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PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ 
 

Tisztelt Pályázó!  

 

 

Kérjük, hogy a pályázat benyújtása előtt feltétlen tanulmányozza át a Pályázati Kiírást. 

 

Itt találja az útmutatót a pályázat benyújtásának menetéről. 

 

A pályázatokat 2023. január 31-től február 15-én 24 óráig lehet benyújtani. Ezután a 

felület nem lesz elérhető. 

https://emsz.hu/ev-tetoje-2023-fooldal/ 

 

Kizárásra kerül a pályázat, abban az esetben, ha: 

- nem érkezik be a megadott határidőig, 
- a pályázati díj nem kerül átutalásra a megadott határidőig, 
- hiányos a benyújtott dokumentáció, 

- a fotók nem megfelelő minőségűek. 

 

A pályázat benyújtása két részből áll. 

 

1. Az adatlap kitöltése az emsz.hu honlapon keresztül 
2. A dokumentáció, fényképek megküldése 

 

1. Adatlap kitöltése 

 

Az www.emsz.hu honlapon 2023. január 31-től az alábbi linken megtalálja a pályázat 

adatlapját. 

Minden egyes pályázathoz külön adatlapot kell kitölteni.  

https://emsz.hu/ev-tetoje-2023-fooldal/
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Kérjük, hogy csak akkor töltse ki az adatlapot, ha valamennyi adat 

rendelkezésére áll. Nincs lehetősége az adatlap kitöltését félbe hagyni és 

később folytatni. 

 

Adatlap tartalma: 

 

1.1. Pályázó adatai 

 

• Vezetéknév: 

• Keresztnév: 
• Cégnév: 

• E-mailcíme: 
• Mobil: 

 

1.2.  Pályázó minősége (választandó): 

 
• Építtető 
• Kivitelező 

• Gyártó 

 

1.3. Szekció - kategória (választandó):  

 

Magastető szekció  

• agyagcserép egyszeres fedés 

• agyagcserép kettős fedés 
• betoncserép fedések 

• természetes palafedések 
• pala, zsindely fedések 

 

Tetőszigetelés szekció 

• bitumenes lemezes szigetelések 

• műanyag lemezes szigetelések 
• bevonatos szigetelések 
• zöldtetők, hasznosított tetők 

 

Fémlemezfedés szekció 

• kiselemes lemezfedések 
• korcolt fedések 
• díszműbádogos munkák 
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Homlokzatburkolat szekció 

• bádogos technikával készült homlokzat 

• egyéb szerelt technikával készült homlokzat 
 

Ácsszerkezet szekció 

 

1.4. Tervezői különdíj 

 
Amennyiben Tervezői különdíjra is szeretne pályázni, kérjük, itt jelölje. Ebben az 

esetben komplett dokumentáció megküldése szükséges. Tervező csak a 

kivitelezővel közösen adhat be pályázatot. 

 

1.5. Mellékletek beküldésének módja: 
 

A mellékleteket három módon tudja megküldeni. 

1. Óriásfájl küldő programmal az evtetoje@emsz.hu e-mailcímre. 

2. Kérhet a tárhelyünkhöz linket, ahová a mellékleteket fel tudják tölteni. 

3. Amennyiben elérhetőséget küldenek a saját tárhelyükhöz az evtetoje@emsz.hu 

e-mailcímre, mi letöltjük a mellékleteket. 

Kérjük, hogy a mellékleteket úgy nevezzék el, hogy a pályázat beazonosítható 

legyen. 

Figyelem! Hiányos mellékletek megküldése esetén a pályázat kizárásra kerülhet. 

 

1.6. Tető/Homlokzat adatai: 
• Épület megnevezése 
• Település 

• Irányítószám 
• Utca, házszám 

Tető/homlokzat építésének kezdete: 
• Tető/homlokzat átadásának időpontja: 
• Épület rendeltetése (választandó) 

o Lakóépület 
o Középület 

o Ipari épület 
o Mezőgazdasági épület 

• Épület rendeltetésének rövid leírása 

• Tető alapterülete: …. m2 
• Min. 20 mondatos szakmai jellegű leírás (a pályamű jellegéről, funkciójáról, 

extra kihívásokról, unikális szakmai megoldásokról, stb.) 
• Kiemelt, releváns kép csatolása a pályázathoz (1 db, min. 2 MB-os kép 

csatolása, mely jól reprezentálja a pályamunkát) 
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1.7. Tervező adatai  
• Név: 

• Cím: 
• Email cím: 

• Telefonszám: 

 

1.8. Anyaggyártó adatai: 
• Cég neve: 

• Kapcsolattartó neve: 
• E-mail cím: 
• Telefonszám: 

 

1.9. Helyszíni szemléhez egyeztetési adatok: 
• Értesítendő neve: 

• Értesítendő e-mailcíme: 
• Értesítendő telefonszáma: 

 

1.10. Megrendelő/beruházó adatai: 

• Név: 
• E-mailcím: 
• Telefonszám: 

 

1.11. Nyilatkozatok: 

A nyilatkozatok elfogadása kötelező a pályázat beküldéséhez. 

• Adatkezelés: Az adatkezelési tájékoztatót megismertem és elfogadom. (Az 
emsz.hu honlapon található a tájékoztató). 

• Hozzájárulások igazolása: Itt kell igazolni, hogy valamennyi a pályázatban 
feltüntetett cég és személy határozottan hozzájárult ahhoz, hogy a 

pályázatban megjelölt épületet a pályázaton indítsák. 

 

2. A dokumentáció, fényképek megküldése.  

 

Szekciónként az alább felsorolt mellékleteket kell a pályázat mellé benyújtani. 

A mellékleteket három módon tudja megküldeni: 

• Óriásfájl küldő programmal az evtetoje@emsz.hu e-mailcímre. 
• Kérhetnek hozzáférést tárhelyünkhöz, ebben az esetben válaszlevélben küldünk  

egy linket, ahová a mellékleteket fel tudják tölteni. 
• Küldhetnek hozzáférést saját tárhelyükhöz, ahonnan letöltjük a mellékleteket. 

Kérjük, hogy a mellékleteket úgy nevezzék el, hogy a pályázathoz beazonosítható 

legyen. 

Figyelem! Hiányos mellékletek megküldése esetén a pályázat kizárásra kerülhet. 

mailto:evtetoje@emsz.hu
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2.1 Magastető, Fémlemezfedés, Homlokzatburkolat és Ácsszerkezet szekció  

 

A megvalósult tetőszerkezetre, illetve tetőfedésre vonatkozó dokumentáció: 

• az épület legfelső szintjének alaprajza és a fedélidom terve (kivéve, ha a pályázó 

csak a tetőfedés kivitelezését végezte); 
• a tetőszerkezet terve (ha a pályázó ennek megvalósításában is közreműködött); 
• tetőtérbeépítés esetén a rétegrend(ek), a rétegvastagságok, a beépített anyagok 

(termékek) és a beépítés módjának pontos megjelölésével (ha a pályázó ennek 
megvalósításában is közreműködött); 

• fontosabb szerkezeti részletek (pl. az eresz szegélyezése, vízelvezető és 
vízlevezető szerkezetek kialakítása, gerinc-, élgerinc- és hajlatképzés, oromfal-
csatlakozás, tetőablak beépítése, felépítmények és tetőáttörések szegélyezése, 

alátéthéjazat, ereszvonal, gerincvonal kialakítása, vápa megoldása, stb.); 
• részletek, csomópontok, fakötések rajzai, tervei, fotódokumentációja; 

• felújítás esetén a megelőző állapotot tükröző szakértői vélemény, illetve leírás; 
• kivitelezési tervdokumentáció a tetőszerkezetről, illetve a tetőfedésről; 

homlokzati pályázat esetén a homlokzatburkolatról; 

• műszaki leírás, amely a műszaki megoldások megválasztásának indoklását és a 
kivitelezési technológia leírását is tartalmazza; 

• fotódokumentáció, több, max. 50 db jó felbontású (legalább 2 MB nagyságú) fotó 
az épületről, a tetőszerkezetről és annak részleteiről (megvalósult állapotról), 
és legalább 10 db válogatott fotó a tetőről, épületről, ami reprezentálja a 

pályaművet, és a tablón, illetve a további kommunikációban szerepel. A zsűri 
az első 50 megküldött vagy feltöltött fényképet veszi figyelembe, a többi kép 

törlésre kerül. 
• fotók az egész tetőről, csomópontokról, oromszegély, él, vápa, ereszvonal, 

falszegély, az alátéthéjazat kialakításával együtt. 
• felújítás esetén az épület felújítás előtti és után állapotokat bemutató fotók. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bíráló bizottság értelemszerűen csak a megvalósult 

tetőszerkezetre, illetve tetőfedésre vonatkozó dokumentumokat tudja értékelni, ezért 

esetenként az eredeti tervektől való eltérés indoklására és dokumentálására 

(tervmódosítás, építési naplóbejegyzések, stb.) szükség lehet. 

 
2.2 Tetőszigetelés szekció 

 

A megvalósult tetőszigetelésre vonatkozó dokumentáció: 

• tetőalaprajz(ok); 
• a tetőfödém(ek) alatti helyiségek (helyiségfunkciók) felsorolása; 

• rétegrend(ek) a rétegvastagságok, a beépített anyagok (termékek), és a beépítési 
módja pontos megjelölésével; 

• a tetőszerkezet hő- és nedvességtechnikai ellenőrző számításai; 

• fontosabb szerkezeti részletek bemutatása pl. attikafalak lefedése és 
szegélyezése, tetőösszefolyók beépítése, külső vízelvezetésű tetőknél az eresz, 

illetve párkány szegélyezése, víznyelők beépítése, fal- és felépítmény-
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szegélyezések, dilatáció, felülvilágító szegélyezése, tetőáttörések, mechanikai 
rögzítések, stb.; 

• kivitelezési tervdokumentáció a tetőről; 
• felújítás esetén a megelőző állapotot tükröző szakértői vélemény, illetve leírás; 

• műszaki leírás, amely a műszaki megoldások megválasztásának indoklását és a 
kivitelezési technológia leírását is tartalmazza; 

• fotódokumentáció, több, max. 50 db jó felbontású (legalább 2 MB nagyságú) fotó 

az épületről, a tetőszerkezetről és annak részleteiről (megvalósult állapotról), és 
legalább 10 db válogatott fotó a tetőről, épületről, ami reprezentálja a pályaművet 

és a tablón, illetve a további kommunikációban szerepel. A zsűri az első 50 
megküldött vagy feltöltött fényképet veszi figyelembe, a többi kép törlésre kerül; 

• takart rétegrend esetében minden eltakarásra kerülő rétegről, minden 

fontos részletről, az eltakart szerkezetek esetén (terasztetők – 
zöldtetők) az egyes rétegek fektetését bemutató fényképeket is kell 

csatolni a pályázathoz, a pályázat csak ebben az esetben értékelhető; 
• felújítás esetén az épület felújítás előtti és után állapotokat bemutató fotók. 

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a bíráló bizottság csak a megvalósult tetőszigetelésre 

vonatkozó dokumentumokat tudja értékelni, ezért esetenként az eredeti tervektől való 
eltérés indoklására és dokumentálására (tervmódosítás, építési naplóbejegyzések, stb.) 

szükség lehet. 
 
 

2.3 Tervezői különdíj 
 

Tervezői különdíjért csak más kategóriában is pályázott munkával lehet indulni. A 
pályázatoknál a bíráló bizottság csak a komplett kiviteli tervdokumentációt tudja 
értékelni, ezért szükséges teljes dokumentációt benyújtani. Az épületgépészeti és az 

épületvillamossági tervek benyújtására nincs szükség. 
 

Az eredményes pályázat szükséges feltétele a tervek szerint megvalósult tető, homlokzat 
(szerkezet). 
 

Amennyiben kérdése merül fel, kérjük, hogy írásban tegye fel az evtetoje@emsz.hu e-

mailcímen. 

 

2022. december 15. 

 

mailto:evtetoje@emsz.hu

