
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

a Knauf 2018-2019-es ötletpályázatára 

1. A pályázat kiírója: KNAUF Építőipari Kft. 1124 Budapest, Lejtő út 5. [www.knauf.hu] 

Néhány szó a pályázat kiírójáról: A Knauf csoport hosszú és figyelemreméltó múltra tekint vissza. 85 év alatt 

a családi cégből, globálisan működő vállalatcsoporttá nőtte ki magát, miközben megőrizte alapvető értékeit, 

az összetartást, a minőséget és a megbízhatóságot. A Knauf 1992-ben kezdte meg a kereskedelmi hálózat 

kiépítését Magyarországon. Az elmúlt 25 év során munkánk gerincét az anyacég fenntartható és 

környezetbarát cégfilozófiája alkotta. Termékeink értékét tovább növeljük olyan kiegészítő szolgáltatással, 

mint az oktatások, a műszaki szaktanácsadás biztosítása, valamint szakképzett munkaerő ajánlása. Nem 

elegendő a jó minőségű alapanyag, annak helytálló, rendszerben történő működésére a szakszerű 

kivitelezés a garancia. Büszkék vagyunk arra, hogy a magyarországi projekteken felmerülő szárazépítési 

feladatok anyagigényét túlnyomórészt a Knauf biztosíthatja. A két testvér [Alfons és Karl Knauf] által 

megalkotott koncepció a modernitás, a környezettudatosság és a magas termékminőség sokféleségét 

képviseli hazánkban is. 

2. A pályázat: Knauf kreatív ötletpályázat 

A KNAUF Építőipari Kft. az alábbiakban részletezett pályázatot írja ki. A pályázat kiírója minden, a 

pályázattal kapcsolatos aktualitást a honlapján [www.knauf.hu] a hírek között tesz közzé. 

A pályázat témája: [Te és a Knauf] Alkossatok közösen - Te mit alkotnál Knauf alapanyagokból? 

Gondoltál már arra, hogy az egyes alapanyagok nemcsak a rendeltetésüknek megfelelő környezetben 

használhatóak? Eszedbe jutott valaha, hogy az építési munkálatok során megmaradt „felesleget” ne a 

pincében/garázsban tárold az „Ez jó lesz még valamire!” jeligével? Előfordult már veled, hogy a megmaradt 

alapanyagokat nem szívesen dobtad a szemétbe? Megfordult valaha a fejedben, hogy egy adott problémára 

nem a kész bolti megoldások a legmegfelelőbbek? 

A Knauf a kezdetektől támogatja a kreativitást, az új és egyedi megoldásokat, az alapanyagok 

felhasználásának sokszínűségére irányuló tehetséget. 

A pályázatra olyan ötleteket várunk, amelyekben a Knauf alapanyagok kreatív felhasználását mutatják be a 

pályázók képekkel/rajzokkal illusztrálva. 

Mottó: 

„A jó ötletek mindig őrültségnek tűnnek, amíg ki nem derül, hogy nem azok.” 

[Larry Page] 

Várjuk a téma konkrét, vagy átvitt értelemben, egyéni látásmódban való megfogalmazását képpel vagy 

rajzzal illusztrálva. 

  



3. A pályamű formai kritériumai: 

 Méret: A4 [210x297 mm] 

 Terjedelem: legfeljebb 2 oldal 

 Betűtípus: Arial 

 Betűméret: 11 

 Sortávolság: 1,5 

 Formátum: MS Word vagy PDF 

4. Pályamunkák beadásának feltételei: 

4.1. Pályázó a jelentkezésével kijelenti, hogy a pályamű a kizárólagos szellemi alkotása, azaz nem 

átdolgozás, feldolgozás, vagy gyűjteményes mű, ahhoz más szerző szellemi alkotását semmilyen 

mértékben nem használta fel, továbbá az általa készített tartalomnak, mint szellemi alkotásának 

bármely területi korlátozástól mentes, korlátlan időre szóló, kizárólagos, harmadik félre átruházható 

felhasználási jogát, illetve a pályaműhöz kapcsolódó valamennyi vagyoni jogát minden 

visszavonástól mentesen a pályázat kiírójára ruházza. Pályázó hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a 

tartalmat interneten közzétegye, azt lefordítsa, vagy azon módosításokat eszközöljön, azt 

reklámozási vagy kereskedelmi célra felhasználja, illetve hasznosítsa. 

A pályázat kiírója a felhasználási jog eredetét a Pályázó nyilatkozatán túl nem tudja ellenőrizni, 

ezért Pályázó felelősséggel tartozik, ha az általa feltöltött pályamunka más szerzői, vagy bármely 

egyéb jogát sérti. 

4.2. A Pályázaton részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező 

természetes személy, egyéni munkával. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes 

személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében 

részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes 

hozzájárulása szükséges. 

A Pályázatból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján 

megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, 

továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott 

hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei. 

4.3. A pályamű nem sérthet személyes jogokat, nemzeti, etnikai, vallási vagy politikai érdekeket, jó 

erkölcsbe, jó ízlésbe nem ütközhet, sértő, durva kifejezéseket nem tartalmazhat. Azt a pályaművet, 

amely megsérti a jelen pont alatti feltételeket a pályázat kiírója érdemi bírálat nélkül kizárja a 

pályázatból. 

4.4. Egy pályázó legfeljebb két pályamunkával nevezhet. 

4.5. Az érvényes pályázat feltétele a pályázati anyag – a valós adatokkal hiánytalanul kitöltött és aláírt 

adatlap és a pályamű együttesen – megfelelő formátumban való elküldése. Az érvénytelen, hiányos 

pályamunkák nem vesznek részt a pályázaton. A pályázati adatlap letölthető a www.knauf.hu 

oldalról. 

4.6. A résztvevők [vagy azok törvényes képviselője] a pályázatra történő jelentkezésével kijelenti, hogy 

jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. 



4.7. Módosított beérkezési határidő: 2019. április 15., hétfő 12:00 óra. 

A határidő után beérkezett pályamunkákat nem áll módunkban elfogadni! 

4.8. Nevezési díj: a Pályázaton történő indulás a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen 

vásárlási kötelezettséggel. 

4.9. Életkornak a pályázat beérkezési határidejének napján betöltött életkort kell tekinteni. 

Pályamunkák beadásának gyakorlati kérdései: 

4.10. Elektronikus beküldés:  

4.10.1. A pályaművet, valamint a kitöltés és aláírás után beszkennelt pályázati adatlapot 

tartalmazó 2db (2 pályamű esetén 3 db) fájlt email‐ csatolmányként az alábbi címre kérjük 

beküldeni: marketing@knauf.hu 

Más jelentkezési módot a pályázat kiírója nem fogad el. 

4.10.2. A fájl‐neveknek tartalmazniuk kell a beküldő nevét és születési dátumát (pl.: 

MintaBela19800321palyazat.pdf) az azonosíthatóság érdekében. 

4.11. Iskolák egy küldeményben több pályázatot is eljuttathatnak hozzánk a kiírásban szereplő feltételek 

betartása mellett (kitöltött és szülő, illetve gondviselő által aláírt adatlap!). 

4.12. Kérjük, hogy különösen ügyeljenek a pályázati adatlap hiánytalan módon való kitöltésére, mert ez 

a pályázat érvényességének egyik alapfeltétele. 

5. A pályaművek értékelése, zsűrizése, és díjazása: 

5.1. A pályamunkákat a KNAUF Építőipari Kft. által választott zsűri bírálja el. A zsűritagok névsorát a 

www.knauf.hu honlapon tesszük közé, 2019. április 15‐ét követően. 

5.2. A zsűri a 2 legjobbnak ítélt ötletet, legeredetibb koncepciót tartalmazó pályamunkát szubjektív 

véleménye alapján díjazza. 

5.3. A zsűri fenntartja a jogot, hogy a pályázat elbírálását követően – külön indoklás nélkül – nem hirdet 

nyertest. 

5.4. Díjak: egyenként mintegy 100.000,‐ (százezer) forint értékű tablet. A díjak készpénzre nem válthatók. 

5.5. A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) 

bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az 

Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a pályázat 

kiíróját terheli. 

A nyertes Pályázó köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció 

szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot 

megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a pályázat kiíróját terhelő következményekért nyertes 

Pályázó felelőssé tehető. A pályázat kiírója jogosult a nyereményeket mindaddig visszatartani, 

amíg a szükséges információkat Pályázótól nem kapja meg. 

5.6. A zsűri döntése jogi úton nem támadható. 
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5.7. A pályázat eredményhirdetése és a díjak átadása: 2019. május 14. kedd. A nyerteseket előzetesen 

értesítjük. A díjak a pályázat kiírójának irodájában [1124 Budapest, Lejtő út 5.] vehetők át előzetes 

egyeztetés alapján személyesen, a személyazonosság igazolása után. 

5.8. A nyertesek nevét az eredményhirdetést követően a www.knauf.hu weboldalon is közzétesszük. A 

díjazott pályaművek alkotóival 2019 folyamán kisfilmet forgatunk, amelyeket interneten publikálunk. 

Pályázó jelentkezésével vállalja, hogy a nyertes pályázat tulajdonosaként köteles az előre 

egyeztetett forgatási napon rendelkezésre állnia, pályaművét bemutatnia az előzetesen egyeztetett 

forgatókönyv alapján. 

5.9. A díjazott – előzetes egyeztetés alapján – meghatalmazottja révén is képviseltetheti magát a 

díjátadáson. 

5.10. A díjakat – amennyiben a díjazott személyesen nem jelenik meg, vagy meghatalmazottja útján 

nem képviselteti magát a díjátadáson – nem adjuk át. 

6. Szerzői és felhasználói jogok 

Pályázó a pályázat beadásával és a pályázati adatlap aláírásával egyúttal korlátlan és visszavonhatatlan 

felhasználási jogot ad a pályázat kiírójának a pályaműre az alábbiak szerint: 

6.1. A pályázat kiírója jogosult a pályaművek felhasználására a KNAUF Építőipari Kft. 

tevékenységének, valamint kommunikációjának céljára, a pályázó nevének feltüntetése mellett. 

6.2. A kiíró jogosult a mű nyilvánosságra hozatalára a KNAUF Építőipari Kft. tevékenységéhez 

kapcsolódó katalógus, programfüzet, internetes felület, reklám keretében. 

6.3. A pályázat benyújtója hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat kiírója a pályaműről készült reprodukciót 

nyomtatott, illetve elektronikus formában többszörözze, valamint megjelentesse. 

6.4. Pályázó a 6.1‐6.3 alatt felsorolt esetekben sem a pályázat időtartama alatt, sem azt követően 

semmilyen ellenszolgáltatásra nem jogosult. 

6.5. A pályázatra benevezett pályaművek további, harmadik fél általi felhasználása a pályázó 

értesítése, beleegyezése mellett történhet. 

7. Egyéb rendelkezések: 

7.1. A Pályázó, illetve törvényes képviselője a jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa 

megadott személyes adatokat a pályázat kiírója a Pályázat lebonyolítása céljából felhasználja és 

kezelje. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az 

adatkezelés jogalapja a Pályázó (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely 

hozzájárulását a Pályázatra történő jelentkezésével adja meg. A Pályázat során közölt személyes 

adatokat a pályázat kiírója bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Pályázat lebonyolításában részt 

vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg. 

Tájékoztatjuk, hogy a pályázat kiírója a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése 

alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától 

számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. 

http://www.knauf.hu/


Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és 

visszavonhatatlanul töröljük. 

Pályázó, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a 

kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint 

tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult 

bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé 

bejelentéssel élni. 

Az adatok kezelését a pályázat kiírója, mint adatkezelő végzi. Az adatfeldolgozó: KNAUF Építőipari 

Kft. [székhely: 1124 Budapest, Lejtő út 5.]. A pályázat kiírója a személyes adatokat a jogszabályok 

rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok 

kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi 

feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 

1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli. 

Jelen pályázati felhívásban közölt adatkezelési rendelkezések mellett érvényes a Knauf 

adatvédelmi szabályzata, amelyről a játékban résztvevők az alábbi linken tájékozódhatnak: 

https://knauf.hu/adatvedelmi-nyilatkozat 

Pályázó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben a pályázaton nyer, úgy a nevét és lakcímét (kizárólag 

a település nevét) a pályázat kiírójának Facebook oldalán és internetes oldalán (www.knauf.hu) a 

pályázat kiírójának munkatársai a pályázat elbírálásának napját követően közzétegyék. 

A résztvevők a jelen Pályázaton való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:  

a. a pályázat kiírója díjmentesen felhasználja a nyertesek személyi adatait és személyes 

jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Pályázat 

lebonyolítása és dokumentálása céljára;  

b. a pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy 

ismertesse a nyertes nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és 

egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban;  

Az adatok felhasználásáról szóló részletes tájékoztatás a mellékletben található. 

7.2. A pályázat kiírója korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen 

pályázatszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa. 

7.3. Az eredeti műveket a pályázat kiírójának nem áll módjában visszajuttatni. 

7.4. A pályázat kiírója a pályaművekkel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. 

7.5. További információ az alább elérhetőségeken kérhető: 

Email: marketing@knauf.hu 

Telefon: +36 20 346-2962 [hétköznapokon 9.30 – 16.00 óra között] 

Budapest, 2018. szeptember 19. (Módosítva: 2018. november 29.) 

KNAUF Építőipari Kft. 

https://knauf.hu/adatvedelmi-nyilatkozat
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MELLÉKLET 

Adatvédelem, adatkezelés 

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás 

birtokában történt. A részvétel semmiképpen nem kötelez Knauf termékvásárlásra és a Knauf Kft. nem fogja a 

játék során a birtokába került személyes adatokat a játékon kívül marketing célra felhasználni személyes 

hozzájárulás nélkül. 

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban 

való részvétellel a jelen játékszabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik. 

Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a pályázat 

kiírója az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje: 

Kezelt adat típusa Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama 

Név és cím  Játékos azonosítása 

 Játékban való részvétel 

 Értesítés a nyereményről, 
kapcsolattartás 

 Adójogi és közteher fizetési és 
bejelentési kötelezettség 
teljesítése 

 Jog- és igényérvényesítés 

 Nyeremény kézbesítése 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) 
pontja szerinti hozzájárulás 

Játék lezárulásától 
számított 5 év 

E-mail cím  Játékban való részvétel 

 Sorsolás lebonyolítása 

 Nyeremény kézbesítése 

 Értesítés a nyereményről, 
kapcsolattartás a Játékkal és a 
nyereményekkel kapcsolatban 

 Adójogi és közteher fizetési és 
bejelentési kötelezettség 
teljesítése 

 Nyertes közzététele 

 Jog- és igényérvényesítés 

GDPR 6. cikk (1) bek. a) 
pontja szerinti hozzájárulás 

Játék lezárulásától 
számított 5 év 

 


