
 

Pályázati felhívás KRE logó tervezésére és szlogenírásra 

Mit jelent számodra a KRE, mint intézmény és élettér? Mi az, ami meggyőzött arról, hogy itt a helyed? 
Mindezt meg tudod frappánsan és tömören fogalmazni? Vagy esetleg lerajzolni?  

Pályázati leírás 

A Károli Gáspár Református Egyetem pályázatot hirdet az intézményt szimbolizáló embléma és szlogen 
megalkotására. A pályázat célja, hogy az arculatunk alapját képező logó, valamint a hozzá kapcsolható 
szlogen ötlete hallgatóink köréből kerüljön ki. Fontos, hogy a beérkező pályamunkák egységes intézményi 
képet jelenítsenek meg, hasonló jelentéssel bírjanak akár több, teljesen különböző célcsoport, érdeklődő 
számára is. Tükrözze a református szellemiséget és értékeket, tegye egyértelműen azonosíthatóvá az 
egyetemet a hazai felsőoktatási intézmények között. 

A pályázatban részt vehet minden, Egyetemünkre beiratkozott hallgató kartól, képzési formától függetlenül. 
Pályázni lehet egyénileg, illetve csoportosan. Egyéni pályázó csak KRE BTK kommunikáció szakos hallgató 
lehet, csoportos pályázat esetén pedig a csoport vezetőjének kommunikáció szakos hallgatónak kell lennie, 
akit kontaktszemélyként kérünk feltüntetni a pályázati adatlapon, elérhetőségeivel együtt.  

Egy pályázó természetesen több pályamunkát is leadhat, ebben az esetben kérjük, hogy mindegyik pályázati 
anyagot külön jeligével lássa el, valamint külön borítékba tegye. A grafikai terveket A4-es méretű fehér lapon 
és digitálisan pdf formátumban kérjük benyújtani. Elképzelhető a két pályázati forma összevonása, tehát a 
szlogen és a logó együttes ötlete. 

Pályázni két kategóriában lehet: 

1. A KRE logó  

A logóval az intézmény a küldetési nyilatkozatban megfogalmazott értékeket és irányvonalakat 
kívánja hangsúlyozni. Szeretnénk egyetemünk jó hírnevét építeni, valamint ismertségét növelni. 
Fontos, hogy a logó fekete-fehér, szürke árnyalatban, valamint kis méretben is jól azonosítható 
legyen. A pályázati anyag mellé kérjük, hogy csatoljanak egy rövid magyarázatot, hogy a 
választott szimbólum miként illeszkedhet egyetemünkhöz, miért éppen ezek a jelképek azok, 
amelyek tükrözik a pályázati kiírásban megjelölt és a pályázó által elgondolt célokat. Az embléma 
várható felhasználási területei: meghívók, tájékoztató jellegű kiadványok, honlap, e-mail háttér, 
powerpoint prezentációs háttér, CD borító, molino. 

2. A KRE szlogen 

Olyan rövid szlogen kerestetik, mely tömören összefoglalja a KRE alapító okiratában lefektetett 
református értékeket, és kifejezi jövőbeli stratégiáját. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. szeptember 15. 24:00 

A pályázati anyagot, illetve a pályázati adatlapot kérjük, hogy lezárt, jeligével ellátott borítékban jutassák el 
Dr. Sepsi Enikő részére a Rektori Hivatalba (H-1092 Budapest, Kálvin tér 9.). A terveket minden esetben 
kérjük elektronikusan is benyújtani a halasz.krisztina@kre.hu e-mail címre. 

A pályázattal kapcsolatban felmerülő bárminemű kérdéssel bátran forduljanak PR referensünkhöz:  
 
Halász Krisztina  
E-mail: halasz.krisztina@kre.hu 
Tel. (+36) 1 455 9060/122-es mellék 
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A logóötleteket, valamint a szlogeneket szakértő zsűri értékeli. Bírálati szempontok: 

- megvalósíthatóság 
- eredetiség 
- figyelemfelkeltés 

Érvénytelen a pályázat, amennyiben 

- leadási határidőn túl nyújtottak be 
- hamis adatokat tartalmaz 
- nem felel meg a pályázati feltételeknek 
- plágiumgyanús 

A nyertes pályázó amellett, hogy az általa tervezett logó, illetve szlogen képviseli egyetemünket  
bruttó 100,000,- Ft, azaz százezer Ft pénzjutalomban is részesül.  

HÁTTÉRANYAG a pályázathoz 

A KRE honlapja: www.kre.hu 

A KRE alapító okirata (Preambulum, mint Küldetésnyilatkozat) és intézményfejlesztési terve honlapunkról 
letölthető. 
 
Célcsoport profil 
 
- Elsődleges célcsoport: 17-24 év közötti érettségizett korosztály, akik közül leendő hallgatóink kerülhetnek ki. 
- Másodlagos célcsoport: 24 év feletti érettségivel, egyetemi/főiskolai oklevéllel rendelkezők köre, akik 
érdeklődnek új tudományterületek iránt, esetleg pályaelhagyók. 
 
Hangnem, stílus, irányvonalak 

- Szimbólumok: bárány/juh, bor, főnix, gyertyatartó, hal, kakas, kehely, kenyér, kereszt, könyv/irattekercs, 
nyolc, templom 
- Színek: zöld, halványzöld, vörösesbarna 
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