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Tondach Tetőfedő Rangadó Pályázat 2019 

Pályázati feltételek 

(a továbbiakban: Pályázati feltételek) 

 

A jelen pályázat kiírója: 

WIENERBERGER zRt. 

székhely: 1119 Budapest, Bárfai u 34. 

Cg.: Cg. 01-10-041706 

(a továbbiakban: WIENERBERGER zRt.) 
 

1. A Pályázat tárgya: 

 

A Pályázatra a jelen Pályázati feltételekben foglaltak szerint 2016. január 1. és 2019. október 31. között 

elkészült, a pályázó által „Tondach” tetőcserepekkel fedett és „Tondach” kiegészítőkkel, tuning 

elemekkel készített, új építésű vagy felújított épületekkel lehet nevezni.  

 

A Pályázat tárgya kizárólag olyan épület lehet, amely az előző években a „Tondach Tetőfedő 

Pályázatán” nem képezte pályázati anyag részét! 

 

A pályázatban való részvétel minden tetőfedő számára ingyenes.  

 

2. Dokumentáció 

 

Az érvényes Pályázathoz szükséges a következő dokumentumok feltöltése: 

• megfelelően kitöltött, minden adatot tartalmazó online jelentkezési lap; 

• legalább 15 db részletfotó a tetőről építés közben, amelyek megmutatják a vizsgált tetőrészek 

kivitelezését (cserépfedés, beszellőzés, kiszellőzés, él- és gerincképzés, hófogás, különleges 

részletek);  

• kitöltött, aláírt részvételi nyilatkozat; 

• kitöltött és aláíratott építtetői hozzájáruló nyilatkozat. 

A feltölthető képek nagyságára vonatkozó korlátot eltöröltük, a rendszerbe bármekkora fotók 

feltölthetők. 

A szükséges mellékletek nem vagy nem teljes körűen történő feltöltése esetén a WIENERBERGER Zrt. 

fenntartja magának a jogot a pályázat érvénytelenítésére, vagy visszautasítására. 

3.  A részvétel további feltételei 

 

Pályázatot benyújtani bármely nagykorú (18 éven felüli) belföldi természetes személy vagy jogi személy 

jogosult. Egy pályázó több pályázatot is benyújthat. Több személy közösen is jogosult pályázatot 

benyújtani, ebben az esetben kötelesek egy kapcsolattartó személyt megjelölni. 

 

Pályázni bármely, Magyarország területén épült tetővel lehet, amennyiben megfelel a Pályázati 

Feltételekben meghatározott általános és az egyes pályázati kategóriákban foglalt további pályázati 

kritériumoknak. 

 

A pályázat érvényességéhez szükséges a fentebb jelzett dokumentáció maradéktalan és tartalmilag 

megfelelő ki-, illetve feltöltése. 
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A pályázó a pályázat benyújtásával (feltöltésével) a jelen Pályázati feltételekben foglalt szabályokat és 

feltételeket elfogadja. A pályázat feltöltésével a pályázó kijelenti, hogy: 

- rendelkezik a jelen pályázaton történő részvételhez szükséges hozzájárulásokkal, 

- a pályázattal kapcsolatban nem áll fenn olyan ok, amely a pályázat érvényességét vagy a 

pályázat jogszerűségét érintené, 

- a jelen pályázati kiírást elolvasta, megértette, elfogadta és a pályázatot ezt követően nyújtotta 

be a WIENERBERGER zRt. részére. 

 

A pályázatban nem vehetnek részt: 

- a Pályázatot kiíró WIENERBERGER zRt. munkavállalói, és a munkavállalók hozzátartozói,  

- a Pályázat elbírálásban résztvevő zsűri tagja és hozzátartozóik. 

 

A pályázat tárgya nem lehet: 

- olyan épület, amely nem felel meg a jelen kiírásban, illetve az adott kategória esetében ott 

megadott speciális kritériumoknak,  

- olyan épület, amelynek a tervezésében, kivitelezésében a pályázatot kiíró WIENERBERGER 

zRt. munkatársai, a zsűrizésben résztvevő személyek és/vagy ezek hozzátartozói részt vettek, 

- olyan épület, amely az előző években a „Tondach Tetőfedő Pályázatán” pályázati anyag részét 

képezte. 

 

Amennyiben bármely pályázat nem felel meg a jelen kiírásban foglalt kritériumoknak, abban az esetben 

a WIENERBERGER zRt. jogosult a pályázatot érvénytelennek nyilvánítani és a pályázatot kizárni. 

Ilyen esetben a pályázat a díj elnyerésére nem lesz jogosult. 

 

4. A pályázatok és a díjak elbírálása 

 

Az érvényes benyújtott (feltöltött) pályázatokat a WIENERBERGER zRt. előszűri, elsődlegesen a 

Pályázati feltételekben rögzített kritériumok megfelelőségének vizsgálatával. Amennyiben a pályázat 

bármely okból – így különösen: nem, vagy nem csak „Tondach” termékek kerültek beépítésre, vagy a 

szükséges dokumentáció nem vagy nem teljes körűen került feltöltésre – nem érvényes, a 

WIENERBERGER zRt. a pályázatot a Pályázatból kizárja. 

 

Az kizárásra nem kerülő, érvényes pályázatok közül a WIENERBERGER zRt. által felkért zsűri 

bizottság dönti el, hogy mely(ek) nyerik el a jelzett díjakat. A jelen Pályázati feltételekben alább 

meghatározott főbb kritériumok szerint egy egységes pontrendszer segítségével, elismert 

szakemberekből álló zsűri értékeli a pályázatokat. A zsűri tagjait az ÉMSZ és a TEGY szakmai 

szervezetek delegálják. A WIENERBERGER zRt. fenntartja a jogot, hogy a zsűri tagjainak számát, 

illetve összetételét bármely időben megváltoztassa. Erről a döntéséről nem köteles a pályázat résztvevőit 

külön tájékoztatni. 

 

A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázat, illetve a díj elbírálása a zsűritagok szakmai és 

egyéb szempontjai alapján történik, amelyek részben szubjektívnek minősülnek. A pályázat 

benyújtásával egyidejűleg a pályázó elfogadja a zsűrizés fenti szempontjait.  

 

 

A zsűri az értékelés során az alábbi főbb szempontokat vizsgálja:  

Tondach tetőcserepek, kiegészítők és tuning elemek felhasználása és azok szakszerű beépítése:  

- Eresz kialakítása (beszellőzés)  

- Kiszellőzési megoldás 

- Él- és gerincképzés  

- Hófogási megoldás  

- Részletképzési megoldások (alátéthéjazat, áttörések, oromképzések stb.)  

- A cserépfedés szakszerűsége, esztétikai kialakítása, az épület összhatása  
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Az egyes fázisok szakszerű beépítését építés közbeni fotóval dokumentálni és a benyújtott pályázatban 

ezen fotók beküldésével igazolni is kell! 

 

5. A díjak 

 

A pályázat az alábbi kategóriákban kerül meghirdetésre, az alábbi díj(ak)kal: 

 

Kategória Kritériumok Díj 

1. Kategória - 

Húzott cserép 

kategória 

 

„Tondach” tetőcserepekkel fedett és 

„Tondach” kiegészítőkkel, tuning 

elemekkel készített, új építésű vagy 

felújított épületek. 

Funkcionális megkötés nincs: lakó-, 

iroda-, közösségi, oktatási és ipari 

épületekkel egyaránt lehet pályázni 

1. helyezett - bruttó 300 000 Ft 

pénzjutalom; 

2. helyezett - bruttó 200 000 Ft 

pénzjutalom; 

3. helyezett - bruttó 100 000 Ft 

pénzjutalom, 

4-5. helyezett – oklevél.  

 

 

2. Kategória –  

Sajtolt cserép 

kategória  

Tondach” tetőcserepekkel fedett és 

„Tondach” kiegészítőkkel, tuning 

elemekkel készített, új építésű vagy 

felújított épületek 

Funkcionális megkötés nincs: lakó-, 

iroda-, közösségi, oktatási és ipari 

épületekkel egyaránt lehet pályázni  

1. helyezett - bruttó 300 000 Ft 

pénzjutalom; 

2. helyezett - bruttó 200 000 Ft 

pénzjutalom; 

3. helyezett - bruttó 100 000 Ft 

pénzjutalom, 

4-5. helyezett – oklevél.  

 

3. Külön díjak 

- Társasház; 

- Családi ház; 

- Műemléki 

felújítás 

kategóriákban 

Az egyes kategóriában foglalt 

épülettípusnak való megfelelés. 

Díj – későbbiekben kerül 

meghatározásra. 

A Wienerberger Zrt. a különdíjak 

megítéléséről és a díjazásról a 

későbbiekben saját belátása szerint 

önállóan dönt, e körben fenntartja 

annak lehetőségét is, hogy nem ítél 

meg különdíjat.  

 

 

A WIENERBERGER zRt. fenntartja a jogot a beérkezett pályázatok alapján a fenti díjak megosztására, 

és a díjazások módosítására. 

 

A pályázati díjak bruttó díjak, a nyerteseknek kifizetéskor számolniuk kell azzal, hogy a pályázati 

díjakból adó levonásra kerül majd.  

 

A fenti díjakat a WIENERBERGER zRt. biztosítja. 

 

6. A pályázati eredmények közlése és a nyeremény átadása 

 

Amennyiben a zsűri megítélése alapján a pályázó jogosult a díjra, a WIENERBERGER zRt. a 

pályázatban a pályázó által megadott elérhetőségeken felveszi a kapcsolatot a pályázóval. A nyerteseket 

a pályázatban megadott címre ajánlott tértivevényes postai levéllel értesítjük, és egyben tájékoztatjuk a 

nyeremény átadásának helyéről és idejéről. 

 

Amennyiben a pályázó a megadott elérhetőségeken a WIENERBERGER zRt. megkeresését követő 1 

héten belül nem elérhető (ide értve: amennyiben a megadott cím nem létezik, vagy a címzett javára 
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történő kézbesítés meghiúsul), abban az esetben a címzett elveszti jogát a nyereményre, és a 

WIENERBERGER zRt. fenntartja a jogot, hogy a díjat másik pályázónak vagy a díjat a pályázóval 

történt kapcsolatfelvétel hiányában a pályázónak ítélje.  

 

A Pályázó köteles együttműködni a nyeremények átadás-átvételében.  

 

A díjátadó 

A WIENERBERGER zRt. tájékoztatja a pályázókat, hogy a nyereményeket díjátadó gála keretében adja 

át. A díj átadására várhatóan 2019.  december 5-én, Siófokon kerül sor. A díjátadó gálán a kategória 

győztes épületek és tetőfedők az ott lévő közönség részére bemutatásra kerülnek. 

 

A WIENERBERGER zRt. már most tájékoztatja a pályázókat, hogy: 

- A díjkiosztó ünnepségen kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, amely felvétel(ek) bármely 

értelemben vett korlátozástól mentesen bármely célból nyilvánosságra hozható(ak); továbbá 

-  A pályázati anyagot képező, és/vagy a tetőfedőt ábrázoló fényképek, valamint a nyertesről 

készült kép-, hang- és filmfelvétel(ek) bármely értelemben vett korlátozástól mentesen, 

korlátlanul felhasználhatóak, ide értve a reklám és marketing célú felhasználást is.   

 

7. Adatvédelmi rendelkezések 

 

A WIENERBERGER zRt. tájékoztatja a pályázókat, hogy a pályázat benyújtásával a pályázatban 

szereplő személyes adatokat érintő adatkezelés valósul meg, amelyre – az itt külön nem szabályozott 

kérdésekben – elsődlegesen a wienerberger.hu oldalon elérhető „Adatkezelési tájékoztató” az irányadó.  

 

A Pályázati anyagok adatkezelője: a WIENERBERGER Zrt. (székhely: 1119 Budapest, Bártfai utca 

34.).  

 

A WIENERBERGER zRt. a pályázat benyújtásával összefüggő adatkezelése az alábbi személyes 

adatokat érintheti: 

 

1. Pályázó személyes adatai: név, e-mail cím, telefonszám. 

2. Tervező személyes adatai: név, e-mail cím, telefonszám. 

3. Tulajdonos személyes adatai: név, e-mail cím, telefonszám 

4. Épület címe 

 

Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett részéről történő hozzájárulás (GDPR 6. cikk 

(1) a), a pályázati dokumentáció során különös figyelmet javaslunk fordítani az egyes nyilatkozatok 

megfelelő kitöltésére és megfelelő aláírására.  

 

A fenti személyes adatokat megismerheti:  

1. A WIENERBERGER zRt. azon munkatársai, akik a jelen pályázat lebonyolításában 

szükségszerűen részt vesznek 

2. a zsűri tagjai 

3. Adatfeldolgozóként: 

a. a https://tetofedo.tondach.hu weboldal technikai üzemeletetője, mivel a pályázat a 

wienerberger.hu weboldalon kerül feltöltésre 

b. kapcsolatfelvétel esetén: futárszolgálat, posta 

 

Az adatkezelés ideje:  

a. a teljes pályázati anyagot tároljuk, a díjkiosztó gála időpontját követő 1 évig, míg 

b. a nyertes esetében 8 évig (a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 

évig /+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel/ kell megőrizni). 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás meg nem adása, illetve visszavonása esetén nem tudjuk a 

pályázatot befogadni, illetve elbírálni, és ez által a pályázat nem részesülhet díjazásban.  
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Az adatkezelés célja a nyertesek értesítése és a pályázatok marketing célokra történő felhasználásához 

kapcsolódó kommunikáció. A kezelt adatok a WIENERBERGER cégcsoport tagjainak az adatkezelés 

céljával megegyező célra átadhatóak.  

 

8. Szerzői jogi rendelkezések 

 

Pályázatot kizárólag abban az esetben lehet benyújtani, amennyiben a pályázati anyagot érintő 

valamennyi jogosult ahhoz hozzájárulását adta. A pályázó a pályázati anyag feltöltésével kijelenti és 

szavatolja, hogy a pályázatot érintő valamennyi szerzői jogi (ide értve bármely szellemi alkotással 

kapcsolatos jogot) jogosult a pályázaton történő részvételre hozzájárulását adta. A pályázó a pályázata 

benyújtásával szavatolja, hogy a pályázata nem sérti harmadik személy személyiségi vagy szerzői jogait.  

 

A pályázati anyagot érinti szerzői jogosultak lehetnek: 

- a pályázat tárgyát képező épület tervezője, 

- a pályázat tárgyát képező épületről készített fényképek alkotója 

- a pályázati tárgyát képező épületről készített fényképeken esetlegesen megjelenő személyek. 

 

A WIENERBERGER zRt. fenntartja a jogot, hogy kizárja azokat a pályázatokat, amelyek bármilyen 

értelemben sértik harmadik személyek szerzői vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogát. 

 

A pályázati anyagokat, így különösen az abban szereplő képfelvételeket a WIENERBERGER zRt. 

bármely – így különösen időbeli, térbeli, technikai vagy a felhasználás módját érintő - korlátozás nélkül 

jogosult felhasználni, e körben különösen: nyilvánosságra hozatal, átdolgozás, többszörözés, reklám- és 

szóró anyagokban történő feltüntetés, referenciaként történő használat, ide értve a reklám célú 

felhasználást is. 

 

A WIENERBERGER zRt. kizárja a felelősségét a pályázati anyagokkal kapcsolatos, harmadik 

személyek által támasztott szerzői vagy egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértéséből 

származó igényekkel kapcsolatban. Bármely ilyen igény esetén a pályázatot benyújtó köteles a 

WIENERBERGER zRt.-t mentesíteni a jogkövetkezmények alól és helyette helyt állni. 

 

9. Egyéb rendelkezések 

 

A WIENERBERGER zRt. fenntartja a jogot, hogy a pályázat elbírálásnak kimenetelét tisztességtelenül 

befolyásoló vagy befolyásolni kívánó (így különösen: mások jogait sértő, továbbá a verseny tisztaságát 

bármely értelemben veszélyeztető) pályázókat, illetve pályázatokat minden előzetes értesítés nélkül – 

akár előzetesen, akár utólagosan – a pályázat elbírásálásból kizárja, amellyel a pályázat érvénytelenné 

válik. 

 

A WIENERBERGER zRt. kizárja a felelősségét a pályázattal kapcsolatos weboldal és egyéb online 

felületek WIENERBERGER zRt-n kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt 

ezen felületek nem vagy csak korlátozottan használhatóak, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden 

szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.  

 

A WIENERBERGER zRt kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a pályázat elbírálása során, a 

pályázati anyagok esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a bekövetkezett késésekből 

eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.  

 

A WIENERBERGER zRt nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök 

rendelkezésre állásáért és működéséért, vagy harmadik személyek tevékenységéért. A 

WIENERBERGER zRt nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle 

független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája 

vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, 

az internetes felülethez vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.  



Oldal: 6 / 6 

Tondach Tetőfedő Rangadó Pályázat 2019 

 

A levelező szerver által elküldött valamennyi, a Pályázók által megadott e-mail címre küldött üzenetet 

kézbesítettnek kell tekinteni.  

 

A WIENERBERGER zRt minden tőle észszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a pályázaton 

való részvétel valamennyi széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint 

internetes böngészőprogramban lehetséges legyen, ugyanakkor nem garantálja és nem is felel azért, 

hogy a pályázó milyen hatékonysággal tudja használni a pályázaton való részvétel során a különböző 

rendszereket. 

 

A pályázat hiányosságáért (elírás stb.), az adókötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok hiányos 

megadásáért, illetve az ezzel kapcsolatos, pályázót terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási 

késedelemért a WIENERBERGER zRt. nem vállal felelősséget. A pályázók az általuk hibásan, tévesen 

szolgáltatott adatokért, vagy az értesítési címük értesítési alkalmatlanságának következményeit viselni 

tartoznak. Az adatokat a pályázat során a WIENERBERGER zRt-nek nem áll módjában ellenőrizni. 

Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a 

pályázókat terheli.  

 

A WIENERBERGER zRt kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért, amit a 

Pályázatban való részvétel, vagy éppen ennek elmulasztása miatt bárki érvényesít.  

 

A pályázó a pályázat a jelen Pályázati feltételekben foglaltak szerint történő feltöltésével együtt kijelenti, 

hogy megismerte és elfogadta a jelen Pályázati feltételeket. 

 

Budapest, 2019. június 1. 


