VÁROSMAJOR MEGÚJÍTÁSA
NYÍLT TÁJÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZAT

A jelen zárójelentés (Zárójelentés) a BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt. (BFK
vagy Kiíró) által kiírt, a tervpályázati eljárások szabályairól szóló 310/2015. (X.28.) Korm.
rendelet (Tervpályázati rendelet) 30. § - a szerinti, Városmajor megújítása nyílt tájépítészeti
tervpályázat (Tervpályázat) bírálóbizottsága (Bírálóbizottság) által a Tervpályázati
rendelet 25. § (3) bekezdése szerint készített zárójelentése, amely a Bírálóbizottság a
tervpályázattal kapcsolatos írásbeli összegzését tartalmazza a Kiíró számára az alábbiak
szerint.
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1. A TERVPÁLYÁZAT PONTOS CÍME, CÉLJA, TÁRGYA ÉS JELLEGE
1.1.

A Tervpályázat ajánlatkérője

BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zrt.
1027 Budapest, Horvát utca 14-26.
1.2.

A Tervpályázat lebonyolítója

CÉH Tervező, Beruházó és Fejlesztő Zrt.
1112 Budapest, Dió u. 3-5.
1.3.

A Tervpályázat jogi szakértője

dr. Sirály Katalin, ügyvéd, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Sirály és Társa Ügyvédi Iroda
1.4.

A Tervpályázat pontos címe

Városmajor megújítása nyílt tájépítészeti tervpályázat
1.5.

A Tervpályázat tárgya és helyszíne

Városmajor megújítása nyílt tájépítészeti tervpályázat, amelynek keretében megtervezésre
kerül a városmajori közpark rekonstrukciója, mely során a zöldterület megújítása mellett a
közpark közhasználat elől elzárt területei arányának csökkentése és zöldfelületének növelése
kifejezett cél.
1.6.

Tervpályázat célja

Kiíró a Tervpályázat keretében olyan modern, a kor és az élhető, fenntartható városok
szellemiségének megfelelő közpark kialakítására vonatkozóan várt tájépítészeti javaslatokat,
amely a lehető legmagasabb színvonalon képes kiszolgálni az előírt funkciókat és teljesíteni a
tervpályázati kiírásban (Kiírás) és a tervpályázati Kiírás dokumentációjában (Dokumentáció)
meghatározott értékelési szempontokat.
A Tervpályázat eredményeként kiválasztott nyertes tervezővel Kiíró tervezési szerződést kíván
kötni, a Tervpályázati Rendelet 9. § (2) bekezdése szerinti, hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatásának eredményeként.
1.7.

A tervpályázat fajtája

A Tervpályázati eljárás formája: nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó értékű tervpályázat.
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2. A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK ÜTEMEZÉSE
A Tervpályázatot a Kiíró az alábbiak szerinti ütemezésben bonyolította le:
2.1.

Pályázatok benyújtása és felbontása

A pályamunkák benyújtásának határideje:

2022. március 9. 12.00 óra

A pályamunkák bontása:

2022. március 9. 14.00 óra

2.2.

Pályázatok értékelése

A Bírálóbizottság plenáris ülése 1. nap:

2022. március 22. 8.30 óra

A Bírálóbizottság plenáris ülése 2. nap:

2022. március 23. 9.00 óra

A Pályaművek szerzőinek felfedése:

2022. március 28.

Eredményhirdetés:

2022. március 29. 10.00 óra
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3. A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLTÁSÁNAK RÖVID ISMERTETÉSE
A Tervpályázat lebonyolítására különösen az alábbi jogszabályok, illetve feltételek alapján
került sor:


Magyarország vonatkozó hatályos jogszabályai – A Közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény és a Tervpályázati eljárásokról szóló 310/2015. (X. 28.) Korm.
rendelet, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló
424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet



A Tervpályázat meghirdetésre került az Európai Unió Hivatalos Lapjában TED
2022/S 002-003831 iktatószámon megjelent hirdetménnyel, majd 2022. január 19-én,
a kérdésekre adott válaszokkal véglegesítésre került a Tervpályázat Kiírása és
Dokumentációja.

3.1.

Pályázatok értékelése

A pályaművek benyújtási határideje: 2022. március 9. 12:00 óra volt. A benyújtási időpontig
a pályaműveket teljes terjedelemben elektronikus úton, a tervpályázati honlapra kellett
feltölteni, a papír alapon benyújtandó tervlapoknak ezen időpontig be kellett érkezniük. A
tervpályázati honlap a benyújtási határidőig feltöltött pályázatokat automatikusan lezárta és
befogadta. A papír alapon benyújtott pályaművek benyújtásának időpontjaként a pályamű a
tervpályázati kiírásban meghatározott helyre történő beérkezésének időpontját kellett
tekinteni. A pályaműveket az egyedi azonosítóval ellátott címzéslap felhasználásával,
kizárólag ajánlott postai- vagy hivatalosan regisztrált futárszolgálati küldeményként kellett
benyújtani, a címzéslapon megadott címre.
A benyújtási határidőig 14 db pályamű került benyújtásra elektronikus úton és papír alapon.
A Tervpályázat bonyolítója a papír alapon beérkezett pályaműveket, a Tervpályázati rendelet
22. § (3) bekezdésének megfelelően, átvételi elismervénnyel átvette. Az elektronikusan és
papír alapon beérkezett pályaművek felbontására 2022. március 9. napján 14:00 órai
kezdettel került sor.
A Bírálóbizottság minden pályaművet határidőn belül benyújtottnak fogadott el. A felbontás
előtt a titokgazda a csomag küldeményén szereplő beadási számot leragasztotta és bírálati
kódszámra cserélte, majd a Bírálóbizottság bontáson jelenlévő tagjai ezzel a bírálati
sorszámmal látták el az adott pályamű minden egyes dokumentumát. A bírálati sorszámot
csak a titokgazda tudja beazonosítani a beadási számmal.
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A pályázatok bontása során rögzítésre került, hogy valamennyi beadott pályázat
benyújtására a titkosság megsértése nélkül került sor, mind a 14 db pályázat formailag
megfelelő és az elektronikusan benyújtott tervlapok a papír alapú tervlapokkal
megegyeznek.
A pályázatok értékelésére és bírálatára a Bírálóbizottság két plenáris ülésén, 2021. március
22. és 23. napján került sor.
A Bírálóbizottság a bontási eljárás során - a fentieknek megfelelően – megállapította, hogy
valamennyi pályamunka megfelelt a titkosság követelményének, ugyanakkor a szakértői
értékelés alapján megállapította, hogy egy pályamű megsértette a titkosság követelményét.
A Bírálóbizottság megállapította, hogy a VMTP_05 számú pályamű nem felelt meg a
titkosság követelményeknek, mivel az elektronikusan benyújtott tervlapok elektronikus
adataiból egyértelműen megállapítható volt a pályázó személye. A Bírálóbizottság a
Tervpályázati rendelet 24. § (8) bekezdés c.) pontja alapján egyhangú döntésével a
Tervpályázatból kizárta a pályaművet, tekintettel arra, hogy a pályamű sértette a
Tervpályázati rendelet 8. § -át, valamint a Dokumentáció 3.4.8 pontját.
A pályaművek értékelésének szempontjai:
Környezeti kialakítás


Tájépítészeti összhatás, városképi megjelenés;



Önálló identitás, egységes arculat;



Kialakult városkép színvonalas gazdagítása;



Egyszerű, áttekinthető megközelítés gyalogosan a közösségi közlekedés megállói
felől, valamint kerékpárral;



Belépési pontok és kaputérségek a parkhoz méltó, színvonalas kialakítása.

Tájépítészet


Tájépítészeti összhatás, magas tájépítészeti színvonal;



Zöldfelület értékvédő kezelése, megújítása;



A zöldfelület-növelésre adott javaslatok;



Színvonalas rekreációs és sport funkciók, közösségi terek;



Egyedi, innovatív és smart megoldások alkalmazása;



Könnyen azonosítható, identitást adó, egységes arculat kialakítása;



Sokrétű, ugyanakkor tisztán és könnyen értelmezhető térkapcsolatok;
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Innovatív,

fenntartható

anyaghasználat,

alacsony

környezetterheléssel

és

energiafelhasználással előállított építőanyagok alkalmazása;


Költséghatékony és egyszerű üzemeltetést támogató tájépítészeti megoldások;



Ökológiai szempontokat érvényesítő, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást
elősegítő tájépítészeti megoldások;



Innovatív technológiákat alkalmazása a park történeti értékeinek tiszteletben
tartásával;



Szakaszolás, önállóan működőképes fejlesztési ütemek.

Tervezési program és funkció


Tervezési program követelményeinek való megfelelőség:



Beépítési paraméterek és javasolt funkcionális programozás, az előírt létesítmények
elhelyezésének bemutatása (Iskolai tornaterem és nyílt használatú sportpályák)



Funkcionális kapcsolatok színvonalas megoldása;



Gyalogos és kerékpáros megoldások, belső úthálózat kialakítása;



Parkhasználók közötti konfliktusokra adott válaszok;



A városi zöldhálózatba illeszkedő zöldfelület kialakítása;



Fenntarthatóság követelményeinek érvényesülése.

Gazdasági szempontok (beruházási és üzemeltetési költségek)


Innovatív, ötletgazdag megfogalmazás mellett, takarékos költségű megoldások és
anyagok tervezése;



Gazdaságos területhasználat;



Kedvező várható fenntartási költség;



Környezetének ingatlanpiaci felértékelése;



Energia- és erőforrás-hatékony üzemeltetés és karbantartás;



Kivitelezés ár-érték aránya;



Karbonsemlegesség és a klímavédelmi szempontok figyelembevétele.
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4. A TERVPÁLYÁZAT EREDMÉNYEINEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE
A Bírálóbizottság a tervpályázat során közreműködő szakértők véleményét kikérve a
pályaműveket felbontásuk után részletesen áttanulmányozta és az értékelhető megoldások
alapján a tervpályázatot eredményesnek tartja. A különböző tájépítészeti megoldások
alapján változatos pályaművek születtek.
Az értékelés során a Bírálóbizottság célja az volt – összhangban a Kiírásban és a
Dokumentációban szereplő értékelési szempontokkal –, hogy kiválassza azt a pályaművet,
amely a Városmajor átfogó megújításának céljaira magas színvonalú, releváns válaszokat
ad.
Az értékelés során fontos szempont volt, hogy a pályaművek a kor és az élhető, fenntartható
városok

szellemiségének

megfelelő

közpark

kialakítására

vonatkozóan

érzékeny

tájépítészeti javaslatokat adjanak, amelyek a lehető legmagasabb színvonalon képesek
kiszolgálni az előírt funkciókat és értékelési szempontokat. A pályaművek elkészítése során
figyelemmel kellett lenni a fejlesztés egységes stratégiai célkitűzéseire, melyeket Kiíró az
alábbiak szerint fogalmazta meg:


A közpark zöldfelületének növelése;



A közpark tehermentesítése a gépjárműforgalom és a parkolás alól;



A meglévő zöldfelület értékmegőrző megújítása;



A közpark ökológiai viszonyainak javítása érdekében vízfelület létrehozása;



A közpark belépési pontjainak és kapuinak fejlesztése;



A 21. század tájépítészeti színvonalának megfelelő minőségű parkinfrastruktúra
és arculat kialakítása.

A Bírálóbizottság a bírálati munkáját a Szakértői Testület értékeléseinek figyelembevételével
végezte. A Szakértők Testülete az értékelési szempontok szerint munkacsoportokba
szerveződött és értékelte a pályaműveket.
A Bírálóbizottság a Szakértői Testület értékelését figyelembe véve a mezőnyt közel fele-fele
arányban osztotta erősebb, illetve gyengébb minőségű pályaművekre. Az élvonalba került
pályaműveket a Bírálóbizottság részletesebben, mélyrehatóbban megvitatta az értékelési
szempontrendszer szerint, mielőtt felállította a sorrendjét.

8

A Bírálóbizottság a pályaművek részletes megvitatása során az alábbi összegző
megállapításokat tette. A Bírálóbizottság üdvözölte és pozitívan értékelte, hogy valamennyi
beérkezett pályamű a Városmajor történeti, természeti és épített értékeit figyelembe vette,
megőrzésükre és védelmükre törekedett, a tájépítészeti koncepciók a meglévő értékekre
alapulva, azokat erősítve alakultak ki. Valamennyi pályamű tartalmazott értékelhető,
releváns, a Kiírásnak megfelelő megoldásokat, mely jól mutatja a pályaművek mögött álló
szakemberek felkészültségét és befektetett munkáját.
A pályaművek színvonala alapvetően a tájépítészeti koncepció kidolgozottságának
mélysége szerint differenciálódott. Azok a pályaművek kerültek a mezőny élvonalába,
melyek az előírt minimum követelményeket közel maximálisan teljesítették, emellett saját,
innovatív és egyedi ötleteket is bemutattak, mindezt olyan módon, hogy a tájépítészeti
koncepció erős, összetartó, mélységeiben jól kidolgozott és alátámasztott módon került
kialakításra. A tervlapok tartalma, grafikai minősége és a műszaki leírás részletessége
egyaránt befolyásolta a pályaművek értékelését, hiszen ezek színvonala nagyban
hozzájárult a pályaművek szellemiségének, koncepciójának érthetőségéhez.
A Bírálóbizottság az összes érvényes, a titkosság követelményeinek megfelelő pályaműről
szöveges értékelő összefoglalást készített, melyben kiemelte azok előnyeit, illetve
hátrányaikra is kitért.
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5. A PÁLYAMUNKÁK RÉSZLETES ÉRTÉKELÉSE

VMTP_01
A pályamű szerkezetével ötvözi a történeti és kortárs pihenőpark jelleget, megtartva a
korábbi park lineáris útrendszerét. A terv a belső mellékutakkal és a raszteres, eredeti
térszerkezet útjaival egyaránt próbál megfelelni a történeti térszerkezetnek és a használati
igényeknek, de ezzel túl magas burkolati arányt ér el. A nyugati kaputérségtől az Acsády utcáig
a gimnáziumhoz és a tornateremhez kapcsolódnak a szabadtéri sportpályák és a fiatalokat
vonzó, aktív sport és kulturális funkciók, az iskola előtt kamaszok tere. A programsort a
Látogató központtal indítja a nyugati belépési pontnál, újrahasznosítva az itt lévő védett
épületet, ugyanígy kihasználja fenntartási célra a töltés melletti kihasználatlan épületet. A
gimnázium és az új tornaterem épületéhez szervezi a szabadtéri sportfunkciókat. A szabadtéri
színpad kialakítására annak áthelyezésével tesz javaslatot, a Maros utca irányából közvetlenül
megközelíthetően. Szétválasztja a zajos funkciókkal terhelt területrészeket és a csendes
részeket, a zajosakat a Maros utca mentén helyezi el és ezzel tehermentesíti a park nagyobb
részét, amely így valódi séta- és pihenőkertként tud működni.
Az Ördög-árkot megidéző csatorna a parkon végighúzódó egységes szerkezeti elem,
finom architektonikus lezárással a templom mögötti téren, a látványnak hangsúlyt adó, kör
alakú medencébe helyezett szökőkút formájában. Külön kiemelendő, a változatos
vízarchitektúrát

szervesen kiegészítő,

kisebb-nagyobb,

„intim-hangulatú”

pihenőterek

térarányos elhelyezése. A patak egyben egy sajátos képzőművészeti alkotás, nagyon gazdag
és érdekes vízarchitektúra megoldásokkal. Kérdéses lehet, a hangsúlyos tófelület helye a BKV
üzemi épület mögötti teresedésben, noha helykijelölését indokolja mint nagy közönségvonzatú
térépítészeti elem, hogy tartalmi elemként kapcsolódjon, a gimnázium, sport, szabadidő és
kulturális létesítményekhez. Ebben a megítélésben jó térszerkezeti csomópont, felértékelve a
Városmajor északnyugati részét, ugyanakkor kelet felé haladva a parkterület lecsendesedve,
tényleges pihenőparkká alakulhat. Nem teljesen egyértelmű az új és a régi parkrész
főtengelyének kapcsolódása, a tó körüli utak kissé zavaros vezetése miatt. A tó elhelyezése
tehát szokatlan, nem a park mélypontjában van, illetve a mérete miatt kérdéses a gazdaságos
fenntarthatósága is.
Az északnyugati és délkeleti kaputérségeket nem alakítja ki hangsúlyosan. Az északdéli irányú átközlekedés azonban szervesen kialakított. A Szilágyi Erzsébet fasor irányából az
új gyalogátkelőhely és a fogaskerekű végállomáson átvezetve, két ponton, jól átgondolt
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gyalogos átvezetést ad a park belső területei felé. Ezt még kiegészíti az Acsády utcai, Nyúl
utcai, Szamos utcai belépési pontokkal.
Növényalkalmazási fejezete tartalmas, a terv figyelembe veszi az anyagválasztás és
fenntarthatóság követelményeit, az üzemeltetése jól megoldható. A csapadékvíz megtartása
költségcsökkentő, akárcsak a jól megválasztott világítási zónák. A pályamű a tervezési
program funkciókkal szemben támasztott követelményeit kielégíti. Összességében a terv
városképileg rendezett, jól üzemeltethető, összefüggő egyégeket alakít ki.
A Bírálóbizottság a pályaművet erős és koherens gondolati tartalmára való tekintettel kiemelt
megvételre javasolta.

VMTP_02
A pályamű jól pozícionált funkciókat tartalmaz, letisztult eszmei mondanivaló és
formavilág jellemzi. A park teljesen hosszán egy lineáris rendszert alakít ki kortárs tájépítészeti
elemsorral. A víz látványa és elhelyezése a keleti oldalon a terv fontos városképi eleme. A tó
formája szépen kiérlelt, elegáns rézsűvel csatlakozik a körbejárható napozórézsűhöz. A tó
környezetét tájképi érzékenységgel alakítja ki a vízen átvezető jó térszerkezeti struktúrát adó
híddal. A tó hátránya, hogy medre művi beton, illetve nagyon sekély vizű peremmel kiképzett,
amely fenntartási problémákat okoz.
A körsétány által egységgé szervezett központi napozórét, a park „szíve”,
nagyvonalúan formált. A templomnál a Maros utcai belépő pontot a terv jól megoldja,
világvárosi pihenőparkba érkezünk, ahová belépve teljes látványában feltárulkoznak a
nagyléptékű téralakítási elképzelések. A Csaba-Ignotus utca felől ugyancsak elegáns átkötést
biztosít a park irányába, erőteljes kapcsolatot biztosítva a Széll Kálmán tér felől. A két belépési
pontot egyenrangú minőségben oldja meg, a Kistemplom térkapcsolatait színvonalasan
kialakítva. A piacot a templom előteréből elhúzza, így az a Maros utcából jól megközelíthető.
A templom előtere visszafogottan elegáns, burkolata minden részletében átgondolt, a
harangtoronynak hangsúlyt adó, az alapsíkban kiemelt, padlócsatornából feltörő szökőkútsorral, a hang és a víz „égiek felé törésének” szimbólumaként.
Az Ördög-árok megidézését a park teljes hosszán, kortárs tájépítészeti elemekkel, és
érdekes megszakításokkal alakítja ki. A patak kialakításában a terep természetes
szintkülönbségeit kihasználva hoz létre zubogót, illetve enyhébb lejtésű szakaszokat. A patak
tényleges vízgyűjtő és tározó funkcióval bír, a parkon végighúzódó egyedi lineáris parki
élménysort alkotva. A vízrendszer a park nyugati kapujától bevezető sétányt kísérően a
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téralakítás linearitását erősítő vízfolyásként jelenik meg, majd klimatikus hatású, műszaki
műtárgyként, míg a fogaskerekűtől bevezető tér merevségét organikus térformájú esőkerttel
oldja fel.
Kiemelkedően jó a gimnáziumi korosztályt kiszolgáló utcai sport park (parkour pálya) a
helynek vertikális hangsúlyt adó mászó-kilátótoronnyal, és a fogaskerekű emelkedő rézsűs
hátterének zárásával. A „Majorság park” és FŐKERT telephely összevont kialakítása kiválóan
megoldott, közösségi funkciókkal és a hátsó bejáratról megközelíthető üzemeltetői
funkciókkal, benapozott helyen. A Szilágyi Erzsébet fasorról való üzemi megközelítés
problémás. Elegáns kapcsolatot alakít ki a kis hídon keresztül a parki fősétány irányából. A
Szilágyi Erzsébet fasor felőli lombkorona sétány (lábakra állított sétány) alatt, a parki sétány
hálózatába integrálódó „csúszdás” játszótér-sort hoz létre, kihasználva a rézsűs terepszintemelkedést (szakítva az elkerített gumiburkolatos játszótéri gyakorlattal). A KRESZ-parkot az
erdei játszótér részeként alakítja ki, amely jó gondolat, azonban a kör alakú megvalósítás
működőképessége erősen kérdéses.
A magas építészeti minőségű új tornaterem élő zöldtetővel, elegáns árkádsorral,
átlátható, transzparens előtérrel kapcsolódik a park területéhez. A Beethoven-szobor
környezetét interaktív, zenélő kertként újraértelmezi, az eredeti formát tiszteletben tartva,
kortárs tartalmi elemekkel (szabad elrendezésben, mikro tanuló- és zenekuckókkal). Az
oktatást szolgálóan e térrészhez érintőlegesen kapcsolódik a játékos hangulatú, emelt
sétányon végigjárható tematikus „erdőkert”. A lebontott ikercsarnok helyén gumiburkolatú,
mérsékelt zajhatású, multifunkcionális labdapályákat és szezonális jégpályát helyez el.
Kultúrtörténeti mementóként minden sétányát nevesíti helyi kötődésű személyiségekkel.
Ezekről a belépési pontnál tájékoztatást ad.
A pályamű jól megválasztott, előnyös fenntarthatóságú anyagokat használ. Figyelembe
veszi a fenntartási költséghez kapcsolódó szempontokat, illetve hatékony üzemeltetési
megoldásokat vesz számba. A zöldfelületet 1,5 ha-ral növeli, reális számítással igazolva.
A Bírálóbizottság a pályaművet egyedi, innovatív megoldásaira való tekintettel megosztott III.
díjra javasolta.

12

VMTP_03
A pályamű tájépítészeti koncepciója kevésbé átgondolt, térszervezése széteső, a
funkciók pozícionálása sok esetben nem megfelelő. A tájépítészeti megoldásai felületesek,
kevés egyedi ötletet tartalmaznak. A történeti sétányokat nem tartja meg, megoldatlan, erőtlen
útkapcsolatokat alakít ki a park kelet-nyugati tengelyében, indokolatlan iránytörésekkel,
kidolgozatlan csomópontokkal. Központi zöldfelületet alakít ki, melyben a rekreációs
funkciókat szétszórja, melyek gyalogos megközelítése bizonytalan. A pihenő-, játszó- és
sportterületek formai kialakítása esetleges. Az Ördög-árkot megjelenítő vízfolyás elhelyezése
nem erősíti a parksétányok arculatát, a park használati értékét. Mindkét tó formája esetleges,
ugyanígy a hangsúlyos K-i tavon átvezető híd tördelt vonala is. A templom nyugati oldalán lévő
virágos kert formavilága nem illeszkedik a templom homlokzati látványához.
A terv egésze vázlatszerű, kiérleletlen, a térépítészeti formái ellentmondásosak. Vitatott
a park északnyugati bejáratánál lévő, helyi egyedi védelem alatt álló épület, a jelenlegi „Fióka
Étterem” elbontására tett javaslat. Érdekes felvetés a sport-szabadidőközpont és a kapcsolódó
agóra funkciójára vonatkozó javaslat. A terv nem teremti meg a Városmajor egységes
karakterét, tájépítészetileg nem ad előremutató javaslatokat. A park meglévő belső
úthálózatán jelentősen nem változtat, a kisebb feltáró ösvények kevés száma nem illeszkedik
a használathoz. Hiányzik a főtengely-melléktengely hierarchiája. A Szilágyi Erzsébet fasor
menti rézsűt tanösvénnyel kapcsolja be az aktív használatba. A parkbelsőben kialakított főtér
mérete túl kicsi, nem adja meg a kellő hangsúlyt a funkciójának. A templom és a tó közötti ÉD-i parksáv funkciókkal túlzsúfolt. A kis botanikus kert jelentős mérete impozáns, azonban az
elhelyezése nem kellően átgondolt, nem illeszkedik megfelelően a határoló sportterületekhez.
Alapvetően a terven szereplő különböző funkciók nagyon elszórtan helyezkednek el a
parkban, nem érezni mögötte koncepciót. Kiemelendő a szabadtéri színpad helyén kialakított
tó, az ívesen vezetett, parkot körül ölelő futókör, valamint a templom mögötti reprezentatív tér
létrehozása. A fogaskerekű és gimnázium közötti területrészen az elvártakkal ellentétben
megtartja, illetve megnöveli a sportolási lehetőségeket. A szabadtéri színpad megtartása
mindkét verzió esetében szerepel. A fogaskerekű telephelynél elvárt gyalogos áttöréssel nem
foglalkozik a pályamű. Számos kötelezően meghatározott elem hiányzik a tervről, valamint a
zajvédelem esetében csak mennyiségi kimutatás szerepel.
A tervlapok grafikai minősége nem megfelelő színvonalú. A pályamű csupán két
mondat erejéig tér ki az üzemeltetésre és fenntarthatóságra. A park nyugati végében fenntartó
telepet létesít, valamint a teljes területre automata öntözőrendszer kiépítését javasolja.
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VMTP_04
A pályamű alapvetően csendes, belső világot teremt, ligetes fásítással kiegészíti a
fasorokat, amivel feloldja a történeti tengelyek közötti zöldfelületek térbeli merevségét. A
pályamű a nyugati rész integrációját szépen, organikusan, elegánsan alakítja ki. A nyugati
parkészen – megszüntetve a korábbi beépítéseket – nagyvonalú elegáns parkfelületet hoz
létre, melyben geoplasztikai igényességgel megformált térelemként, záportározót helyez el.
Ugyanakkor a domb-plasztika útját állhatja a fontos völgyi levegőáramlásnak.
A gondolati rendszert követi az magas építészeti igényességgel megfogalmazott új
tornateremhez felvezető, hosszan elnyúló rámpa és az iskola közvetlen fogadóterében a
nyugodt zöldfelületeket kísérő, mikroklímát teremtő vízfalak elhelyezése. A játszó és parki
sportterületeket a meglévő helyükön korszerűsíti, amely megoldás vitatható. Megtöri a parki
úthálózat lineáris rendszerét íves sétautakkal, ezt a formavilágot a templom mögötti tó körül is
szervesen folyatja. Az útrendszere túl sűrű, emiatt néhol kuszaságot okoz. A pályamű a
történeti úthálózat megtartásával együtt képes arra, hogy egy játékos feloldást adjon, azonban
nem ad egyértelmű, letisztult kapcsolatot a park nyugati és keleti sétányai között, hiányzik a
kapcsolati rendszergazdagság.
A Beethoven-kert zárványként marad meg a területen. A Szamos utcát virágos
zöldfelületekkel gazdagítva, sétánnyá alakítva felértékeli, ezt megismétli hasonló módon a
Temes utca átvezetésnél is. A tó nagyvonalú gesztusként jelenik meg, elegánsan kapcsolódva
a park látvány szempontjából legértékesebb sarlószerűen formált rosarium, évelők vonalához.
A tópartot rekreációs funkciók szempontjából is központi helyként alakítja ki, egy kis üveg
pavilonnal és ehhez kapcsolódó terasszal. A pályamű nem jelöl ki összefüggő pihenőteret a
park délkeleti részén. A Maros utca felől is jól kapcsolódó érkezési pontot és sétányt alakít ki,
kissé alulméretezett burkolatszélességgel. Igazodva a park gyalogos megközelítésének fő
irányához hangsúlyosabb kapcsolatként alakítja ki a Széll Kálmán téri belépési pontot. A piacot
kihozza a templom közeléből, ezzel letisztítva a templom környezetének funkcióit. A szabadtéri
színpad opcionális helyét a tervezett tó helyén jelöli ki, alternatívát kínálva a funkció számára.
Ugyanakkor a színház funkció biztosítására nem ad javaslatot a terv.
A pályamű foglalkozik a fenntartható csapadékvízgazdálkodással, burkolatokkal és a
világítással. A különböző funkciókhoz jól illeszkedő világítási hálózati rendszert javasol.
A Bírálóbizottság a pályamű letisztult és jól átgondolt megoldásai miatt a tervet dicséretben
részesíti.
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VMTP_06
A terv az intenzív funkciókat a park középső tengelye mentén koncentrálja,
csatornaszerű, töredezett partvonalú tó kialakításával. Karakterében lineáris architektonikus
parkot formál. A gimnáziumépület előterében is egy intenzív rekreációs tömböt alakít ki. A
parkon való gyors áthaladást szolgáló útrendszer célja vitatható, a parknak a lecsendesedés
helyének kellene lenni. A park karakteréből hiányzik a pihenő funkció részleteinek kialakítása,
hangulata, megtartó ereje. A tervezett park zöldfelületekben gazdag, azonban az ezt
hasznosító pihenőkertek, teresedések és azok berendezései, bútorzatai kidolgozatlanok. A
növényfelületek, facsoportok elhelyezésével nem alakít ki befogadó jellegű, az ott
tartózkodásra alkalmas, vonzó parkrészeket.
A Szamos utcát virág- és cserjefelületekkel, előnyösen sétánnyá alakítva vezeti át a
parkon. Sajnálatos, hogy a vízfelület K-i zárása nem illeszkedik megfelelően a templom
artisztikus homlokzati látványához, de ugyanígy eszköztelen a főbejárati előtér kialakítása is.
A Gimnázium környezetében nem ad értékteremtő javaslatot, az épület főbejárati előtere és a
park sétaút-hálózatának egésze is meglehetősen sivár. A terv formavilága kiérleletlen,
részlethiányos.
A tájépítészeti koncepció újszerű, ugyanakkor nem kellően kidolgozott, széteső.
Elsősorban a sport- és játszóterek rendelkeznek erős identitással a merész és élénk színvilág
miatt, de a park többi része, funkciója elvész mellettük, nem alakul ki egységes arculat. A
közösségi funkciókat nem jól pozícionálja: a park leszakadó, feltáratlan, illetve túlzsúfolt
parkrészekre oszlik, így a parkhasználat sem lesz egyenletes eloszlású. A Szilágyi Erzsébet
fasor menti rézsű pufferzónaként működik, közösségi funkciót nem kap, ezért fennáll az
alulhasználat kockázata. A nagy kiterjedésű biodiverz növényfelület ökológiailag előnyös
javaslat. A történeti parkrészen a hosszan elnyúló dísztó biztosítja az egyetlen csendesebb
közösségi tartózkodási helyet, találkozási pontot. A történeti úthálózatot jól jeleníti meg,
ugyanakkor hiányoznak a feltáró ösvények. Az iskolai tornaterem vonalától a nyugati parkrész
és kaputérség leszakad a történeti parkrésztől, zsúfolttá válik. A koncepció erőssége a jelentős
zöldfelület-növekedés.
A különböző funkciók burkolati kialakítása túlságosan domináns, hatalmas egybefüggő
színes gumiburkolatok, festett aszfaltfelületek jönnek létre. Üdvözlendő, hogy a tervezett
vízfelület a szabadtéri színpad helyén kerül kialakításra, azonban a vízfelület és a környező
burkolatok aránya nincs összhangban, illetve a tó nyugati felén történő széles átvezetés sem
indokolt. Pozitívumként említendő, hogy a fogaskerekű telephely egy részét a parkhoz

15

integrálja, valamint a telephely mellett kialakult egy gyalogos áttörés. A futókör kialakítása
megfelelő hosszúságú és vonalvezetésű, a parkot teljesen körül öleli. Egyedi megoldást jelent
a tornaterem homlokzatának élő zöldfallá alakítása.
A pályamű a kiemelt zöldfelületek tekintetében automata öntözőrendszer kiépítését
javasolja, arra hivatkozva, hogy ez csökkenti az üzemeltetési költségeket, azonban ez erősen
megkérdőjelezhető. Jó minőségű, hosszú élettartamú anyagokkal és eszközökkel kíván
hozzájárulni

a

gazdaságilag

hatékony

működtetéshez,

továbbá

különböző

smart

megoldásokat is alkalmaz. A park fenntartását takarékos és igényvezérelt módon, smart
eszközökkel

tervezi.

Az

ökológiai

fenntarthatóságra

vonatkozóan

a

megfelelő

növényalkalmazáson túl nem ad egyéb javaslatot. A közmű- és energetikai fejlesztésekről
nem esik szó a műszaki leírásban, ahogy a klímavédelmi vonatkozásokról sem.

VMTP_07
A terv a park térszerkezetét a levélerezet analógiájára teljesen átszervezi, de a történeti
fasorokat, annak növényállományát megtartja és kiegészíti, a park meglévő struktúráját
jelentősen megváltoztatva. A korábbi tengelyeket művészi igényességű, térépítészeti elemek
kísérik (alacsony ülőfalak, kapumotívumok, hidak stb.). Ezek szükségessége erősen kérdéses.
Kiemelendő a pályázatból, hogy a legnagyobb zöldfelületi növekedésre, burkolt felületek
csökkentésére ad javaslatot (bár egyéb használati funkciók hátrányára).
A park kialakítását részletesen kidolgozott vízgazdálkodási tervre építi. Az egész évi
csapadékot nem esőkertekben, hanem tározó medencében szikkasztja el, a hirtelen lezúduló
többlet csapadékot túlfolyók vezetik a záportározóként is funkcionáló tóba. Az Ördög-árkot
patak szimbolizálja, forrásból induló patakként vezeti végig a területen. Hangsúlyos eleme a
tervnek az északi részen a zöldfelületet kímélő „lombkorona sétány”, jó rálátással az alatta
kialakított biodiverz évelő- és cserjefelületekre, vízfelületre. Vitatható, hogy a kiemelt sétány
akadálya az interaktív víz- és növényfelületek közvetlen látványa élvezetének.
Kidolgozatlan az elhelyezett intenzív rekreációs terek megfelelő megközelítése
(játszótér, KRESZ park, kutyafuttató). A Szamos és Temes utcát enyhén ívelt, tájképi
vonalvezetésű utakká formálja. A park területén szórt vízáteresztő burkolatokat használ,
kivételt képez a fogadó terek térkő és a játszó területek gumiburkolata. A keleti és nyugati
belépési pontokat egyszerű műszaki megoldással alakítja ki. A fogaskerekű hídja alatt
tervezett árkádos átvezetés szépen keretezi a park főbejáratait, visszaidézve a templom
környezetét - mindenképpen kiemelendő eleme a tervnek. A piacot nem szerencsés pozícióba,
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az árkádsor mögé helyezi. A tornaterem kialakítása építészetileg igényes, attraktív zöldtető
zárással. A szabadéri színpad alternatív helyét a tófelületen jelöli, a javaslat nem életszerű.
A pályamű költséghatékony megoldást kínál a bontási törmelék és anyagok helyben
történő felhasználása által. Az üzemeltetési költségek csökkentését a smart megoldások és
az átgondolt csapadékvíz-gazdálkodás biztosítják. Számba veszi a park üzemeltetési
bevételeit is. Kiemelkedően foglalkozik a tervezési programban megfogalmazott egyes
kérdésekkel, másokat felületesebben kezel. A funkciók közül a rekreációt szolgáló, a
biodiverzitást bemutató parkrészek nagyvonalúak, ugyanakkor az aktivitást szolgáló funkciók
alultervezettek.
A Bírálóbizottság a pályamű értékes elemeinek elismeréseként a tervet megvételre javasolta.

VMTP_08
Tartalmában és formavilágában két elkülönülő parkrészt alakít ki. Az Acsády utca és a
templom között a történeti sétányt megtartó pihenőparkot, a korábbi játszó-, pihenő intenzív
rekreációs tereket pedig korszerűsítve a park közepén alakítja ki. Négyes fasorral és a sétányt
kísérő szobrokkal hangsúlyozott burkolt tengely vezet a Beethoven-kert irányába, azonban ez
a lendület a kert nyugati oldalán megtörik. A dísztér virágfelületeinek kialakítása
környezetidegen, nem kapcsolódik a napozórétet kísérő, hosszan elnyúló, elegáns
vízjátékhoz. A vízarchitektúra formájában végigkíséri a sétányt Ny-i irányba, az Ördög-árok
szimbólumaként.
A Csaba utcai mindkét belépési pont a templom előterével összhangban kiemelten jól
megoldott. A templom előterének érzékeny, architektonikus kialakítása, a Csaba utcai térség
városképi látványát felértékeli (a legjobb megoldás a pályázatok között). A nagyvonalú
téralakításban azonban a futókör zavaróan rászorul a templom Ny-i homlokzatára. Reális
javaslat az ikercsarnok helyén kialakításra kerülő öltöző és kávézó. A játszó- és pihenőtéri
funkciókat a keleti parkrész centrumába elhelyezve, vitatható a pihenőparki csendes zóna a
park legzajosabb északi karéjában. A tornaterem és a szolgáltató épület Városmajor utcai
csatlakozása építészetileg átgondolt, parki előterében jól meghatározott funkciókkal
(vendéglátás, közösségi találkozóhely, gyümölcsös kert és faiskola). A Ny-i kaputól bevezető
gyalogos sétány lineáris burkolat ornamentikája a felfűzött térsorozattal magas színvonalon
megoldott. A pályamű tájépítészeti koncepciója jól értelmezhető, a történeti hagyományokra
épít, de figyelembe veszi a mai kor igényeit. A koncepció részben átvette a történeti

17

sétányrendszert, ám a nyugati parkrészen induló gyalogos passzázs sajnos nem folytatódik a
történeti parkterületen.
Az Ördög-árok megidézésére tervezett lineáris vízjáték fűzi fel a parkrészeket, amely
szigorúan egyenes vonalvezetésű, illeszkedik a vízmedence architektonikus kialakításához. A
süllyesztett napozórét a park legmélyebb fekvésű részén található, könnyen záportározóvá
alakulhat, amely ökologikus megoldás lehet, ám a műszaki leírásban nincs rögzítve ennek
szándékossága és használati-fenntartási gondokat okozhat. A négyes fasor széles burkolt
sétánya indokolatlanul túlméretezett. A gimnázium és a fogaskerekű járműtelep között
található, a kiírásban elbontani javasolt sportpályát megtartja, a játszótér és a többi sportpálya
szintén a jelenlegi helyén marad. Új funkciókat (kutyafuttató, pumpapálya, gyümölcsös) az új
tornaterem és a fogaskerekű telephelye közé helyezi el. A műszaki leírásban nem tér ki
részletesen a fenntarthatóságra.
Anyaghasználatában és berendezéseinek tekintetében a minőség, tartósság jellemzi a
koncepciót. Növényalkalmazásnál döntően a várostűrő, hazai fajokat választja.

VMTP_09
A pályamű tájépítészeti szempontból alaposan átgondolt, figyelembe veszi a történeti
értékeket, nagy hangsúlyt fektet a természetközeli kialakításra, valamint igazodik a jelenkor
használói igényeihez. Koncepciója könnyen értelmezhető, erős, összetartó hatással bír. A
részletek aprólékosan átgondoltak. A terv figyelembe veszi a park történetiségét, az egykori
sétányrendszerből átemel, és korabeli funkciókra utaló egyedi elemekkel ad identitást az
egész koncepciónak.
A közösségi funkciókat jól pozícionálja a park területén, nincsen leszakadó, feltáratlan
parkrész. A biodiverzitás jegyében fogant virágzó parkerdőt kíván kialakítani, a történelmi
fasorok merev rendszerét megszüntetve virágzó rétek, esőkertek és vizes élőhelyek követik
egymást, változatos aljnövényzettel. A terv központi eleme a természetközeli tó és az ehhez
kapcsolódó, két ágba szervezett „esőkertek rendszere”, mely a park csapadékvizén kívül a
szomszédos épületek és burkolt felületek vizét is (megfelelő szűrést követően) összegyűjti. Az
Ördög-árok megidézését összekapcsolja az ökológiai fenntarthatósággal az esőkert-rendszer
kialakításával. A vízrendszer akár a 20-30 éves gyakoriságú intenzív esőzések befogadásra
is alkalmas. Parkon belül a különböző funkciójú terek elhelyezése a „szelíd építészetként”
megformált pavilonokkal esetleges. A belső, lágy vonalvezetésű úthálózat illeszkedik a
természethez, terepadottságokhoz és a különböző funkciókhoz. A park gyalogos közlekedési
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hálózata több ponton kérdéses. A parkba érkezőknek, sem a továbbhaladóknak nincs
elosztópont vagy fogadótér. Emiatt a tájékozódás, áttekinthetőség bizonytalan. A tó ikonikus
elemként zárja a fősétányt, de ezt nem erősítik a körülötte lévő térépítészeti elemek.
A Maros utcai és a Széll Kálmán tér felőli gyalogos bevezetés megoldatlan, nem ad
karakteres átvezetést a víz felé benyúló konzolos út irányába. A belépési pontok az előtérrel
együtt megoldatlanok. A terv helyenként megszünteti a történteti fasor menti hálózatot, de nem
alakít ki helyén karakteresen újat. Az aktív és passzív parkhasználatot egyaránt megfelelően
biztosítja. Eredeti gondolat a játékváros kialakítása, mely egyesíti a vizes játszótér, a KRESZ
park, a piknikrét és a kisgyermek játszótéri funkciókat egy egyedi kialakítású szabadtérben jól
megközelíthetően, a fősétány és a fogaskerekű között, teljesen leválasztott, nyugodt területen
elhelyezve. A fősétány és a fogaskerekű rézsűvel emelt pályája közötti sávba helyezi el az
extrém sportok pályáit, kiszolgálva az iskola ilyen irányú igényeit is. A nagy közönségvonzatú,
zajos funkcióktól tehermentesíti a pihenőparki részeket.
A nyugati kaputérségnél a hurokvágányt megtartja, de részlegesen füvesített felülettel
átépíti. A többfunkciós tornaterem kialakítása magas színvonalú, építészetileg átgondolt
munka, kialakítása zöldtetővel és szintbeni kapcsolattal tervezett a Városmajor utca felé.
Ugyanitt vitatható a kertészeti közösségi és üzemeltetői központ helykijelölése a védett
műemléki épület felhasználásával. A pavilonokat a „szelíd építészet” jegyében a meglévő
növényzet közé helyezi, de megoldása alaprajzilag kiforratlan. Kisebb hiányosságai, belső
ellentmondásai ellenére a tervezési program előírásainak jól megfelelő pályamű.
A fenntarthatóság szempontjából az egyik legjobban kidolgozott terv, noha a zöldfelület
felét kitevő biodiverz évelőágyások nagy aránya komoly kihívás a parkfenntartásban. Kiterjed
a korszerű (okos)megoldásokra, például javaslatot tesz egy honlap létrehozására, ahol
lehetőség

nyílik

a

parkkal

kapcsolatos

információk

cseréjére

a

lakosság

és

a

fenntartó/üzemeltető között. Ezen kívül digitális infopontok kialakítását is javasolja, ahol
szintén lehetőség nyílik a kapcsolatteremtésre az önkormányzat, üzemeltetők és a lakosság
között. Gondot fordít az energia- és erőforráshatékony üzemeltetés és karbantartás
biztosítására.
A Bírálóbizottság a pályaművet egyedi, innovatív megoldásaira való tekintettel megosztott III.
díjra javasolta.
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VMTP_10
A pályamű tájépítészeti koncepciója könnyen értelmezhető, döntően a park
történetiségére és természeti értékeire épít. Megőrizte a park történeti tengelyeit, melyekre
tematizáltan felfűzte a funkciókat, attrakciókat. A park keleti részén megtartja a történeti
tengelyeket, bizonytalan átvezetéssel a gimnázium és a Ny-i kaputérségbe. A keleti oldalt
architektonikusan alakítja ki nagy zöld parterekkel, ehhez jelentős irtásokkal átalakítja a park
jelenlegi fákkal borított területét. A kerti utak esetlegesen keresztezik a gyepfelületeket. A
„vízi sétány” mentén esőkert-rendszerrel segíti a klímaadaptációt. A tó alaprajzi helye
bizonytalan és mérete aránytalanul kicsi. A pihenőparkban elhelyezett terek elhelyezése és
formai kialakítása esetleges.
Erénye a tervnek a nagy összefüggő zöldfelület, de rekreációs funkciókat csak kis
területen jelöli ki. A Maros utca mellett koncentrálja a sport- és játszótéri funkciókat. A nyugati
kaputérségben kiveszi a hurokvágányt, ugyanitt a keskeny kutyafuttató nem tölti be funkcióját.
A nyugati sétaút és a gimnázium bejárata is esetleges. A futókört a parkon átvezeti, változatos
környezetben biztosít lehetőséget a kocogásra. A keleti kaput a Széll Kálmán tér irányából
hangsúlyosan alakítja ki, a piac áthelyezése szintén jó megoldás. Nincs az érkező gyalogos
forgalmat megfelelően elosztó tér a templom mögött. A szabadtéri színpadot e
tervváltozatában a jelenlegi helyén megtartja. A park nyugati része kissé eseménytelen,
előnye a nagy összefüggő gyepes-ligetes tér.
A koncepció kézenfekvő megoldásokkal kevésbé látványos, de jól használható parkot
alakít ki. A pályamű alapvetően nem tartalmaz sajátságos tájépítészeti elemeket, nem teremt
innovatív, kreatív környezetet. A tervezési programban megjelölt kötelező feladatokra
válaszokat ad, azonban a minimum mennyiségek közül néhányat nem teljesített. A
kutyafuttató mérete nem éri el a meghatározott minimumot, illetve kettő helyett csak egy
multifunkciós sportpályát alakított ki. A koncepció valamennyi használói korosztály igényeit
kielégíti, az aktív és passzív parkhasználatot egyaránt megfelelően biztosítja.
A műszaki leírásból nem derül ki részletesen az üzemeltetési koncepció. Foglalkozott
az ökológiai fenntarthatósággal, esőkert-rendszerrel, illetve az adottságoknak megfelelő
növényválasztással segíti a klímaadaptációt. Reális hosszútávú javaslatot ad a lombkorona
átalakítására. A műszaki leírás részletes ugyan, de nem tartalmazza a fenntarthatóság
témáját, és az üzemeltetési kérdéseket sem érinti. A beadott számítási táblázat tervezői
költségbecslése nem tartalmaz anyagárakat, így a beruházási költség sem került pontos
kiszámításra.
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VMTP_11
A pályamű kiemelkedő erénye, hogy úgy kíván természetközeli élményt nyújtani, hogy
figyelembe veszi a történeti értékeket, valamint kielégíti a jelenkor használati igényeit is. A
tervezési programban megfogalmazott irányelveknek fegyelmezetten megfelelő munka.
Könnyen értelmezhető, erős tájépítészeti koncepció, mely egyedi, innovatív elemekkel
gazdagított. A koncepció valamennyi használói korosztály igényeit kielégíti, az aktív és passzív
parkhasználatot egyaránt megfelelően biztosítja.
A terv új tájképi ihletésű zöldfelületet és úthálózatot alakít ki, a két, fasorokkal
szegélyezett történeti sétány megőrzésével. A Szamos és Temes utcai észak-déli gyalogos
kapcsolatokat ehhez illeszkedően, íves sétányként vezeti át a parkon, érintve keleten a tavat,
nyugaton a nagy, összevont játszóteret, középen a napozórét nyugalmát megőrizve. A park
hangsúlyos eleme egy két részre osztott, szabdalt vonalvezetésű tó, mely karakterében elüt a
tájképi park jellegétől. A partját kísérő stégrendszerrel és „pihenőzugokkal” közvetlen vízközeli
rekreációs tereket biztosít. A tó formája indokolatlanul töredezett, bizonytalan, de ezt
ellensúlyozza a park keleti részén átvezető, igényes növénykiültetéssel kísért íves sétány
látványa. A történeti úthálózatra utal a két hosszanti főtengellyel, melyek egyenességét oldja
a feltáró, meanderező sétányokkal, melyek lendületesen átszelik az egész parkot, egységet
és átjárhatóságot teremtve. Az intenzív használati funkciókat a park belsejében kialakított
pihenőpark köré szervezi. A közösségi funkciókat jól pozícionálja a park területén, nincsen
feltáratlan parkrész. Elegáns kialakítású a park szívében a tágas rét és tó együttese. Kitűnően
helyezi el a nagyméretű erdei játszóteret.
A Városmajor jelenleg leszakadó nyugati részét jól integrálja a parkba, funkcionálisan
és koncepcionálisan összhangban van a történeti parkrésszel. A két történeti sétányt az
egykori Räde-féle koncepciót megidéző kereszttengellyel kapcsolja össze, vendéglátó funkciót
betöltő, könnyed szerkezetű pavilonnal kiegészítve. Ezzel összhangban, a történeti sétány
tengelyében a Beethoven-szobor környezeti kialakítása is utal a Räde-féle park formavilágára.
A tér kapcsolódása a nyugati irányba vezető íves úthálózathoz azonban esetleges. A parkban
kialakított tó és napozórét, valamint a Szilágyi Erzsébet fasorig felvezető rézsűs felületen
elhelyezett botanikus és télkert a csendes pihenésre, közparki funkciókra biztosít összefüggő
pihenőparki területet.
A

fogaskerekű

területéhez

érintőlegesen

csatlakozva

helyezi

el

a

nagy

közönségvonzatú, zajos sportpályákat és az extrém sport területeket. A merev, épített pályák
fellazulnak a nyugati irányba a kerítés íves öblözetében ötletesen kialakított egyedi mászófal
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és pumpa pálya együttesével. A park északnyugati új feltárására elegáns, kortárs megoldást
javasol a terv, a tölcséresen felszélesedő gyalogos megközelítés hívogató gesztussal fogadja
a parkba érkezőket. A villamosfordulót a terv megtartja, de a pálya nagy részét füvesítve,
szervesen kapcsolja az előkert zöldfelületéhez. Az új tornaterem szintben a Városmajor
utcához kapcsolódik, tetőszintjén is sportpályát elhelyezve. A Daun-épület éttermi funkciója jó,
de a bővítményi részben a parkfenntartó üzem rendeltetésében nem illeszkedik.
A park Maros utcai és Széll Kálmán tér felőli belépési pontjai különösebb formai játék
nélkül, racionálisan kialakítottak. A piac helye indokolatlanul a harangtornyot összekötő
árkádok alá szorult. A szabadtéri színpad áthelyezésére érdekes alternatívát javasol a terv, a
jó műszaki állapotú ikercsarnokot felhasználva, árkádos nyitással a parkterület felé. Ennek
megvalósíthatósága azonban kétséges. Az ikercsarnok lebontása esetén, kosárlabdapályát
és közösségi kertet helyez a területre. Kritika érte a történeti és integrált parkterület közötti
kapcsolat formai bizonytalanságát. Összegezve, a tervben a történeti gyalogos tengelyek
mellett, tájképi megformálás kettőssége érzékelhető, de ezek harmonikus illeszkedése nem
töri meg az összhatást.
A pályamű jól integrálja a tervezési feladatba a fenntarthatóság, az energia- és
vízgazdálkodás és az üzemeltetés szempontjait a magasabb szintű látogatói élmény
biztosításához. Több ökologikus megoldást is tartalmaz a terv: vízáteresztő burkolatok,
csapadékvíz helyben tartása és felhasználása, esőkertek, ökológiai tematikus kertek, amelyek
mind hozzájárulnak a fenntartási költségek csökkentéséhez. Okos megoldások alkalmazása
szintén a terv részét képezik: napelem rendszerek, térfigyelő rendszer kiépítése, interaktív
információs táblák, parki energiahasználat visszajelzése. A koncepció figyelembe veszi
továbbá a takarékos költségű megoldások és anyagok választását, a gazdaságos
területhasználatot, az alternatív energiaforrások használatát (napenergia, csapadékvíz
gyűjtése), valamint a klímavédelmi szempontokat is. A beadott tervezői költségbecslés és
indikatív árajánlat a mezőnyben kiemelkedően magas tervezési és megvalósítási költségekkel
számol, ezt a Bírálóbizottság figyelembe vette.
A zsűri a pályázat vitathatatlan erényeinek elismeréseként a tervet II. díjra javasolta.
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VMTP_12
A pályamű alapvetően nem tartalmaz karakteres tájépítészeti megoldásokat, nem
teremt innovatív környezetet. A történeti tengelyek figyelembevételével formálja a parkot,
azonban a fő átközlekedési irányok (főként a hosszirányú) nem megfelelően átgondoltak. A
nyugati sétánynak nincs közvetlen átvezetése a tornaterem előtti nagy befogadóképességű
rendezvénytérrel és a Ny-i kaputérséggel. A keleti fogadópont és templom előterének formai
kialakítása elhibázott. Az iskola és a tornaterem előtere túlméretezett.
A Räde-tervet kereszttengelyes parkrésszel idézi meg, de a térzárások formai
kialakítása túlzó.

A koncentrikus ülősorral határolt szabadtéri színpad túlhangsúlyos

térépítészeti elem, a színház funkcióját vitathatóan helyettesítve. A nagyméretű vízfelület
helye elhibázott, beszorítva a Maros utcai sávba. A játszóterek burkolati térarányai túlzóak,
hiányzik a formai összhang. A futópálya kialakítása hibás. A park fő sétánya a fogaskerekű
telephely áttörésénél megszakad, megtörik. A gyalogos felüljáró teljesen indokolatlan,
szükségtelen épített elem, erős vizuális elemként jelentősen, a zöldítés ellenére is negatívan
befolyásolja a tájképet. A park nyugati része kiforratlan, felületesen kidolgozott. A két történeti
sétány elnevezése sajnálatos módon hibás (Árkay Aladár vagy Árkay Bertalan).
Az Ördög-árkot megidéző vízarchitektúra, valamint a tematikus parkrész nem jelenik
meg egyértelműen a terven, csupán a leírásban szerepel néhány mondat erejéig. A tó a Maros
utcai lakóépületek és a sportpályák között került kialakításra, arra hivatkozva, hogy ha még
sem kerülne ki a szabadtéri színpad a parkból, akkor ne maradjon ki az egyik fő attrakció. A
tervezési feladat azonban meghatározta, hogy a szabadtéri színpad nélkül kell a parkot
megtervezni, így a tó elhelyezése nem indokolt. Az önmagába visszaforduló futópálya
kialakítása a használat szempontjából nem szerencsés, illetve kérdéses, hogy a mennyiségi
kimutatásban szereplő 1828 méter helyesen szerepel-e, hiszen a futópálya ennél kisebbnek
hat a terven. A látványtervek hatalmas, egybefüggő burkolt felületeket ábrázolnak, amelyek
nem túl szerencsések.
A műszaki leírás meglehetősen szűkszavúan ismerteti a fenntartás / üzemeltetés
koncepcióját. Ebben az általános elvek (mikroklíma figyelembevétele, útvonalvezetés, öntöző
hálózat stb.) közül kerül néhány felsorolásra. A koncepcióból hiányoznak az ökológiai
fenntarthatóságot elősegítő elemek. A növényalkalmazásra nem tér ki részletesen, így a
biodiverzitás biztosítása is kérdéses. Az üzemeltetésről is keveset tudhatunk meg a műszaki
leírásból.
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VMTP_13
A koncepció a tájképi elemekre, az ökologikus rendszerekre épít. A változatos
növényalkalmazású tematikus kertrészek a csendesebb parkrészeket is érdekessé teszik,
attrakciót nyújtanak. A park természetközeliségét erősítik a biotóp mix felületek, az ökologikus
évelőágyak, a sásgyep és az erdei aljnövényzet alkalmazása.
A kelet-nyugati kaputérségeket összekapcsoló térstruktúra térszerkezeti szempontból
tiszta megoldást, konzekvens formavilág kialakításával. A kelet-nyugati tengely határozott
kialakítású, de ugyanakkor nincs túlhangsúlyozva, húrként befeszül a két fogadópont közé. A
park egy nyugodt pihenőpark karaterét adja, döntően a csendes rekreáció terei dominálnak. A
gimnázium előterét felértékelő sétányt alakít ki zöld köztéri és kamaszok számára érdekes
funkciókkal, hátterében egy zöldfallal. A BKV végállomás térségében meghagyja a fogas felőli
bejáratot, egy további gyalogos és kerékpáros bevezetést is létesít, illeszkedve az intézményi
funkcióhoz, a gimnázium jobb megközelíthetőségét is biztosítva.
Az intenzív rekreációs és sport funkciókat a fő gyalogos tengely és a Maros utca közötti
sávba szervezi, ezzel a csendes, pihenő közparki funkciók számára szabadon hagyja a
parkterület északi és középső részét. A sportterületen azonban a sportpályák száma túlzó, a
pályák a főtengelyre túlságosan ráfeszülnek. A déli, funkcióintenzív sávban létesülő tankert
ötletes megoldás, ami jól kapcsolódik a szomszédos általános iskolához és a játszótérhez. Az
emelt pallóösvény és mászóhálók révén az környezeti szemléletformálás mellett játékra is
alkalmas szabadtér.
Tematikus kertként parki „Ferde tengelyt” létesít a parki úthálózathoz illeszkedve az
Acsády utcai és a Nyúl utcai belépőpontok között. Az új tengely biodiverz évelőágyásokkal
kísért. Az Ördög-árkot vízarchitektúra kialakításával idézi meg, mely a parkon végigfolyva,
vonalas esőkerttel kísérve egy patkó alakú tóvá szélesedik. A park északi része a pihenés
helye, ahol botanikus (gyűjteményes) kertet alakít ki a finoman vezetett út mentén. Érzékeny
iránytörésekkel alakítja ki a kert útvonalait. A Szilágyi Erzsébet fasor felől áttört zajvédő fallal
csökkenti a terület zajterhelését. A park központi tengelyén létesített nagyrétet elegánsan,
szekunder úthálózattal ölelten alakítja ki. A Szamos utca a tervben nem átvezető sétány,
hanem ebbe az összefüggő gyepfelületbe érkező út (melyen azonban át lehet haladni).
Ugyancsak ebbe a központi zöldfelületbe érkezik a Széll Kálmán tér irányából a tavat hídon
keresztező megközelítési tengely.
A tó szabályos, tereprézsűvel kapcsolódik a köré szervezett sétányhoz, térépítészeti
hangsúlyt adva plébániatemplomnak. A kapcsolat érzékenységét jellemző megoldás a
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templom hátsó homlokzatán lévő üvegablak, melyet az axisként folytatva virágágyással idézi
meg a terv. A pályamű foglalkozik a templom díszkivilágításával. A piac áthelyezése kedvező,
diszkréten, lakó területről jól megközelíthetően alakítja ki a templom környezetétől távolabb. A
kutyafuttatót jól megközelíthető helyen, de a pihenőparki résztől távolabb alakítja ki.
Kimagaslóan értékes és részletes a növényalkalmazási javaslata. Nagyon jó a parki
burkolathasználatra

vonatkozó

javaslat.

A

gyalogos

burkolatokat

visszafogottan,

ökologikusan, szerepüket nem túlértékelve használja. Anyaghasználatával differenciálja a
parki úthálózatot. Terméskő (nemes kő) burkolat a templom előterében és a nyugati
fogadótéren jelenik meg. A park főtengelyében és a nagyrét térségében stabilizált kőburkolatot
használ, mely vízáteresztő, de jól járható. A kisebb sétautaknál műgyantás stabilizált
burkolatot használ, míg a meredek rézsűknél sepert látszóbeton burkolatot. A csendes részt a
növényráccsal is erősíti. A terv javaslatot tartalmaz a burkolatfenntartás, öntözés-zónásítás
feladatain túl a kutyás parkhasználat zónásítására is, kijelölve az integrált használatú, pórázon
vezetett kutyával látogatható és a kutyával nem látogatható területeket. A szegregált
kutyafuttatóval szemben ez a megoldás ad valódi élményparki lehetőséget a kutyával a
területre érkező látogatók számára, a felelős városi kutyatartás normáinak betartásával.
A terv a tervezési programban foglaltaknak megfelelő, a különböző használói csoportok
igényeit a lehetséges konfliktusforrásokat kerülve elégíti ki. Kritika érte, hogy a városi
kerékpárút egy szakaszát a fogaskerekű végállomásnál indulva átvezeti a parkon a Maros
utcai végponthoz, illetve a Maros utcai zöld tengellyel való kapcsolat megoldatlansága, melyek
felülvizsgálandók.
Összességében jól integrálja a tervezésbe a fenntarthatóság és a gazdaságos
üzemeltetés szempontjait. Részletesen bemutatja a zöldfelületek, a tervezett tó üzemeltetését,
a csapadékvízzel történő gazdálkodást és az öntözés rendszerét. Foglalkozik a zöldhulladék
kezelésével, és a fenntarthatóságot, biodiverz felületek kialakításával is ütemezhetővé teszi.
A Bírálóbizottság a pályaművet erős és koherens gondolati tartalmára való tekintettel I. díjra
javasolta.
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VMTP_14
A pályamű tájépítészeti koncepciója erősen épít a park történeti tengelyeire. A terület
fő attrakciója a kelet-nyugati tengely közötti nagyformátumú virágos sétány. Lineáris,
architektonikus szerkezetet alakít ki, középső, belső összefüggő zöldfelülettel. A sport, játék
funkciókat a Maros utca menti sávba helyezi, ezzel tehermentesítve a park zöldfelületeit. Az
észak-déli átvezetéseket szűkíti, gyalogos sétaútként alakítja ki. A terv merevségét a
növényfelületek organikus kontúrjával, valamint a tó formai kialakításával oldja.
A gyalogút tengelyével, de attól „elhúzva” vezetett természetes szikkasztó árokkal jelzi
az Ördög-árkot, kizárólag átvezető pallókkal, épített vízarchitektúra elemek nélkül. Ezzel
összhangban, a tavat tájképi jellegű rézsűkkel, napozóréttel határolja, kerülve az épített
leülőhelyeket, padokat, burkolatokat, a vízparti látvány zavarása nélkül.
A keleti belépési pont nagyvonalú, közvetlen átvezetéssel mind a Széll Kálmán tér,
mind a Maros utca irányába, és építészetileg átgondolt burkolattal átépítve a templom előterét.
A Ny-i belépési pont előremutató, korszerű megújítására nem tesz javaslatot. A templom
nyugati homlokzatát architektonikus díszmedencével hangsúlyozza, kiemelve az ólomüveg
ablak látványát. Hiányosság, hogy a templom fogadóterétől nincs gyalogút kapcsolat a Szilágyi
Erzsébet fasor irányába. A térberendezési tárgyak elhelyezése átgondolatlan, mechanikus,
nélkülözi az egyediséget, néhol már túlzó és zavaró. Sajnálatos, hogy a futókat a futókör
kialakításával kizárja a park élményéből. A déli sport- és játékzóna kialakításának nincs egyedi
arculata, hosszan elnyúló monoton burkolattal kialakított.
Az új tornaterem és rendezvénytér lépcsős tetőszinti kialakítása lehetőséget kínál a
színházi rendezvények befogadására, melynek gazdasági kiszolgálása a földszinten
biztosított. Előnyös a gimnázium épület, a tornaterem és kulturális központ közvetlen alaprajzi
és térkapcsolata. A gimnázium előterében sem rekreációs, sem zöldfelületi szempontból nem
ad egyedi javaslatokat. Az aktív sport- és játszófunkciókat a Maros utca mentén helyezi el,
mely konfliktusokat okozhat az itt lakókkal. A sportpályákát a nyugati parkrészen helyezi el az
aktív terület folytatásaként. A játszó- és sportfunkciók ezáltal nem oszlanak el a park területén,
hanem egy széles, hangsúlyos folyosóként húzódnak végig a parkon, szinte összefüggő
burkolt felületet alkotva. Ezáltal az aktív parkhasználat is szélsőségesen eltolódik a park ezen
részére. Ezzel szemben a park belseje és a Szilágyi Erzsébet fasor menti rézsű csendes,
passzív parkhasználatot biztosít, így használat szempontjából polarizált a park. A tornaterem
mellett kialakított rendezvénytér önmagában indokolatlanul nagy, az összefüggő burkolt felület
hősziget. A merengő kert attraktív elem, de igazodnia kell a közbiztonság feltételeihez is. A
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tematikus parkrész elhelyezkedése kérdéses, hiszen a park központi helyét foglalja el. Nem
megfelelő a helykiválasztása a sakkasztaloknak sem, hiszen ezek a sportkert közepén
kerültek elhelyezésre, ahelyett, hogy a park egy nyugodtabb részén lennének kialakítva.
A műszaki leírás „szárazságát” nem ellensúlyozza a benne foglalt tartalom általános
jellege, és a jól sikerült illusztrációk sem. A fenntarthatóság bemutatása is féloldalasra sikerült:
a vízfelület kialakítása, vízutánpótlásának alternatívái két oldalon kerültek leírásra, de egyéb
fenntarthatósági szempontok nem szerepelnek az anyagban.
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6. A DÍJAZOTT PÁLYAMŰVEK RANGSOROLÁSA
Az 5. fejezetben ismertetett értékelések alapján a Bírálóbizottság az alábbi sorrendet állítja fel
a pályaművek között:
I. díjban részesül:

a VMTP_13 bírálati számú pályamű,

II. díjban részesül:

a VMTP_11 bírálati számú pályamű,

III. díjban részesül megosztva:

a VMTP_02 bírálati számú pályamű,

III. díjban részesül megosztva:

a VMTP_09 bírálati számú pályamű.

A Bírálóbizottság továbbá úgy döntött, hogy az alábbi pályaműveket a tervpályázati rendelet
7. §-a szerint megvételben részesíti:
Kiemelt megvételben részesül:

a VMTP_01 bírálati számú pályamű,

Megvételben részesül:

a VMTP_07 bírálati számú pályamű.

A Bírálóbizottság továbbá dicséretben részesítette a VMTP_04 bírálati számú pályaművet,
mely pénzbeli díjazással és a pályamű felhasználási jogainak megszerzésével nem jár.
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7. A DÍJAK ÉS MEGVÉTELEK ELOSZTÁSA
A Bírálóbizottság a díjazottak részére kifizetendő összegeket az alábbiak szerint állapította
meg:
I. díj:

bruttó 17.000.000,- Ft

II. díj:

bruttó 15.000.000,- Ft

III. díj:

bruttó 13.000.000,- Ft

III. díj:

bruttó 13.000.000,- Ft

A Bírálóbizottság a megvételben részesített pályaművek részére fizetendő megvételi
összegeket az alábbiak szerint állapította meg:
Kiemelt megvétel:

bruttó 9.000.000,- Ft

Megvétel:

bruttó 6.000.000,- Ft

A Bírálóbizottság továbbá dicséretben részesítette a VMTP_04 bírálati számú pályaművet,
mely nem jár pénzbeli díjazással.
A díjak bruttó összegek, melyek áfa-t és minden egyéb fizetendő adót tartalmazzák és
adóköteles bevételek. Külföldi díjazott vagy megvételben részesített vagy különdíjas pályázó
estén az áfa a díjazott vagy megvételben részesített vagy különdíjas pályázó részére nem
kerül kifizetésre, annak összegét a Kiíró közvetlen módon fizeti be a magyar adóhatósághoz,
így mellőzhető a külföldi partner bejelentkezése áfa alanyként a magyar hatóságoknál, ő a
számláját a nettó összegről jogosult kiállítani.
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8. A TERVPÁLYÁZAT HASZNOSÍTÁSÁNAK MÓDJÁRA ÉS LEHETŐSÉGEIRE TETT
AJÁNLÁSOK
A Bírálóbizottság a Tervpályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja és
megállapítja, hogy a Tervpályázaton első helyet elért pályamű alkalmas arra, hogy annak
alapján a pályázó tervezői szolgáltatás megrendelésére vonatkozó hirdetmény közzététele
nélkül lefolytatandó tárgyalásos közbeszerzési eljárásban ajánlattételre felhívásra kerüljön. A
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás szabályai szerint a közbeszerzési eljárás megindítható,
a dokumentációban meghatározott vállalási feltételekkel a tervezői szolgáltatás szerződése
megköthető, a Bírálóbizottság alábbi ajánlása szerint.
A Bírálóbizottság – a Tervpályázati rendelet 25. § (3) k.) pontja és 26. § (2) bekezdése alapján
kizárólag az I. díjban részesített pályamű tervezőjét javasolja a tervpályázatot követő
közbeszerzési eljárásban ajánlattételre történő felhívásra.
A Bírálóbizottság a nyertes pályamű továbbtervezése kapcsán az alábbi ajánlásokat
fogalmazta meg:


Javasolja a parkba bevezetett, hálózati jelentőségű kerékpárút áthelyezését a parkon
kívülre.



Kéri annak vizsgálatát, mi módon lehetne magasabb színvonalon megoldani a ferde
tengely Maros utcai csatlakozását.



A budai parktengely pozíciójának függvényében kéri a Maros utca–Csaba utca
csomópont elérésének, megközelítésének újból vizsgálatát.



Kéri a fogaskerekű alatti kapuzat lehetőség szerinti szélesítésének és átláthatóbb
formában való megvalósításának vizsgálatát.



Kéri a tervezőt, hogy a díjazott és megvételben részesült pályaművek megoldásainak
vizsgálata alapján tegyen javaslatot a tervpályázatban szereplő futókörhöz képest
egy hosszabb vonalvezetésű futókör kialakítására.



Kéri a tervezőt, vizsgálja meg a sportpályák fő sétánytól, tengelytől való távolabbra
helyezésének lehetőségét.



Kéri annak vizsgálatát, hogy a gimnázium előtti szabadtéri sportelemek a sétánytól a
vágányok irányába elmozdíthatók-e.



Kéri a tervezőt, hogy a biztonságérzet növelése érdekében a növényállomány
meghatározása, kiválasztása során törekedjen átlátható parkfelület megteremtésére.
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Kéri az ívelt fasor gondolatának felülvizsgálatát és helyette facsoportok telepítése
lehetőségének vizsgálatát.



Kéri a tervezőt, a továbbtervezés során lehetőség szerint törekedjen magyar
nemesítésű dísznövények használatára.



Kéri a Beethoven-szobor elhelyezése és környezete kérdésének vizsgálatát a
továbbtervezés során.



Kéri a tervezőt, tegyen javaslatot az „Emlékkő” elnevezésű emlékmű megfelelő
elhelyezésére.



Szükségesnek látja vizsgálni a teniszpályák számának további csökkentési
lehetőségét.



Az ikercsarnok tekintetében javasolja a tervező számára ennek az építészetileg
jelentős héjszerkezetnek a parkba integrált módon való megtartásának vizsgálatát.



A továbbtervezés során kéri a Green City irányelvek lehetőségek szerinti
figyelembevételét.



Felhívja a figyelmet, hogy az üzemeltetés és a közterület felügyelet létesítményeit
lehetőség szerint összevontan, egy helyen érdemes elhelyezni, valamint kéri a
tervezőt, a továbbtervezés során térjen ki a közbiztonság biztosításának, valamint a
sétányok és parkrészek közvilágításának lehetőségeire.



Kéri a fogaskerekű fejlesztési terveinek, üzemi szükségleteinek és a parkfejlesztés
szempontjainak összehangolását a továbbtervezés során.

Általános megállapítások:


A Bírálóbizottság támogatja a tervpályázati kiírás és dokumentáció szerinti
forgalomcsillapítási javaslatot, irányokat, terveket.



A Bírálóbizottság megítélése szerint a Pályaművek bebizonyították, hogy a
Szabadtéri Színpad a parkban kedvező módon nem tartható meg.



Szükségesnek látja, hogy a tornaterem gépjárművel történő megközelítése és
parkolásának biztosítása a Városmajor utca felől nyerjen megoldást.

A Bírálóbizottság felhívja a Kiírót, hogy a tervpályázati rendelet 27. § (4) bekezdése szerint a
díjazott és a megvételben részesült pályaművek tekintetében a felhasználási jogok
átruházására vonatkozó szerződéseket kösse meg.
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Végezetül a Bírálóbizottság felhívja a Kiíró figyelmét, hogy a jelen zárójelentés – mint a
szakmai bírálatokat rögzítő dokumentum – elkészítésekor a benyújtott pályaművek alkotóinak
adatait a titokgazda még nem ismertette. Amennyiben a Tervpályázati rendelet szerinti kizáró
ok az első díjazott pályamű szerzőjének kiléte után merül fel, Ajánlatkérő a második díjas
tervezővel kezdje meg a tárgyalást a tervpályázati rendelet 25. § (5) és (6) bekezdései alapján.
A Bírálóbizottsági tagok a Bírálóbizottság és Szakértők Munkarendjének I.19. pontja alapján a
jelen zárójelentéshez hozzájárulásukat visszakereshető és azonosítható elektronikus úton
adták meg.
A Bírálóbizottság tagjai:
Dr. Fürjes Balázs (Budapest és a főváros agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár), elnök
Dr. Jámbor Imre (Mőcsényi-díjas tájépítész), társelnök
Vitézy Dávid (BFK vezérigazgató)
Barcza Dániel DLA (MOME, stratégiai és kutatási rektorhelyettes)
Dr. Szentkirályi Alexandra (kormányszóvivő)
Dr. Schneller Domonkos (ME Budapest és a főváros agglomeráció fejlesztésének
végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár)
Erő Zoltán (Budapest Főváros főépítész, műemléki szakértő)
Bardóczi Sándor (Budapest Főváros főtájépítész)
Hapszné Tarcsafalvi Eszter (Budapest XII. kerület főépítész)
Nagy Dénes (BFK Zöldfejlesztés)
Tóth Csaba (BFK Magasépítés)
Dr. M. Szilágyi Kinga (MÉK delegált, tájépítész)
Lukács Zoltán (Magyar Faápolók Egyesülete)
Baraczka Katalin (kertészmérnök)
Dr. Orlóci László (Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetének elnöke)
Puskás-Dallos Péter (Woodapest Egyesület elnöke)
Unger Zsuzsanna (Városmajori Parkbarátok Egyesülete)
Rab Judit (BFK Városépítészet) (póttag)
Molnár Beáta (BFK Zöldfejlesztés) (póttag)

32

Mellékletek:
1. számú melléklet: A Tervpályázat során a pályaművek azonosítására használt beadási,
illetve pályázati számok listája.
2. számú melléklet: Nyilatkozat a Városmajor felújítása c. tervpályázat Bírálóbizottsági tagjai,
Erő Zoltán és Bardóczi Sándor részéről (2022.03.23.)
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1. sz. melléklet
A Tervpályázat során a pályaművek azonosítására használt beadási, illetve pályázati
számok listája
PÁLYÁZATI
KÓD

PÁLYÁZATI
BEADÁSI
SZÁM

VMTP_01 BESZ_099005

VMTP_02 BESZ_133523

VMTP_03 BESZ_879926

VMTP_04 BESZ_750595

VMTP_05

-

VMTP_06 BESZ_452507

HELYEZÉS
VAGY
MEGVÉTEL

PÁLYÁZÓ

RÉSZTVEVŐ
TERVEZŐ,
SZAKÉRTŐ

KIEMELT
MEGVÉTEL

S73 TÁJÉPÍTÉSZ
TERVEZŐ IRODA
KFT.

ÓBUDA ÉPÍTÉSZ
STÚDIÓ KFT.

OBJEKT
TÁJÉPÍTÉSZ IRODA
KFT.

GEUM
MŰTEREM KFT.
ARCHI-KON
KFT.
KÖZLEKEDÉS
KFT.

BEÖTHY ÉS KISS
ÉPÍTÉSZTERVEZŐ
ÉS GEODÉTA
MÉRNÖKIRODA
KFT.

DR. KISS
ANTALLNÉ
BEÖTHY MÁRIA
KRISTÓK
ATTILA
NEMES ZOLTÁN
DOBOS IVETT
KATALIN
DR. LOVASNÉ
ZELENKA
MÁRTA
RHORER ÁDÁM

DICSÉRET

ATELIER P7
TÁJÉPÍTÉSZ KFT.

BOGNÁR
EMESE EMILIA
KAPOSI NÓRA
KARÁDI
KATALIN
LÉNÁRT
ESZTER
VARGA TIBOR

-

NEM JÁRULT
HOZZÁ A
NYILVÁNOSSÁGHOZ

-

-

S-TÉR SÁNDOR
KERTÉPÍTÉSZET
TERVEZŐ, ÉPÍTŐ ÉS
KERESKEDELMI
KFT.

-

MEGOSZTOTT
III.

-
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VMTP_07 BESZ_583656

MEGVÉTEL

HULEJ MIKLÓS
LAJOS
B. TÓTH DÁNIEL
TOT KRISTÓF
BEDROSSIAN ÁDÁM
KRISZTIÁN
GAZDAG-IVÁNYI
KINGA ANNA
ORBÁN CSENGE
DOROTTYA
DORMÁN MIKLÓS
TORBÁGYI ÖRS

VMTP_08 BESZ_891215

-

4D TÁJÉPÍTÉSZ
IRODA BT.

-

VMTP_09 BESZ_062280

MEGOSZTOTT
III.

LÉPTÉK-TERV KFT.

HELLO WOOD
ZRT.

VMTP_10 BESZ_404773

-

PARK TERV STÚDIÓ
KFT.

HAGER
PARTNER AG.
PARAGRAM
STÚDIÓ KFT.

VMTP_11 BESZ_463088

II.

GARTEN STÚDIÓ
KFT.

-

VMTP_12 BESZ_443406

-

KASIB MÉRNÖKI
MANAGER IRODA
KFT.

-

VMTP_13 BESZ_991597

I.

OPENSPACE KFT.
ÉS DEICHLER
JAKAB ÉPÍTÉSZ
STÚDIÓ KFT.

-

VMTP_14 BESZ_763718

-

AU. ROOM ÉPÍTÉSZ
MŰHELY KFT.

-
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2. sz. melléklet

Nyilatkozat
a Városmajor felújítása c. tervpályázat
Bírálóbizottsági tagjai részéről
(Erő Zoltán, Bardóczi Sándor, 2022.03.23.)
Budapest Főváros Önkormányzata képviselőiként részt vevő BB tagként az alábbiak
rögzítését kérjük a Városmajor megújítása c. tervpályázat BB jegyzőkönyvébe:
A pályázat eredményeként elfogadott pályaművekben szereplő megoldások kapcsán az
alábbiakat kell figyelembe venni:


a pályázati döntések alapján kiválasztott megoldások a további tervezés alapjaként
vehetők számításba;



a további tervezés során minden tekintetben már a koncepcióterv kidolgozásától
kezdődően egyeztetni kell a Főpolgármesteri Hivatal érintett főosztályaival, a
jövőbeli üzemeltetőkkel, az érintett közművekkel és szolgáltatókkal;



a Fogaskerekű végállomás környezetének kialakítása kapcsán egyeztetni
szükséges a BKV érintett üzemigazgatóságával, tekintettel a jövőbeli fejlesztési
tervekre (V60 kapcsolat és járműtelep fejlesztés) Minden tulajdoni és használati
jogot illető változás a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásával
lehetséges csak;



a Városmajori Szabadtéri színpad áthelyezése csak abban az esetben lehetséges,
amikor az intézmény elhelyezése megfelelő megállapodások alapján kellően
biztosított. Minden tulajdoni és használati jogot illető változás a Fővárosi
Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásával lehetséges csak;



minden, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát érintő területen szükséges
beavatkozás - különösen a fakivágási engedélyek kiadása - egyedi elbírálást
igényel.
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