
PÁLYÁZAT KIÍRÁSA 
 
A GREATER GRACE INTERNATIONAL SCHOOL (GGIS) Hallgatói Ötlet- és tervpályázatot 
hirdet egy budakeszi, jelenleg üres ingatlanon felépítendő ÖKO_iskola épületegyüttes 
megtervezésére a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki kar 
hallgatói csoportjai számára.  
 
A GGIS Magyarországon 20 éve működő, amerikai tantervre alapuló, angol-nyelvű, 12 
évfolyamos iskola, melyben több mint 20 nemzet és 10 vallás képviselteti magát. Alapelvük: 
erkölcs, fegyelem, tisztelet. Az iskola célja magas szintű oktatást biztosítani angol-nyelven, 
nemzetközi környezetben. A diákok fizikai, szellemi, és tanulmányi felkészítése alapvető 
elveket fenntartva, biblia nézőponton keresztül nevelve őket, és példát mutatva nekik.  
 
A Pályáztató a Pályázóktól kreatív, innovatív, de megvalósítható, aktuális ötleteket vár. 

 A Pályázat célja: 

Az épületegyüttes létrehozásához kreatív, eredeti elgondolások gyűjtése. A pályázati kiírás 
feltételeinek megfelelő ötletgazdag hallgatói tervek alapján, a megvalósíthatóság kritériumát 
figyelembe véve a legjobb terv kiválasztása.  
 

A tervpályázat jellege, formája: 

A tervpályázat jellege: hallgatói ötletpályázat 
A tervpályázat formája: titkos 
A tervpályázat nyelve: magyar 
 
A részvétel feltételei: 
 
A tervpályázaton részt vehet Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Építészmérnöki karának valamennyi hallgatója/hallgatói csoportja, aki regisztrálta magát a 
BME Építészmérnöki Kar Dékáni hivatalának titkárságán, és akivel szemben nem áll fent a 
tervpályázatok kiírását szabályozó 137/2004. Korm. Rendelet 13.§ (3) bekezdése szerinti 
kizáró okok egyike sem. A pályázó személy vagy csoport a regisztrációval és a pályázat 
benyújtásával egyben hozzájárul a tervpályázat nyilvános bemutatásához is.  
A tervpályázaton egy pályázó csak egy pályaművel vehet részt.  
 
A tervpályázatból való kizárás: 
 
A Bíráló Bizottság 
- kizárja a titkosságot sértő pályázatot,  
- kizárja a bírálatból a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaműveket.  
 

A tervpályázati dokumentáció és mellékletei beszerzésének módja, regisztráció, a 
titkosság biztosítása: 

A pályázó vagy pályázó csoport névvel, postai, email címmel és telefonszámmal regisztrálhat 
a BME Építészmérnöki Kar Dékáni hivatalának titkárságán, a pályázó a regisztrációt követően 
kap egy kódszámot, amely a pályázat folyamán azonosítóként funkcionál. A regisztráció után 
van lehetősége a pályázónak letöltenie a pályázati kiíráshoz kapcsolódó dokumentációt a 
pályázat kezelő felületről. A beadandó tervpályázati lapokon szerepeltetniük kell a kapott 



azonosítót, s a CD/DVD-re feltöltendő dokumentumok fájl neveként is ezt a kódot kell 
megadni (pl.: 1234567.pdf stb.).  
A pályázók által megadott adatokhoz sem a Kiíró, sem a Bíráló Bizottság tagjai nem 
férhetnek hozzá, azokat az eredményhirdetés napján hozzák nyilvánosságra. 

A kiírással kapcsolatos kérdések, az ezekre adott válaszok és a pályázati 
dokumentáció véglegesítése: 

A pályázóknak kérdéseiket a megadott e-mail címre kell megküldeniük, és itt kapnak választ 
a kérdésekre, értesítést a pályázat menetéről és a zárójelentést a Kiírótól. A kiíró legfeljebb a 
kérdések megválaszolásának időpontjáig a dokumentációt módosíthatja, kiegészítheti, illetve 
a tervpályázat lebonyolításától visszaléphet.  

A Pályázat benyújtásának formai követelményei: 
 
- A pályázati anyagot a mellékelt formanyomtatványok felhasználásával, illetve a csatolt 
betétlapokkal, zárt csomagban kell benyújtani.  
- A pályázati anyag minden lapját a regisztráció szerinti kódszámmal kell ellátni.  
- A kódszám azonosítását szolgáló adatlapot, kitöltve kérjük zárt borítékban tenni. 
- A terveket kizárólag 50/70 cm méretű merev kartonra kasírozva kérjük dokumentálni 
az alábbi tartalommal: 

A pályázati kiírásban szereplő tervezési program és az érvényben lévő, területre 
vonatkozó szabályozási feltételeknek megfelelő épület és környezetének bemutatását 
tartalmazó tervdokumentáció: 
- helyszínrajz  m=1:500 
- alaprajzok   m=1:200  
- metszetek  m=1:200 
- homlokzatok  m=1:200   
- látványtervek, tetszőleges számban, de min. 2 db tiszta képmérete legyen 
297/210mm. A látványtervek mellé modell is készíthető. 
 

A tervlapokon szerepeljen a kódszám és a tervek magyar és angol nyelvű 
megnevezései 

 
- Kiegészítő dokumentumok: 

1. Pályázati azonosító adatlap (4.sz. melléklet) 
2. Pályázati dokumentáció (5.sz. melléklet) 

Műszaki leírás 
1. a telepítés szempontjai 
2. az építészeti kialakítás 
3. fenntarthatóság, környezettudatosság 

 
A Pályázat beadásának ideje és helye:  2012. november 6. hétfő 12.00 óra 
       BME Építészmérnöki Kar 
       Dékáni Hivatal 

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. 
A pályázatban elnyerhető díjak összege:  

A pályázati kiírás feltételeinek megfelelő, ötletgazdag hallgatói tervek közül a 
megvalósíthatósági szempont figyelembevételével a legjobbat a Bíráló bizottság választja ki. 



Pályáztatóra a díjazott pályázatok szerzői joga a díjak átadásával/átvételével egyidejűleg 
ellenérték nélkül átszáll.  

A Pályázat díjazására 1.300.000,- Ft áll a rendelkezésre. 

Az I. díj maximális összege: 600.000,-Ft. A legkisebb díj összege 50.000,-Ft. 
 
A továbbiakban, egy a tervpályázatot követő kölcsönös megállapodás értelmében, a GGIS 
meghívhatja az első díjas terv készítőit az épület továbbtervezésével kapcsolatos későbbi 
együttműködésre. 
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek minősítse, ha egyetlen 
pályaművet sem talál megvételre vagy díjazásra alkalmasnak.  

A pályázati témára megjelölt ingatlan címe:  

2092 Budakeszi, Kerekmező utca és Márity László utca által határolt terület  

Tervezési terület bejárása:    2012. október 2. (kedd) 14 óra 
 
Pályázattal kapcsolatos kérdések   2012. október 5. (péntek) 
feltevése írásban, elektronikusan:   varga.tamas@arch.bme.hu 
 
Válasz:      2012. október 8. (hétfő) 
 
A Pályázati részvétel feltétele: 

A Pályázaton részt vehet a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 
Építészmérnöki Karának hallgatója, vagy néhányfős hallgatói csoportja. A tervezésbe be kell 
vonni legalább egy tájépítész és egy épületenergetikai szakterülettel foglalkozó hallgatót is, 
vagy igazolni kell a terv konzultációját az adott szakterülettel. 

 
A pályázatot bíráló bizottság tagjai: 
 

- elnök:   Balázs Mihály DLA  tanszékvezető egyetemi tanár, BME 
Kossuth és Ybl-díjas építész 

- tagok:   Benkő Melinda PhD tanszékvezető egyetemi docens, BME 
Varga Tamás DLA   egyetemi docens, BME 

oktatási dékánhelyettes, a MÉSZ alelnöke 
Dr. Lányi Erzsébet egyetemi docens, BME 
Bártfai Szabó Gábor építész 
Szikra Csaba  tudományos munkatárs, BME 
 épületgépész mérnök 

 
A Bíráló Bizottság munkája: 
 
- A Bíráló Bizottság a vonatkozó jogszabályok, valamint a MÉK Tervpályázati Szabályzata, 

az Elnök által előterjesztett és a tagok által jóváhagyott munkaterv szerint végzi 
munkáját. 

- A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, s munkájáról folyamatos 
jegyzőkönyvet vezet.  



- A Bíráló Bizottság csak a díjazott terveket részesíti részletes bírálatban.  
- A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános.  
- A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait zárójelentésben 

teszi közzé, részletesen értékeli a díjazott pályaműveket.  
- A Bíráló Bizottság döntése végleges, a döntés ellen fellebbezni nem lehet.  

Pályázat értékelésének szempontjai: 
 
- A telek hasznosításának eredeti ötlete a legoptimálisabb épület nagyság és elhelyezés 

tekintetében, különösen a környezettudatos szemlélet érvényesítésével és a település 
léptékéhez és hagyományaihoz történő igazodással. 

- Kreativitás, Innováció, Fenntarthatóság 
- Megvalósíthatóság, hasznosíthatóság, kivitelezhetőség  
- Arányosság – a telepítés, a tömegformálás, a funkcionális kialakítás építészeti 

lehetőségei és az épület üzemeltetését és fenntartását szolgáló műszaki megoldások 
között 

- Látvány 
 
A pályázat eredményhirdetése: 
 
2012. november 15. csütörtök 15.00 óra 
Budakeszi Önkormányzata Polgármesteri Hivatal  
2092 Budakeszi, Fő utca 179. 
 
A pályaművek és a tervpályázati eredmények felhasználása: 
 
A díjazásban részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki a pályamunkákat a 
további tervezési program véglegesítéséhez, illetve szakmai és reklámcélra bármely módon 
és bármely reklámhordozón (beleértve írott és elektronikus médiát, internetet, BTL-t), időre-, 
mértékre-, földrajzi területre nézve korlátozás nélkül további ellenszolgáltatás nélkül a 
tervezők nevének feltüntetésével felhasználhat, azokat többszörözheti, terjesztheti, 
nyilvánosságra hozhatja.  
 
Budapest, 2012. szeptember 24. 
 
Mellékletek: 

1.sz. melléklet térképmásolat 
2.sz. melléklet geodéziai felmérés helyszínrajz 
3.sz. melléklet tervezési program 
4.sz. melléklet Pályázati azonosító adatlap 
5.sz. melléklet Pályázati dokumentáció 
6.sz. melléklet Oktatási intézmények tervezési előírásai MSZ 24203-1 
   1.rész Óvodák 
7.sz. melléklet Oktatási intézmények tervezési előírásai MSZ 24203-2 
   2.rész Általános Iskolák 
 
 


