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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

VELUX Év Beépítője Pályázat tetőtéri ablakbeépítők számára 
  
A VELUX Magyarország Kft. (továbbiakban: Kiíró) 2020-ban országos nyílt pályázatot (továbbiakban: Pályázat) 
hirdet tetőtéri ablakbeépítő vállalkozások számára.  
 
A Pályázat célja a műszaki, technológiai és esztétikai szempontok szerint kivitelezett VELUX tetőtéri ablak 
beépítések esetén a minőségi szakmunka és a beépítői termékajánlás elismerése.  
A Pályázat jellege: országos, nyilvános, névaláírásos. 
 
A Pályázaton VELUX tetőtéri ablakok beépítésével indulhatnak a Pályázók az alábbi három kategóriában: 

 
I. „VELUX tetőtéri ablakokból sosem elég” – legalább 5 darab VELUX tetőtéri ablak beépítése egy 

megrendelés keretében, szólóban és/vagy kombinációban 
II. „Több VELUX lett. Maradhat?” – tetőtéri ablakok számának bővítése a megrendelő által tervezetthez képest  
III. „VELUX beépítés felsőfokon” - speciális megoldások alkalmazása / ablakbeépítés speciális körülmények 

között 
 
KIK INDULHATNAK A PÁLYÁZATON 
A Pályázatban részt vehet minden olyan Magyarországon jogszerűen bejegyzett egyéni vállalkozó, illetve 
Magyarországon bejegyzett építőipari, ill. vegyes profilú vállalkozás, melynek vezetője vagy alkalmazottja nagykorú 
természetes személy, aki az építőiparban dolgozó szakemberként VELUX tetőtéri ablakok szakszerű beépítésével 
foglalkozik a Magyar Köztársaság területén és kötelezően elfogadja a Pályázat feltételeit magára nézve, ill. részvételi, 
személyes adatkezelési nyilatkozatot tesz és igazolhatóan részt vett a VELUX Magyarország Kft. 2014-től szervezett 
valamely ablakbeépítési képzésén. 
A Pályázatban nem vehetnek részt a VELUX Magyarország Kft. alkalmazottai. 
A Pályázatra a Pályázók egyénileg és max. 3 vállalkozóból/a fentieknek megfelelő vállalkozásból álló beépítő 
csoportként is jelentkezhetnek. Amennyiben a Pályázók csoportként jelentkeznek, úgy minden tagnak el kell fogadnia 
a pályázati feltételeket és együttesen, minden tagnak részvételi, személyes adatkezelési nyilatkozatot kell tennie. 
 
PÁLYÁZATI DÍJAK   
A Kiíró a 2020. évi Pályázatra 900 000 Ft összdíjazást határozott meg. A Kiíró a pályázati díjakat 3 kategóriában 3-
3 helyezett között osztja meg. Amennyiben a Pályázók beépítő csoportként pályáztak, a díj a beépítő csoportot illeti 
meg (nem a tagokat fejenként). 

 
I. helyezettek díja kategóriánként: 150 000 Ft 
II. helyezettek díja kategóriánként: 100 000 Ft 
III. helyezettek díja kategóriánként: 50 000 Ft 

 
A nyertes Pályázókat a Kiíró 2021. február végéig tájékoztatja a díjátadó pontos dátumának és helyszínének 
megjelölésével.  
Az eredmények az ünnepélyes díjátadóig titkosak maradnak, ott kerülnek nyilvánosságra. Az ünnepélyes díjátadóra 
2021 márciusban kerül sor. A Kiíró az ünnepélyes díjátadó időpontjának módosítási jogát fenntartja. 
A pályázati díjak nettó értékben értendők. A pályázati díjakhoz kapcsolódó esetleges adó- és járulékterhek a nyertes 
Pályázót terhelik. 
A pályázati díjat a Kiíró átutalással fizeti ki a nyertes Pályázók vállalkozásainak bankszámlájára. 
 
PÁLYÁZATI ANYAG  
A Pályázatra kizárólag a Magyar Köztársaság területén, 2020 folyamán kivitelezett munkákkal és épületekkel lehet 
pályázni. 
A munka jellege új építés vagy felújítás során történt tetőtéri ablak beépítés, ill. tetőablakcsere egyaránt lehet. 
A Pályázó a Pályázat benyújtásával elismeri, hogy a megrendelő a Pályázat benyújtása ellen nem emel kifogást. 
A Pályázat VELUX tetőtéri ablakokra, azaz G-- és V-- kódjelű termékek beépítésére vonatkozik (kivéve a GVT, GVO és 
VLT tetőkibúvókat), VELUX lapostetős felülvilágítókkal és fénycsatornákkal nem lehet pályázni. 
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Feltétel, hogy a VELUX tetőtéri ablakok beépítése a gyártói előírásoknak megfelelően és szakszerűen történt. 
Egy Pályázó több kategóriában és több pályázati anyagot is benyújthat, ezek külön-külön önálló Pályázatnak 
minősülnek. Egy tetőtéri ablak beépítési munkát/épületet csak egy kategóriában lehet indítani. Ugyanazon Pályázó 
azonban több pályázati anyaggal több kategóriában is indulhat. 
A zsűri tagjainak Ptk. szerinti hozzátartozója, ill. munkaviszony szerinti közvetlen felettese vagy alkalmazottja vagy 
munkatársa összeférhetetlenség miatt nem nyújthat be Pályázatot. 
 
A pályázati kiírás elérhető a www.velux.hu/evbeepitoje honlapon.  
A Pályázónak a pályázati anyagát magyar nyelven legkésőbb 2020. november 30., 24.00 óráig kell e-mailben 
elküldenie a Kiírónak.  
 
Beküldési cím:  
Fáczán Eszter (faczan.eszter@velux.com) 
A tárgyban kérjük a következő szerepeljen: VELUX Év Beépítője Pályázati Anyag 
 
A pályázati anyagot a Kiíró részére oly módon kell elküldeni, hogy a Kiíró által meghatározott valamennyi 
követelmény maradéktalanul teljesüljön.  
A beadási határidő után érkező Pályázatot a zsűrinek nem áll módjában figyelembe venni. Hiányosan benyújtott 
pályázati anyag kiegészítése csak a zsűri kérésére történhet. 
A Kiíró fenntartja a jogot a beadási határidő meghosszabbítására. 
 
A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK 
 

I. „VELUX tetőtéri ablakokból sosem elég” – legalább 5 darab VELUX tetőtéri ablak beépítése egy 
megrendelés keretében, szólóban és/vagy kombinációban 

 

Kötelezően benyújtandó 

- épület adatai:  
o cím: irányítószám, város, utca, házszám 
o kategória: családi ház, társasház, középület, egyéb 
o megbízás típusa: ablakbeépítés új tetőbe, ablakbeépítés meglévő/régi tetőbe, ablakcsere 

- beépített VELUX tetőtéri ablakok pontos kódja és mennyisége 
- Pályázó által készített kültéri fotók (legalább 6 db jó felbontású, legalább 2 MB méretű képek ) a beépített 

VELUX tetőtéri ablakokról és környezetükről, a tetőről 
- 1000 karakteres szöveg, összefüggő szakmai jellegű leírás a pályaműről (jellegéről, funkciójáról, extra 

kihívásokról, unikális szakmai megoldásokról, stb.) 

Opcionálisan benyújtható 

- Pályázó által készített beltéri fotók (legalább 2 MB méretű képek) a beépített VELUX tetőtéri ablakokról és 
környezetükről, a tetőtéri helyiségről 

- megrendelő neve, telefonszáma 
Értékelési szempontok 

- VELUX tetőtéri ablakok csatlakoztatása a rétegrend elemeihez 
- esztétikai megjelenés, a tetőtéri ablakok illeszkedése az épület stílusába 

 
 

II. „Több VELUX lett. Maradhat?” – tetőtéri ablakok számának bővítése a megrendelő által tervezetthez 
képest  

 
Kötelezően benyújtandó 

- épület adatai:  
o cím: irányítószám, város, utca, házszám 
o kategória: családi ház, társasház, középület, egyéb 
o megbízás típusa: ablakbeépítés új tetőbe, ablakbeépítés meglévő/régi tetőbe, ablakcsere 

- beépített VELUX tetőtéri ablakok pontos kódja és mennyisége 
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- Pályázó által készített kültéri fotók (legalább 6 db jó felbontású, legalább 2 MB méretű képek) a beépített 
VELUX tetőtéri ablakokról és környezetükről, a tetőről 

- tervezett és megvalósult tetőtéri ablak mennyiség növekedésének igazolása  
o ablakbeépítés új tető esetén: eredeti tervrajz vagy műszaki rajz + megrendelő nyilatkozata és szöveges 

értékelése 
o ablakbeépítés meglévő/régi tető esetén: eredeti tervrajz vagy műszaki rajz + megrendelő nyilatkozata és 

szöveges értékelése 
o ablakcsere esetén: Pályázó által készített beltéri fotó az ablakcsere előtt (legalább 2 MB méretű képek) és 

után (legalább 2 MB méretű képek) + megrendelő nyilatkozata és szöveges értékelése 
- megrendelő neve, telefonszáma 
Opcionálisan benyújtható 

- Pályázó által készített beltéri fotók (legalább 2 MB méretű képek) a beépített VELUX tetőtéri ablakokról és 
környezetükről, a tetőtéri helyiségről 

Értékelési szempontok 

- a megrendelő igényeinek megfelelő VELUX tetőtéri ablak megoldás alkalmazása 
- megrendelő értékelése a meggyőzésről, értékesítési folyamatról 
- VELUX tetőtéri ablakok csatlakoztatása a rétegrend elemeihez 
- esztétikai megjelenés, a tetőtéri ablakok illeszkedése az épület stílusába 

 
 
III. „VELUX beépítés felsőfokon” - speciális megoldások alkalmazása / ablakbeépítés speciális 

körülmények között 
 

Kötelezően benyújtandó 

- épület adatai:  
o cím: irányítószám, város, utca, házszám 
o kategória: családi ház, társasház, középület, egyéb 
o megbízás típusa: ablakbeépítés új tetőbe, ablakbeépítés meglévő/régi tetőbe, ablakcsere 

- beépített VELUX tetőtéri ablakok pontos kódja és mennyisége 
- Pályázó által készített kültéri fotók (legalább 6 db jó felbontású, legalább 2 MB méretű kép) a beépített VELUX 

tetőtéri ablakokról és környezetükről, a tetőről 
- megrendelő neve, telefonszáma 
- 1000 karakteres szöveg, összefüggő szakmai jellegű leírás a pályaműről, a speciális megoldásról és/vagy a 

speciális körülményekről (extra kihívásokról, unikális szakmai megoldásokról, stb.) 
Opcionálisan benyújtható 

- Pályázó által készített beltéri fotók (legalább 2 MB méretű képek) a beépített VELUX tetőtéri ablakokról és 
környezetükről, a tetőtéri helyiségről 

- a Pályázó által készített fotók a beépítés folyamatáról (legalább 2 MB méretű képek) 
- tervrajz vagy műszaki rajz 
- megrendelő szöveges értékelése a beépítési munkával kapcsolatban 
Értékelési szempontok 

- a beépítési nehézség megoldásának módja és szakszerűsége 
- VELUX tetőtéri ablakok csatlakoztatása a rétegrend elemeihez 
- esztétikai megjelenés, a tetőtéri ablakok illeszkedése az épület stílusába 

 
 
A PÁLYÁZATI RÉSZVÉTEL FELTÉTELE 

1. online regisztráció a Pályázat weboldalán (továbbiakban: pályázati oldal): www.velux.hu/evbeepitoje 
- személyes adatok kitöltése 
- adatkezelési nyilatkozat megtétele a regisztrációs felületen megadott módon 
- részvételi nyilatkozat megtétele a regisztrációs felületen megadott módon  

Amennyiben a Pályázó beépítő csoport, a fent felsoroltak mindegyikét a csoport minden tagjának külön-
külön meg kell tennie. 
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2. a pályázati anyag beküldése elektronikusan a faczan.eszter@velux.com e-mail címre VELUX Év Beépítője 
Pályázati Anyag tárgy megjelöléssel 

 
Az adatok és nyilatkozatok valóságáért a Pályázó felel. 
 
A Pályázó részvételének feltétele, hogy a Pályázó a részvételi nyilatkozatban hozzájáruljon, hogy a Kiíró képviselője és 
a zsűri tagjai helyszíni szemle keretében meggyőződhessenek a beépítési munka minőségéről. Az ehhez az ingatlan 
tulajdonosától szükséges hozzájárulás megszerzése a Pályázó feladata. 
 
A Pályázó részvételének feltétele, hogy a Pályázó a részvételi nyilatkozatban hozzájáruljon, hogy a Kiíró a leadott 
pályázati anyagok minden elemét marketing tevékenysége során időbeli és térbeli korlátozások nélkül, 
ellenszolgáltatás nélkül, ma ismert és a jövőben ismertté váló média csatornáinak segítségével, külön díjazás nélkül 
korlátlanul felhasználhatja, sokszorosítsa, Magyarország területén közzétegye, tetszőleges példányban, analóg vagy 
digitális hordozón, tetszőleges alkalommal többszörözze, átdolgozza, terjessze, a nyilvánossághoz közvetítse. Az 
ehhez az ingatlan tulajdonosától szükséges hozzájárulás megszerzése a Pályázó feladata. 
A fenti felhasználási jog nem érinti a Pályázó azon jogát, hogy a pályázati anyagokat maga is felhasználhassa.  
A Pályázó a Kiíró által a pályázati anyagok felhasználásával készített marketing anyagokat korlátozás nélkül 
felhasználhatja.  
 
A Pályázó biztosítja, hogy az ingatlan tulajdonosa, a megrendelő személyes adatainak, valamint a Pályázathoz az 
épületről készített beltéri és kültéri fotók készítéséhez és azoknak a Kiíró felé történő továbbításához a megrendelő 
írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát megszerezte. Ennek hiányából eredő minden kárért a Pályázó felelősséggel tartozik. 
Pályázó továbbá felelősséggel tartozik azért, ha a fotók személyiségi jogokat sértenek (pl. olyan személy ismerhető 
fel rajta, aki a fotó készítéséhez és felhasználásához (beleértve a Kiíró részére továbbítást is) nem járult hozzá; vagy 
olyan vagyontárgy látható a fotón, melynek fotózásához vagy annak felhasználásához (beleértve a Kiíró részére 
továbbítást is) a tulajdonos nem járult hozzá). 
 
Pályázó tudomásul veszi, hogy amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem járul hozzá a fotók elkészítéséhez, személyes 
adatainak vagy a fotóknak a Kiíró részére továbbításához, a Kiíró általi helyszíni ellenőrzéshez vagy a pályázati anyag, 
fotók Kiíró általi felhasználásához, a Pályázat kizárásra kerül. 
 
BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG  
Az érvényes Pályázatok közül a Kiíró által felkért, hazai szakemberekből álló zsűri dönti el, hogy mely(ek) nyerik el a 
jelzett díjakat. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a zsűri tagjainak számát, illetve összetételét bármely időben 
megváltoztassa. Erről a döntéséről nem köteles a Pályázat résztvevőit külön tájékoztatni. 
 
Zsűri:  

• Horváth Sándor, BME Épületszerkezettani Tanszék, egyetemi adjunktus, okleveles építész 
• Antalfy Zsanett, Tető Építők Egyesülete, elnökségi tag 
• Zsárik Ferenc, Befedlek Bt., okleveles ácsmester, tetőfedőmester 
• Biró András, VELUX Magyarország Kft., alkalmazástechnikai és műszaki szakértő 

 
A beérkezett pályaművek a benyújtott dokumentációk és fényképek alapján előzsűrizésen vesznek részt. A zsűri az 
előzsűrizés során kizárja a hiányosan, nem megfelelően benyújtott Pályázatokat, illetve előzetes értékelést végez. 
Kiválasztja azokat a munkákat, melyeket személyesen is megtekint.  
A Pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Pályázat, ill. 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 Kiíró által felállított zsűri döntésével szemben panasznak, 
kifogásnak helye nincs. 
 
Kizárásra kerül a Pályázat, abban az esetben, ha:  

- nem érkezik be a megadott határidőig,   
- hiányos a benyújtott dokumentáció,  
- a fotók nem megfelelő minőségűek, 

mailto:faczan.eszter@velux.com
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- az ingatlan tulajdonosa a fotók elkészítéséhez, személyes adatainak vagy a fotóknak a Kiíró részére 
továbbításához, a Kiíró általi helyszíni ellenőrzéshez vagy a pályázati anyag, fotók Kiíró általi 
felhasználásához nem járul hozzá. 

 
A Pályázónak biztosítani kell a szemlék során a zsűri által előzetesen egyeztetett időpontban a pályamű megfelelő és 
biztonságos megközelíthetőségét.  

 
HATÁRIDŐK   
A Pályázat meghirdetése: 2020. május 7.  
A Pályázat benyújtási határideje: 2020. november 30. 24.00 óra 
Díjátadó és eredményhirdetés: 2021. március 
  
További információért kérjük, forduljon kollégáinkhoz: 
 
A Pályázat benyújtásával kapcsolatban: 
Fáczán Eszter, marketing asszisztens (+36 30 202 9381 faczan.eszter@velux.com)  
 
Szakmai kérdésekkel kapcsolatban: 
Bíró András, alkalmazástechnikai és műszaki szakértő (+36 30 257 3131 biro.andras@velux.com) 
 
Regisztráció: www.velux.hu/evbeepitoje 

 
 

http://www.velux.hu/evbeepitoje

