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ÖT ÉVES A KIRÁLYEGYHÁZI CEMENTGYÁR 

BETONAJÁNDÉK TERVEZÉSI ÖTLETPÁLYÁZAT 
 
2016. szeptember 15-én ünnepli indulásának 5. évfordulóját a Királyegyházi Cementgyár. 
Ennek alkalmából tervezési ötletpályázatot hirdet, melynek célja, hogy a PTE Művészeti Kar 
Kerámia Tanszékének hallgatóit ösztönözze olyan ajándéktárgyak, design termékek 
előállítására, melyek kapcsolódnak a jubileumi évhez. 
 
A PÁLYÁZAT CÉLJA 

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. (továbbiakban Kiíró) célja a PTE Művészeti Kar 
Kerámia Tanszékének hallgatóival történő együtt gondolkodás megvalósítása beton design 
témakörben. Továbbá a legkiemelkedőbb teljesítményű hallgatók elismerése. A pályázat 2016-
ban első alkalommal kerül meghirdetésre. 
A beton a víz után a második leggyakrabban használt alapanyag a világon. Sokoldalúságát 
figyelembe véve jelenleg a legtöbb célra felhasználható termék. Hiszünk abban, hogy ez az 
anyag a fenntartható fejlődés szempontrendszerét figyelembe véve innovatív és megújulásra 
képes, miközben évszázados hagyományokra tekint vissza. 
 
A RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 

 Pályázni olyan design termékek terveivel lehet, amelyekben az alkalmazott anyag a 
beton. 

 Tervpályázatot olyan belföldi természetes magánszemély(ek) nyújthatnak be, aki(k) a 
pályázat tárgyát saját nevével/nevükkel jegyzi(k) és egyidejűleg a Pécsi 
Tudományegyetem Művészeti Kar Kerámia Tanszékének hallgatói jogviszonyával 
rendelkeznek, valamint kötelezően elfogadja(k) a pályázat feltételeit magára/magukra 
nézve (továbbiakban Pályázó). 

 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE 

2016. április 29. (péntek) 12:00 
 
A Bíráló Bizottság nem bírálja el a beadási határidő után érkező  
pályázatokat. 
Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat 
a Bíráló Bizottság indoklás nélkül kizárhatja. 
 
PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE 

2016. május 16. (hétfő) 
 

LAFARGE Cement Magyarország Kft. 

Pályázati felhívás 
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PÁLYÁZATI EREDMÉNYHIRDETÉS 

2016. május 20. (péntek) 
 
A PÁLYÁZAT LEADÁSA, KÖVETELMÉNYRENDSZERE 

A pályázat követelménye egy olyan beton alapanyagú ajándéktárgy elkészítése, amely 
kapcsolódik a Királyegyházi Cementgyár fennállásának 5. évfordulójához, és sorozatgyártásban 
nagyobb (200-300 db) példányszámban is előállítható 2016. augusztus 15-ig. Az ajándéktárgy 
fő meghatározójának a betonnak kell lennie annak látványával, színvilágával, textúrájával és 
tapintásával. A pályázat további követelménye az, hogy a formatervezésénél a funkcionalitás is 
kapjon szerepet.  
A pályamunkák kialakítása során lehet általános, minden célcsoportot megszólító egy tárgyat 
megtestesítő koncepcióban gondolkodni, valamint az egyes alábbiakban felsorolt 
célcsoportokra csokorpályamunkát beadni. 

CÉLCSOPORTOK 

 ügyfelek 
 munkavállalók 
 környező települések, hivatalok és intézményeik 
 beszállítók, alvállalkozók 
 média képviselői 

KULCSÜZENETEK 

 innováció a termékek és szolgáltatások középpontjában  
 minőség a termékek és szolgáltatások középpontjában 
 beton, mint dekoratív, dinamikus, tartós anyag 
 fenntartható megoldások 
 közösségek ereje (a LAFARGE számára kiemelten 

fontos a közösségekkel való együttműködés) 
 ügyfélközpontúság 
 Egészség- és Munkavédelem, mint első számú prioritás 
 eredményekre, hatékonyságra való törekvés 

KÖTELEZŐEN MEGJELENÍTENDŐ ELEMEK 

 LAFARGE logó 
 Member of LafargeHolcim logó 
 „5 éves a Királyegyházi Cementgyár” felirat 

 
A kötelezően megjelenítendő elemek közül minimálisan a LAFARGE logója kötelezően 
megjelenítendő magán a pályamunka tárgyán, a többi elem esetében alternatív megoldás lehet 
az elem formatervezett csomagoláson való feltüntetése. 
A pályázaton a pályázati anyag hiánytalan, az alábbiakban ismertetett formában történő 
benyújtásával lehet részt venni. A pályázati anyagot a www.lafarge.hu oldalon található online 
jelentkezési lap kitöltésével és a benyújtandó dokumentumok egyidejű feltöltésével kell 
benyújtani. A pályázati anyag részét képező modelleket a Pécsi Tudományegyetem Művészeti 
Karának Kerámia Tanszékén kell leadni. 
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BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

 A betondesign tárgy bemutatása (Kérjük külön kitérni annak bemutatására, hogy hogyan 
kapcsolódik a tervezett tárgy az 5 éves jubileumi évfordulóhoz.), 

 modell és fénykép (min. 300 dpi felbontásban), 
 vagy rajz, 
 vagy számítógépes virtuális terv, 
 szerzői jogi nyilatkozat 

 
DÍJAZÁS, EREDMÉNYHIRDETÉS 

A tervezési ötletpályázat 160.000 Ft összdíjazású, amely összeg az első három helyezett között 
a következőképpen kerül megosztásra: 

 első helyezett 100 000 Ft 
 második helyezett 35 000 Ft 
 harmadik helyezett 25 000 Ft 

A LAFARGE Cement Magyarország Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a kiválasztott 
pályamunka(k) az esemény hivatalos ajándéktárgya(i) legyen(ek). 
A LAFARGE Cement Magyarország Kft. az átvétel időpontjáról, módjáról a pályázat nyerteseit a 
jelentkezési lapon megadott e-mailen (telefonon) értesíti. A Díjra jogosult a pályázatot beadó(k) 
magánszemély(ek). A pályázati díj átvételére a jelentkezési lapon pályázóként megadott 
természetes személy jogosult. Több jogosult esetén a jogosultak a pályázati díjjal kapcsolatos 
viszonyaikat egymás között maguk kötelesek rendezni. A pályaművek alapján a LAFARGE 
Cement Magyarország Kft. a díjak és elismerések megosztásának, valamint díjazásának 
módosítására vonatkozó jogát fenntartja és vállalja a díjakhoz kapcsolódó adóterheket. 
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a díjak átadására egy előre meghatározott időpontban 
kerül sor. Amennyiben a pályázat nyertese a pályázati díjat maga, vagy az általa 
meghatalmazott személy nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát! Ebben az esetben a 
LAFARGE Cement Magyarország Kft. a kitűzött díjjal belátása szerint rendelkezik. 
 
A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAI 

Budán Miklós – Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar 
Fusz György – Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar 
Hoffmann Tamás – LAFARGE Cement Magyarország Kft. 
Nagy Márta – Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar 
Zadravecz Zsófia – LAFARGE Cement Magyarország Kft. 
 
SZERZŐI JOGGAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 
 
A Pályázó a pályázat benyújtásával egyidejűleg külön szerzői jogi nyilatkozatban, írásban  
 

- szavatolja, hogy a beadott pályázati munka harmadik személy jogát nem sérti, valamint 
harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Kiíró a pályázati munkákra 
vonatkozó jogszerzését akadályozná, vagy bármilyen módon korlátozná. Pályázó vállalja, 
hogy a pályamunkák elkészítésénél jogdíjas elemeket nem használ. 
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- a pályázati dokumentáció beküldésével a Kiíró a beadott pályázati dokumentációt – a 
pályázat vagy a jövőben kiírandó pályázatok promotálása és népszerűsítése céljából – 
szabadon, kizárólagos jelleggel, területi korlátozás nélkül, bármikor, harmadik 
személynek átengedhető módon, további díj fizetésének kötelezettsége nélkül szabadon 
felhasználhatja, így többek között nyilvánosságra hozhatja. 
 

- szavatolja, hogy a benyújtott pályázati dokumentációhoz, a pályázatban szereplő 
pályaműhöz (design termék) kapcsolódó vagyoni jogok további díjazás nélkül, 
kizárólagos jelleggel, Kiíró által harmadik személynek átengedhető módon, területi és 
időbeli korlátozás nélkül Kiírót illetik meg és a pályázati dokumentációt, illetve a 
pályaművet Kiíró szabadon felhasználhatja Pályázó nevének feltüntetése nélkül, így a 
pályaművet előállíthatja, többszörözheti, a nyilvánosság felé közvetítheti, beleértve az 
átdolgozás jogát is. a szerző közreműködésével, vagy engedélyével. 
 

- kijelenti, hogy teljes körű felelősség terheli a jelen pályázatban való részvétel előfeltételét 
jelentő nyilatkozata tekintetében. 
 
 


