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1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS LEBONYOLÍTÓJA 
Magyar Állami Operaház 

1061 Budapest Andrássy út 22. 

 
2. A PÁLYÁZAT TÁRGYA 
A jelen pályázati kiírásban foglaltak szerint a Magyar Állami Operaház hallgatói 
ötletpályázatot hirdet meg az Erkel Színház (Budapest, VIII. kerület II. János Pál pápa tér 30. 
szám) teljes vakolt homlokzatfelületének grafikai megoldására. 

 

3. A PÁLYÁZAT CÉLJA 
Előzmények: 

3.1.  A Magyar Állami Operaház a Kormány megbízása alapján - 1393/2011.(XI.18.) Korm. 
határozat szerint megvalósította az Erkel Színház előadástartásra alkalmas állapotba 
történő felújítását. Ennek keretében megújult az épület főbejárata, valamint az épület 
külső homlokzata is felújításra került az akkor rendelkezésre álló anyagi forrásoknak 
megfelelően egyszínű fehér színben. 

A Kiíró célja:  

3.2.  Az épület külső homlokzatának, annak vakolt felületeinek grafikai tervezése - 
geometrikus, absztrakt, vagy egyéb nonfiguratív grafikai megoldásokkal, úgy, hogy az 
Erkel Színház már meglévő belső kialakításával harmonizáljon. 

3.3.  Az épület megjelenésével kapcsolatos igény, hogy felkeltse a nézők figyelmét és 
érdeklődését az opera és a balett iránt és egyúttal az Erkel Színház arculati 
megújulását „hirdesse”. Továbbá az épület tagolt tömegét egységesebbé, 
rendezettebbé tegye, a tavasztól megnyíló metrómegálló felől érkezők felé is 
„hívogató” homlokzattal forduljon az épület. 

 

4. BÍRÁLATI SZEMPONTOK  
4.1.  A Bíráló Bizottság és a kiíró, a pályázati anyagban meghatározott grafikai terv 

összhangjára helyezi a hangsúlyt, az alábbi szempontok szerint: 

•  Épülethez való viszonya, az épület tömegének rendezése grafikai eszközökkel  

•  Imázs teremtő értéke, eredetisége 

•  Szakmai kidolgozottsága 

 

5. A PÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA 
5.1.  A pályázat jellege: NYÍLT Hallgatói ötletpályázat 

5.2.  A pályázat: TITKOS 

 

6. A PÁLYAMŰVEK TARTALMI ÉS FORMAI  KÖVETELMÉNYEI 
6.1.  A pályaművek kötelező tartalmi előírásai: 



 

 

• homlokzatok 1:250-es léptékben –mind a 4 homlokzat  

• látványterv/perspektíva - A megoldásról minimum három távlati képet kell készíteni. 
Ezekhez a pályázati anyagban mellékelt fényképek közül az 1., 2. és 3. képet kell 
felhasználni 

• rövid lényegre törő műleírás a tablóba illesztve 

• ezen felül beadhatók részlettervek vagy egyéb olyan munkarészek, melyek a 
pályázat megértését segítik, például egy adott homlokzati részletrajz 

6.2.  Benyújtandó pályázat formai követelményei: 

• A pályaművet magyar nyelven kell elkészíteni. 

• A pályázati részek feldolgozásának formája kötetlen, például: szerkesztett, 
szabadkézi, számítógépes grafika, stb. 

• A pályaműveket – homlokzati rajzokat, látványterveket, műleírást, egyéb részletrajzot 
vagy a megértést segítő munkarészt - 1 db B0-ás méretű álló formátumú tablóra 
rendezve és habkartonra kasírozva kell benyújtani. 

• A tablók bal alsó sarkában fel kell tüntetni a regisztráció során megadott jeligét, 
formátuma: Ariel, betűk magassága: 5mm 

• A tablók jobb alsó sarkába fel kell tüntetni a pályázat címét: „HALLGATÓI 
ÖTLETPÁLYÁZAT AZ ERKEL SZÍNHÁZ HOMLOKZATÁNAK GRAFIKAI 
MEGOLDÁSÁRA. Betűk típusa Ariel, magassága 15mm. 

• A tervrajzokat és írásos munkarészeket a papírnyomaton kívül digitális formában is 
meg kell küldeni az erkelhomlokzat@opera.hu e-mail címre. A pályázati anyagot 
minden esetben egy fájlban tömörítve, a regisztráció során megadott jeligét 
használva fájlnévként kell elküldeni (pl. jelige.zip). A pályázati anyag maximális 
tömörített mérete nem haladhatja meg az 20 Mbyte-tot. 

6.3.  Egyéb felhasználható anyagok, információk: 

• A pályázat készítése során bármilyen legálisan elérhető, releváns, tény, adat, terv, 
koncepció (forrás) felhasználható, ezek pontos megjelölését azonban a pályázatban 
fel kell tüntetni. 

 

7. A PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI 
7.1.  A pályázaton az Építészeti és Képzőművészeti felsőoktatási intézmények hallgatói 

vehetnek részt. 

7.2.  A pályázaton lehet egyénileg és csapatban is indulni, a csapat tagjainak száma 
kötetlen.  

7.3.  A pályázaton pályázó egyén vagy csapat csak egy pályaművel vehet részt. 

7.4.  A pályázó azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára 
nézve kötelezően elfogadta. 

7.5.   A pályázaton való indulás feltétele a regisztráció.  

7.6.  A pályaművek nem sérthetik meg a titkosságot. A pályaművet tartalmazó csomagot, 
az egyes munkarészeket névaláírással, a szerzőkre utaló emblémával ellátni nem 
szabad, helyette a pályázati formai követelményei szerint a regisztráció során 
megadott jeligét kell feltüntetni.  

7.7.  Az ötletpályázat titkossága a postai feladás során úgy biztosítható, ha a „Feladó” 
rovatba a „Ötletpályázat” szót írja a Pályázó. 
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8. A PÁLYÁZATBÓL VALÓ KIZÁRÁS 
 

8.1. A Bíráló Bizottság kizárja a pályázatból azt a pályázatot, amely 

o a beadási határidő után érkezett  

o titkosságot sért  

o az 5. pontban meghatározott „részvételi feltételek”-et nem teljesíti. 

8.2 Amennyiben a kizárás okai a pályamunkák elbírálása után bizonyosodnak be, a Bíráló 
Bizottság a pályázatok megállapított sorrendjében nevezi meg a díjazott pályázatokat 
és a szabálytalanság miatt kizárt pályázó pályázati díját nem adja ki. 

 

9. Határidők 
1. Az ötletpályázat meghirdetése 2014. február 12. 

2 Az ötletpályázathoz kapcsolódó 3D modell honlapról 
történő letöltési lehetősége 2014. február 17. 

3. Kérdések feltevésének határideje 2014. február 24. 

4. Kérdésekre adott válaszok határideje 2014. február 28. 

5. Pályaművek postára adásának határideje 2014. március 24. 

6. Pályázat eredményének kihirdetése, díjak átadása 2014. május 12. 

7. Ötletpályázat nyilvános bemutatása - kiállítás 2014. május 12. - 2014. június 30.  

8. Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 2014. május 12-tól 

(A kiíró fenntartja jogát a fenti időpontok módosítására.) 

 

10. A PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ LETÖLTÉSE, REGISZTRÁCIÓ 
10.1. A pályázaton való részvétel feltétele a regisztráció a pályázat oldalán, mely a 

www.opera.hu/erkelhomlokzat oldaláról érhető el. A pályázó a személyes adatain kívül 
egy maximum 10 karakter hosszúságú jeligét megadva regisztrálja magát.  

10.2. A pályázati dokumentáció ingyenesen letölthető a www.opera.hu/erkelhomlokzat 
weboldalról, a pályázati kiírás oldalán található linken keresztül.  

10.3. A pályázati dokumentáció a pályázat kiírásának időpontjától érhető el, amely a 
következőket tartalmazza: 

• Pályázati kiírás – szöveges ismertetés a pályázattal kapcsolatos követelményekről és 
határidőkről 

• Tervrajzok 

o Északi Homlokzat* 
o Keleti homlokzat* 
o Déli homlokzat* 
o Nyugati homlokzat* 

• 3D modell 

• Fényképek 

*: beadandó munkarészek 

• A pályázók adatainak feltüntetésére szolgáló kitöltendő adatlap 



 

 

 
11. Kérdések, válaszok 
11.1. Kérdések  

A pályázók a kiírással és a pályázattal kapcsolatban 2014. február 24. napjáig 
kérdéseket tehetnek fel erkelhomlokzat@opera.hu e-mail címen, mely a Magyar Állami 
Operaház Erkel Színház Homlokzati Pályázati kiírásra készített e-mail címe. 

11.2. Válaszok 

A határidőn belül feltett kérdéseket a Kiíró 2014. február 27. napjáig megválaszolja és 
az összes kérdést, valamint az azokra adott válaszokat a 
www.opera.hu/erkelhomlokzat honlapon közzéteszi. 

11.3. Ötletpályázati dokumentáció véglegesítése/módosítása 

A kiíró legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt a bírálati 
szempontok és az alkalmassági követelmények, kivételével módosíthatja, 
kiegészítheti, illetve az ötletpályázat lebonyolításától visszaléphet. Ez utóbbi esetben a 
pályázót kártérítés nem illeti meg. 

 
12. A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA 
12.1. A pályaművek postai küldeményként a Magyar Állami Operaházra (1061 Budapest 

Andrássy út 22.) címezve nyújthatók be. 

12.2. A tervrajzokat és írásos munkarészeket a papírnyomaton kívül digitális formában is 
meg kell küldeni az erkelhomlokzat@opera.hu e-mail címre. A pályázati anyagot 
minden esetben egy fájlban tömörítve, a regisztráció során megadott jeligét használva 
fájlnévnek kell elküldeni (pl. jelige.zip). A pályázati anyag maximális tömörített mérete 
nem haladhatja meg az 20 Mbyte-tot. 

12.3. A pályaművek beadási határideje: 2014. március 24. 

12.4. A benyújtás időpontjának a postai bélyegző keltét kell tekinteni. 

12.5. A késve beadott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a 
pályázatból kizárja. 
 

13. A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE 

Tagok Név 

1. Elnök Ókovács Szilveszter – Magyar Állami Operaház főigazgatója 

2. Tag Zoboki Gábor DLA – ZDA építész stúdió 

3. Tag Végh Endre – Kreatív műhely  

4. Tag Klobusovszki Péter DLA - Budapesti Műszaki Egyet Építészmérnöki Kar 

5. Tag Dr. Somorjai-Kiss Tibor - Magyar Képzőművészeti Egyetem  

6. Tag Kopek Gábor DLA - Moholy-Nagy Művészeti Egyetem  

7. Tag dr Turkovics Mónika – Magyar Állami Operaház  

8. Tag Anger Ferenc – Magyar állami Operaház  

9. Tag Reményi Katalin – Magyar Állami Operaház  
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14.  A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG FELADATA  
14.1. A Bíráló Bizottság döntését többségi szavazással hozza meg. 

14.2. A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.  

14.3. A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben 
teszi közzé, részletesen értékeli a pályaműveket. 

14.4. A Bíráló Bizottság a gyenge építészeti- vagy grafikai minőségű pályázatokat 
zárójelentésében részletes bírálatban nem részesíti. 

14.5. A Bíráló Bizottság eredménytelennek minősíti a pályázatot, ha egyetlen pályaművet 
sem talál díjazásra alkalmasnak.  

14.6. A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet. 

 

15. A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA 
A Magyar Állami Operaház az ötletpályázat helyezettjeit az alábbiak szerint díjazza: 

15.1. A győztes pályázó 300.000 Ft pénzjutalomban részesül. 

15.2. A további helyezett pályamunkákat a Magyar Állami Operaház 2014/15 évadra szóló 
Erkel Színház bérlettel díjazza.  

 
16. EREDMÉNYHÍRDETÉS 
16.1. A Bíráló Bizottság döntése alapján a Kiíró 2014. május 12. napján hirdeti ki a győztest. 

16.2. A kihirdetés helyszínéről és pontos időpontjáról legkésőbb 2014. május 10. napjáig 
minden pályázó értesítést kap a regisztráció során megadott e-mail címre.  

16.3. A pályázat eredményhirdetése nyilvános.  

16.4. A pályázat eredményét a Kiíró a www.opera.hu honlapon is közzé teszi. 

16.5. A díjazásban nem részesült pályázatokat a Kiíró a pályázónak visszaadja.  

 

17. A PÁLYAMŰVEK ÉS A PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA 
A díjazásban részesült pályamunkákat a kiíró korlátlanul felhasználhatja, a pályázó a 
pályázat beadásával a további felhasználáshoz hozzájárul. 
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