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”LIGHT IT UP!” Tartozz te is a fény mérnökei közé, akik hisznek a természetes fénnyel teli épületek szépségében és a friss 
levegő épület lakóira gyakorolt pozitív hatásaiban.  
 
 
TELJES KIÍRÁS 
 

„VELUX – LIGHT IT UP! 2022” tervpályázat építészhallgatók számára   
  
A VELUX Magyarország Kft. (továbbiakban: Kiíró) 2022-ben országos nyílt hallgatói pályázatot (továbbiakban: Pályázat) 
hirdet építészhallgatók számára. A Pályázaton bármilyen épület tervével indulhatnak a pályázók az alábbi három 
kategóriában: 

 

I. Magastetős családi ház  

II. Lapostetős családi ház  

III. Egyéb épület (pl. nyaraló, társasház, irodaház, középület, stb.) 

 
KIK INDULHATNAK A PÁLYÁZATON 
Olyan jelenleg Magyarország területén aktív építészhallgatói (BSc, MSc, BA, MA) jogviszonnyal rendelkező természetes 
magánszemély(ek), aki(k) a pályázat tárgyát képező munkát saját nevével/nevükkel jegyzi(k) és kötelezően 
elfogadja(ák) a Pályázat feltételeit magára/magukra nézve, ill. részvételi, személyes adatkezelési és szerzői jogi 
nyilatkozatot tesznek. A pályázaton építőmérnökök nem vehetnek részt. 
A pályázók egyénileg és max. 2 fős hallgatói csoportként is jelentkezhetnek. Amennyiben a pályázók csoportként 
jelentkeznek, úgy minden tagnak el kell fogadnia a pályázati feltételeket és együttesen kell részvételi, személyes 
adatkezelési és szerzői jogi nyilatkozatot tenniük.  
 
PÁLYÁZATI ANYAG  
A pályázatra kizárólag hallgatói munkával lehet jelentkezni, amely lehet komplex tervfeladat, egyéb féléves tervek, vagy 
a pályázó kifejezetten e Pályázat céljára készített munkája. Feltétel azonban, hogy a benyújtott terveken a pályázó 
összesen minimum 4 db VELUX tetőtéri ablakot és/vagy VELUX lapostetős felülvilágítót alkalmaz tetszőleges 
kombinációban. A pályázótól elvárás, hogy tanulmányozza a VELUX tetőtéri ablakokat és a VELUX lapostetős 
felülvilágítókat, azok alkalmazási lehetőségeit az épületeken belül és ennek megfelelően alkalmazza ezeket a 
pályázatában bemutatott tervén. A pályázónak ehhez célszerű megismernie a VELUX termékek innovatív megoldásait, 
tulajdonságait, a kiegészítő termékeket, a különböző típusú és minőségű üvegeket; és vizsgálni a VELUX termékek 
épületekre gyakorolt pozitív hatásait, a hőátbocsátási tényezővel, léghanggátlással, össz. napenergia átbocsátással, 
hőszigeteléssel, biztonsággal összefüggésben. A VELUX tetőtéri ablakokkal kétszer annyi természetes fény engedhető 
be, mint egy homlokzati ablakkal. A VELUX termékek tulajdonságait érdemes megismerni az épület benapozottsága, a 
friss levegő és a szellőzés szempontjából is. A tervezéshez tökéletes segítséget nyújt a VELUX Magyarország Kft. által 
kiadott „Tervezési Útmutató” kiadvány, amelyben meghatározott elvek alkalmazását javasoljuk.  
Link: http://www.velux.hu/epiteszpalyazat2022  
A pályázaton diplomamunkával pályázni nem lehetséges, ez a pályázatból való kizárást jelenti. Diplomamunka leadása 
esetén a pályázatot a zsűrinek nem áll módjában figyelembe venni. 
 
A tervezett épületben javasolt benapozottsági vizsgálatot kell tenni, és arra kell törekedni, hogy a tényező értéke 
minden helyiségben elérje az 5%-ot.  
 
BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG  
Az érvényes pályázatok közül a Kiíró által felkért zsűri dönti el, hogy mely(ek) nyerik el a jelzett díjakat. A Kiíró 
fenntartja a jogot, hogy a zsűri tagjainak számát, illetve összetételét bármely időben megváltoztassa. Erről a döntéséről 
nem köteles a pályázat résztvevőit külön tájékoztatni. 
 
Zsűri:  

• Hartvig Lajos DLA, a Bánáti + Hartvig Építész Iroda egyik alapítója és tulajdonosa 

http://www.velux.hu/epiteszpalyazat2021
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• Vadász Bence DLA, Ybl- és Pro Architectura díjas építész, MMA akadémikus, Vadász és Társai 
Építőművész Kft. vezetője,  

• Biró András, alkalmazástechnikai és műszaki szakértő, VELUX Magyarország Kft. 
 
 
A pályázat zsűrije a tervezett épületet a következő szempontok szerint fogja értékelni: 

• Természetes megvilágítás – hatékony fényeloszlás 
• Az épület és környezete közötti kapcsolat – kilátás, a külvilág megjelenése az épületben 
• Térkezelés és térkapcsolatok, hatékony térkihasználás 
• Design és esztétikum 
• VELUX termékmegoldások változatos alkalmazása 

 
A pályázó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pályázat, ill. a díj elbírálása a zsűritagok szakmai és egyéb szempontjai 
alapján történik, amelyek részben szubjektívnek minősülnek. A Pályázat benyújtásával egyidejűleg a pályázó elfogadja a 
zsűrizés fenti szempontjait. A Kiíró által felállított zsűri döntésével szemben panasznak, kifogásnak helye nincs. 
 
PÁLYÁZATI DÍJAK   
A Kiíró a 2022. évi Pályázatra 3 300 000 Ft összdíjazást határozott meg. A Kiíró a pályázati díjakat 3 kategóriában 3-3 
helyezett között osztja meg. Amennyiben a pályázók csoportként pályáztak, a díj a csoportot illeti meg (nem a tagokat 
fejenként). 

I. helyezettek díja kategóriánként: 500 000 Ft 
II. helyezettek díja kategóriánként: 400 000 Ft 
III. helyezettek díja kategóriánként: 200 000 Ft 

 
Az eredmények kihirdetésére előreláthatólag 2022. júniusában kerül sor (járványügyi helyzet és korlátozások miatt 
módosulhat). A díjátadó módját, helyét és idejét a későbbiekben fogjuk meghatározni és közzétenni. 
 
A pályázati díjak nettó értékben értendők. A pályázati díjakhoz kapcsolódó adó- és járulékterheket a Kiíró átvállalja, és 
az adóhatóság felé teljesíti. A nyeremény kifizetéséhez, a kapcsolódó adó- és járulékterhek átvállalásához szükséges, 
hogy megbízási jogviszonnyal regisztráljuk a nyerteseket, melyhez egy adatlapot kell majd kitöltenie a nyertesnek 
személyes adataival. Ezen adatlap hiányában a kifizetés nem lehetséges. 

 
Külföldi magánszemély pályázó esetén, amennyiben a nyertes pályázó az eredményhirdetést követően bemutat egy 
illetőségigazolást, akkor a pályázati díj utáni adó- és járulékterhekről a nyertes pályázó gondoskodik az adott ország 
előírásainak megfelelően, ennek hiányában az adó- és járulékterheket a Kiíró fizeti meg a vonatkozó magyar 
jogszabályok szerint.  
 
PÁLYÁZATI ANYAG  
A pályázónak a pályázati anyagát magyar nyelven legkésőbb 2022. május 14., 24.00 óráig kell feltöltenie a megfelelő 
pályázati kategória szerinti oldalra a Kiíró számára: 

Magastetős családi ház kategória: 
https://competition.velux.com/light-it-up-magastetos-csaladi-haz-kategoria  
 
Lapostetős családi ház kategória: 
https://competition.velux.com/light-it-up-lapostetos-csaladi-haz-kategoria 
 
Egyéb épület kategória: 
https://competition.velux.com/light-it-up-egyeb-epulet-kategoria
 
A pályázati anyagot a Kiíró részére oly módon kell felölteni az oldalra, hogy a Kiíró által meghatározott valamennyi 
követelmény maradéktalanul teljesüljön. (Amennyiben a Pályázó nem magyar állampolgár, pályázati anyagát angol 
nyelven is beküldheti.) 

https://competition.velux.com/light-it-up-magastetos-csaladi-haz-kategoria
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https://competition.velux.com/light-it-up-egyeb-epulet-kategoria
https://competition.velux.com/light-it-up-egyeb-epulet-kategoria
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A beadási határidő után érkező pályázatot a zsűrinek nem áll módjában figyelembe venni. Hiányosan benyújtott 
pályázati anyag kiegészítése csak a zsűri kérésére történhet. 
A Kiíró fenntartja a jogot a beadási határidő meghosszabbítására. 
 
 
A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA  

− A terv írásos munkarésze 3500 – 6000 karakter terjedelemben, a VELUX tetőtéri ablak vagy VELUX lapostetős 
felülivilágító használat és a tervezési koncepció részletes indoklásával; 

− A megértéshez szükséges léptékű és mennyiségű tervanyag; 
− Koncepcióábrák;  
− Műszaki rajzok: alaprajzok, homlokzati rajzok, jellemző metszetek (jpeg formátumban), OTÉK-nak megfelelés 

alapján táblázatos formában külön alaprajzokon hasznos alapterület megadása külön helységenként és a 
bevilágító felületek nagysága m2-ben feltűntetve; 

− Alkalmazott VELUX tetőtéri ablakok vagy VELUX lapostetős felülvilágítók megnevezése;  

− A tervlapon kötelezően fel kell tüntetni a szerző és konzulens nevét és az építmény megnevezését, a tervezés 

fiktív helyszínét. 

A pályázati anyag részeként a Kiíró 3D látványterv beküldését nem várja el, de előnyként értékeli. 
 
A nyertes pályázók a részvételi nyilatkozat kitöltésével vállalják, hogy a pályázati anyagon kívül később megjelölt 
időpontig a Kiíró felkérésére minimum 6 db 3D látványtervet készítenek és nagyfelbontású jpg (dpi felbontás, max 
méret) képben a Kiíró rendelkezésére bocsátanak. 
   
A PÁLYÁZATI RÉSZVÉTEL FELTÉTELE 

1. Online regisztráció a pályázat weboldalán a választott pályázati kategória szerinti pályázati oldalon, 
(továbbiakban: pályázati oldal):  
 

Magastetős családi ház kategória: 
https://competition.velux.com/light-it-up-magastetos-csaladi-haz-kategoria  
 
Lapostetős családi ház kategória: 
https://competition.velux.com/light-it-up-lapostetos-csaladi-haz-kategoria 
 
Egyéb épület kategória: 
https://competition.velux.com/light-it-up-egyeb-epulet-kategoria

 
2. Továbbá a pályázat weboldalán a választott pályázati kategória szerinti regisztrációs oldalon: 

 
- a személyes adatok kitöltése 
- adatkezelési nyilatkozat megtétele a regisztrációs felületen megadott módon 
- részvételi nyilatkozat megtétele a regisztrációs felületen megadott módon  

 
3. Pályázati projekt hiánytalan, kiírásnak megfelelő felöltése a választott pályázati kategória szerinti pályázati 

oldalon, amely tartalmazza az alábbi dokumentumokat is: 

− Nyilatkozat feltöltése a hallgatói jogviszony fennállásáról  
− Szerzői jogi nyilatkozat feltöltése  

Amennyiben a pályázó csoport, a hallgatói jogviszony dokumentumot és a szerzői jogi nyilatkozatot a csoport 

mindkét tagjára vonatkozóan fel kell tölteni.  
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Az adatok és nyilatkozatok valóságáért a pályázó felel. 
A pályázó részvételének további feltétele, hogy a pályázó a részvételi és szerzői jogi nyilatkozatban hozzájáruljon, hogy 
a VELUX Magyarország Kft., és a VELUX Cégcsoport bármely tagja a leadott pályázati anyagok minden elemét 
referenciaként, marketing tevékenysége során időbeli és térbeli korlátozások nélkül, ma ismert és a jövőben ismertté 
váló média csatornáinak segítségével, de a szerző személyhez fűződő szerzői jogainak figyelembe vételével, külön 
díjazás nélkül korlátlanul felhasználhatja, sokszorosítsa, Magyarország, Európa és a világ bármely földrésze területén 
közzé tegye, tetszőleges példányban, tetszőleges nyelven, analóg vagy digitális hordozón, tetszőleges alkalommal 
többszörözze, átdolgozza, terjessze, a nyilvánossághoz közvetítse. A fenti felhasználási jog nem érinti a pályázó azon 
jogát, hogy a terveket maga is felhasználhassa. A VELUX Magyarország Kft. engedélyezi különösen a kiírásban 
ismertetett pályázati anyag egyetemi építészeti oktatási anyagba történő beépítését – előadás, kiadott feladat és 
workshop formájában egyaránt.  
A Pályázó a VELUX Magyarország Kft. vagy a VELUX A/S által a tervek felhasználásával készített marketing anyagokat 
azonban kizárólag a VELUX Magyarország Kft. vagy a VELUX A/S előzetes írásbeli engedélyének birtokában használhatja 
fel, az engedélyben meghatározott módon és keretek között. Amennyiben a pályázó a pályázati anyagban más szerzői 
jogi védelem alá eső művekből kíván átvenni részleteket, úgy köteles ezt a pályázatban feltüntetni, valamint a 
szükséges szerzői engedélyeket beszerezni. Ennek megszegéséből eredő minden kárért a pályázó felelősséggel tartozik. 
A Kiíró jogosult dönteni a pályázó által felhasznált, harmadik féltől származó anyagok felhasználásáról. Pályázó köteles 
a más forrásokból átvett anyagokat azok eredeti forrásának megjelölésével feltüntetni. Ennek elmulasztásából eredő 
kárért a pályázó teljes kártérítési felelősséggel tartozik a Kiíró felé, és harmadik fél igényérvényesítése esetén köteles a 
Kiíró helyett helytállni. 
 
HATÁRIDŐK   
A Pályázat meghirdetése: 2022. március 7.  
A Pályázat benyújtási határideje: 2022. május 14. 24.00 óra 
Eredményhirdetés: várhatóan 2022. június (járványügyi helyzet és korlátozások miatt módosulhat) 
A díjátadó módját, helyét és idejét a későbbiekben fogjuk közzétenni. 

 
További információ a pályázat benyújtásával kapcsolatosan a Kiírótól kérhető:  
VELUX Magyarország Kft.  
 
Pályázattal kapcsolatos kérdések:  
Dankai Melinda, e-mail: melinda.dankai@velux.com  
Szakmai kérdések:  
Biró András, Alkalmazástechnikai és műszaki szakértő, e-mail: biro.andras@velux.com 
 
Pályázati információ:  http://www.velux.hu/epiteszpalyazat2022  
 
Tervezési útmutató:  http://www.velux.hu/epiteszpalyazat2022  
 
Pályázati projekt feltöltése és regisztráció:  
 
Magastetős családi ház kategória: 
https://competition.velux.com/light-it-up-magastetos-csaladi-haz-kategoria  
Lapostetős családi ház kategória: 
https://competition.velux.com/light-it-up-lapostetos-csaladi-haz-kategoria 
Egyéb épület kategória: 
https://competition.velux.com/light-it-up-egyeb-epulet-kategoria

 
 
További információ a VELUX Magyarország Kft. termékeivel és megoldásairól: 
www.velux.hu  
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