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Szeretettel  

köszöntöm Önöket a közel 

250 éves BÁV Zrt. nevében  

Cégünket 1773-ban  

Mária Terézia alapította  
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BÁV Zrt.  

• A BÁV és jogelődje mintegy 100 éve 
foglalkozik műkereskedelemmel. 

• Évente három nagy művészeti aukció: 
tavasszal, ősszel és decemberben 

• Több kamaraaukció:  grafikai, plakát, 

apró műtárgyak stb.  
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Műkereskedelmi egységeink 

• BÁV Aukciósház V. ker. Bécsi u. 1. 
• Szent István Antikvitás  V. ker. Szent István krt. 3 
• Fény Galéria II.ker. Frankel Leó u. 13. 

 
• műtárgyak (üveg, porcelán, ezüst, csillárok) 
• antik és régi bútorok 
• szőnyegek 
• festmények, kisplasztikák, dísztárgyak 

Árukínálatunk: 
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Lakberendezési szolgáltatás 

• 2016. év elején indul, olyan lakberendezők, 
belsőépítészek bevonásával, akik elkötelezettek a régi 
és új bútorok kombinálása terén.  

• A szolgáltatás célja, hogy a megrendelő igényei 
alapján, a lakberendező és a BÁV szakértőinek 
együttműködésével olyan enteriőröket hozzanak 
létre, amik megfelelnek a legmagasabb minőségi 
kívánalmaknak. Ötvözik a műtárgyak kortalan 
eleganciáját a modern formatervezés és design 
remekeivel. 

•  A szolgáltatásban résztvevő szakemberekkel 
szerződést köt a BÁV. Ennek keretében a BÁV kiajánlja 
a lakberendezőt, kedvezményes vásárlási lehetőséget 
és jutalékot biztosít a számára. A BÁV folyamatos 
kapcsolattartással, szakértői háttérrel és 
infrastruktúrával segíti a lakberendező munkáját. 
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Közös lakberendezési Pályázat a LOSZ-al 
Stílusrandevú - Régi és modern egy térben a 

minőségi eklektika jegyében 

 
 

Célunk:  

• A nemzetközi trendeknek megfelelően, szeretnénk felhívni a figyelmet a 
régi és modern tárgyak egy térben való kombinálásának izgalmas 
lehetőségeire  

• Régi értékeink megbecsülésére, a modern, design berendezési tárgyakkal 
való együttélésük létjogosultságának erősítése.  

• Olyan példaértékű, élhető, izgalmas enteriőrök létrehozása, amely hosszú 
távon segíti a bútorok, lakberendezési tárgyak generációinak harmonikus 
együttélését.  

• A hazai lakberendezés és belsőépítészet  népszerűsítése. 
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A pályázat 

A BÁV Zrt. műkereskedelmi 
választékából  biztosított  

biztosított 3 db műtárgyból legalább  
2 db beillesztése egy modern enteriőr 

tervébe, kombinálása modern 
lakberendezési elemekkel,  
vagy új, újszerű funkcióval való 
felruházása. 
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Tálalószekrény, Kozma Lajos, 
Budapest, 1920 körül 

Karosszék, Kozma Lajos 
stílusában, Budapest, 
1930 körül 

Festmény, Pausinger 
von, Clemens (1855-

1936): Gróf Zichy Géza 
Ödönné portréja 

3D bemodellezett tárgyak 
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• A pályázók szabadon dönthetnek arról, hogy 
egy teljesen új, megálmodott enteriőrtervbe 
illesztik be a kiválasztott műtárgyakat, vagy 
bármely, már régebbi tervüket alakítják át a 
pályázati dokumentációhoz. 

• A tárgyak (bútorok) színe, kárpitmintája,  
anyagfelületei, a kép kerete és a keret színe 
szabadon változtatható. 
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• Pályázhat: lakberendező, 

belsőépítész, szakirányú 
végzettséggel rendelkező vagy 
tanulmányokat folytató hallgató. 

• Nevezési díj nincs.  

• A pályázat elbírálása anonim.  

 

Pályázati anyag: 1 maximum 3 látványtervet tartalmazhat, ezek 
mindegyikéhez egy A/4-es terjedelmű műleírást kérünk 
csatolni, ami szöveges formában ismerteti a koncepciót. 
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A pályázat díjai 

 I. díj: 150 000 Ft értékű vásárlási utalvány a BÁV műkereskedelmi üzleteibe, és 
szerződési lehetőség a BÁV Zrt. új, lakberendezési szolgáltatására,  
vagy ingyenes részvétel a BÁV Becsüs  Akadémia 2016/17 tanévében 
valamelyik OKJ becsüs tanfolyamán 300.000 Ft értékben (festmény, műtárgy, 
ékszer, bútor-szőnyeg) és szerződési lehetőség a BÁV Zrt. új, lakberendezési 
szolgáltatására. 

II. díj: 100 000 Ft értékű vásárlási utalvány a BÁV 
műkereskedelmi üzleteibe, és szerződési lehetőség a 
BÁV Zrt. új, lakberendezési szolgáltatására 

Közönségdíj: 50 000 Ft értékű vásárlási utalvány a 
BÁV műkereskedelmi üzleteibe, és szerződési 
lehetőség a BÁV Zrt. új, lakberendezési 
szolgáltatására. (A BÁV Műkereskedelem Facebook 
oldalán meghirdetett játék keretében.) 
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A pályázat eredményeinek bemutatása 

• Ugyanezen pályaművek a BÁV Zrt. központi üzleteiben / Szent 
István körút, Bécsi út) található display-en kivetítésre kerülnek. 

• A közönségdíj odaítéléséről a BÁV Műkereskedelem Facebook 
oldalán szavazás keretében kerül sor. 

• A Hadik Kávéházban a széles érdeklődő nagyközönség számára a 
lakberendezés témakörében, tartandó beszélgetős esten mutatja 
be a nyerteseket és pályaművüket 2015. december 16-án. 

• A BÁV Zrt. a nyertes és a zsűri által minősített 
pályázatokat a bav.hu és a Lakberendezők 
Országos Szövetsége honlapján teszi közzé, 
megfelelő mennyiségű és minőségű pályamű 
esetén kiállítást rendez a BÁV Apszistermében. 
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Randevúzzon velünk! 
 

Beadási határidő:  

2015.november 6. 
 

bav.hu/stilusrandevu 


