A Szellemi Kulturális Örökség magyarországi logójának felhasználási szabályzata

1. A szabályozás célja
Ez a szabályzat a Szellemi Kulturális Örökség magyarországi logójának felhasználási feltételeit
tartalmazza.
A logóhasználat alábbiakban meghatározott feltételei mindazon közösségekre, szervezetekre és
egyénekre vonatkoznak, melyek számára a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális
Örökség Igazgatósága (továbbiakban SZNM SZKÖI) a logó használatát írásban engedélyezte. A
szabályozás lényege, hogy meghatározza a logó felhasználásával szemben támasztott
követelményeket.
2. A Szellemi Kulturális Örökség magyarországi logója
A logó ujjlenyomat mintázatú fát
ábrázol, amely kifejezi a kulturális
lenyomat, a gyökerekből táplálkozó,
de mindig változó és megújuló
örökség jelképét. Emellett azt az
eszmét is hordozza, hogy az
ujjlenyomat mintájára mindenkinek
van öröksége, de a kultúrák
sokszínűek, soha nem ismétlődnek
azonos módon.
Részletes leírás:
A fa ősi szimbólum. Kifejezi a
gyökerekből
táplálkozó,
de
folyamatos változást, megújulást. Az
ágak mindig nőnek, fejlődnek,
emellett
a
fa
lombkoronája
évszakonként újraéled, ugyanakkor
mindig azonos gyökérhez kötődik.
Mindez megtestesíti a szellemi
kulturális örökség alapgondolatát: a
közösségek identitása a múltból és a
közös
örökség
megéléséből
táplálkozik,
emellett
azonban
folyamatosan
újrateremtik,
továbbhagyományozzák azt.
Ezáltal tehát a fa a múlt és a jövő
közti kapcsolat jelképe is.
A
fa
lombkoronája
egy
ujjlenyomatot formáz. Ennek jelentése, hogy minden kulturális tevékenységgel nyomot −
kulturális ujjlenyomatot − hagyunk magunk mögött a világban. Továbbá kifejezi azt a gondolatot,
hogy minden embernek van ujjlenyomata − azaz saját kulturális öröksége −, de az ujjlenyomat,

bár hasonló szerkezetű, soha nem egyforma − minthogy a kultúra is sokszínű, ezerféle, de
alapvetően mindig valamiféle emberi kifejezési forma.
Az ujjlenyomat tehát azt is jelképezi, hogy a szellemi kulturális örökség alapvetően emberi
tevékenység, azaz olyan tudás, készség, vagy kifejezési forma, amely alapvetően emberi
közösségek révén jön létre és él tovább.
Az ujjlenyomat koncentrikus körei (vissza)utalnak még a fa évgyűrűire is, melyek a fa életkorát
hivatottak jelezni, egyfajta rétegzettséget mutatva. A hagyomány is hasonlóan rétegződik az idők
során, ahogy azt az egyik generáció továbbörökíti a másiknak.
A logó tervezője: Szabó Eszter grafikus.
3. A felhasználás feltételei
A szellemi kulturális örökség magyarországi logóját részben azok a közösségek használhatják,
amelyek szerepelnek a Szellemi Kulturális Örökség Nemzeti Jegyzékén, vagy azok az
intézmények, szervezetek, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak az örökséget hordozó
közösséggel, illetve szerepük van az örökség megőrzésében. A logó minden esetben kizárólag a
szellemi kulturális örökséggel kapcsolatban használható fel, annak általános, illetve az adott
örökségelem promóciója kapcsán.
A logóhasználat szólhat folyamatos, egyszeri, illetve periodikusan ismétlődő használatra.
A kérvényező minden esetben kötelezi magát, hogy a már megkapott engedély mellett minden
tervezett használat előtt egy héttel tájékoztatja a SZNM SZKÖI-t a szándékáról. Emellett az adott
szervezet, közösség vagy magánszemély, mely a logó használatára engedélyt kapott, kötelezi
magát arra is, hogy az Igazgatóság részére eljuttat mindazon kiadványokból, egyéb nyomdai
termékekből stb. egy példányt archiválási célból, melyen a logót megjelenítette.
A logó felhasználásának alkalmairól és felületeiről a felhasználó köteles jegyzéket vezetni,
melyet minden naptári év végén jelentésben nyújt be az Igazgatóságnak.
3. Kritériumok és alkalmazási feltételek a logó használatára örökségvédelmi célból
A logó használata örökségvédelmi célból különféle tevékenységek számára engedélyezhető,
úgymint előadások, filmek és más audiovizuális művek, kiadványok, konferenciák, fórumok,
kiállítások, díjátadók és egyéb események, amelyek megjelenítik, reprezentálják a közösség
szellemi kulturális örökségét.
Az örökségvédelmi célú használatra vonatkozó logó-alkalmazás
lebonyolítója az SZNM SZKÖI, mely feltételei és kritériumai az alábbiak:

engedélyeztetésének

(A) Kritériumok:
I.) Használati engedély adható olyan rendkívüli tevékenységeknek, melyek valószínűleg
valódi hatással vannak a szellemi kulturális örökség megőrzésére és jelentős mértékben
növelik az Egyezmény ismertségét.
II.) Megfelelő bizonyosságot kell szerezni a vonatkozó felelősökre (szakmai tapasztalat
és jó hírnév, referenciák és ajánlások, jogi és pénzügyi garanciák), valamint az érintett
tevékenységekre (politikai, jogi, pénzügyi és technikai megvalósíthatóság) vonatkozóan.

(B) Feltételek:
i. Az örökségvédelmi logóhasználat engedélyezésére a kérvénynek a tervezett alkalmazási
idő előtt két héttel kell beérkeznie az SZNM SZKÖI-hoz; az engedélyezés ilyen célra írott
formában készül, minden esetben a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság igazgatója
által.
ii. A logó használata engedélyezhető egy alkalommal illetve periodikusan megrendezésre
kerülő tevékenységekre is. Az utóbbi esetben a tevékenység időtartamát kell rögzíteni, ily
módon az engedély periodikusan megújul.
4. Az engedélyeztetés folyamata
A Szellemi Kulturális Örökség magyarországi logója használatának engedélyezése a Szabadtéri
Néprajzi Múzeum Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóságának az előjoga, az engedély aláírója,
így az engedélyező személye minden esetben a SZNM SZKÖI igazgatója.
A tervezett logóhasználatról szóló kérvény formanyomtatványa letölthető a szellemi kulturális
örökség magyarországi honlapjáról (http://www.szellemiorokseg.hu). A kérvénynek tartalmaznia
kell a használat alkalmainak és formáinak tételes felsorolását.
A kérvénynek a tervezett felhasználás előtt két héttel be kell érkeznie, digitálisan kitöltve, aláírva,
elektronikus formában az SZNM SZKÖI e-mail címére (szko@sznm.hu), vagy faxon (26/502502) elküldve. Az engedélyezés minden esetben írásban történik, a SZNM SZKÖI igazgatójának
aláírásával hitelesítve. Az engedélyezés nem mentesíti a felhasználó(ka)t annak kötelezettsége
alól, hogy a logó minden használata előtt egy héttel tájékoztassa az Igazgatóságot szándékáról.
5. Védelem
A felhasználó kötelezi magát, hogy a SZNM SZKÖI előírásai szerint használja fel a logót. Ha a
logó használatra vonatkozó követelmények bármelyikének fennállása megszűnik, akkor az
érintett szervezet, közösség vagy magánszemély köteles a logó használatát azonnal beszüntetni.
A szellemi kulturális örökség magyarországi logójával kapcsolatos bárminemű visszaélés a
logóhasználati engedély azonnali visszavonásához vezet.
6.a. A logó grafikus szabványai
A Szellemi Kulturális Örökség magyarországi jelképét az alábbiakban olvasható, a
szellemiorokseg.hu honlapon is közreadott grafikus szabványok alapján kell sokszorosítani;
azokon változtatni nem szabad.
A logó színesben vagy fehér alapon fekete színnel használható. Színes használat esetén csak a
meghatározott színvariációk alkalmazhatók, az alábbi színkódok szerint.

A „Szellemi Kulturális Örökség Magyarországon” felirat a logó részét képezi, az embléma a
felirat nélkül külön nem használható.
2x3 cm-es méret alatti felhasználás esetén a logó kicsinyítésére készült külön verzió, melyen a fa
kivágata nagyobb, így kicsinyítéskor sem veszik el az eredeti logó jellege.
Szentendre, 2012. január 20.
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