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1.1.

Az ötletpályázat kiírója

Horizont Global Kft.
1.2.

Az ötletpályázat célja

HORIZONT – OTTHON A CSALÁDNAK
„Otthonteremtés egy nagycsalád részére”
A magyar kormány 2018-at a családok évének nyilvánította. Ezért cégünk a Horizont Global
Kft. és cégcsaládja, amely márkaképviselő és építő partnerekből áll, úgy döntött, hogy egy
négygyermekes nagycsalád részére kiváló minőségű, energiatakarékos, kulcsrakész otthont
ajánl fel. Partnereinken kívül, más adományozóktól is várjuk az építőanyagok és/vagy

szolgáltatások felajánlását. Mindezt azért tesszük, mert partnereinkkel együtt hisszük, hogy a
jövőnk a gyermekeiket felelősséggel nevelő nagycsaládok kezében van.
A nagycsaládos otthont Budapest XXIII. kerületében fogjuk felépíteni. A családi ház a Horizont
Global Kft. 20 éves, kiforrott technológiájával készül. A pályázat kiírását és elbírálását egy
elismert építészekből álló zsűri végzi.
Az adományház egy folyamat végeredménye lesz, ezért egy interaktív honlapon, facebook és
egyéb közösségi média felületeken folyamatos bemutatásra kerül.
A kezdeményezésünk társadalmi hitelességének érdekében neves személyiségeket kértünk
fel, hogy védnöki, tanácsadói testületünkben részt vegyenek. A programmal való azonosulást
mutatja, hogy felkérésünket mindenki örömmel elfogadta.
Programunkat a Duna televízió 2017. december 17-i Jónak lenni jó című műsorában kiemelt
helyen mutatta be.
1.3.

Az ötletpályázat tárgya

A pályázat tárgya egy konkrét helyszínre, egy kiválasztott, négygyermekes család számára
lakóház, otthon tervezése jövőbe mutató építészeti megoldásokkal, melyek a későbbiekben
részei lehetnek a HORIZONT™ mintaterv gyűjteményének.
A Kiíró olyan terveket vár, melyek a HORIZONT™ technológia felhasználásával a
fenntarthatóság, energiatudatosság szempontjainak figyelembevételével, magas építészeti
minőséggel párosított. A pályamunkák feleljenek meg a korszerű lakóházakkal szemben
támasztott építészeti elvárásokon túl az épületszerkezet, épületgépészet, energetika,
villamosellátás fenntartható kritériumainak is.
1.4.

Az ötletpályázat jellege, formája

A pályázat nyílt, titkos ötletpályázat.
1.5.

Az ötletpályázaton való részvétel feltételei

A pályázaton való részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a pályázat honlapján lehet
megtenni. A pályázaton való részvétel díjmentes. A pályázaton részt vehet minden
szakirányú egyetemi oktatásban résztvevő, diplomával még nem rendelkező építész, építő
és építőművész alap- és mesterszakos hallgató, egyénileg vagy maximum 4 fős csapatban.
1.6.

A pályázat lebonyolításának időtáblázata

Tervpályázat meghirdetése: 2018. március 21.
Kérdések határideje: 2018. április 8.
Személyes konzultációs és gyárlátogatási lehetőség a Horizont Global Kft. telephelyén
(1097. Budapest, Gubacsi út 47.): 2018. április 5-6 1000 - 1200.
Pályázat feltöltésének kezdete: 2018. április 10.
Pályaművek beérkezésének határideje: 2018. április 29.
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2018. május 11.

A pályázat közzététele, elérhetősége

1.7.
-

Az ötletpályázat honlapja: www.horizontotthonacsaladnak.hu
www.mek.hu (Magyar Építész Kamara)
www.epiteszforum.hu
www.tervlap.hu
Közösségi oldalak
Felsőoktatási intézmények honlapjai
Kari hallgatói önkormányzatok elektronikus felületei

1.8. A kiírással
véglegesítése

kapcsolatos

kérdések,

válaszok,

a

pályázati dokumentáció

A Kiíróknak feltett, kiírással kapcsolatos kérdések határideje 2018. április 8.
A pályaművek benyújtása

1.9.

A pályaművek benyújtása digitálisan történik, pályázat honlapján megadott helyen. Egy
regisztrált pályázó csak egy pályaművet adhat be.
1.10.

A Bíráló Bizottság összetétele

• Ferencz István Ybl- és Kossuth-díjas építész, tervezőművész, a Nemzet Művésze, az
MMA rendes tagja
• Túri Attila, Ybl - díjas építész, Magyar Építész Kamara alelnök, MMA rendes tagja, az
Építőművészeti Tagozat vezetője
• Prof. Dr. Markó Balázs, egyetemi tanár, SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar
dékánja
• Dr. habil Medvegy Gabriella DLA, egyetemi docens, PTE Műszaki és Informatikai Kar
dékánja
• Vesztergom Ádám, Junior Prima díjas építész
• Janurik Csaba, a Horizont Global Kft. főmérnöke
1.11.

A Bíráló Bizottság munkája

A pályázat beadási határideje után a bizottság 2018. május 11-ig meghozza döntését. A
bizottság munkája nem nyilvános.
1.12.

A pályázat díjazása

Minden pályázó pénzdíjazásban részesül.
• 1. díj: 400 000 Ft
• 2. díj: 300 000 Ft
• 3. díj: 200 000 Ft

• Minden további, a bizottság által érvényesnek ítélt pályázat: 30 000 Ft

1.13.

A pályázat eredményhirdetése

2018. május 11. pontos helye és ideje később kerül kihirdetésre, melyről minden regisztrált
pályázó értesítést kap.
1.14. Zárójelentés, a pályázati munkák nyilvánosságra hozása, pályázat utáni
kezelése
A pályázat lezárása zárójelentéssel végződik, melyet minden regisztrált pályázó megkap. Az
eredmények nyilvánosságra hozatala a pályázat honlapján történik. A pályamunkák
bemutatásáról a regisztrációkor elfogadott ÁSZF rendelkezik. A szerző nevének
publikálásáról a szerző dönthet. A pályaművek bemutatására a szerzők hozzájárulásával
nyilvános kiállítás keretében is sor kerülhet.
A pályázat kiírója a műveket szabadon felhasználhatja ellenszolgáltatás nélkül. A pályázók a
pályaművek beadásával a szerzői művek felhasználási és módosítási engedélyét megadják.
A pályázat kiírója nem köteles a nyertes pályaművet megépíteni.
Résztvevők kijelentik, hogy a pályamű saját szellemi alkotásuk. Résztvevők a
regisztrációjukkal elfogadják és kijelentik, hogy harmadik fél esetleges követelésével
szemben- a pályaművek eredeti szerzői jogi vonatkozásában, a szervezőket nem terheli
felelősség és kártérítési kötelezettség.

2.

RÉSZLETES PROGRAM

2.1.

A tervezési feladat

A feladat a kiválasztott család számára konkrét helyszínen olyan lakóépület, épületegyüttes
tervezése, mely a fenntarthatóság, környezettudatosság kritériumait szem előtt tartva
integrálja az építészeti és építőipari innovációkat és melyben, szétválasztva vagy integráltan,
helyet kapnak:
•
•
•
•
•

lakóterek (nappali, étkező, konyha stb.)
intim terek (hálószoba, fürdőszoba stb.)
tároló terek (élelmiszer, háztartás, ruhák, járművek stb.)
rekreációs terek (kül vagy beltéri)
átmeneti ill. külső terek (terasz, udvar, kert stb.)

A terek méretének és funkcionális kapcsolatainak meghatározása tervezési feladat.
2.2.

A tervezés helyszíne

Telek adatok:
Cím: 1239 Budapest, Kelep utca
Hrsz: 187255/2
Terület: 716 m2 (kb. 19 x 37 m)
Építési övezet: L4-XXIII-29
Közművek: víz, csatorna az utcában
Beépítési előírások:
Beépítési mód: szabadonálló
Beépítettség: 25% , de max. bruttó 160 m2
Szintterületi mutató: 0,5
Legkisebb zöldfelület: 60%
Legnagyobb építménymagasság: 7,5m
Előkert mérete: 5-10m
Oldalkert mérete: 3,75m
Hátsókert mérete: 6m
2.3.

Családmodell

Szülők valamint kiskorú 4 gyerek.
2.4.
2.4.1.

A tervezés javasolt szempontjai
A fenntarthatóságot segítő tér és formaképzés

Az épület térstruktúrájának és funkcionális elrendezésének vizsgálata és megfeleltetése a
telek adottságaihoz.
2.4.2.

Környezettudatos design

A környezettel harmonikus, esztétikus kialakítás, modern karakterű épület tervezése a cél.

A pályaművek benyújtandó munkarészei, tartalmi követelmények

2.5.

1. Koncepció ismertetése rajz, ábra szöveg formájában
Kért tartalom: helyszíni összefüggések, beépítés, struktúra, technológia, anyagok,
inspirációk, előképek.
2. Helyszínrajz, M = 1:1000 vagy/és M= 1:500
3. Alaprajz, M = 1:200
Minden eltérő szintről a léptéknek megfelelő részletezettséggel
4. Metszet, M = 1:200 egy vagy két darab (egymásra merőleges irányban)
5. Jellemző homlokzatok, M = 1:200
6. Látványtervek külső és belső minimum 4-6 db, tetszőleges technikával
7. Műleírás. Építészeti műleírás (építési program, szerkezeti leírás)
További szabadon benyújtható, a tablókon vagy a műleírásban elhelyezett munkarész a jobb
megértés érdekében:
• rajz, skicc, magyarázó ábra, makettfotó
• a koncepció szempontjából lényeges részletrajz
• a léptéknek megfelelő szerkezeti, épületgépészeti és villamossági, energetikai
koncepcióval, a fenntarthatóság kérdésére adott építészeti és építőipari innováció
dokumentálása.
A pályaművek benyújtandó munkarészei, formai követelmények

2.6.

A teljes pályázati anyag beadása szabadon választott technikával feldolgozva,
kiállításra alkalmas formában a megadott honlapra feltöltve, a szerzőt be nem
azonosíthatóan feliratokkal, a regisztráció során kapott egyedi kóddal, magyarázatokkal
ellátva a következők szerint történik:
1. Rajzi munkarész 1 db 50x100 cm-es álló formátum tabló (PDF)
2. Digitális füzet: műleírás A4 méret (PDF) valamennyi rajzi tartalom A4 méret (PDF)
A benyújtott pályamű teljes mérete ne haladja meg a 25 MB-ot.
2.7.

Bírálati szempontok
•
•
•
•

Jövőbemutató, korszerű építészeti minőség
A HORIZONT Global Kft. termékeinek újszerű alkalmazása
A pályamunka grafikai minősége, kidolgozottsága
A kiírásnak való megfelelés

