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A Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata, ”Porta Speciosa"  Egyesület  
(1077 Budapest, Wesselényi u. 73.) 

 
pályázatot hirdet 

 
hazai és határon túli magyar 

építőipari szakközépiskolások, szakképzési intézmények növendékei, felsőfokú építészeti, 
művészettörténeti, iparművészeti vagy restaurátori tanulmányokat folytató hallgatók részére 

 

AJTÓ - kép 
 

címmel. 
 

 
 

 
A pályaműben az egyéni vagy legfeljebb 2 fő közösen pályázónak 

a környezetében található vagy más helyen általa megkedvelt 
- az építészeti örökség részét képező történeti építészeti alkotáshoz tartozó- 

jellemző szerkezeti-építészeti stílusjegyeket bemutató 
 

BEJÁRATI AJTÓ vagy  BELSŐ AJTÓ  
 

saját kezű – a pályázó tudomásával máshol még fel nem dolgozott – felmérését kell 
dokumentálnia. 

 
A pályázat célja az épület funkciójával, az építés korának stílusjegyeivel való összefüggésben 

a történeti ajtók beépítési helyének, szerkezeti – építészeti megoldásainak bemutatása   a 
pályázat nyújtotta sokszínűség lehetőségének keretei között. 

 
 
 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK: 
 
A pályázatokat az alábbiak közül kiválasztott kategória megjelölésével kérjük benyújtani: 
 
     A./ Építőipari szakiskolák növendékei 
     B./  Építőipari szakközépiskolák tanulói 
     C./   Egyetemi, főiskolai szakirányú hallgatók  
 
 
Iskolánként, intézményenként, tanszékenként legfeljebb 3 pályamunka küldhető be. 
Több jelentkező esetén  kérjük a „házi zsűrizés" során kiválasztott 3 legjobb pálya-
munka beküldését! 
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BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEK: 
 
     - pályázati fedlap:  kategória megjelölése ( A, B, C ), az épület megnevezése, helye 
  (címe), a pályázó neve, címe, tanintézete, felkészítő, illetve  
  témavezető tanár neve 
     - tartalomjegyzék 
     - rajzi feldolgozás, dokumentálás : 
                                          a./ az ajtó(-k) beépítési helyének bemutatásához  
                                           épületalaprajz(-ok), homlokzati / udvari/ beltéri helyiség 
                                           nézetrajz(-ok), 
                                          b./ valamint a felmért ajtó(-k) beépítési nézeti, metszeti (ajánlott  
                                          lépték 1:20) és szerkezeti részletrajzai ( ajánlott lépték M=1:5;  
                                           M=1:2), a feldolgozott téma megértéséhez szükséges méret- 
                                           arányban és számban  
     -   manuálék :              méretezett szabadkézi felmérési rajzok 
     - fotómellékletek:      aktuális fotók az épületről, annak részleteiről és archív kép, ha van, 
                                           (a forrás megnevezésével) 
     -   műleírás :                építészettörténeti leírás kormeghatározással, anyag- és szerkezet 
                                          meghatározása, állapotértékelés, állagmegóvási, felújítási javaslat 
     -   források:                 felhasznált irodalom, segédletek, szakanyagok jegyzéke 
     - igazolás:                  iskolai, szaktanári igazolás arról, hogy a pályázat a tanuló önálló 
  munkája és nem iskolai, tanórai feladata. (A./ és B./ kategória) 
   
ALAKI EL ŐÍRÁS:     
 
A lapok ne lépjék túl az A/3 méretet, közlési szempontból kedvező az A/4-es lapokra bontás. 
Minden lapon szerepeljen a felmért épület megnevezése, a pályázó és tanintézménye neve.  
A pályázat mellé CD-re írt változat csatolandó (a kiadványszerkesztés elősegítése céljából) 
 
A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA:  lezárt borítékban kizárólag postai feladással. ( A feladó 
neve alatt kérjük jelezni hány pályaművet tartalmaz a küldemény – a bontási számozás miatt).  
                             
 BEADÁSI HATÁRIDŐ: 
 

A pályázat benyújtási határideje (a postai feladás bélyegzőjének dátuma): 
 

2012. március 26.  
(E határidő után feladott pályázatok nem kerülnek elbírálásra.) 

 
Beküldés címe : 

Porta Speciosa  Egyesület, H-1077 Budapest, Wesselényi u. 73. 
 

Az értékelés egy hónapon belül megtörténik és annak eredményéről a pályázat meghirdetője 
értesíti a pályázókat. 
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BÍRÁLAT, EREDMÉNYHIRDETÉS: 
 
A pályázatokat a meghirdető egyesület tagjaiból, valamint szakirányú egyetemek,      
szakközép- és szakiskolák, a Magyar Építész Kamara Műemlékvédelmi és Restaurátori 
Tagozata, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által kiküldött szakértőkből alakult zsűri 
kategóriák szerint bírálja el. 
A bíráló bizottság döntése végleges, ellene fellebbezésnek nincs helye. 
 
 A zsűri javaslata alapján a pályázat meghirdetője a legjobb pályaműveket, kategóriánként az 
első három helyezettet, (nem pénzbeli) jutalomban részesíti.  A bírálók további jutalmazásra 
vagy különdíj kiadására is tehetnek javaslatot.  
 
A díjakat és okleveleket az Egyesület ünnepélyesen nyújtja át. 
 
Pályázati feltételek: 
 
A pályázatot benyújtó(k) a pályázat benyújtásával elfogadják a pályázati kiírásban  megadott 
feltételeket. A benyújtott pályaműveket a pályázat kiírója jogosult archiválni. A díjazott  
pályaműveket és a jutalmazott, illetve díjazásban nem részesült legérdekesebb munkákat a 
szerző nevének feltüntetésével a Porta Speciosa Közhasznú Egyesület jogosult kiadványban 
megjelentetni, külön ellenszolgáltatás nélkül. 
 

 
Műemléki Kutatás és Kézművesség Hálózata ,  ” Porta Speciosa"   Egyesület 

         


