
 

 

Tisztelt Partnerünk! 

 

Ezúton meghirdetjük a megújult ÉV TETŐJE Nívódíj Pályázatot. 

PÁLYÁZAT CÉLJA 

A pályázat célja az építészeti (funkcionális és esztétikai), műszaki és technológiai, valamint 
gazdaságossági szempontok összehangolásával tervezett és kivitelezett igényes tetők népszerűsítése. 
A minőségi szakmunka elismerése és felmutatása. 

RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 

- a pályázaton részt vehet minden olyan belföldi és külföldi természetes és jogi személy, aki a 
tető építtetője, kivitelezője vagy tervezője (kivitelezővel együtt) 

- pályázni lehet minden olyan Magyarországon építés jogilag rendezett engedélyek alapján 
megépült lakó-, köz-, ipari vagy mezőgazdasági épület tetőjével vagy homlokzatával, mely 
2018. január 1. és 2019. december 31. között került átadásra és teljesen elkészült. 

- a pályázó a pályázat benyújtásával elismeri, hogy a tető megvalósításában részt vevő többi fél, 
valamint a megrendelő és az anyaggyártó vagy forgalmazó a pályázat benyújtása ellen nem 
emel kifogást,  

- egy pályázó több tetővel is pályázhat, 

 

FONTOSABB DÁTUMOK 

Pályázat meghirdetése: 2019. december 16. 

Pályázat benyújtásának kezdete: 2020. január 20. 

Pályázati határidő: 2020. február 6. 

Előzsűrizés határideje: 2020. február 15. 

Eredményhirdetés: 2020. április 3. 

 

ÚJDONSÁGOK 

- Ezentúl az ÉV TETŐJE Pályázat mindig az átadás évszámát jelöli a nevében, így 2020-ban az ÉV 
TETŐJE Nívódíjpályázat 2020 kerül átadásra. 

- A pályázatokat kizárólag online lehet benyújtani. 
- A pályázó választja ki, hogy melyik szekcióban indul 
- Minden pályázatot előzsűriznek, a zsűri fenntartja a jogot, hogy csak a kiválasztottakat tekintse 

meg személyesen. 
 



PÁLYÁZAT 

A benyújtandó dokumentumok listáját a Pályázati Kiírás tartalmazza. 

A kiírást minden tagunknak megküldjük, elérhető lesz a www.emsz.hu és a Magyar Építéstechnika 
honlapján. 

 

Zsűri: A pályázatokat hazai és nemzetközi szakemberekből álló zsűri bírálja el. A zsűribe a Nemzetközi 
Tetőfedő Szövetség (IFD) két tagot delegál. 

 

NÍVÓDÍJAK, KATEGÓRIÁK, DÍJAZÁSOK 

Nívódíjak szekcióként, kategóriadíjak kategóriánként kerülnek kihirdetésre. 

- Magastető szekció – „Aranykalapács” vándordíj 
o agyagcserép egyszeres fedés 
o agyagcserép kettős fedés 
o betoncserép fedések 
o természetes palafedések 
o pala, zsindely fedések 

 
- Lapostető szekció – „Aranykefe vándordíj’ 

o bitumenes lemezes szigetelések 
o műanyag lemezes szigetelések 
o bevonatos szigetelések 
o zöldtetők, hasznosított tetők 

 
- Fémlemezfedések szekció – „Aranykályha” vándordíj 

o kiselemes lemezfedések 
o korcolt fedések 
o díszműbádogos munkák 

 
- Homlokzatburkolatok szekció – „Aranysalejzni” vándordíj 

o bádogos technikával készült homlokzat 
o egyéb szerelt technikával készült homlokzat 

 
- Ácsszerkezetek – „Aranyszekerce” vándordíj  

 

Különdíj:  

- tervezői különdíj – „Aranyceruza” vándordíj 

Elismerő oklevél kimagasló részlet megoldásért járó elismerés 

 

A Nívódíjas pályázók a vándordíj mellé 100.000 Ft, a kategóriadíjak 40.000 Ft pénzjutalomban 
részesülnek. 

Pályázati díj: 20.000 Ft + Áfa/pályázat 

Kérdés esetén forduljanak bizalommal az ÉMSZ Titkársághoz. 

Üdvözlettel: 

Horváth Krisztina 
projekt menedzser 
horvath.krisztina@emsz.hu 
+36 30 542 2604 


