
Ösztöndíj pályázat a Mérnökmisszió Alapítvány 
arculati előtervének készítésére, valamint 
kapcsolódó programok arculati elemeinek 

tervezésére 
 
A pályázat célja, hogy a Mérnökmisszió Alapítvány egy újszerű arculatot kapjon tervezet 
formájában, amely elősegíti megjelenését mind az online térben, mind pedig a különféle 
rendezvényeken, egyházi és világi alkalmakon. A nyertes pályázó a pályázat során elnyert 
ösztöndíj időszaka alatt a nyertes pályázati anyagban benyújtott előterveket befejezi, 
véglegesíti és azokat az Alapítvány kizárólagos rendelkezésére bocsátja.  
 
Pályázat tárgya 
 
Az arculat elemeinek fejlesztése és kialakítása: 

• a meglévő arculati elemekre alapozva, 
• a jelenlegi tematikához igazodva, 
• elsősorban az egyetemista korosztályra fókuszálva, 
• a többrétű felhasználhatóság elvének figyelembevételével. 

 
A beküldött pályamunka tartalma: 

• Honlap arculati előterv 
• Alapítvány logójának előterve 
• Egy innovációs verseny logójának és facebook profilképének előterve 

 
Pályázók köre: bármely, 18-25 év közötti természetes személy. 
 
Elvárások: alapszintű jártasság grafikai szoftverek kezelésében, grafikai tervezésben 
szerzett tapasztalat. 
 
A pályázat kiírója: Mérnökmisszió Alapítvány. Honlap: http://www.mernokmisszio.hu 
 
A pályázat benyújtásának határideje:  2020. január 27. 12:00 
 
A pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton az info@mernokmisszio.hu e-mail 
címre. 
 
A pályázat díjazása: 
A díjnyertes pályázóval az Alapítvány ösztöndíj szerződést köt legfeljebb 160 000 Ft 
ösztöndíjra nézve. 
 
Pályázathoz benyújtandó dokumentumok: 

• Előtervek, tervrajzok PDF formátumban. 
• Honlap design elemek (PDF, JPG vagy PNG formátumban) 
• További változtatási tervek .doc formátumban 
• Önéletrajz 

 
Amennyiben valamelyik dokumentum hiányzik a benyújtott pályázati anyagból, a pályázat 
kizárásra kerül a bírálat során. A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázat anyaga 



saját műve, mellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy 
bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. A feltétel megsértése esetén a pályázat 
érvénytelen, amennyiben pedig az eredményhirdetés után derül fény a jogsértésre, a 
pályázó köteles a díjat visszaszolgáltatni. 
A nyertes pályázatot a beküldött munkák közül az Alapítvány Kuratóriuma választja ki. A 
döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
A pályázatok értékelése, elbírálásának határideje: A benyújtott pályázatokat a beadási 
határidőt követő 7 napon belül a Mérnökmisszió Alapítvány kuratóriuma bírálja el.  A győztes 
pályázót a megadott e-mail címén értesíti a Kuratórium. 

 

 

A pályázat kiírását és az ösztöndíjat a 
Nemzeti Együttműködési Alap támogatta 
(NEA-KK-19-Ö-V-0556 „Közösségfejlesztés a 
református műszaki értelmiség körében”). 

 

 


