A pályázat menete
1. A meghirdetett feltételek alapján az építészeti alkotásokat az erre jogosult személyek benevezik a pályázatra.
2. A zsűri elbírálja az építészeti alkotásokat, eldönti és meghatározza a kiválasztott alkotások díjazását. A zsűri végső döntését 2010. február
28-ig meghozza.
3. A győztes pályázók kihirdetése 2010 tavaszán, az Év Homlokzata 2009 Díjátadó Gálán történik.

A pályázati anyagok beadása

 Postán: 2010. január 15. 24.00 óráig (a feladási időpont a mérvadó).
 Személyesen: 2010. január 16. 12.00 óráig, előzetes egyeztetés után a pályázati titkárságon.









Díjak
Családi ház új építés/felújítás kategória: 1 000 000 Ft-os bankkártya
Társasház új építés/felújítás kategória: 1 000 000 Ft-os bankkártya
Középület új építés/felújítás kategória: 1 000 000 Ft-os bankkártya
Panelfelújítás kategória: 1 000 000 Ft-os bankkártya
Műemlék kategória: 1 000 000 Ft-os bankkártya
Baumit Innovációs Díj kategória: Wellness hétvége
A Magyar Építéstechnika különdíja: Értékes szakmai utazás; Az összes pályázó részére egyéves előﬁzetés a Magyar Építéstechnika szaklapra
Az Octogon különdíja: Egyéves előﬁzetés az OCTOGON magazinra; OCTOGON könyvek: Kortárs Magyar Építészeti Kalauz

A díjazott alkotások bemutatása
A győztes alkotások bemutatására a hazai szaksajtóban, lakberendezési lapokban, a médiában, illetve az Év Homlokzata 2009 Díjátadó Gálán
kerül sor. Ez a bemutatás a beruházó, az építész és a kivitelező nevét, a tervezés dátumát, fotókat, a felhasznált Baumit márkájú anyagokról
szóló információkat tartalmazhatja. A pályázó a pályázat kitöltésével hozzájárul ahhoz, hogy alkotásáról fényképes dokumentáció készüljön.

A pályázat titkársága
Baumit Kft.
Marketing osztály
Postacím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-920 / 211. mellék
A pályázati anyag letölthető: www.evhomlokzata.hu

Támogató partnereink:

év homlokzata
2009

A pályázaton történő részvétel feltételei

év homlokzata
2009

1. Az épület kivitelezése 2008. január 1. után fejeződött be.
2. Pályázati anyagok beérkezési határideje: 2010. január 15.
3. A pályázat egyfordulós és nyilvános.

Pályázati kiírás

4. A pályázatra új építésű és felújított épülettel lehet pályázni a következő kategóriákban:

Településeink mesterséges környezetének összképét magán és köz-

Az Év Homlokzata 2009 Pályázat célja, hogy támogassa a tervezők,

épületeink homlokzata alakítja leginkább. Családi és társasházak, köz-

kivitelezők modern és egyedi törekvéseit. Ezzel a hagyományteremtő

intézményeknek helyet adó épületek születnek jelentős számban:

kezdeményezésével a Baumit népszerűsíteni kívánja az energiataka-

falvaink, városaink intenzív átalakuláson mennek keresztül. Ebben

rékos – ezáltal környezetbarát – homlokzati megoldások alkalmazá-

a folyamatban különösen megnövekszik az építészek és kivitelezők fe-

sát. A független zsűri által díjazott alkotások széles körű bemutatá-

lelőssége. Nekik kell egyensúlyt teremteniük a megrendelők ízlése és

sával hozzá szeretne járulni az épített környezet értékeinek

a közösség érdekei között, megújítani a városképet úgy, hogy az meg-

megőrzéséhez és gyarapításához.

 Családi ház új építés/felújítás kategória
 Középület új építés/felújítás kategória
 Műemlék kategória

 Társasház új építés/felújítás kategória
 Panelfelújítás kategória
 Baumit Innovációs Díj kategória

5. A benevezett épületnél kötelező a Baumit termékek használata.
6. A pályázaton részt vehetnek azok a jogi és természetes személyek, akiknek benevezett alkotása és jelentkezési lapja összhangban van a
pályázat feltételeivel. Az épületet benevezheti olyan természetes vagy jogi személy (tervező vagy kivitelező), aki jelentős részben hozzájárult a benevezett építészeti alkotás terveihez és/vagy kivitelezéséhez (az alkotás tervezőjének nevét kötelező feltüntetni).
7. A zsűritagok nem vehetnek részt a pályázaton. Nem lehet pályázó olyan személy, aki tag vagy vezető tisztségviselő azon gazdasági társa-

őrizze, továbbra is tükrözze a település egyedi hangulatát.

ságnál, ahol a bíráló bizottság tagja, titkára, illetve ezek hozzátartozója tag vagy vezető tisztségviselő.
8. A Baumit Kft. dolgozói, valamint hozzátartozóik/családtagjaik nem vehetnek részt a pályázaton.

A pályázat meghirdetője:

 Baumit Kft., 2510 Dorog, Baumit út 1.

9. Egy épületet csak egy jelentkezési lapon lehet benevezni. Abban az esetben, ha az építészeti alkotást többen benevezik, kérjük, hogy az
összes benevező kössön közös megállapodást, amelyben meghatározzák az esetleges nyereménymegosztást. A megállapodást legkésőbb
2010. január 15-ig írásban kell benyújtani a pályázat titkárságára.

A pályázat megrendezésében együttműködő partnereink

 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 Budapesti Városvédő Egyesület
 Építészet Háza Alapítvány

 Magyar Építész Kamara
 Oktatási és Kulturális Minisztérium

10. A zsűri határozata jogilag nem támadható.

A nevezésnek tartalmaznia kell

(A jelentkezési lap a pályázat feltételeinek részét képezi!)

1. A benevezett építészeti alkotás megnevezését és kategóriába sorolását.
2. A benevezett alkotás pontos címét.









Független szakmai zsűri

3. Az alábbi Baumit márkájú anyagok felhasználását igazoló dokumentumokat (szállítólevél vagy számla másolata):

Bojár Iván András, Octogon főszerkesztője, Városarculati Tanácsnok

– Baumit homlokzati hőszigetelő rendszerek

Eltér István, a Magyar Építész Kamara elnöke

– Baumit vakolatrendszerek, beleértve a Baumit végső felületképző rétegeket is (pl. Nanopor vakolat)

Máté Klára, a Magyar Építéstechnika főszerkesztője
Radványi György DLA, Ybl díjas építészmérnök, egyetemi docens, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

– Baumit Sanova felújító vakolatrendszer, beleértve a Baumit végső felületképző rétegeket is
4. Az építészeti alkotás olyan képi dokumentációját, amely alapján egyértelműen megállapítható az objektum teljes külalakja, környe-

Ráday Mihály, a Budapesti Városvédő Egyesület alapítója, elnöke, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal elnöki tanácsadója

zetéhez való viszonya, az alkotás lényeges részeinek felületi kidolgozása. A homlokzatról készült színes képeket CD-n, min. 300 dpi

Szémán György, a Magyar Építőanyag-ipari Szövetség Elnöke (a Kivét szakmai felügyelete)

felbontásban és papírképként várjuk a következő feltételekkel: 3–4 db, mérete min. 10x15 cm legyen, fényes papíron, legalább két

Dr. Tóth Elek, egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

nézetből, napsütéses időben, rendezett körülmények között készült kép.
5. Az építészeti alkotás benevezőinek kilétét (tervező, építész neve, kivitelező cég neve, stb.) és több benevező esetén az esetleges díj vagy

A zsűri ülése

 2010. február első hete (a benevezett alkotások értékelése és zsűrizése, díjak odaítélése)

jutalom elosztásáról szóló megállapodást.
6. A benevező(k) nevét, címét, telefon- és faxszámát, e-mail címét, valamint a benevezett építészeti alkotáshoz való viszonyát.
7. Az „Év Homlokzata 2009” elnevezés feltűnő megjelenítését a borítékon.
8. A pályázott és/vagy díjazott építészeti alkotások dokumentációi publicitási és kiállítási joggal, a pályázók szerzői jogainak betartása mel-

Pályázók köre

 Tervezők, kivitelezők, akik a minőséget helyezik a középpontba.

lett a meghirdető tulajdonába kerülnek. Abban az esetben, ha az alkotásról készült dokumentáció a jó minőségű reklám megvalósításának szempontjából nem elegendő, a meghirdetőnek jogában áll azt saját dokumentumokkal (pl. professzionális fénykép) pótolni.

