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„Ablak - fény és élet” 

 pályázati kiírás és részvételi szabályzat 

Az Internorm Ablak Kft. (továbbiakban: Kiíró) „Ablak - fény és élet” címmel országos, nyílt és 
nyilvános pályázatot (továbbiakban: Pályázat) hirdet lakóépületek építész tervezői részére az 
alábbiak szerint: 

 
1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA 
 
„Ablak - fény és élet ” elnevezésű pályázat (a továbbiakban: „Pályázat”) szervezője az Internorm 
Ablak Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Budapark, Nyugati utca 10300/13 hrsz., cégjegyzékszám a 
Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságán: 13-09-133923, a továbbiakban: „Kiíró”).  
 
2.  RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK 
 
2.1. A Pályázaton részt vehet: 
Olyan belföldi természetes magánszemély építész tervező(k) indulhat(nak), aki(k) a pályázat tárgyát 
képező épület tervezését saját nevével/nevükkel jegyzi(k), és az épület tervezéséhez érvényes 
tervezői jogosultsággal rendelkezett/rendelkeztek az épület engedélyezésekor, és a pályázat 
feltételeit magára/magukra nézve kötelezően elfogadja(k), és megfelel(nek) a kiírás valamennyi 
feltételének (a továbbiakban: „Pályázó”). 

További feltétel, hogy olyan Magyarországon megvalósult lakóépülettel, lakóépület bővítéssel, 
felújítással vagy nyaralóépülettel lehet pályázni, ahol bármilyen, az Internorm által gyártott ablak 
került beépítésre és ezt a Pályázó hitelt érdemlően (megrendelésszámmal) igazolni tudja. Pályázni 
lehet továbbá olyan háztervekkel, ahol az épülethez az Internorm ablakokat már megrendelték és ezt 
a pályázó hitelt érdemlően (megrendelésszámmal) igazolni tudja. 

2.2. A pályázatra terv szintű, új építésű és felújított épülettel a következő kategóriákban lehet 
pályázni: 
2.2.1. Családi ház 180 nm alatt (1. kategória) 
2.2.2. Családi ház 180 nm felett (2. kategória) 
2.2.3. Négy vagy annál több lakásos társasház (3. kategória) 
 
2.3. A Pályázaton nem vehetnek részt a Kiíró, a Bíráló Bizottság, valamint a Pályázat szervezésében 
vagy lebonyolításában közreműködő cégek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai 
és mindezek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 1. pontja szerint meghatározott közeli hozzátartozói, 
továbbá aki a Bíráló Bizottság tagjainak egy éven belül közös tervpályázatban vagy egyéb szerzői 
jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársa vagy munkatársa volt. 
 
2.4. Pályázati feltétel továbbá, hogy a jelen Szabályzat 1-4. számú  két tanú által aláírt mellékleteit a 
Pályázó pályázatához csatolja. A 3. kategóriában való pályázat esetén a Pályázó vállalja, hogy 
nyertessége esetén beszerzi a 3. számú építtetői nyilatkozatot a tulajdonosoktól vagy a közös 
képviselőtől. 
 
2.5. A Pályázatban való részvétel a jelen hivatalos részvételi szabályzat (a továbbiakban: 
„Szabályzat”) felhasználási feltételeinek automatikus elfogadását jelenti. 
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3. A PÁLYÁZAT IDŐTARTAMA 
 
A Pályázat 2017. november 30. 00.01 órától 2018. . február 2. 16.00 óráig tart. 
 
 
4. A PÁLYÁZAT MENETE, PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 
 
4.1. A Pályázatban 2017. november 30. 00.01 órától 2018. február 2. 15.59 óráig beérkezett 
pályázatok vesznek részt. 
 
4.2. A Pályázati anyag összeállítása 
A pályázaton történő részvétel feltétele az alábbiakban ismertetett pályázati anyag és az alábbi 
nyilatkozatok és engedély-másolatok benyújtása. 

A pályázati anyagot a www.internorm.hu oldalon kell benyújtani, az 1-4. számú mellékletek 

eredeti példányait papír alapon is meg kell küldeni a Kiíró címére:  

Internorm Ablak Kft.  
2040 Budaörs, Pf. 500. 
E-mail: internorm@internorm.hu 
 
4.3. A pályázati anyag követelményei 

4.3.1.  A megvalósult épületek esetében: 
5-10 db színes külső és belső fénykép (min. 300 dpi/kép, max. 10 MB, jpg vagy tif) 

  
A tervek esetében: 
Látványtervek az összes homlokzatról (tervlapok pdf formátumban) 

 
4.3.2. Nyilatkozatok, engedélyek 

• 1. számú melléklet: Jelentkezési adatlap  
• 2. számú melléklet: Részvételi és szerzői jogi nyilatkozat  
• 3. számú melléklet: Építtetői nyilatkozat  
• 4. számú melléklet: Fotós nyilatkozata 

 
A nyilatkozatokat kitöltve, két tanú előtt aláírva, digitális formában kell a pályázati anyaghoz 
csatolni és az eredeti példányokat postán megküldeni a Kiíró címére. 
 
4.4 Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat a Bíráló Bizottság indoklás 
nélkül elutasíthatja. 
 
4.5. A pályázati anyagnál kérjük megadni „Ablak – fény és élet” elnevezést. 
 
4.6. Fontos, hogy a Pályázók a 4.2. pontban leírt regisztráció során valós adatokat adjanak meg, 
ugyanis a valótlan, illetve hiányos vagy téves, esetleg a Pályázók által nem használt adatok esetén a 
nyereményről nem értesülnek, ezért a Kiíró, vagy a Pályázat lebonyolításában a Kiíró megbízásából 
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részt vevő egyéb személyek felelősséget nem vállalnak. 
 
4.7. A Kiíró a jogsértő tartalmak benyújtásával kapcsolatban mindennemű felelősséget kizár. 
Amennyiben a Pályázó által megadott adatok alapján megállapítható, hogy a Pályázó olyan tervet 
ad be, amelyről feltételezhető, hogy jogsértő a tartalma, a Kiíró dönthet úgy, hogy a Pályázót kizárja 
a pályázatból. 
 
4.8. A pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha 2017. november 30. 00.01 órától legkésőbb 2018. 
február 2. 16.00 óráig benyújtásra került, vagy a rendszer adatbázisában rögzítették. Postai úton a 
postai bélyegző dátuma nem lehet későbbi, mint 2018. február 2.  A fenti időpontig be nem érkezett 
pályázatok nem vehetnek részt a pályázaton. 
 
4.9. A már benyújtott pályázat módosítására lehetőség nincsen. Pályázó jogosult pályázata 
visszavonására, melyet az internorm@internorm.hu e-mail címen történő bejelentéssel tehet meg 
legkésőbb 2018. február 2-e 16 óráig. A visszavonásra a jelentkezési lapon megjelölt pályázó 
jogosult. Kiíró a benyújtott pályázatokat vissza nem küldi, annak visszavonása esetén 
megsemmisítésre kerül a pályázat. Kiíró az eredményhirdetést követően a pályázati anyagokat nem 
küldi vissza. 
 
4.10. A pályázó a pályázaton való részvétellel hozzájárul, hogy a Kiíró pályázatát kiválassza a 
közönségdíjra való felterjesztésre, és az így kiválasztott pályázatot Facebook oldalán 
(www.facebook.com/internormablak) és szavazhatóvá tegye várhatóan 2018. február 16 -március 2-
e között. 
 
4.11. A hivatalos eredményhirdetésre és a díjkiosztásra 2018. március 9-én kerül sor a Nemzetközi 
Építészkongresszuson. Az eredményhirdetés pontos időpontjáról és helyszínéről bővebb információ 
a www.internorm.hu weboldalon lesz elérhető. 
 
4.12.  A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI 
 
Elnök:  
Kovács Péter DLA   vezető tervező, Archiko Kft.  
 
Tagok: 

Fernezely Gergely DLA vezető tervező, Fbi Stúdió Kft.  
Horváthné Korinek Judit  vezető tervező, Argilla 2000 Kft. 
Tóth László    vezető tervező, Tóth Project Kft.   
Monostori Gábor  műszaki vezető, Internorm Ablak Kft. 
 
A Kiíró fenntartja a lehetőséget, hogy a Bíráló Bizottság összetételét előre nem látható okok miatt 
megváltoztassa. Erről a döntéséről a pályázat résztvevőit honlapján keresztül tájékoztatja. 
 
 
5. DÍJAK 
 
5.1. Mindhárom kategóriában 1-1 db professzionális lézeres távolságmérő, amit a Bíráló Bizottság 
ítél oda. 
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5.2. Közönségdíjként 2 db professzionális lézeres távolságmérő kerül odaítélésre az 1. és a 2. 
Kategóriában beadott pályázók között, amit a Kiíró által válogatott max. 20 (húsz) épület közül a 
Kiíró Facebook oldalán legtöbb szavazatot kapott pályázó kap meg (szavazás várható időpontja 
2018. február 16-március 2.).  

5.3. A díjat a pályázó építész kapja. Több jogosult esetén a jelentkezési lapon (1. számú melléklet) 
pályázóként megjelölt természetes személy lesz jogosult a díj átvételére. Társtervezők esetén a 
jogosultak a díj egymás közötti megosztását maguk rendezik. 
5.4. A pályázati díjakhoz kapcsolódó adóterheit a Kiíró átvállalja, és az adóhatóság felé teljesíti. 

5.5. A Pályázó tudomásul veszi és hozzájárulását adja, hogy a Kiíró az eredményhirdetést fotókkal 
dokumentálja, és arról a reklám anyagaiban, honlapján, illetve a 
www.facebook.com/internormablak Facebook-oldalon beszámoljon. 
 
5.6. A Kiíró fenntartja a lehetőséget a beérkezett pályázatok alapján a díjak megosztására, és a 
díjazás módosítására. 

5.7. A Pályázó vállalja, hogy a Kiíró által egyéb lényegesnek tartott kérdésekről a Kiíró és a nyertes 
írásban megállapodik.  
 
 
6. A NYERTESEK, A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE 
 
6.1. A Kiíró a pályázat eredményhirdetését 2018. március 9-én, a Nemzetközi Építészkongresszuson 
tartja. A Kiíró fenntartja a jogot az eredményhirdetés helyszínének és időpontjának a módosítására, 
amennyiben a Nemzetközi Építészkongresszus nem ebben az időpontban kerül megrendezésre vagy 
bármilyen egyéb okból a rendezvénnyel kapcsolatban változások adódnak. Az eredményhirdetésről, 
ill. a díjak átvételének módjáról a Kiíró a nyertest az általuk a benyújtandó jelentkezési adatlapon 
(1. számú melléklet) megadott címen írásban (postán és/vagy e-mailen) értesíti. Amennyiben a 
nyertes az általa megadott postai és/vagy e-mail címen nem értesíthető, és a pályázati díjat az 
értesítés első megkísérlésétől számított 1 (egy) hónapon belül ő vagy meghatalmazottja nem veszi 
át, elveszti a díjra való jogosultságát. A kitűzött díjjal ebben az esetben a Kiíró belátása szerint 
rendelkezik, a Bíráló Bizottság jogosult helyettes nyertest kijelölni. 
 
6.2. A Kiíró a nyereményt, annak elvesztése, ellopása, megrongálódása vagy megsemmisülése 
esetén nem pótolja. 
 
6.3. Ha a nyeremény átvételére jogosult Pályázó nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül 
nem veszi át, úgy a határidő jogvesztő jellegű, ezért a nyertes Pályázó ezt követően nyereményére 
jogszerűen nem tarthat igényt. 
 
6.4. A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem 
hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.  
 
6.5. Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek a nyertesként kiválasztott személyek 
tekintetében, úgy az illető személy nem jogosult a nyereményre, illetve – amennyiben a nyeremény 
számára már átadásra került – köteles azt a Kiíró részére a Kiíró erre vonatkozó első írásbeli 
felszólításában foglaltak szerint visszaadni, vagy ha a nyeremény már nem vagy nem megfelelő 
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állapotban áll rendelkezésre, a kereskedelmi forgalomban aktuális áron ellenértékét visszafizetni. 
 
 
7. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM 
 
7.1. A Pályázók a pályázatuk benyújtásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat az 
Internorm Ablak Kft. (székhely: székhely: 2040 Budaörs, Budapark, Nyugati utca 10300/13 hrsz.) 
esetleges tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül 
saját marketingtevékenysége érdekében e-mailben, levélben, SMS-ben vagy telefonon történő 
megkeresés céljából a jövőben felhasználhassa. A Pályázók adatait az Internorm Ablak Kft.mint 
adatkezelő az adatok megadásától számított öt éven keresztül kezeli, kivéve, ha a Pályázó az adatok 
törlését kéri, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az Internorm Ablak Kft. 
további meghatározott ideig kezelje. 
 
7.2. A Pályázó tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését és feldolgozását 
az Internorm Ablak Kft. (székhely: székhely: 2040 Budaörs, Budapark, Nyugati utca 10300/13 
hrsz.) végzi. Az adattulajdonos Pályázó bármikor ingyenesen megtilthatja személyes adatainak ilyen 
célú felhasználását az internorm@internorm.hu e-mail címre vagy az Internorm Ablak Kft. 
székhely: 2040 Budaörs, Budapark, Nyugati utca 10300/13 hrsz. vagy 2040 Budaörs, Pf. 500 postai 
címre eljuttatott – nevét, e-mail címét és telefonszámát tartalmazó – nyilatkozatával. 
Az adattulajdonost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás joga is, és amennyiben 
az adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért egyet, bírósághoz fordulhat. A személyes 
adatok kezelése a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, így különösen az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az 
egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. 
napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek betartásával 
történik. Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. A Pályázó a személyes adataira 
vonatkozó jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) vagy az illetékes 
bírósághoz fordulhat.  
 
Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-77091/2014 
 
7.3. A Pályázók a pályázatban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy  
 
a.) a pályázat keretében benyújtott anyagokat a Kiíró térbeli és időbeli korlát nélkül, ismételten, 
díjmentesen felhasználja, mely felhasználás kiterjed többek között a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. törvény (a továbbiakban: „Szjt.”) 18–29. §-aiban foglalt valamennyi felhasználásra, 
ideértve többek között, de nem kizárólagosan a többszörözés – ezen belül a mű rögzítését és 
számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is –, valamint a mű bármilyen 
formában történő kiadásának, megjelenítésének vagy nyilvánosságra hozatalának jogát is. 
 
b.) a pályázatra jelentkezéssel, annak során és amennyiben nyer, nevüket, képmásukat, valamint a 
pályázati anyagot a Kiíró nyilvánosságra hozhatja (honlapján, és promóciós, illetve reklámcélokat 
szolgáló audio-, foto- és videoanyagokban, facebook oldalán). A Pályázó tudomásul veszi továbbá, 
hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen 
felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Kiíró saját marketingtevékenysége céljából 
történő bármely megjelenési módú felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön 
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díjazás nélkül. 
 
c.) A Kiíró ilyen irányú kérése esetén a Pályázóknak a fentieket írásbeli nyilatkozattal kell 
megerősíteniük. 
 
 
8. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK 
 
8.1. A Pályázó a pályázattal elismeri és nyilatkozik, hogy a Szabályzatnak megfelelő elküldés 
keretében a Kiíró rendelkezésére bocsátott tartalmat saját maga készítette, illetve valamennyi 
általános polgári jogi, szerzői, rokon vagy szomszédos jogosultsága megilleti, legalább olyan 
terjedelemben, hogy ezen jogoknak a Kiíró javára való ingyenes, de nem kizárólagos átengedésével 
a Kiíró jogosulttá váljon a pályázatnak a Szabályzat 8.2. pontban foglaltak szerinti módon történő 
felhasználására. 
 
8.2. A Pályázó a pályázati anyagot az alább meghatározott terjedelemben kifejezetten ingyenesen, 
vagyoni ellenszolgáltatás nélkül bocsátja a Kiíró rendelkezésére. A Pályázó a pályázatrendelkezésre 
bocsátásával egyben felhasználási jogot enged a Kiírónak, melynek keretében a Kiíró jogosulttá 
válik a pályázati anyag bármilyen jellegű, térbeli és időbeli korlát nélküli ismételt felhasználására, 
mely felhasználás kiterjed többek között a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény (a 
továbbiakban: „Szjt.”) 18-29. §-aiban foglalt és a pályázatban megjelenített szellemi alkotással 
kapcsolatba hozható valamennyi felhasználásra, ide értve többek között, de nem kizárólagosan a 
többszörözés – ezen belül a mű rögzítését és számítógépre vagy elektronikus adathordozóra való 
másolását is –, valamint a mű bármilyen formában történő kiadásának, megjelenítésének vagy 
nyilvánosságra hozatalának jogát is. Kiíró vállalja, és pályázó hozzájárul pályázata benyújtásával, 
hogy harmadik személyeknek a tervező iránt való kifejezett érdeklődése esetén elérhetőségét 

kiadja, amennyiben a pályázó ezt Kiíró részére írásban kifejezetten meg nem tiltja.  
 
 
9. FELELŐSSÉG 
 
9.1. A pályázattal kapcsolatban a Pályázó kijelenti és szavatolja, hogy az általa beküldött, illetve 
feltöltött felvétel, design, kép, illusztráció, rajz, szöveg, leírás, kijelentés, ötlet, anyag, adat, fájl 
vagy bármely információ vagy koncepció 

• teljes mértékben a Pályázó (illetve tervező társai) eredeti elgondolása, illetve alkotása, 
továbbá azok használatára kizárólagosan jogosult; 

• azok a jelen Szabályzat vagy egyéb jogszabály rendelkezéseit nem sértik; 
• nem tartalmaz jogsértő információt és nem sért egyéb jogszabályi rendelkezést; 
• nem tartalmaz jogosulatlan vagy kéretlen hirdetést, politikai kampányt vagy ilyen jellegű 

promóciót; 
• nem tartalmaz harmadik személyekre vonatkozó személyes adatokat, kivéve az építtető 

személyét; 
• semmilyen egyéb módon nem sérti harmadik személyek szerzői, felhasználói vagy bármely 

egyéb jogát; 
• harmadik személynek nincs olyan joga, követelése, amely korlátozná vagy akadályozná a 

Pályázó által beküldött/feltöltött pályázatnak a jelen Szabályzat szerinti Kiíró általi 
felhasználását. 
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9.2. A Kiíró a Pályázók, valamint harmadik személyekkel szemben kizárja a felelősségét a 
benyújtott pályázattal kapcsolatban esetlegesen felmerülő, szerzői jogi, illetve egyéb jogsértésekkel 
kapcsolatban. 
 
9.3. A Kiíró nem vállal felelősséget, ha valaki a pályázatot harmadik személy nevében nyújtja be. A 
pályázattal kapcsolatos, illetve felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban sem a 
Kiíró, sem a Kiíró megbízottjai semminemű felelősséget nem vállalnak, írásos jogosult hozzájárulás 
hiányában az adott jelentkezés érvénytelen. 
 
9.4. Időnként előfordulhat, hogy a Kiíró mail szervere vagy Facebook-oldala, és ezáltal a 
regisztráció, vagy a szavazás lehetősége nem használható. Ilyen esetekre a Kiíró semmilyen 
felelősséget nem vállal. A pályázatban való részvétellel a Pályázó tudomásul veszi, hogy a Kiíró 
mail szervere, Facebook-oldala, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási 
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja a 
hálózati leterheltség és egyéb olyan a Kiírón kívül álló tényezők, mint például (de nem 
kizárólagosan) hálózati torlódás, kapcsolati hibák, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat 
fenntartása. A Kiíró, nem felelős a pályázatban való részvétel során, az esetleges hibákból, 
hiányosságokból, a Kiíró Facebook-oldala használata során esetlegesen a Pályázónál felmerülő, 
illetve a kiírás során bekövetkező késésekből eredő vagy azokhoz kapcsolódó költségekért, 
károkért, veszteségekért, és kizár mindenféle ebből eredő, vagy ezzel kapcsolatos kártérítési, 
kártalanítási igényt. 
 
9.5. A Kiíró kizárja a felelősségét a nyeremény hibáiért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar 
jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Kiíró kizár minden felelősséget olyan tőle 
független, előre nem látható események (vis maior) vagy harmadik személyek tevékenységei miatt, 
amelyek számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény 
átadása, a Kiírónak nem felróható okból hiúsul meg, vagy a pályázat idő előtti befejezésére kerülne 
sor. 
 
 
10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
10.1. A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a kiírást kiegészítse vagy módosítsa, a pályázati kiírás 
határidejét meghosszabbítsa, továbbá a jelen Szabályzat feltételeit a pályázat időtartama alatt 
megváltoztassa. 
 
10.2. Az adatok helytállóságát a pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Kiírónak 
nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi 
következmény minden esetben a Pályázót terheli. 
 
10.3. Jogi út kizárva. A Kiíró a pályázat lezárulása után 30 (harminc) napon túl semmilyen, a 
Kiírással kapcsolatos reklamációt nem fogad el. 
 


