PÁLYÁZATI KIÍRÁS
1. A pályázat címe : FUTUREAL KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT 2018
Corvin Technology & Science Park
Térplasztika, műalkotás-csoport Pályázat
2. A pályázat kiírója
Futureal Development Holding Ingatlanforgalmazó Kft.
1082 Budapest, Futó u. 47-53.
és a
Magyar Képzőművészeti Egyetem
1062 Budapest, Andrássy út 69-71.
3. A pályázat célja
A pályázat kiíróinak célja kiemelkedő térplasztika vagy műalkotás-csoport létrehozása a Corvin sétányt
lezáró iroda együttes közforgalom számára megnyitott terében. Az ikonikus alkotás járuljon hozzá a
Corvin Sétány Projekt ismertségének emeléséhez, oly módon, hogy formálódó kulturális arculatának
meghatározó elemévé váljon. A környezetébe integrálódva identifikálja a helyszínt, ezzel jelentősen
emelve az újonnan kialakuló építészeti- és tájépítészeti közösségi tér esztétikai színvonalát. Adjon
lehetőséget az esztétikai élmény interaktív módon való megélésére, akár a közönség aktív bevonásával.
A kiíró szándéka szerint a térplasztika vagy műalkotás csoport egyediségében és eredetiségével fejezze
ki az ember kapcsolatát az őt körülvevő világgal és a tudománnyal.
4. A pályázat tárgya
Térplasztika, vagy műalkotás-csoport Budapest VIII. kerületében, Józsefvárosban, a Bókay János utca –
Práter utca – Szigony utca – Tömő utca által határolt tömbben, illetve a kapcsolódó közterületeken, így a
Corvin sétányon és a Szigony utca Üllői út felé eső részén.
Olyan térplasztika, vagy műalkotás-csoport megvalósítása a cél, melyek akár köztárgyi funkcióval is
rendelkezve, belakják a rendelkezésre álló teret ezzel megteremtve annak egyedi miliőét. Feladatuk a
figyelemfelhíváson túl a területre való bevonzás, így a navigálás. Mivel a kiemelt teret több oldalról
felvezető lépcsők határolják, így a feladat erre a térelemre való reagálás is.
Műalkotás-csoportként egy azon elem repetitív sokszorosítása vagy modulrendszerként különböző
alkalmazása is elfogadható. A csoport számosságát a pályázatban indokolva, helyszínrajzon bemutatva
a pályázó feladata definiálni.
A kiíró nem tesz megkötéseket az anyaghasználatra vonatkozóan, de elvárja azok korszerűségét és
időtállóságát.

5. További adatok a helyszínről
A térplasztika helyszíne a Corvin sétány tengelyét lezáró, ugyanakkor a városi szövetbe a gyalogos
forgalmat átengedő, közhasználat számára megnyitott, magántulajdonban lévő kiemelt tér. A Bókay utca
és a Szigony utca között elhelyezkedő, azokhoz képest 1,5 méterrel elemelt podeszt két irodaépület
közös bejárati tere, amely széles lépcsősorokkal kapcsolódik a járdavonalhoz. A forgalom meghatározó
elemei a Corvin sétány, a Molnár Ferenc tér, a Jázmin utca és a Klinikák irányából ide érkező, illetve a
tömbön áthaladó közlekedés, szintkülönbséggel jelölve a köz- és a magánterület határát. A gyalogos
kapcsolatok közül kiemelt fontosságú a Corvin sétányt a Klinikák metrómegállóval összekötő, a Szigony
és Tömő utcák sarkára átvezető belső passage.
A térről nyílnak az irodaépületek lobbijai, valamint az azt szegélyező földszinti vendéglátóegységek. Ezek
előtt szabad közlekedési felület, illetve teraszkitelepülés kap helyet.
A podeszten a C5 Irodaépület elkészültével nagyméretű, egybefüggő, egységes burkolatú felület jön létre,
melyet kiemelt növénykazetták, illetve szoliter fák tagolnak. A Nokia Skypark épület öblében egy közel 5
méter átmérőjű Gömböc szobor kapott helyet egy vízfelület közepén.
A két szomszédos épület eltérő homlokzati architektúrája mellett függőleges tagolásában illeszkedik
egymáshoz. A földszinttel egyben kezelt első emeletek közel 8 méter magas árkádokat hoznak létre, így
ez a nagy belmagasságú humán zóna szegélyezi a teret.
6. A pályázati kiírás mellékletei
A sétány és az épületek tervdokumentációjából a térplasztika megalkotásához szükséges alaprajzok,
homlokzatok, metszetek és látványtervek a regisztráció során megadásra kerülő pályázati honlapról
letölthetőek.
https://www.futurealgroup.com/hu/palyazat
7. A pályázat jellege
MKE graduális és posztgraduális képzésben résztvevő hallgatók és alumnik részére nyílt, egyfordulós,
jeligés pályázat.
8. A pályázat formája
Jeligés
10. A pályázat nyelve
magyar

11. A műalkotás létrehozásának és elhelyezésének maximális költsége
25.000.000,- (huszonöt millió) forint + ÁFA
12. A pályázaton való részvétel feltételei
A pályázat résztvevője az a természetes személy, vagy személyek csoportja (a pályamű szerzője) lehet,
aki/amely
▪ a Magyar Képzőművészeti Egyetem graduális vagy posztgraduális képzésének
hallgatója vagy alumnija (az a fiatal művész, aki 2008-2018 között az MKE valamely
szakán diplomázott, csoport esetén a csoport minden tagjára is érvényes); a jelen
kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik;
▪ a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadta el;
▪ regisztrált a pályázatra;
▪ vele szemben nem áll fenn kizáró ok.1
Amennyiben a pályázó a Magyar Képzőművészeti Egyetem graduális vagy posztgraduális képzésének
hallgatója, pályázata esetén a mesterének, illetve témavezetőjének a terv megvalósíthatóságára
vonatkozó felelősségvállalása is szükséges. Ezt az adott tanár nyilatkozatával a letölthető mellékletként
csatolandó nyilatkozaton kell megtenni.
Egy regisztrációval egy pályamű adható be, de egy résztvevő több regisztrációval is pályázhat.
13. A pályázatból való kizárás esetei
A pályázat kiírója
▪ a pályázatból megtekintés nélkül kizárja a beérkezési határidő után feltöltött pályaművet;
▪ kizárhatja a pályázati kiírásban meghatározott kötelező tartalmi és formai
követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályaművet;
▪ kizárja a pályázati kiírásban meghatározott titkossági követelményeket nem teljesítő
pályaművet.
Kizáró ok továbbá a zsűri döntésének befolyásolására irányuló bárminemű kísérlet.
14. A pályamű feltöltendő tartalma
Pályázati dokumentáció pdf formátumban, jeligével, oldalszámozva, tetszőleges technikai kidolgozással
a feltoltes.palyazat@futurealgroup.com e-mail címre beküldendő.
A dokumentációnak tartalmazni kell az alábbiakat pdf formátumban egybe fűzve:
Szöveges pályázati dokumentum
▪ Címlap jeligével;
▪ A pályázati terv műleírása;
▪ A pályázati terv megvalósításának ütemezése;
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Kizáró ok: A zsűritagok közeli hozzátartozója

▪
▪
▪

A pályázati terv megvalósításának részletes költségtervezete;
A megvalósítás egyéb, illetve különleges feltételei (szükség esetén);
A mű fenntartásának várható költségei (állagmegőrzés, működtetés, karbantartás stb.)
(szükség esetén).

Tervlapok
▪ Elhelyezési helyszínrajz;
▪ Látványterv, a környezetbe illeszkedés bemutatásával;
▪ Műszaki rajz, ha a pályamű jellegéből következően az szükséges.
15. A pályázó feltöltendő dokumentumai
A pályázathoz az alábbi pályázati elemek nyújtandóak be:
Pályázati adatlapok
▪ Pályázati adatlap a kiadott mintán;
▪ Jogszavatossági és adatkezelési nyilatkozat a kiadott mintán;
▪ Nyilvánossági nyilatkozat a kiadott mintán;
▪ Csoportos pályázók nyilatkozata, kapcsolattartó neve;
▪ Megvalósíthatósági nyilatkozat (MKE hallgató esetén)
Fotódokumentáció a tervezés folyamatáról
Hiánypótlásra nincsen lehetőség, a hiányos pályázatok automatikusan (érdemi elbírálás nélkül)
elutasításra kerülnek.
A pályázat kiírója külön kezeli a pályamű feltöltött tartalmát (14. pont) a pályázó által feltöltött
dokumentumoktól (15. pont), a titkosság biztosításával. A pályamű a jeligén kívül nem tartalmazhat
semmilyen más adatot a pályázóról.
16. A kiválasztás módja
Jogosultsági és formai értékelés: a pályázat kiírója által felállított zsűri döntése alapján, melynek tagjai
felkért szakmai, művészeti zsűrorok mellett a pályázat lebonyolítójának képviselői.
17. Szakmai bírálat
A szakmai bírálat egy fordulóban történik, a pályázati célban megfogalmazottak mérlegelésével.
18. A bírálat fontosabb szempontjai
▪
▪
▪
▪
▪

A zsűri a pályázat elbírálásakor alapvetően a kiíró által kitűzött célokat, szándékot szem
előtt tartva mérlegeli a művészeti koncepciót;
Összhang az építészeti és humán környezettel;
Alacsony karbantartási és működtetési költségek;
Reális kivitelezhetőség.
A terv művészi, szakmai színvonala

19. A zsűri tagjai
A zsűri tagjait a pályázat kiírói kérik fel.
A zsűri tagjai:
Dr. Futóné Szántó Zsuzsanna, tulajdonos
Radványi Gábor, főépítész
Szentmiklósy Attila, kreatív vezető
Farkas Ádám, Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész
Gaál Tamás, szobrászművész, a Magyar Köztársaság Érdemes művésze
20. A pályázat eredménye
Amennyiben a zsűri eredményesnek ítéli a pályázatot, egy I., egy II. és egy III. díjat oszt ki fenntartva a
jogot arra, hogy indokolt esetben módosíthatja annak ki- és elosztását.
A zsűri által arra érdemesnek ítélt műveket a kiíró nyilvános kiállításon bemutatja a nagyközönségnek,
illetve publikálja.
A zsűri döntését a pályázat kiírói kötelező érvénnyel elfogadják.
A nyertes pályamű költségvetésének teljes vagy részleges elfogadásáról a zsűri véleménye alapján a
pályázat kiírója külön dönt.
A pályázat eredményével szemben fellebbezésnek helye nincs.
21. Szerződéskötés
A győztes pályamű szerzője a MKE lebonyolító közreműködésével a Futureal Csoport projektcégével köt
szerződést a pályamű megvalósítására.
22. A pályázat díjazása
1.750. 000 Ft összdíjazás, mely a zsűri döntése alapján kerül szétosztásra.
23. A pályázat benyújtásának határideje
2018. november 30. 24:00 óra
24. A pályázat benyújtása
A regisztráció során megadásra kerülő pályázati honlapra e-mail útján történő feltöltés.
feltoltes.palyazat@futurealgroup.com

25. A pályázat elbírálásának és megvalósításának ütemezése
A pályázati eredmény kihirdetésének várható ideje: 2018. december 15.
A pályázati eredmény kihirdetésének helye a https://www.futurealgroup.com/hu/palyazat
és a www.mke.hu honlap, illetve valamennyi lehetséges pályázó elektronikus értesítő levelet kap a
pályázati lehetőségről.
A nem nyertes pályaműveket a Kiíró csak akkor hozza nyilvánosságra, ha a pályamű szerzője ehhez
nyilatkozatban hozzájárul.
A kiválasztott pályamű szerzőjével/szerzőivel a szerződéskötés várható időpontja: 2019. január 15.
A mű kivitelezésének tervezett határideje: 2019. június 15.
26. Pályázati tájékoztatás
A pályázattal kapcsolatban az info.palyazat@futurealgroup.com e-mail címen lehet kérdéseket feltenni
2018. november 25-ig. A kérdésekre adott válaszok a pályázati honlapon a kérdés beérkezésétől
számított 5 munkanapon belül kerülnek megválaszolásra.
A pályázat meghirdetését követő 2 héten belül helyszíni bejárást tart a Kiíró, melynek pontos időpontjáról
és helyszínéről a pályázati honlapon adunk tájékoztatást.
27. A helyszín megtekintése
A tervezett műtárgy környezete szabadon megtekinthető, azonban a Corvin_5 irodaépület kivitelezési
területére nem lehetséges a bejutás.
További információk: https://www.futurealgroup.com/hu/palyazat

