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1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 

 
1.1. A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA 

A Fővárosi Horgászegyesületek Szövetsége (FŐHESZ)  
 
1.2. A TERVPÁLYÁZAT TÁRSKIÍRÓI 
SZENT ISTVÁN EGYETEM, TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI KAR (SZIE-TÁJK) 
MAGYAR TÁJÉPÍTÉSZ SZÖVETSÉG (MTSZ) 
 
1.3.A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA 
A kiíró és a társkiíró 

 
1.4.A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA  
CSALÁDI HORGÁSZ- ÉS SZABADIDŐPARK TÁJÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓTERVÉNEK ELKÉSZÍTÉSE 
DUNAHARASZTIBAN  

 
1.5.A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA  
A dunaharaszti Kék tó (horgásztó) körüli kulturált, a horgászatot, a vízparti rekreációt és 
fürdést, valamint a családi együttlétet biztosító multifunkcionális családi szabadidő park 
tájépítészeti koncepciótervének elkészítése. 
A szolgáltatási színvonal emeléséhez elengedhetetlen jóléti és szabadidős fejlesztések mellett 
fontos a hely jellegéhez és használatához illeszkedő egységes arculat kialakítása, a környezet 
funkcionális átgondolása, tájba illesztése megfelelő növényzet és egyéb kertépítészeti elemek 
alkalmazásával. 
 
A Bíráló Bizottság az ötletpályázatra érkező egyes javaslatokat egészben vagy részben 
kiválasztja, és továbbtervezésre javasolja. 

 
1.6. A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA 
A tervpályázaton a SZIE-TÁJK aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező diákjai illetve frissen 
végzett (2019. január 1. után diplomát szerzett) tájépítészei, továbbá a Sapientia EMTE 
marosvásárhelyi karának aktív hallgatói és frissen végzett (2019. június 1 után diplomát 
szerzett) tájépítészei indulhatnak. 
a) A tervpályázat jellege: EGYÉNI 
b) A tervpályázati eljárás formája: HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZAT 
c) A tervpályázat: TITKOS 
d) A tervpályázat lebonyolítása a jelen tervpályázati kiírás előírásai szerint történik. 
 

1.7. A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ KIADÁSÁNAK MÓDJA   
A tervpályázati dokumentáció a SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Karának honlapjáról 
illetve az MTSZ honlapjáról tölthető le. 

 
1.8. HELYSZÍNI SZEMLE ÉS KONZULTÁCIÓ 
A kiírók 2020. február 21-én 10.00 órától helyszíni szemlét biztosítanak a pályázóknak a 
tervezési területen (Dunaharaszti, Kék tó). A szemlén a kiírók képviselői a helyszínnel 
kapcsolatos tájékoztatást tartanak, majd az érdeklődők a helyszínt megtekinthetik.  

 
1.9. A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA 
 
A pályaművek ÖTLETPÁLYÁZAT felirattal ellátott borítékban, jeligével ellátott adathordozón 
(USB-n) kerülnek leadásra, amelyhez lezárt, jeligével ellátott borítékban kell mellékelni az 



azonosítást szolgáló, a pályázati dokumentációhoz csatolt ADATLAPOT (lásd jelen kiírás 
melléklete). 
A pályaművek benyújtásának határideje: 2020. április 21. 12.00. óra, helye a SZIE-TTK Dékáni 
Titkársága, 1118 Budapest, Villányi út 35-43, ’K’ épület, földszint, 10-es szoba 
A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a pályázatból 
kizárja.  

   
1.10. A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA 

 
Felhívás közzététele:    2020. február 17. 
Közös helyszíni szemle időpontja:  2020. február 21. 
Kérdések benyújtásának határideje:  helyszíni szemle során, vagy azt követően 

elektronikusan másnap éjfélig  
 (dekani.hivatal@tajk.szie.hu emilcímre) 
Kérdésekre adott válaszok határideje:   2020. március 3. 
Geodéziai felmérés rendelkezésre bocsájtása: 2020. március 20. 
Pályaművek benyújtásának határideje:   2020. április 21. 
Pályázat eredményének kihirdetése:  2020. május 15. 

 
 

1.11. A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE, MUNKÁJA  
 
A Bíráló Bizottság döntéseit többségi szavazással hozza, munkájáról a titkár jegyzőkönyvet 
vezet. A Bíráló Bizottság munkája nem nyilvános. A Bíráló Bizottság a pályázattal kapcsolatos 
összegző megállapításait zárójelentésben teszi közzé. A Bíráló Bizottság döntése végleges, a 
döntés ellen fellebbezni nem lehet.  
A Bíráló Bizottság összetétele a későbbiekben kerül nyilvánosságra. 

 
 

1.12. A PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA 
 

A sikeres pályaművek díjazására összesen bruttó 500.000 Ft áll rendelkezésre az alábbiak 
szerint: 
I. helyezett 200.000 Ft 
II. helyezett 150.000 Ft 
III. helyezettek 3 x 50.000 Ft 

 
A díjazásban részesült pályamunkák az FŐHESZ tulajdonába kerülnek. 

 

 
2. TERVEZÉSI FELADAT  

 

2.1. Előzmények 
 
A FŐHESZ a tavalyi évben Dunaharaszti külterületén vásárolt egy 9,4 hektáros területet, mely 
magába foglal egy 4,6 hektár nagyságú horgásztavat. A tavon horgásztatás és strandolási 
szolgáltatás, büfé jellegű étkezés biztosítása a meghatározó tevékenységi forma. A terület 
infrastruktúrája jó, a szolgáltató épületek állaga kielégítő, számuk hiányos. A terület sóderos, 
kavicsos homoktalajú, ezért egy része sivár, gyér növényzettel bír. A terep egyenetlen, 
rendezésre szorul. 
 
2.2. Az ötletpályázat elvárásai 
 

a) a tervezési terület tereinek újratagolása, funkcióinak meghatározása; 
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b) a jelenlegi adottságok ésszerű kihasználása; 
c) a horgászati illetve fürdőzésre/rekreációra kijelölt területrészek elválasztása oly 

módon, hogy a sporthorgászati és szabadidős-rekreációs tevékenységek ne zavarják 
egymást; 

d) tájbaillesztés és a használat jellegéhez találó arculati megjelenítés; 
e) komplex zöldövezeti megújítás, különös tekintettel a tápanyagban szegény talajra és 

speciális (vízparti) igényekre; fák, cserjék, bokrok, és egyéb zöldfelületek harmonikus 
kialakítása; 

f) meglévő gyepfelületek fejlesztése; 
g) a fogyatékkal, elsősorban a mozgásszervi korlátozással élők esélyegyenlőségének 

biztosítása, az akadálymentesítés kialakítása.  

 
Egyéb elvárások a pályamunkákkal szemben 
Az előzményekben felvázolt szolgáltatásokat a jövőben is biztosítani kell de egy látványában is 
megújult, fásított, üdébb, zöldebb terület kialakítása és magasabb szolgáltatási színvonalú 
rekreációs helyszín – multifunkcionális családi szabadidő park – kialakítása az elvárás. 
A pályázat során figyelembe kell venni és mérlegelni a jelenleg meglévő épületeket, 
építményeket azok elhelyezkedését, valamint a kiíró fejlesztési terveit, elgondolásait.  
A koncepcióterv elvárt funkcionális elemei/egységei: 

• nagy- és kiskapu valamint fogadótér kialakítása, 

• gépjármű parkoló (100 ill. 200 személygépkocsi részére) 

• a tervezési terület közúti oldalán futó drótkerítés újragondolása, hangszigetelési 
lehetőségei, 

• halőrház környezetének szakszerű kialakítása (helyigény: fertőtlenítő medence 2m2, háló 
szárító terület a kerítés vonalában, két sorban 5 méter hosszban, 4 méter szélességben) 

• kútház, kommunális szemét és komposztáló, valamint eszköztároló, raktárépület(ek) 
kialakítása, 

• a kerítés és a belső út közötti rész kertépítészeti kialakítása (füvesítése, fásítása), 

• „nyári”, strandhoz illő sportolási lehetőségek kialakítása, elhelyezése a területen 
(strandröpi, lábtenisz, foci, tollas, ping-pong, csocsó, teke, stb.), 

• büfé épületének, előterének újragondolása, szélmentes árnyékos kialakítása, 

• a higiéniás vizesblokkok megtervezése zuhanyzási lehetőséggel, 

• a strand napozó részének kialakítása, fásítási, gyepesítési megoldások,  

• öltözök, árnyékolók, padok, kiülők, napágyak, napernyők és egyéb kisarchitektúrák és vízi 
attrakciók (pl. csúszdák, napozóstégek) elhelyezése/megtervezése, 

• a strand és a faház közötti részen a gyerekjátszótér megtervezése (egyes elemek jelenleg 
is vannak), 

• a tópart északi oldalán horgászstégek kialakítása, melyből egynek mozgáskorlátozottak 
által használhatónak kell lenni, 

• a faháztól jobbra eső területen további 4-5 db 4 személyes faház elhelyezése, 

• az akácos erdő közúthoz eső részére egy kis 0,5-0,7 hektáros tó kialakítása horgászati 
oktatás céljából, 5 db téliesített faház és egy központi épület elhelyezése, 

 
2.3. A tervezési terület lehatárolása 
 

Az érvényes telekkönyvi kivonat alapján. 

 

 



 
 
A terület tervezési alapadatait (térképek, tervi előzmények, geodéziai adatok, területfejlesztési 
szabályok, stb.) jelen pályázati kiírás részeként a pályázati leírás linkjéről folyamatosan letölthetők (a 
geodéziai felmérés március 20-án lesz elérhető).  
 
3. AZ ÖTLETPÁLYÁZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI 

 
a) a tervezési helyszín jelenlegi állapotának dokumentálása, a turisztikai-rekreációs 

szempontból releváns befoglaló tájrészlet tájvizsgálata, 

b) az ötletpályázat elvárásainak megfelelő a teljes területet egységesen kezelő szabad 
tájépítészeti ötletek tervi megfogalmazása a kiírás által meghatározott mélységben 
(ötletterv), 

c) javaslatok a tervezett funkcionális egységekre (az egyes épületekhez szorosan 
kapcsolódó kültéri egységekre, a tervezési terület térszerkezetének és belső 
úthálózatának átgondolására, a vízparti, közösségi terek megtervezésére, 
anyaghasználatára, elhelyezésére, a használati jelleghez kapcsolódó esetleges újabb 
funkciókra, valamint az igényes, esztétikus, ökológiai elvektől vezérelt 
növénytelepítésre oly módon, hogy a javaslatoknak egységes arculattal kell 
illeszkedniük a tájba, 

d) növénykiültetési koncepció/növénykiültetési részletterv, 

e) javaslatok, magyarázó ábrák a pályázatban felvetett ötletek gyakorlati/műszaki 
megvalósítására. 

 
4. A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEI, FORMAI KÖVETELMÉNYEK 

 
3 db 70x100 méretű tabló (nyomtatható minőségű pdf file, min 200 dpi felbontásban), a tervi 
megoldások szintjén az értelmezhetőségnek megfelelő léptékben készített alaprajzokkal, 
metszetekkel, látványrajzokkal, műszaki részlettervekkel következő tartalmakkal: 
1. vizsgálatok, értékelés eredményei a teljes területre (regionális szinten is),  
2. kertépítészeti koncepció a teljes területre, a jellemző tervezett metszetekkel 
3. részlettervek, látványtervek, magyarázó ábrák  



 
5. BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

 
A bírálók a pályaművek elbírálásánál kiemelten veszik figyelembe 
a) funkcionalitás, a sporthorgászat és a vízparti szabadidős tevékenységek igényeinek egyidejű, 

arányos kielégítése, 
b) egységes tervi megjelenés, 
c) újszerű, innovatív és a fenntarthatóságot elősegítő megoldások 
d) ökológiai elvek érvényesítése (fenntartható rendszerek kialakítása, ökológiai tájbaillesztés, 

környezetminőség – különösen a felszíni, felszín alatti vizek - védelme és javítása) 
e) akadálymentesítés  
f) magas esztétikai színvonal, 
g) a tervezett elemek és a terv egészének megvalósíthatósága, 
h) a jelenlegi adottságok kihasználása, 

 

Budapest, 2020. február 17. 
 
A kiírók nevében 
 
 
 
 
  
 ………………………………………………..   
 
 
 
 
 
 

Amdrejszki Zoltán, elnök  
FŐHESZ 
 

……………………………………………………….. ……………………………………………………….. 
Vincze Attila, elnök     
Magyar Tájépítész Szövetség 
 

Fekete Albert, dékán  
SZIE, Tájépítészeti és településtervezési Kar 
 

 


