Nyilvános pályázat
Magyarország emlékérme tervezésére
A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) mint a forint kibocsátására törvényi felhatalmazás1 alapján kizárólagosan jogosult intézmény, 2018-ban Magyarország elnevezéssel 20 000 Ft névértékű színezüst emlékérme, valamint
3000 Ft névértékű színesfém változat kibocsátását tervezi, melynek megtervezésére nyílt pályázatot hirdet.

Magyarország emlékérme:
A Magyarország térképét formázó, különleges alakú emlékérme, a megyéket/megyeszékhelyeket bemutató új sorozat
indító darabjaként jelenik meg.
A sorozat célja hazánk, illetve megyéink/megyeszékhelyeink bemutatása az adott területre jellemző művészeti motívumvilág, természeti jellegzetességek, építészeti remekek segítségével. A sorozat első darabjaként Magyarország térképének körvonalát formázó, különleges formájú emlékérmét tervez kibocsátani az MNB 2018-ban, amelynek a megtervezése a nyílt pályázat tárgya.

Az emlékérme-kibocsátás missziója
Az MNB 1968 óta rendszeresen bocsát ki emlékérméket az ország jelentős történelmi-, tudományos-, kulturális eseményei, évfordulói és nemzetközi események kapcsán. Az emlékérmék szerepe elsősorban az értékőrzés és -közvetítés, a figyelemfelkeltés és ismeretterjesztés, valamint a megemlékezés, tisztelgés kulturális missziója, ezért témájukban olyan össztársadalmi értékeket jelenítenek meg, amelyekre méltán büszkék lehetünk.
Az emlékérmék névértékük erejéig ugyanúgy törvényes fizetőeszközök, mint a forgalomban lévő érmék, de nem a
készpénzben teljesítendő fizetésekhez történő felhasználásra szolgálnak.
Alapanyagukat tekintve az emlékérmék elsősorban nemesfémből készülnek, de a 2014 óta érvényben lévő értékesítési
politika szellemében minden nemesfém emlékérme alacsonyabb névértékű, színesfém változatban is megjelenik.
A nyílt pályázat tárgya a Magyarország emlékérme, amelynek technikai paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza:
A Magyarország emlékérme specifikációja
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Az emlékérme-kibocsátás ezúttal nem köthető egy konkrét évfordulóhoz, eseményhez. Célja, hogy a magyarság olyan
általános értékeit, Magyarország természeti vagy kulturális sajátosságait, illetve karakterisztikus magyar motívumokat
jelenítsen meg, amelyekre méltán büszkék lehetünk, illetve a magyar identitástudathoz hozzájárulhatnak.

A nyílt pályázat feltételei:
1. Résztvevők:
Nyílt pályázatot hirdet az MNB, amelyen bárki részt vehet, aki a kiírásban részletezett pályázati anyagot elkészíti.
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A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) és (12) bekezdése

2.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
1. egy előoldali gipszmodellt,
2. egy hátoldali gipszmodellt,
3. a színesfém változat címletoldalát vektorgrafikus formátumban. A grafikai terv függvényében szükség lehet a 3. érmeoldal elkészítésére is, amennyiben a névértékes oldalon az eltérő karakter vagy eltérő kiosztásból fakadóan más-más plasztikai elemek kerülhetnek takarásba. (Példa: a névérték vagy a „forint” felirat más-más pozícióban, kiosztásban összetett plasztikára vagy mintázatra kerül elhelyezésre.)
4. az elő- és hátoldal grafikai tervét, az előoldal esetében mindkét címletértékre vonatkozóan külön-külön
egy grafikai rajzot,
5. az érmeoldalak tematikai leírását (források megjelölésével).

A benyújtott grafikai tervekre vonatkozó előírások:
Az érmekép A/4-es lapon, a valóságos érmenagyságnak megfelelő, 1:1 méretben (60 mm-es körbe illesztve), illetve
arányosan nagyítva (ca. 200 mm-es átmérőjű körbe illesztve) ábrázolandó.
Az emlékérme kontúrvonalát az emlékérméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. a pályázó tervezők rendelkezésére bocsátja. (letölthető innen.)

A benyújtott gipszmodellekre vonatkozó technikai követelmények:
A gipszmodellen a megadott cdr. formátumú kontúrvonalat elegendő egy vonallal jelölni, amely 260 mm-es átmérőjű
körbe írható méretben jelenjen meg a gipsztányéron. A gipsztányér külső átmérője 285 mm. A maximális plasztikai
magasság 2,2 mm, míg a minimális plasztika nem kerülhet az alapsík alá és legalább 0,5 mm-rel az alapsík fölé kell
emelkednie. A betűk magassága nem haladhatja meg a 0,8-1 mm-t. A gipsz vastagsága minimum 15 mm, maximum 20
mm (külső palástja kónusz nélküli).
Az alapsíknak és a reliefnek buboréktól és krátertől mentesnek kell lennie. Az alapsík nem lehet tányéros vagy hullámos
és egyenetlen. A gipsztervnek a fentieken túl meg kell felelnie a proof pénzverés technológiai előírásainak. A plasztikai
magasságok értékeivel kapcsolatban a pályázók a Magyar Pénzverő Zrt. szakembereivel igény szerint konzultációt folytathatnak.
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Kötelező érmeképi elemek (nincs megkötés, hogy az elő vagy a hátlapon):
•

•
•
•
•

Értékjelzés: „20000 FORINT”, illetve „3000 FORINT” (a számjegy ezres tördelés nélküli leírással). A FORINT
felirat helyett a rövidített Ft felirat is megjeleníthető. A névértéknek és a pénznem megjelölésnek azonos
oldalon kell szerepelnie.
Verdejel: „BP.”
Verési évszám: „2018”
Kibocsátó: „MAGYARORSZÁG”
A tervezői mesterjegy helyének megjelölése

A pályamű elnevezése és elérhetőségek:
A pályázati anyagot jeligével ellátva kell benyújtani, egy zárt, a pályázati anyaggal azonos jeligével ellátott borítékot
mellékelve, amelyben a pályázó elérhetőségei (név, cím, telefon, és e-mail cím) szerepelnek. A boríték csak a pályázat
elbírálása után kerül felbontásra.

Egyéb szabályok:
A Pályázó kijelenti és szavatolja, hogy pályaművét kizárólag ezen pályázatra készítette. Amennyiben a pályázati eljárás
során vagy azt követően kiderül, hogy a kijelentését nem a valóságnak megfelelően tette, a pályázati eljárásból kizárásra kerül, amennyiben nyertes pályázó lett, akkor a pályázati díjat köteles visszaadni. Ha a pályamű tartalmaz olyan
elemet, ami szerzői jogi védelem alá esik, a pályázónak kell megszereznie a felhasználási jogokat. A pályaművek nem
tartalmazhatnak törvénybe ütköző, vagy aktuálpolitikai vonatkozású elemeket!

Díjazás:
1. díj: 1 200 000 Ft, valamint az emlékérme megvalósítása. A díj tartalmazza a felhasználási jogdíjat és az elnöki
rendeletben meghirdetett maximálisan verhető darabszám erejéig a többszörözés jogát is.
2. díj: 600 000 Ft
3. díj: 400 000 Ft
Az MNB vállalkozási szerződést köt a nyertessel, mely a grafikai, illetve gipsztervekre vonatkozó felhasználási jogot és
a többszörözés jogát is tartalmazza.
Az MNB, mint kifizető a pénzdíjakkal kapcsolatban felmerülő adó- és járulékterheket a vonatkozó szabályok szerint
megfizeti. Az 1-3. díjhoz rendelt pénzösszegek adózás utáni összegnek tekintendők. Szükség esetén több fordulós zsűrizés eredményeképp kerül kiválasztásra a nyertes pályamű, melynek esetleg kisebb módosítását is kérheti az MNB a
kivitelezés előtt.

Jelentkezési határidő és a leadási helyszín:
2017. december 1. 16:00 óráig kell megérkeznie a pályázati anyagnak az MNB-be, hogy a pályázat érvényes legyen.
A pályaműveket személyesen és postai úton is eljuttathatja a pályázó az MNB 1054 Bp., Szabadság tér 8-9. sz. alatt
található székhelyén az Expedícióra zárt csomagban. Személyes átadás az MNB székhelyének Kiss Ernő u. 1. sz. alatti
bejáratánál lehetséges.
A csomagoláson mindenképp kérjük feltüntetni a „Magyarország” emlékérme-pályázat feliratot és a pályamű jeligéjét.
Egyéb, a pályázó azonosítására vonatkozó adat nem szerepelhet a pályázati anyag külső csomagolásán.

A pályázat elbírálása:
A pályázatot szakértő zsűri bírálja el, melynek tagjai: két szobrászművész, egy numizmatikai szakértő, egy grafikus, egy
művészetelméleti szakértő, és a Magyar Pénzverő Zrt. két vezetője, akik a veréstechnikai, illetve az értékesíthetőségi
szempontokat képviselik.
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A pályázat eredményének kihirdetése:
A pályázat eredményéről az MNB honlapján (www.mnb.hu) tájékozódhatnak az alábbi linken a pályázati anyagok leadási határidejét követő egy hónapon belül, legkésőbb 2017 december 31-ig.

A nem nyertes pályázati anyagok visszaszolgáltatása
A nem nyertes pályázati anyagokat (beleértve a kivitelezésre nem kerülő 2. és 3. díjazott pályaművet is) 2 hónapon
keresztül tárolja az MNB. Amennyiben ezen időszak alatt, a pályázó nem kéri vissza a leadott pályázati anyagot, az
megsemmisítésre kerül.

További kérdés esetén forduljanak bizalommal
-

-

műszaki, technikai követelményekkel kapcsolatban:
Harmat Istvánhoz, a Magyar Pénzverő Zrt. műszaki igazgatójához a harmati@penzvero.hu e-mailcímen illetve
a 36-1/210-2847-es telefonszámon.
a pályázattal kapcsolatos adminisztratív ügyekben:
Böröcz Szilviához, az MNB emlékérme-kibocsátási programjának projektkoordinátorához a boroczsz@mnb.hu
e-mailcímen illetve a 20/38-38-112-es telefonszámon.

Adatvédelmi tájékoztató
A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Bank) által Magyarország emlékérme tervezésére meghirdetett pályázattal
kapcsolatban rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvénynek megfelelően az alábbiak szerint.
Adatkezelő:
Magyar Nemzeti Bank
Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.
A kezelt adatok köre:
A pályázatot benyújtók esetében név, cím, telefon, és e-mail cím.
Az adatkezelés joglapja:
Az adatok kezelésének jogalapja a pályázatot benyújtó személy – jelen tájékoztató ismeretében tett – egyértelmű
hozzájárulása. Azzal, hogy a tájékoztató ismeretében –, melyről a jelölőnégyzet megjelölésével nyilatkozik – a
pályázatot benyújtja az adatkezelő a hozzájárulást megadottnak tekinti.
Az adatok felhasználása, az adatkezelés ideje:
Az adatokat a Bank a nem nyertes pályázatok esetében legfeljebb 2 hónapig, illetve a pályázó által visszakért pályázati
anyagok visszaszolgáltatásáig, nyertes és díjazott pályázatok esetében a vonatkozó számviteli, illetve
adójogszabályokból eredő kötelezettségeknek teljesítéséhez szükséges ideig kezeli.
Az érintett jogai:
Az érintett kérelmezheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, valamint
személyes adatainak törlését vagy zárolását.
Erre vonatkozó kérelem esetén a Bank a legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül tájékoztatást ad az érintett
általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.
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Jogorvoslati lehetőség:
Amennyiben az érintett megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek,
kezdeményezheti a Magyar Nemzeti Bank belső adatvédelmi felelősének eljárását, illetve bírósághoz fordulhat
Ezen felül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet
arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezeléséhez, fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1-391-1400
Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

5/5

