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A tervpályázatok helyzete 

Évek óta évi 10 darab alatt van a tervpályázatok száma.  

- A kiírók minden kiskaput megkeresnek, hogy ne kelljen tervpályázatot rendezni.  

- Ha rendeznek tervpályázatot, azt sokszor kirakatként, reklám célokra használják.  

- A lefolytatott tervpályázatoknál a döntés sokszor nem tiszta, nem biztos, hogy a szakmailag 

legjobb terv nyer. 

 

Mi ennek az oka? 

- A kiírók nem szeretik, ha egy független zsűri dönt helyettük. Félnek, hogy nekik nem tetszik 

majd a kiválasztott terv, vagy nem tudnak együttdolgozni a nyertes tervezővel.  

A kiíró szeretné a végleges döntést meghozni. 

- A kiírók túl drágának találják a pályázatot, az előkészítésre nem tudnak ennyi pénzt áldozni.  

- Túl hosszúnak tartják a tervpályázatra szánt időt, gyorsabban szeretnének terveket. 

 

Hogyan tudunk ezekre a problémákra reagálni? 

Lazítani szükséges a tervpályázatok kereteit. Ötletek: 

1. Ne legyen kötelező a tervpályázat, a Kbt.-ben csak lehetőségként szerepeljen. 

- Csak az írna ki pályázatot, aki látja ennek a jelentőségét, aki több terv közül szeretné 

kiválasztani a neki tetszőt, és valós megmérettetést szeretne. 

- Kevesebb kötött szabály lenne, inkább a kamarai konzultációra kerülne a hangsúly. 

 

Nagyon sokféle pályázat lehetséges, gyakorlatilag leírhatatlan a mindenre kiterjedő szabályzat. 

Viszont sok évre visszanyúló tapasztalat a kamaránál van, ezt lehet hasznosítani - a kiíró érdekeit 

figyelembe véve - minden pályázatnál egyedileg. Ezzel szabaddá, rugalmassá válik a rendszer, 

ugyanakkor az előre is látható hibák kiküszöbölhetőek lennének.  

Az UIA is ezt az utat járja, kevés általános szabály mellett kötelező konzultáció van, annak díja 

van, és csak a jóváhagyásuk után indulhat a pályázat. 

 

2. Megtartjuk a Kbt.-ben szereplő esetekre a kötelezőséget, de szabadabbá tesszük a rendszert. 

- Nagyobb döntési jogkört kap a kiíró, a zsűri által 1-3. díjazottak közül bármelyikkel köthet 

szerződést a továbbtervezésre, saját döntési szempontjai szerint. Lehet ez esztétikai, ár, vagy 

akár a szimpátia a már ismertté vált tervezővel. 

- Lényeges feltétel, hogy ebben az esetben a díjazásnak magasabbnak kell lenni a napjainkban 

szokásosnál. Minden  megvételnek fedeznie kell a pályázat előállítási költségét (ma  1-3 millió 

forint egy átlagos pályázatnál). Az 1. díjnak olyan nyereségtartalommal kell bírnia, amiért már 

akkor is érdemes pályázni, ha végül nem az 1. díjasé lesz a továbbtervezés lehetősége. 

- Ehhez a díjazáshoz kidolgozható a tervpályázat kötelező díjszabása. Minimális díjalap mellett 

kevés beadandó tervanyag, a tervezendő feladat nagyságával, a benyújtandó anyagok 

mennyiségével, minőségével (látványtervek, animáció, modell) emelkedő díjalappal. 



- Fontos lenne egy EU-s/ kormányzati/NKA/MMA/stb.  pályázati díjalap létrehozása, hogy a 

kiíróknak legyen lehetőségük a tervpályázat bonyolításához külső forrás igénybevételére. 

 

Ez a rendszer lehetőséget adna arra, hogy alapos előkészítéssel kiírt tervpályázatokon, jól feltett 

kérdésekre jó építészeti válaszok szülessenek. A kiírók maguk választhatnának a szakmailag 

legjobbnak ítélt tervek, tervezők között. A tervezők munkáját megfizetnék, nem dolgoznának 

ingyen, feleslegesen. 

 

A tervpályázati kormányrendelet következő módosításának legfontosabb célkitűzései 

1. Előkészítés hangsúlyozása 

A  jó terv, a később megvalósuló épület sikere, célnak megfelelő használhatósága, 

gazdaságossága  a jól átgondolt programon, az előkészítés minőségén múlik. 

2. A pályázati rendszer kötelező használata 

Más rendszerben tervpályázathoz hasonló eljárást ne lehessen bonyolítani (pl. milánói 

pavilon esete) 

3. Meghívásos pályázat kibővítése 

Kiválasztásra kerülhetnek a résztvevők: 

- előminősítés alapján, alkalmasságot ellenőrizve (csak ez lehetséges most), 

- ötletpályázat eredménye alapján, 

- kiíró célzott felkérésére (a korábbi egyszerű eljárás visszaállítása – nagy igény lenne rá) 

4. Referencia pályázat lehetősége 

Műemlékeknél, települési terveknél alkalmazható új eljárás lehetne. 

A tervpályázathoz hasonlóan a zsűri szubjektíven dönt a benyújtott referenciák alapján a 

legalkalmasabb tervezőkről. 

5. Összeférhetetlenség pontosítása 

Egyetemi oktató zsűritag esetén ne záródjon ki a pályázatból mindenki, aki az egyetemmel 

jogviszonyban van, de nem is biztos, hogy ismerik egymást a zsürorral, mert más tanszéken, 

más karon dolgoznak. 

 

FIGYELEM FELHÍVÁS 

2014 elején az alábbiakkal módosult a tervpályázati kormányrendelet: 

- Kétfordulós tervpályázat is lehetséges (pl. múzeumi negyed), a második fordulóban 

részletesebben ki kell dolgozni az első forduló tervét. 

- A titkossági rendszer változott, a kiíróra van bízva, hogyan biztosítja a bírálat során a 

titkosságot.  Kérhet be digitálisan is anyagot, ebben az esetben a zsűri elé kerülő anyag 

titkosságát a kiíró biztosítja. 

- Általános esetben a beadás időpontjának a pályázat beérkezésének idejét kell tekinteni.  

A kiírás ettől eltérő is lehet, a feladás időpontját is figyelembe veheti, vagy akár a feladás és a 

beérkezés időpontját együtt meghatározhatja. 

- A pályázat nyelve kötelezően nincs megszabva, lehet a magyartól eltérő is, erről a kiírásban 

kell rendelkezni. 


