetszés szerinti tematikájú tervekkel indulhatnak. Kivételt
képeznek az alábbiak:
Mivel a pályázat érem- és NEM érmepályázat, így a pályázók NEM pályázhatnak pénzérme
tervvel.
A pályázók NEM pályázhatnak törvénybe ütköző, valamint aktuálpolitikai tárgyú alkotásokkal.
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A beérkezett művek saját regisztrációs számot kapnak, ami az aznapi dátumból és az aznapi feltöltés
sorszámából áll (pl. 170306_001).
Nevezni érempár oldaltervekkel lehetséges, azaz érem elő- és hátoldallal.
Az egymás mellé helyezett éremoldalakat 120 mm-es átmérőjű körben kell megtervezni, a
körvonalat egy vékony vonallal jelölni. Nem kör alakú érem esetén az éremtervet – a kontúrokat
ugyancsak vonallal jelölve – az A4-es lapméreten belül a lehető legnagyobb méretben kell
bemutatni.
Az éremtervek grafikai anyagát fekete-fehérben kell elkészíteni és beadni.
Az éremoldalakon konzekvensen kell érzékeltetni – sötétíteni, világosítani, árnyalni – az
alacsonyabb, illetve magasabb plasztikákat.
Felirat tervezése esetén a szöveges rész betűinek méretezése, pontossága, szabályossága és kiosztása
a legnagyobb odafigyeléssel készüljön. Amennyiben az érem felirata adott betűtípussal készül, kérjük
a betűtípust a szöveges leírásban feltüntetni.
Az érem pereme tekintetében, amennyiben a peremre felirat és/vagy plasztikai elem, jel, embléma,
stb. kerül, ennek grafikai tervét az elő- és hátoldal között kérjük elhelyezni. Sima, vagy recézett
perem esetén elegendő szövegesen jelölni a tervezett kivitelezést („recézett” vagy „sima”), a recéket
nem szükséges grafikusan ábrázolni.
Egyéb éremképi leírás, a vert érem kivitelezésére tett javaslat ugyancsak a szöveges magyarázatban
helyezhető el.
Értékelés
A feltöltött pályázati anyagok megjelentetését megelőző előzsűrizés a pályázati anyagoknak a
pályázati kiírás szerinti formai és tartalmi alapkövetelmények meglétét hivatott ellenőrizni. Csak a
formai és tartalmi alapkövetelményeknek (kiírásnak) megfelelő (az előzsűrizésen megfelelt)
pályázatok vesznek részt az értékelésben. Az előzsűrizést a Szervező végzi.
Az előzsűrizés eredményeként nem megfelelt pályázatok benyújtóit a Szervező a Pályázó által
megadott e-mail címen értesíti.
A pályázat értékelése kétféleképpen történik: szakmai zsűrizéssel és közönségszavazás útján.
A szakmai zsűrizés két körös: 1) első körben minden szakmai zsűritag önálló kiválasztás útján
választja ki a véleménye szerinti legjobb öt pályázatot, és 2) második körben a szakmai zsűri egy
közös – személyes jelenlétet feltételező – értékelés keretében a zsűritagok által kiválasztott legjobb
ötökből választja ki az első és második helyezettet.
A szakmai zsűriben a Kiíró vezetősége és szakmai területe, a Kiíró tulajdonosa (Magyar Nemzeti
Bank) mellett a szakmai-design terület képviselői is részt vesznek. Így a zsűri tagjai: a Magyar
Pénzverő Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Pénzverő Zrt. szakmai – műszaki és értékesítési – felelősei,
a Magyar Nemzeti Bank képviselője, a szobrász- és éremművészek köréből felkért bíráló, szakmai
oktatási intézmény képviselője, designszervezet képviselője, a Szervező tagja, közösségi média
szakember.
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A közönségszavazás online történik a www.eremdesign.hu központi versenyoldalra feltöltött és a
formai, valamint tartalmi megfelelőség ellenőrzését biztosító előzsűrizést követően ott megjelent
pályázatokról. Egy közönségszavazó (egy ip-címről) egy pályaműre legfeljebb egy szavazatot adhat
le. Ugyanakkor egy közönségszavazó (egy ip-címről) több pályaműre is szavazhat. A közönségdíj
nyertese az online közönségszavazás időtartama alatt érkezett online szavazatok összesítésével kerül
megállapításra: a közönségdíjat a legtöbb online közönségszavazatot kapott pályamű alkotója kapja.
Díjazás
A pályázaton a szakmai zsűri által kiválasztott első helyezett pályamű alkotója 250 000 Ft
(kettőszázötvenezer forint) pénzjutalomban részesül.
A pályázaton a szakmai zsűri által második helyezésre kiválasztott pályamű alkotója 150 000 Ft
(egyszázötvenezer forint) pénzjutalomban részesül.
A közönségszavazás alapján elsőnek rangsorolt közönségdíjas pályamű alkotója 100 000 Ft
(egyszázezer forint) pénzjutalomban részesül.
A Kiíró mindhárom díjazott Pályázó számára lehetőséget biztosít a gyártóüzeme egyszeri
alkalommal történő meglátogatására.
Egy Pályázó több díjat is kaphat (pl. ha a zsűri által díjazott pályaművek egyike és a
közönségszavazáson nyertes pályamű megegyezik).
A pályázaton díjazásban részesülteket a Kiíró a Pályázó által megadott elérhetőségeken keresi meg a
megadott időszakban.
Jogi nyilatkozat
A Pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a benyújtott pályamunkája a
saját eredeti szerzői műve, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka
nem sérti más szerzői, felhasználói illetve személyiségi jogát, a pályamunka közzététele semmilyen
jogszabályt nem sért.
A fenti feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a pályázó díjat nem kaphat.
Amennyiben a pályázati feltételek megsértése a díjátadást követően válik ismertté, a pályázó köteles
a díjat visszaszolgáltatni, és a jogsértéssel a Kiírónak okozott kárt megtéríteni.
A Kiíró a pályázatok benyújtására, valamint az eredményhirdetésre meghatározott határidő
változtatásának jogát fenntartja.
A Kiíró a pályázat visszavonásának és eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A
visszavonást, illetve az eredménytelenné nyilvánítást a Kiíró a www.eremdesign.hu központi
versenyoldalon közzéteszi. A Kiíró fenntartja továbbá a benyújtási határidő meghosszabbításának
jogát.
Pályaművek szerzői és felhasználói joga
A pályázati anyag szerzői- és felhasználói joga a Pályázót illeti meg. Amennyiben Kiíró valamely
pályaművet felhasználásra érdemesnek ítél, annak tervezőjével a felhasználásról egyedi
megállapodás formájában külön állapodik meg.
A pályázati feltételek elfogadásával és a pályamű feltöltésével a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy
alkotása a www.eremdesign.hu központi versenyoldalon valamint a Kiíró Facebook oldalán a
közönségszavazás lebonyolítása érdekében az eredményhirdetés időpontjáig az alkotó nevének
feltüntetésével megjelenjen és a nyilvánosság számára hozzáférhető legyen.
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Adatok védelme
A Kiíró kijelenti, hogy a Pályázó által a központi versenyoldalon megadott, a Pályázó személyére
vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt a jogszabályok által előírt titokként kezeli.
Az adatokhoz kizárólag a Kiíró és a Szervező munkatársai férhetnek hozzá, s csak a pályázat
eredményes lebonyolítása céljából kezelhetik. Az adatokat az adatokhoz hozzáférők harmadik félnek
– külön engedély nélkül – nem továbbítják és nem teszik megismerhetővé.
A személyes adatok kezelése a pályázók hozzájárulásán alapul és az ünnepélyes díjátadást követő 30
napig tart.
Jogosulatlan adatkezelés esetén az érintett az adatkezelők ellen bírósághoz fordulhat.
Az adatkezelést a Kiíró bejelenti az Adatvédelmi nyilvántartásba. A bejelentés nyilvántartási száma:
NAIH – 1147890.
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