
Gyakran ismételt kérdések 
 

 
Kérdés: Szeretném tudni, hogy van-e méretbeli megkötés a pályázaton?  
 
Válasz: Nincs méretbeli megkötés, reagálnia kell az alábbi helyszíni adottságra: 
Pályázati Kiírás 5. pont: 
„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.” 
 
A méretek pontos felmérése miatt helyszíni bejárásra lesz lehetőség 2018. október 8-
án, 11 órakor! 
 
Kérdés: Milyen anyagi kerete van a megvalósítandó pályaműnek?  
 
Válasz: Pályázati kiírás 11. pontja: A műalkotás létrehozásának és elhelyezésének maximális 
költsége 25.000.000,- (huszonöt millió) forint + ÁFA 
 
Kérdés: Egy sikeres pályázat esetén milyen határidővel kell a szobrot megvalósítani és a 
helyszínen installálni? 
 
Válasz: Pályázati kiírás 25. pontja: A pályázat elbírálásának és megvalósításának ütemezése 
A mű kivitelezésének tervezett határideje: 2019. június 15. 
 
Kérdés: Ezen kívül lehetséges-e már meglévő szoborral pályázni? 
 
Válasz: A beadott pályaműnek mindenképpen a helyszíni adottságokra kell reagálnia. A 
korábban készített műnek adaptálhatónak kell lennie a jelenlegi térplasztikai alkotásba és 
a pályázathoz pontos költségvetést és terveket kell benyújtani.  
 
Kérdés: A műalkotás megvalósításának egyik lehetséges helyszínén, a kiírásban nevezett 
két irodaépület megemelt közös előterén elhelyezni tervezett kiemelt növénykazetták, illetve 
szoliter fák helye mennyiben fix? Lehetséges azok helyének módosítása, összehangolása a 
megvalósítandó képzőművészeti alkotás helyével/méretével? 



Válasz: Az épület kivitelezése a jövő év legelején kerül abba a fázisba, hogy ezek az 
elfogadott és leszerződött kiviteli tervek szerint ezen kertépítészeti elemek is megépüljenek. 
 
Így alapvetően kérjük, hogy ezek méretét és pozícióját adottságként kezeljék a pályázók. 
 
Ugyanakkor, amennyiben a térplasztikai koncepció ezen elemek módosítását követeli meg 
vagy érinti az épület bármely más megépült elemét, akkor a zsűri dönthet ezzel együtt is a 
javaslat elfogadása mellett. Fontos viszont rögzíteni, hogy ezen beavatkozás költsége is a 
térplasztika költségkeretén belül kell, hogy szerepeljen. 
 


