
A díjazással egybekötött pályázatverseny szervezési és lebonyolítási 

szabályzata  

 

                                                

1. ÁLTALÁNOS ADATOK  

 

1.1. A három park (Moldova, Hangya, Jegenyesor) rendezésére kiírt, 

díjazással egybekötött verseny kezdeményezője és szervezője 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala. A verseny célja kiválasztani és 

azonosítani a három park – Moldova, park, Hangya park és Jegenyesor 

park) rendezési megoldását.  

1.2. Az UNESCO és a Nemzetközi Építész Szövetség az építészeti és 

városrendezési pályázatversenyekre vonatkozó 2005. október 31-i 1988-as 

számú javaslatai alapján a Romániai Építészkamara országos tanácsa által 

elfogadott szabályzatának megfelelően a megmérettetés „pályázatverseny” 

formájában zajlik, s célja kiválasztani a résztvevők közül a három park 

rendezésére legjobb megoldást javasló szerzőt.  

 A szervezési módozat szerint, a fentebb említett szabályzatnak 

megfelelően, a versenyt azon szakmai kategóriáknak szánják, akik 

meglehetősen szűk földrajzi területen fejtik ki tevékenységüket, figyelembe 

véve a verseny tárgyának leszűkített fontosságát.  

A szabályzat megfelel a 98/2016-os sz. törvény előírásainak.  

1.3.  A verseny zsűrije a versenyt jóváhagyó határozat 3-as mellékletében 

megjelölt.  

1.4. A versenyt az interneten teszik közzé, a tirgumures.ro honlapon az erre 

a célra fenntartott helyen, ahol közlik a versenyre vonatkozó valamennyi 

közleményt, információt és időszerűsítést. A kérdések megfogalmazása és a 

válaszok közlése szintén interneten történik, a fentebb említett site-on, 

illetve az adp@tirgumures.ro email-címen. 

 

2. A VERSENYEN VALÓ RÉSZVÉTEL 

 

2.1. A verseny, főképpen, a tájépítészetben szakosodott építészekhez szól.  

2.2. Az építészek akár természetes személyekként, egyénileg, akár az 

építészeti irodák tulajdonosai, illetve ilyen jellegű építészeti irodák, vagy 

más kereskedelmi társaságok alkalmazottai.  

2.3. Azért, hogy a versenyzők munkáit figyelembe vegyék, azok tiszteletben 

kell tartsák a versenyzői minőségre vonatkozó feltételeket, a verseny 

témáját és szabályzatát, a leadás végső határidejét és időpontját.  

2.4. A versenyzők a fentebb megnevezett egy, két vagy mindhárom 

tájrendezési projektre is feliratkozhatnak.  

 

3. A VERSENY LEBONYOLÍTÁSA  

mailto:adp@tirgumures.ro


3.1. A versenyre a nyilvános közzététel időszakában lehet jelentkezni, azaz 

2018. március 5., a közzétételtől számított 7 napon belül, a verseny 

honlapján feltüntetett típuskérvény kitöltésével és annak a site címére való 

elküldésével.  

3.2. A szükséges dokumentáció, illetőleg a Programtéma, a szabályzat és az 

esetleges tervek a verseny honlapjáról tölthetők le. A bemutatás jellege 

szabad, a versenyző megítélésére van bízva, ő dönti el, hogy szerinte 

hogyan értik meg a legjobban ötletét, a tervrajzok száma és formátuma 

eleget téve a jelen szabályzat 3.4-es pontjában feltüntetett 

követelményeknek.  

3.3. A versenyzők kérdéseket tehetnek fel és válaszokat kaphatnak a 

versennyel kapcsolatos problémákra és tisztázatlan dolgokra vonatkozóan, a 

versenynaptárban megjelölt időintervallumban, a 6-os mellékletbeli 3-as és 

4-es pontoknak megfelelően, 12 óra. A kérdéseket és válaszokat tartalmazó 

levelezés e-mailen történik, s célja a program témájának kiegészítése, 

amelyet ennek szerves részének tekintenek. Hasonlóképpen a lebonyolítási 

szabályzat esetében.  

3.4. A munkákat elektronikus formátumban és legtöbb hat A3-as papír 

hordozófelületen kell bemutatni, amelyek magukba foglalják a következő 

rajzolt részeket:  

– a bemutatott projektet illetően lényegesnek tekintett valamennyi 

perspektíva és szekció, de nem kevesebb, mint 4 perspektíva;  

– a bemutatáshoz szükségesnek ítélt kollázsok, fényképek és egyéb részek, a 

bemutatott darab helyes megértése érdekében; 

– egy vagy néhány A4-es formátum, a lapok száma nem korlátozott, 

amelyben a versenyzők néhány mondatban felvázolják a javasolt projektet, 

annak elvét, a beruházás értékét és mindazt, amit a versenyzők fontosnak 

találnak közölni javaslatukkal kapcsolatosan. A szöveget vázlatok vagy más 

grafikák kísérhetik. A részek elrendezése a versenyzők szabad elbírálására 

van bízva, ők dönthetik el, melyik legyen a legmegfelelőbb bemutatási 

formátum.  

3.5. A munkákat postai úton kell elküldeni a Marosvásárhely, 540026 

Győzelem tér 3. szám alatti címre, illetve közvetlenül benyújtható a 

Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal Iktatójába, a bemutatási tervrajzokat 

és a többi részeket egy borítékba vagy csomagba helyezve, valamint egy 

CD-t sokkhatásnak ellenálló csomagolásba helyezve, magába foglalva a 

fenti 3.3-as pontnál megjelölt írott és rajzolt részeket, a titkosított boríték 

kíséretében, amely tartalmazza a kitöltött és lepecsételt jelentkezési űrlapot, 

a jelen szabályzat 4-es pontjának megfelelően.  

A munkákat tartalmazó boríték, ha nem közvetlenül a Marosvásárhelyi 

Polgármesteri Hivatal Iktatójánál nyújtják be – ahol iktatószámot kapnak – 

postán lesznek elküldve a szervező címére, átvételi megerősítéssel.  



A dossziékat a versenynaptárban megjelölt időpontig lehet benyújtani az 

iktatóba, a 6-os melléklet 5-ös pontjának megfelelően. Ugyanazon határidőt 

kell feltüntetni a postai úton küldött borítékokra vagy csomagokra is.  

3.6.  A verseny keretében leadott részeket nem küldik vissza a 

versenyzőknek.  

3.7. A versenyzőknek jogukban áll értesíteni a zsűri tagjait a versennyel 

kapcsolatos problémáról. A maguk során, a zsűri tagjai tapintatosan kezelik 

az elbírálást.  

3.8. A verseny eredményeit a tirgumures.ro honlapon közlik, a verseny 

lebonyolítási naptárnak megfelelően.  

3.9. A verseny zsűrije felelősséget vállal a nyertes projektek kiválasztásáért, 

a zsűri határozatai véglegesek, a zsűri döntései nem óvhatók meg.  

3.10. A leadott anyagok a szervező tulajdonává válnak, amelyeket az 

dokumentumanyagként használhat fel, s azokat a versenyt népszerűsítő 

anyagokban, sajtóközleményekben, esetleges ankétokban vagy más hasonló 

tevékenységek során közzé tehet, a szerzők neveinek feltüntetésével.  

A versenyen való részvétellel a versenyzők beleegyezésüket adják az 

ismertetési anyagokban szereplő képek és adatok felhasználására, nyomtatás 

vagy bármely más formátumban való közlés révén, valamint azoknak 

közzétételére.  

 

4.        A VERSENY DÍJAI 

 

4.1. A verseny díjait a nyerteseknek utalják ki, az alábbiak szerint: 

I. díj    1 000 lej. 

II. díj       700 lej. 

III. díj          300 lej. 

       A díjakat mindegyik parkra egyenként névlegesítik.  

4.2.  Nem utalnak ki dicséretet, s a zsűri fenntartja azon jogát, hogy ha azt 

indokoltnak tartja, ne utaljon ki egyes díjakat, a bemutatott munkálatok 

értéke (minősége) függvényében.  

 

5.         A MUNKÁK NÉVTELENSÉGE  

 

5.1. A névtelenség megőrzése érdekében tiszteletben tartják a Romániai 

Építészek Rendje Országos Tanácsa 2005. október 31-i soros ülésén 

jóváhagyott ÉPÍTÉSZETI ÉS/VAGY VÁROSRENDEZÉSI VERSENYEK 

SZABÁLYZATÁT, amelynek előírásait az alábbiakban közöljük:  

5.2. A projekt valamennyi, a versenyzőktől igényelt dokumentuma 

(tervrajzok, írott részek) két betűből és öt számból álló azonosító 

szimbólumot kell tartalmazzon, amelyet valamennyi dokumentum felső 

jobb sarkában, egy 5x3 cm-es téglalapba kell beírni. Ezt a szimbólumot nem 

áttetsző, fekete lappal kell letakarni, a tervrajz és az írott részek mindkét 



oldalán (esetenként), a kontúrra való ragasztással. Ugyanazon műveletet kell 

végrehajtani a CD borítóján is (lásd a szabályzat 3.5-ös pontját).  

5.3. A résztvevők azonosítása érdekében, azok a projektekkel közös 

csomagba csomagolva egy fehér borítékot kell elküldjenek, amelyre 

ugyanazon szimbólumot helyezik rá, ezúttal nem fedik el, míg a borítékba 

egy fehér papírlapot helyeznek, amelyen feltüntetik a szerzők és a 

bedolgozók nevét, s azok minőségét.  

Ugyanakkor, a fentebb említett fehér borítékba elhelyezik a beiratkozási 

típuskérvény másolatát, aláírva és lepecsételve, amely a szerzői nyilatkozat 

szerepét is betölti, amely révén a projekt kidolgozói felvállalják ezen 

minőségüket, valamint a művész önéletrajzát.  

5.4. Ezt követően a borítékot lezárják, s belehelyezik abba a borítékba vagy 

csomagba, amelyben található a CD a verseny anyagaival és a papírra vetett 

tervrajzok (lásd a 3.5-ös pontot).  

5.5. A csomagok kézhezvétele után a versenytitkárság eltávolítja a 

csomagolást, amely lehetővé tenné a résztvevők azonosítását. A projektek a 

kézhezvételkor adott iktatószámmal szembeni véletlenszerű versenyszámot 

kapnak. 

5.6. A versenyzők azonosítását tartalmazó borítékokat a versenytitkárság 

gyűjti össze, széfbe zárja és a zsűri rendelkezésére bocsátja, annak 

jelentésének megszerkesztése után, amikor a zsűri elkezdi a versenyzők 

azonosítását.  

 

6. A PROJEKTEK ÉRTÉKESÍTÉSE  

 

6.1. A versenyzők által leadott anyagok a szerző tulajdonát képezi és nem 

juttatják vissza. Ezért a versenyzők ne tegyenek a projektekbe olyan 

metszeteket vagy maketteket, amelyeket a zsűrizés után vissza szeretnének 

szerezni.   

6.2. A munkák zsűrizése után kiállítást szerveznek, amelyeken nyilvános 

felmérés keretében az érdeklődők megnevezhetik a számukra tetsző munkát.  

6.3. A nyertes projektek lehetőséget adnak a kidolgozó csapatnak, hogy 

közvetlen odaítéléssel megkapják a kivitelezési projekt kidolgozási 

megrendelését.  

6.4. A versenyen való részvétel, valamint a részvételi típuskérvény kitöltése, 

aláírása és elküldése révén a versenyzők beleegyezésüket adják jelen 

szabályzatra, amelynek teljes mértékben alávetik magukat.  

 

7. FELÉRTÉKELÉSI ÉS KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

 

- A közbeavatkozás célszerűsége a parkok átrendezésében; 

- A helyiség teljes felértékelése – több kritérium szerinti, városrendezési és 

tájépítészeti elemzés; 



- Problémák megoldása javaslatok által; 

- Átrendezési javaslat ismertetése, amely összehangolja a lakosok 

szükségleteit a tér funkcionalitásával; 

- A projektek becsült értéke; 

- A javaslat tájépítészeti minősége. 

A fenti kritériumokra vonatkozóan, javasoljuk a verseny témájának 

tanulmányozását.  

 
 


