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CREATON Tetőszépségverseny 2022 

Pályázat tetőfedőknek és kivitelezőknek 
Pályázati kiírás 

 
1.0. A pályázat célja  

A Pályázat célja a CREATON kerámia tetőcserepekkel vagy Terreal kerámia tetőcserepekkel magas 

építészeti színvonalon megtervezett és szakszerűen kivitelezett épületek megismertetése mind a szakmai, 

mind a szélesebb közvéleménnyel.  

2.0. A részvétel feltételei  

2.1. Pályázni bármely – az elmúlt 2 évben (2020. október 31. – 2022. október 31. között)– 

Magyarországon megvalósult lakó- és középülettel, műemléképülettel vagy nyaralóval, továbbá ilyen 

épületek átépítésével, bővítésével, felújításával lehet.  

2.2. A pályázaton történő részvételhez az építtető és a tervező hozzájárulása is szükséges.  

2.3. A pályázaton olyan tetőfedők, kivitelezők indulhatnak, akik a benevezett épület jogosult kivitelezői és a 

pályázat feltételeit kötelezően elfogadják.  

3.0. Kizáró okok  

3.1. Kizáró okot jelent, ha a pályázó, a Bíráló Bizottság bármely részvevőjének hozzátartozója, 

munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy beosztottja.  

3.2. A hiányos, vagy a kiírási feltételeknek nem megfelelő pályázatokat Bíráló Bizottság indoklás nélkül 

kizárhatja.  

3.3. Kizáró okot jelent olyan tetővel pályázni, melyet az elmúlt év(ek) során már benyújtottak a pályázatra.  

4.0. A Bíráló Bizottság  

A bírálatra és a díjak odaítélésére a tetőfedő szakma, az ÉMSZ, a TÉGY, a BME és a CREATON ismert 

szakembereiből álló Bíráló Bizottságot kértünk fel. A Bíráló Bizottságba meghívást kap a 

Tetőszépségverseny előző évi kiírásának első és második díjasa.  

5.0. A pályázati díjak, elismerések  

5.1. A Kiíró a pályázatra 1 500 000 Ft összdíjazást határozott meg. A díjak összege nem lehet kisebb, mint 

80.000, és nem lehet nagyobb, mint 300.000 Forint. A díjkeret tényleges felosztásáról – e korlátok 

betartásával – a Bíráló Bizottság dönt, a beérkezett pályamunkák alapján. A Kiíró a teljes összeget 

díjazásra kívánja fordítani, de fenntartja magának a jogot a díjkeret csökkentésére, amennyiben a 

pályamunkák színvonala azt indokolja.  

5.2. A díjak mellett a Bíráló Bizottság külön elismeréseket adhat.  

5.3. A pályázat első 15 helyezettjét a CREATON saját költségén elindítja az ÉMSZ „Év Tetője 2023” nívódíj 

pályázatán.  
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5.4. A díjat a jelentkezési lapon megjelölt kivitelező tetőfedő kapja. Több pályázó esetén a díj megosztható.  

5.5. A Kiíró a beérkezett anyagok alapján fenntartja a lehetőséget díjazás módosítására.  

6.0. A pályázati anyag összeállítása  

6.1. A pályázaton történő részvétel feltétele az alábbiakban ismertetett pályázati anyag és az alábbi 

nyilatkozatok tartalmi és formai szempontból egyaránt hiánytalan elektronikus benyújtása, annak az 

alábbiakban megjelölt online felületre (továbbiakban: pályázati oldal) határidőig történő feltöltése. 

http://www.creaton.hu/tetoszepsegverseny2022 

6.2. Pályázati anyag tartalma 

• Minimum 20 db (minimum 300 dpi), a kivitelezési folyamatot, az alszerkezetet, a tető szerkezeti, 

csomóponti és kivitelezési részleteit bemutató nagyfelbontású fénykép, illetve az épület egészét 

(felújítás esetén a felújítás előtti állapot is) és az elkészült tetőt részleteiben bemutató fotót 

szükséges beküldeni. (Azaz összesen minimum 20 db kép). 

6.3. A Pályázat részvételi feltétele az alábbi részekkel rendelkező online űrlap pályázati oldalon történő 

kitöltése: 

• Jelentkezési lap 

• Részvételi és szerzői jogi nyilatkozat 

• Építtetői nyilatkozat 

• Tervezői nyilatkozat 

7.0. A Pályázat benyújtása  

A pályázatot a megadott határidőig a http://www.creaton.hu/tetoszepsegverseny2022 pályázati oldalra kell 

feltölteni. 

8.0. Bírálati szempontok  

A tetőfedés kivitelezésének szakszerűsége (alátéthéjazat, fedés, gerinc- és hajlatképzés, átszellőzés, 

hófogás, tető-kiegészítők, stb.) mellett az épület, a tetőforma valamint a kiválasztott és alkalmazott fedés 

összképe.  

9.0. Határidők, dátumok  

A pályázat meghirdetése:  2022. szeptember 01.  

A pályaművek beadása:  2022. október 31.  

Eredményhirdetés és díjkiosztás:  Várhatóan 2023. januárjában  

A pályázaton való részvétel nem jelent automatikus meghívást a díjátadó ünnepségre. A díjátadóra a 

nyertesek és a zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek, un. döntőbe juttatott pályaművek szerzői kapnak 

meghívást. Az eredmények az ünnepélyes díjátadóig titkosak maradnak, ott kerülnek nyilvánosságra.  
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10.0. Az értékelés folyamata  

Az értékelés két ütemben zajlik.  

Első alkalommal a beérkezett fotók alapján egy előválogatásra kerül sor.  

Második alkalommal – amennyiben szükséges - a helyszínen is megtekintett épületek közül a Bíráló 

Bizottság kiválasztja és rangsorolja a díjazottakat.  

11.0. Szerzői jogi vonatkozásokkal kapcsolatos rendelkezések  

A kiíró, CREATON South-East Europe Kft. és annak társcégei az épületet referenciaként, illetve az arról 

készült fotókat marketing tevékenységük során időbeli és térbeli korlátozások nélkül, ma ismert és a jövőben 

ismertté váló média csatornáinak segítségével, de a tulajdonos személyiségi jogainak figyelembe vételével, 

külön díjazás nélkül korlátlanul felhasználhatják, a fotókat sokszorozhatják Magyarország és Európa 

területén. Az épület tulajdonosának adatait a CREATON South-East Europe Kft. és annak társcégei nem 

hozzák nyilvánosságra, az épületre vonatkozólag a fotók mellett csak az épület típusa és a helység neve és 

a felhasznált termék szerepelhet.  

 

A pályázathoz – minden egyes pályázónak – sok sikert kíván a CREATON South-East Europe Kft.   

 

További információ a pályázat benyújtásával kapcsolatosan itt kérhető: 
 
Gosztolai Petra 
Telefon: +36 30 617 2970  
E-mail: petra.gosztolai@creaton.com  
 
 

A pályázatok feltöltése: http://www.creaton.hu/epiteszpalyazatok2022 
 

További információ a CREATON South-East Europe Kft. termékeivel, műszaki megoldásaival kapcsolatosan:  
Honlap: www.creaton.hu     
E-mail: info@creaton.hu   

mailto:petra.gosztolai@creaton.hu
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