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1. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A városi élet fő színterei a közterek. A rajtuk megjelenő különböző használatok jelentik a
városi élet motorját, melyek tradicionális megjelenési formái közé tartoznak a kávéházak,
éttermek, sörözők és további vendéglátóegységek kültéri fogyasztóterei. Ezek a publikus és
fél-publikus terek lehetőséget adnak a találkozásra, a közösségi használatra a szabad ég
alatt, hozzátartoznak az egészséges, pezsgő városi mindennapokhoz.
A vendéglátók kitelepülési szándéka az elmúlt években növekedésnek indult; Budapest nyári
és téli városképének egyre markánsabb elemévé válnak a vendéglátó teraszok és
kerthelyiségek. A különböző dizájnú és minőségű fogyasztóterek meghatározó szerepet
játszanak a városlakókban és turistákban kialakuló Budapestről alkotott képben.
A pályázat célja, hogy a teraszok és kerthelyiségek sokszínű palettáján az általános
minőségi színvonal emelkedését ösztönözze, követendő jó példákat állítva irányt mutasson,
és reflektorfénybe helyezzen olyan színvonalas vendéglátókat, amelyek megjelenése tovább
javítja Budapest városképét, a főváros arculatát.
2. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA
A pályázat kiírója és lebonyolítója Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának Humán
Főpolgármester-helyettesi Irodája, a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság együttműködve Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalának
Városépítési Főosztályával.
3. A PÁLYÁZÓK KÖRE
A Kiíró várja mindazon budapesti vendéglátóegységek jelentkezését, melyek a 2015. év
nyári szezonban (legalább a pályázat meghirdetése óta) jogszerűen üzemelő, közterületen
lévő kültéri fogyasztótérrel; terasszal vagy magánterületen lévő vendéglátó kerthelyiséggel,
tetőkerttel rendelkeznek.
4. DÍJAK
A pályázaton résztvevő vendéglátóegységek kültéri fogyasztótereit három kategóriában
értékeli a zsűri:
-

Terasz: közterületen üzemelő, időszakosan kitelepülő bútorokkal kialakított
fogyasztótér. A terasz állandó jelleggel üzemelő épületben lévő étteremhez,
vendéglátóhelyhez fizikailag kapcsolódik, és nyári kiegészítő elemként jelenik
meg.

- Kerthelyiség/tetőterasz: magánterületen (pl.: belső udvarban, tetőn) üzemelő
kerthelyiségek és tetőteraszok. A kerthelyiség állandó jelleggel üzemelő, fix épületben
lévő étteremhez, vendéglátóhelyhez kapcsolódik, és nyári kiegészítő elemként
jelenik meg.
- Pop-up terasz: közterületen, időszakosan üzemelő előremutató, különleges
megoldások, melyek nem épületben üzemelő vendéglátóegységek időszakos
kiegészítő elemei. Kialakításuk és terület-felhasználásuk szempontjából újszerű,
formabontó megoldással, akár kísérleti jelleggel bukkannak fel Budapest különböző
helyszínein, fizikailag nem kötődnek háttérépülethez- és funkciókhoz, a vendégek
fogyasztását önállóan képesek kiszolgálni.

A szakmai bírálóbizottság a 7. pontban meghatározott bírálati szempontok alapján
kategóriánként állapít meg egy-egy győztest, és ítéli oda a „TERASZ Budapest 2015”
címet. A zsűri fenntartja a jogot, hogy jelentkezés hiányában vagy az értékelési
szempontokat figyelembe véve nem minden kategóriában hirdet győztest.
A zsűri által szakmai díjban részesített teraszok további jutalma egy-egy bruttó 40.000 Ft-os
Raiker vásárlási utalvány.

Kategóriától függetlenül a közönségszavazáson legtöbb szavazatot elnyerő kiülős hely a
„TERASZ Budapest 2015 – Közönségdíj” elismerésben részesül.

5. A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA, A BEADÁS MÓDJA
A pályázat hivatalos honlapján történő nevezés regisztrációhoz kötött.
Regisztációhoz szükséges adatok:
-

vendéglátóegység neve és postacíme
e-mail címe, telefonos elérhetősége
a választott kategória megjelölése

Nevezéshez szükséges anyagok:
 a vendéglátóegység rövid bemutatása; kialakítás, arculat koncepcionális leírása,
meghatározó jellegzetességek kiemelése, erősségek, amelyek eredményessé tehetik
a pályázaton (maximum 500 karakter)
 3 db fotó, melyről jól azonosítható, felismerhető a vendéglátóegység (megfelelő
felbontású, JPEG formátumú, kb. 4:3 oldalarányú fekvő formátumú képek):
o 1 kép, amely a vendéglátóhelyet a távolabbi környezetével együtt mutatja be,
o 1 kép, amelyen közelről látható a teljes terasz/kerthelyiség,
o 1 kép egy választott részletről, amely a vendéglátóhely jellegzetességét
mutatja
A pályázatok a nevezést követően – rövidített tartalommal – azonnal nyilvánossá válnak a
www.terasz.budapest.hu internetes oldalon, a teljes tartalom a közönségszavazás hivatalos
elindítása után válik nyilvánossá, augusztus 31-én.
Felhívjuk a figyelmet, hogy érvényes nevezésnek kizárólag a 2015. augusztus 28. péntek
12:00 óráig hiánytalanul, a valóságnak megfelelő tartalommal feltöltött pályázatok
minősülnek. A közönségszavazás indítása előtti ellenőrzés során kiszűrt pályázatok
megjelenítése indokolt esetben megtagadható, és ezáltal a közönségszavazáson való
részvételük is meghiúsulhat.

6. PÁLYÁZATI NAPTÁR
Pályázat meghirdetése: 2015. augusztus 11. kedd 12:00 óra
Regisztráció kezdete: 2015. augusztus 11. kedd 12:00 óra
Beadási határidő: 2015. augusztus 28. péntek 12:00 óra
Online közönségszavazás kezdete: 2015. augusztus 31. hétfő 12:00 óra
Online közönségszavazás lezárása: 2015. szeptember 14. hétfő 12:00 óra
Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás: 2015. szeptember 17. csütörtök
(A díjátadás pontos helyszínéről és időpontjáról valamennyi e-mail címre küldünk
tájékoztatást, amelyről pályázat érkezett be.)

7. BÍRÁLATI SZEMPONTOK
A szakmai zsűri különösen az alábbi szempontok szerint bírálja el a beérkező pályázatokat:
Teraszok esetén:
- városképbe való illeszkedés
- közösségi érdek érvényesülése, a közterület közhasználatának figyelembevétele
Valamennyi pályázó esetén:
- minőségi bútorozás, határoló szerkezetek, árnyékolók
- innovatív kialakítás, egyedi hangulat
- biztonság és akadálymentesség
- kerékpáros, kutya- és gyermekbarát megoldások
8. A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE

F. Kovács Attila
építész, belsőépítész
Jókuti András
gasztroblogger, Világevő blog
Széll Tamás
séf, Onyx étterem
Szalay-Bobrovniczky Alexandra
Humán Főpolgármester-helyettes
Finta Sándor
Budapest főépítésze

9. KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS
A közönség a www.terasz.budapest.hu internetes oldalon szavazhat a beérkezett
pályázatokra, a 6. pontban megadott határidőkön belül. A szavazáshoz e-mail cím és név
megadása szükséges; egy e-mail címről kizárólag egy érvényes szavazatot lehet leadni.
A szavazók között 5 db hellopay kártyát sorsolunk ki, darabonként 10.000 Ft értékű
feltöltéssel, amelyek a kártyát elfogadó vendéglátóhelyeken használhatóak fel. A nyerteseket
a szavazáskor megadott e-mail címükön értesítjük, a nyeremény kisorsolására pedig a záró
rendezvényen kerül sor.

10. PÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS ESETEI
A pályázatot a Bírálóbizottság a bírálatból kizárhatja, ha a pályázat formailag vagy tartalmilag
nem felel meg a pályázati kiírás 3. és 5. pontjában foglaltaknak, valamint ha a 6. pontban
meghatározott határidőt túllépi.

11. MÉDIAPARTNEREK
A pályázat fő médiapartnere: We Love Budapest

12. A PÁLYAMŰVEK BEMUTATÁSA
A médiapartnerség keretében a TERASZ Budapest 2015 médiapartnerei közlik a díjazottak
névsorát, valamint bemutatják a pályázatokat.

13. ELÉRHETŐSÉG
BVA Városarculati Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
1052 Budapest, Városház utca 9-11.

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Főpolgármester-helyettesi Irodája és
Városépítési Főosztálya,
1052 Budapest, Városház utca 9-11.

+36 1 999 8124 / +36 1 327 1696
terasz@budapest.hu
http://www.facebook.com/teraszbudapest
www.terasz.budapest.hu

