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AZ ÖTLETPÁLYÁZAT TÁRGYA:  
Budakeszi, Dózsa György tér  építészeti kialakításának, valamint a tér közvetlen 
környezetével való kapcsolatainak megfogalmazása. 
 
 
AZ ÖTLETPÁLYÁZAT CÉLJA:  
A Kiíró keresi a pályázat kapcsán beérkezı ötletek közül azokat, amelyek alapját képezhetik 
a késıbbiekben - a kiírás tárgyában megfogalmazottakra - készítendı végleges tervnek. 
 
 
AZ ÖTLETPÁLYÁZAT KIÍRÓJA: 
Budakeszi Város Önkormányzata 
2092 Budakeszi, Fı utca 179. 
 
 
AZ ÖTLETPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA: 
Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
2092 Budakeszi, Fı utca 179. 
 
AZ ÖTLETPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA: 
a) Az ötletpályázat jellege: NYÍLT 
b) Az ötletpályázati eljárás formája: ÖTLETPÁLYÁZAT 
c) Az ötletpályázat: TITKOS 
d) Az ötletpályázat lebonyolítása a: 305/2011.(XII. 293) Korm. rendelet, valamint a jelen 
ötletpályázati kiírás elıírásai szerint történik. 
 
Az ötletpályázatot követıen a kiírót a díjazott vagy megvásárolt tervpályázatok szerzıivel 
szemben további megbízási kötelezettség, a pályázót vállalási kötelezettség nem terheli.  
Az ötletpályázat eredményeként szolgáltatás megrendelésére nem kerülhet sor. 
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, aki a 
tervezési program véglegesítése céljából azt további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja. 
A díjazott és megvételben részesült mővek szerzıi - a végleges tervezési program 
kidolgozásához, pályamővük beadásával, szerzıi hozzájárulásukat megadják. 
 

AZ ÖTLETPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDİTÁBLÁZATA 

a) Ötletpályázat meghirdetése, kiírás árusításának kezdete:  2012.04.15. 
 
b) Helyszíni szemle idıpontja:      2012.05.01. 
 
c) Kérdések leadási határideje:      2012.05.4. 
 
d) Kérdésekre adott válaszok határideje:    2012.05.10. 
 
e) Pályamővek postára adásának határideje:    2012.06.08. 
 
f) Az ötletpályázat hivatalos eredményének közlése:   2012.06.14. 
 
g) Az ötletpályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2012.06.15. 
 
h) Díjazásban nem részesült pályamővek visszaadása:  2012.06.15. 
 
i) Az ötletpályázat nyilvános bemutatása:    2012.06.15.– 07.25. 



  

 
AZ ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÁRUSÍTÁSA 
 
Az ötletpályázati dokumentációt 10.000,- Ft (bruttó) összegért, Budakeszi Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala , 2092 Budakeszi, Fı utca 179. csekken történı 
befizetéssel az Ügyfélszolgálati Irodán 2012.04.15.-tól 2012.05.10.-ig árusítja munkaidıben. 
Átutalással fizetıknek - az átutalásról szóló banki igazolás megküldését követıen – postai 
úton jutatjuk el a kiírási anyagot. Ez esetben a 10.000,- Ft (bruttó) összeg + postai költség 
300 Ft átutalása szükséges. Budakeszi Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
számlaszáma: 10900028-00000002-39950006, a közlemény rovatba kérjük tüntessék fel, 
hogy „Dózsa György tér ötletpályázat” 
 
 
A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE 
 
Elnök: Vadász György Kossuth-díjas építész, Társelnök: Kajdócsy Jenı okl. építészmérnök 
Tagok: Mártonffy István Budakeszi fıépítésze, Bánhidi László okl. építészmérnök, 
Nemesánszky Ildikó okleveles településmérnök, Dr. Mátéffy Anna okl. építészmérnök, 
Buella Mónika táj- és kertépítész 
 
 
A BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG TAGJAINAK DÍJAZÁSA 
A bíráló bizottság tagjainak a díjazására rendelkezésre áll bruttó:      300.000,- Ft 
 
 
A PÁLYAMŐVEK DÍJAZÁSA 
A pályamővek díjazására és megvételére rendelkezésre áll bruttó:     800.000,- Ft 
A díj legnagyobb összege bruttó:          250.000,- Ft 
A megvétel legkisebb összege bruttó:           50.000,- Ft 
 
 
A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatok egymáshoz viszonyított értéke alapján a fenti 
összeghatárok között határozza meg a díjak és a megvételek összegét. 
 
A díjak és a megvételek 27 % ÁFA – t tartalmaznak, és adóköteles bevételek. 
 
A Bíráló Bizottság megfelelı színvonalú pályamővek beérkezése esetén a teljes 
rendelkezésre álló összeget kiadja, és törekszik arra, hogy egy gyıztes pályázót hirdessen 
ki. 
 
A Bíráló Bizottság eredménytelennek minısíti a pályázatot, ha egyetlen pályamővet sem 
talál díjazásra, vagy megvételre alkalmasnak, és csökkentheti a díjazásra, vagy (és) 
megvételre fordított összeget, ha az ötletpályázatot a hasznosíthatóság szempontjából 
csökkent értékőnek minısíti. 
 
A díjazásban és megvételben részesült pályamunkák a kiíró tulajdonába kerülnek, azokat 
részben vagy egészében további ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja a szerzıi jogi 
elıírások betartásával. 
 
 
Budakeszi Város Önkormányzata a fenntartja a jogot, hogy a Bíráló Bizottság által 
kijelölteken túl további, a kiírási feltételeket tejesítı, pályamőveket megvételben részesítsen. 
 
 



  

1.  RÉSZLETES TERVEZÉSI PROGRAM 
 
 

1.1.  A TERVEZÉSI FELADAT 
A Budakeszi, Dózsa György tér és környezetének rendezése, terület hasznosítása, 
közösségi terek létesítése, a köztér építészeti kialakítása a megadott program, és a 
helyszín adottságainak figyelembevételével, a terület tágabb környezetének a 
vizsgálatával. 
 

1.2 A TERVEZÉSI TERÜLET LEHATÁROLÁSA 
A tervezési terület lehatárolását mutató térkép, a tulajdoni viszonyokat ábrázoló 
térkép, légi felvételek, helyszínen készült fotók, geodézia, és a HÉSZ a 
www.varoshaza.budakeszi.hu honlapról letölthetıek. 
A Kiíró a tágabb összefüggések figyelembevételét fontos szempontnak tartja. 
 

1.3.  A HELYSZÍN ADOTTSÁGAI 
A Dózsa György tér és környezete Budakeszi helyileg védett területén található. 
A védelemre vonatkozó elıírások a HÉSZ - ben megtalálhatóak (beépítési mód, 
épület tömeg - és homlokzatképzés, hagyományos építıanyagok használata, stb.). 
A honlapról letölthetı térképen sárga színnel jelölt területek a Budakeszi 
Önkormányzat tulajdonában, kezelésében vannak. 
 
A terület közlekedési szempontjából nagyon problémás: a Fı utca országos közút; itt 
van a BKV buszvégállomása, nagy rendezetlen burkolt felülettel; vannak Volán 
buszmegállók; rossz kapcsolati rendszerrel több lakóút is kapcsolódik a területhez; a 
csomópont forgalmi rendje megoldatlan. 
 
A hrsz.: 495/1. sz. alatti telken a buszvégállomás mögött van a Budakeszi piac. 
A hrsz.: 495/2. sz. alatti úszó telken a Rendırség, és az Okmányiroda 
épületegyüttese található, mely funkció megtartandó, telken belüli bıvítése 
elképzelhetı. 
 
A hrsz.: 665/6. sz. alatti telken van a CBA épülete, melyben a földszinten, és az 
emeleten több egyéb szolgáltatás is mőködik. 
A hrsz.: 713. sz. alatti telken lett kibıvítve a CBA parkolója. 
 
A tér közvetlen térfalát képezı épületekben több magántulajdonban lévı 
szolgáltatás is mőködik. 
 
A hrsz.: 534/1. sz. telken lévı rossz állapotú épület el lett bontva. 
A hrsz.: 805. sz. alatti telken mőködik a nagyon rossz állapotú Szivárvány Óvoda. 
 
A meglévı nyíltárkos csapadékvíz elevezetést zárt rendszerő csapadékcsatorna 
hálózat, a légvezetékes elektromos és távközlési hálózatokat földkábeles 
hálózatokra tervezi a város átalakítani, melyek megtervezése nem része a 
pályázatnak. 
 
A Fı utca, Dózsa György tér és a Főzfa utca területek összekapcsolása a köztér, a 
közösségi funkciók szempontjából kiemelt jelentıségő. A jelenleg folyamatban lévı 
HÉSZ módosításban már szerepel, hogy ezen területen az Önkormányzat nem 
kíván sem lakó, sem feltáró, sem győjtı utat kialakítani. 
 
 
 



  

1.4.  PROBLÉMAISMERTETÉS, TERVEZÉSI PROGRAM 
 
A Kiíró ötleteket vár a terület rendezése kapcsán a közösségi terek és közösségi 
funkciók olyan megjelenítésében, hogy a terület a legnagyobb mértékben fel tudjon 
értékelıdni, és emellett biztosítani tudja a szükséges közlekedési, és parkolási 
igényeket is. 
 
A tervezési program a Dózsa György tér és környezetének a megújulását tőzi ki 
legfıbb célként, oly módon, hogy az alkalmas legyen a közösségi és a közlekedési 
funkcióik ellátására is, ugyanakkor a mai kor és a közeljövı elvárásainak is 
megfelelı, olyan közterületet alakítson ki, amely a település díszére válik. 
 
A terület eredeti beépítettsége megváltozott, a jelenlegi beépítés a magántulajdonosi 
érdekek és elképzelések alapján minden átfogó koncepcióterv nélkül esetlegesen 
alakult ki. A terület beépítettségének, szerkezetének a megbomlása, átalakulása 
olyan nagy mértékő, hogy ennek kezelése, rendezése a kiemelt célok egyik 
legfontosabb tényezıje. 
 
A város számára nagyon fontos ez a közterület, mely a jelenlegi formájában, és 
funkciójában kezelhetetlen. A tér, és a környezete minden várostervezési, építészeti, 
és kertészeti értéket nélkülöz, semmiféle összhang sincs a területrészek között. 
 
A cél egy olyan tér kialakítása, ahol a lehetı legnagyobb közösségi terület, 
zöldfelület, park, és ezekkel együtt egy új városközponti funkció alakulhat ki. 
 
Budakeszi megoldandó feladata a Dózsa téren jelenleg is mőködı piac megfelelı 
szintő kialakítása, üzemeltetése. 
 
Elınyt jelent a tömegközlekedési rendszer megfelelı szintő kialakítása, bár az 
Önkormányzat tervei között régóta szerepel a buszvégállomás távolabbi területre 
történı áthelyezése. 
 
A területen átmenı nagy forgalom csillapítása elengedhetetlenül fontos feladat, az 
alapvetı közlekedési feltárásokat biztosítani kell továbbra is. Megfelelı funkciókkal 
rendelkezı városi közösségi tér kialakítása a cél.  
 
Budakeszi Város Önkormányzat céljai között szerepel a kerékpáros közlekedés 
megoldása. 
 
A hrsz.: 805. sz. alatti nagyon értékes adottságú telken mőködı a rossz állapotú 
Szivárvány Óvoda épületállománya akár új funkciót is kaphat, illetve a telken 
teljesen új funkció is elképzelhetı, az Óvoda más területen történı megoldásával. 
Ez utóbbi nem az ötletpályázat szoros értelembe vett része. 
 
Az egyéb magán tulajdonban lévı telkek, és épületek tekintetében is lehet 
javaslatokat tenni, tudomásul véve azt, hogy az Önkormányzatnak korlátozott 
befolyása van a magántulajdonokra. A javaslatok eltérhetnek a jelenleg hatályos 
helyi építési szabályzat elıírásaitól! 
 
Összefoglalva, a megoldásra váró feladat az, hogy a terület új kialakítása megfelelı 
összhangot tudjon teremteni a meglévı lakókörnyezet, a közlekedés, a közösségi 
funkciók, és kereskedelmi központ funkciók között. 


