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„AZ ÉV KERTJE” 2008
 X. országos kerttervezési és építési nívódíj pályázat 

SZÉP KERTEK folyóirat
Magyar Építész Kamara Táj- és kertépítészeti Tagozat
Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar

· A kerttervezési, - építési és környezetkultúra fejlődésének elősegítése, a legújabb műszaki megoldások, 
  a minőségi szakmunka megismertetése.
· A kerttervező és kertépítő szakma rangos díjának odaítélése az arra érdemes szakemberek számára, 
  valamint publikálási lehetőségének biztosítása.
· Fiatal (kamarai tagsággal még nem rendelkező) kerttervező mérnökök számára nyilvános bemutatkozási  
  lehetőség biztosítása.
· A szakemberek által tervezett díszkertek, biokertek, haszonkertek színvonalasan fenntartó kerttulajdonosok 
  példamutató munkájának elismerése és közkinccsé tétele.

Országos, nyilvános.

A pályázatok beküldési határideje: 2008. augusztus 31.
A pályázatok eredményhirdetésének legkésőbbi határideje: 2008. december 1.

A pályázati anyagokat a megjelölt határidőig személyesen vagy postán lehet eljuttatni a 
SZÉP KERTEK szerkesztőségébe: 4028 Debrecen, Zrínyi utca 14.

· A Magyarországon készült családi, társas,- és hétvégi ház kertjének dokumentálásával együttesen vagy 
      egyedül részt vehet minden olyan személy, aki a kert megvalósításában kertépítész tervezőként, kivitelezőként 
  vagy megbízóként (kerttulajdonosként) közreműködött, s akivel szemben kizáró körülmény nem áll fenn, 
   illetve aki a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elismeri.
· Ha a tervező egyedül nyújtja be pályázatát: akkor mellékelnie kell ehhez a megbízó (kerttulajdonos) írásos 
  beleegyezését.
· Ha a kerttulajdonos egyedül nyújtja be pályázatát: akkor ehhez mellékelnie kell a kerttervező írásos bele- 
  egyezését.
· Ha a kivitelező egyedül nyújtja be a pályázatot: akkor mind a kerttervező, mind a kerttulajdonos írásos 
  beleegyezését kell csatolni.
· A kerttervezőnek külön nyilatkoznia kell, hogy pályamunkája harmadik személynek korábban szerzett jogait 
  nem sérti.
· Egy pályázó maximum 3 kerttel (külön-külön dokumentálva) pályázhat, melyek önállóan kerülnek érté- 
  kelésre.
· A hiányosan és határidő után benyújtott pályaműveket a zsűri nem értékeli.
· A pályázatot benyújtók hozzájárulnak ahhoz, hogy a pályaműveik kiállításon, illetve a SZÉP KERTEK 
  folyóiratban, valamint  a folyóirat főszerkesztője által megjelentetett kiadványokban bemutatásra kerülhes- 
  sen és megjelenjen. 
· A pályázatra benyújtott pályázati anyagok a pályázat eredményétől függetlenül a folyóirat tulajdonát képe- 
  zik, és azokat nem küldik vissza!
· A pályázatra beadott dokumentumokat (fotó, ábra, rajz, szöveg) ellenszolgáltatás nélkül, korlátlan felhasz- 
  nálási joggal hasznosíthatja a folyóirat, illetve annak főszerkesztője.

Szerkesztőség:
H-4028 Debrecen, Zrínyi utca 14.
Tel.: 30/326-4866 Fax: 52/438-297

E-mail: tegdes@t-online.hu
Web: www.szepkertek.hu

A pályázat kiírói:

A pályázat célja:

A pályázat jellege:

A pályázat határideje:

A pályamunka leadása:

A részvétel feltételei:

SZÉP
KERTEK



KÖVETELMÉNYEK

„AZ ÉV KERTJE” 2008
 X. országos kerttervezési és építési nívódíj pályázat 

· Kitöltött jelentkezési és információs lap a nyilatkozattokkal együtt.
· A kerttervező mérnök portréképe (6x9 cm-es színes tablókép méretben).
· A kerttervező mérnök szakmai önéletrajza (amit az év kertje kiállítás katalógusában szándékozunk meg-

jelentetni rangot és elismerést biztosítva e szakterület jeles képviselői számára). Az önéletrajzban csak az 
alábbi adatokat kérjük (értelemszerűen) pontosan feltüntetni: Született: év, helyiség. Iskolái: végzés év-
száma, iskola (szakirányú középiskola esetén azt is) és a szerzett végzettség megnevezése. Tudományos 
fokozata: év megnevezés. Elméleti munkái: év, megnevezése. Fontosabb publikációi: év, megnevezés. 
Munkahelyei: év (tól-ig), munkahely pontos megnevezése. Oktatói tevékenysége: év (tól-ig), intézmény 
megnevezése. Közéleti tevékenysége: év, szervezet megnevezése, betöltött tisztsége. Szakmai kitünte-
tései: év, kitüntetés megnevezése. Kiállításai: év, megnevezés. Díjai: év, díj megnevezése. Tervpályáza-
tai: év, pályázat neve, helyezés. Fontosabb megvalósult munkái: év, megnevezés.

· Pályázati dokumentációk A/4-es méretű  lapokon (minden lap hátoldalán feltüntetve a pályázatot benyújtó 
- kerttervező vagy kivitelező és a kerttulajdonos neve, címe, telefonszáma).

· Kertépítészeti tervrajz M=1:100-200 léptékű (színezett), A/4-es méretre összehajtva.
· Műleírás.
· Növényjegyzék (magyar és latin nevekkel).
· Fotó: a kertről legalább 10 db, minimum 10x15 cm méretű színes fénykép (színes nyomatot és fény-

másolatot nem fogadunk el!). A sorszámmal, képaláírással (2-4 mondat), a felvételt készítő nevének 
feltüntetésével ellátott fotókat külön mellékletben kérjük felsorolni! A fotókat kasírozás nélkül, borítékban 
kérjük elhelyezni! Kertenként 1-2 db közeli kertrészlet fotó, melyen fel vannak tüntetve a növények magyar 
és latin nevei (fotó alapján rajz- és növényjelölés). További felvételek a kertben található kertépítészeti ele-
mekről, melyek gyártójáról, forgalmazójáról adatokat (cég neve, címe, telefonszáma) kérünk a pályázati 
nyomtatványon (információs lap oldalon).

· Kertbemutatás: maximum 1 gépelt oldal terjedelemben olvasmányos, közérthető stílusban megírva nyilvá-
nos bemutatás (pl.: kiállítási anyag, cikk) céljára.

· Leadás: a pályázati dokumentációt kertenként külön-külön, hajtogatós iratrendezőbe téve, címoldalán 
a pályázó adatainak (név, cím, telefonszám) feltüntetésével kérjük.

A beküldött pályaműveket az alábbi zsűri bírálja el:

A zsűri elnöke:   Szabó Gábor (okl. táj- és kertépítész, a Magyar Építész Kamara táj- és kertépítészeti 
                          tagozat elnöke)

A zsűri tagjai:   Andor Anikó (Ybl Miklós-díjas okl. táj- és kertépítész, a Magyar Építész Kamara táj- és 
                              kertépítészeti tagozat tagja)

              Dr. Jámbor Imre (okl. táj- és kertépítész, tanszékvezető egyetemi tanár)
              Tegdes László (kertészmérnök, főszerkesztő)
               Turcsányi Miklós (okl. táj- és kertépítész, a Magyar Önkormányzati Főkertész Szövetség 
                             vezetőségi tagja)

A díjazott kerttervezők (terveinek megvásárlásával) pénzdíjban vagy oklevél díjazásban, a kertépítők vagy 
kerttulajdonosok oklevél díjazásban részesülnek (Lásd Jelentkezési lap: a pályázó megnevezése sort).

Szerkesztőség:
H-4028 Debrecen, Zrínyi utca 14.
Tel.: 30/326-4866 Fax: 52/438-297

E-mail: tegdes@t-online.hu
Web: www.szepkertek.hu

A pályázat minimális 
tartalmi és formai köve-

telményei:

A pályázatokat elbírálása:

A pályázat díjazása: 
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JELENTKEZÉSI LAP - NYILATKOZAT

„AZ ÉV KERTJE” 2008
 X. országos kerttervezési és építési nívódíj pályázat 

A kert címe (irányítószámmal): ……………………………………………………………………………………......

…………………..................................................................................................................................................

A kerttervezés éve: …..…… A kertépítés befejezésének éve: ….…… A kert nagysága: ……………………….

A kert jellege:  teljes mértékben díszkert, pihenőkert  részben díszkert

 részben haszonkert, ahol főként:  gyümölcs  zöldség  dísznövény  fűszernövény található.

Neve: …………………………………………………………………………………………………………………......

Címe (irányítószámmal) : ……………………………………………………………………………………………....

Telefonszáma: ………………...............… Mobil: …………………..……...…….. Fax: ……..........………….……

E-mail: ………………………………………………… www. ………………………………………………………….

Kamarai tagság esetén nyilvántartási száma: ……………………………………………………………………….

Neve: …………………………………………………………………………………………………………………......

Címe (irányítószámmal) : ……………………………………………………………………………………………....

Telefonszáma: ………………...............… Mobil: …………………..……...…….. Fax: ……..........………….……

E-mail: ………………………………………………… www. ………………………………………………………….

Neve: …………………………………………………………………………………………………………………......

Címe (irányítószámmal) : ……………………………………………………………………………………………....

Telefonszáma: ………………...............… Mobil: …………………..……...…….. Fax: ……..........………….……

E-mail: ………………………………………………… www. ………………………………………………………….

A megvalósult kerttel az alábbi személy (személyek) pályázik (kérjük, x-szel jelölje!):
 kerttervező  kertépítő  kerttulajdonos

Alulírottak „AZ ÉV KERTJE” 2008 pályázaton való részvételhez hozzájárulunk, a pályázatban sze-
replő kert megtekintését a zsűri számára előre egyeztetett időpontban biztosítjuk. Vállaljuk és hozzájárulunk, 
hogy a kerttervező neve, portréképe, a kert terve és a kertről készült fotók a SZÉP KERTEK folyóirat-
ban, a lap kiadója vagy főszerkesztője által megjelentetett kiadványban, illetve a pályázat eredményhirdetése 
alkalmából rendezett kiállításon megjelenjenek. A kerttervező kijelenti, hogy pályamunkája harmadik sze-
mélynek korábban szerzett jogait nem sérti. A pályázati kiírás feltételeit a pályázók magukra nézve kötelező-
nek ismerik el. Alulírott kerttulajdonos nyilatkozom, hogy a pályázat eredményhirdetése alkalmával díjazás 
esetén nevem közléséhez: 
 hozzájárulok,  nem járulok hozzá (válaszát x-szel jelölje). 

Az adatokat és nyilatkozatokat a kerttervezőnek és a kerttulajdonosnak (megbízónak) minden esetben, a 
kertépítőnek (kivitelezőnek) csak pályázása esetén kell kitölteni.

Kelt: …………………………………..... helység, 2008. ……………………………..…..… hó ……….…….. nap.

.........................................................   .........................................................   ...................................................
            kerttervező (aláírása)        kerttulajdonos (aláírása)       kertépítő (aláírása)

Szerkesztőség:
H-4028 Debrecen, Zrínyi utca 14.
Tel.: 30/326-4866 Fax: 52/438-297

E-mail: tegdes@t-online.hu
Web: www.szepkertek.hu

A kert adatai:

A kerttervező adatai:

A kerttulajdonos (megbízó) 
adatai:

A kertépítő (kivitelező) 
adatai:

A pályázó megnevezése:

Nyilatkozat, hozzájárulás:

Megjegyzés:
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INFORMÁCIÓS LAP  

„AZ ÉV KERTJE” 2008
X. országos kerttervezési és építési nívódíj pályázat 

A pályázaton résztvevő kertben látható, illetve beépítésre, felhasználásra került: anyagokat, növényeket, 
berendezéseket, eszközöket, tárgyakat, műtárgyakat, gépeket, gépi berendezéseket, szobrokat stb. gyártó, 
forgalmazó cég pontos megnevezése (név, cím, telefonszám):

Megnevezés:   Gyártó adatai:   Forgalmazó adatai:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Szerkesztőség:
H-4028 Debrecen, Zrínyi utca 14.
Tel.: 30/326-4866 Fax: 52/438-297

E-mail: tegdes@t-online.hu
Web: www.szepkertek.hu

Kérjük ezt is pontosan
kitölteni!
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