KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS HALLGATÓI TERVPÁLYÁZAT
RÉSZLETES SPECIFIKÁCIÓ

A PÁLYÁZAT LEÍRÁSA
A Leier Hungária Kft., a LAFARGE Cement Magyarország Kft. és a Pécsi
Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar (továbbiakban: Kiírók) hallgatói
tervpályázatot hirdetnek a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar valamennyi
képzésében résztvevő hallgatói részére, Szentlőrinc Város közösségi közlekedésének
fejlesztése érdekében buszmegálló tervezésére korszerű, esztétikus beton elemekkel
kialakítva. A pályázat 2017-ben első alkalommal kerül meghirdetésre.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja gazdasági, környezeti, társadalmi szempontból fenntartható közösségi tér
tervezése innovatív megközelítéssel, az építmény funkcionalitásának biztosítása, valamint
Leier beton elemek alkalmazása mellett. A tervpályázat során cél a PTE Műszaki és
Informatikai Kar bármely képzésében résztvevő hallgatói közül a legkiemelkedőbb
pályamunkákat benyújtó pályázók elismerése.
A pályázat közvetett célja Szentlőrinc város közösségi közlekedésének modern, esztétikus,
gazdaságos építőanyaggal történő modernizálása. Ennek érdekében megfelelő építészeti
tervezési színvonal esetén sor kerülhet egyes pályamunkák megvalósítására.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK
▪

▪

▪

Pályázni olyan tervvel lehet, amelyben az alapvető alkalmazott anyag a beton,
valamint az ötletterv teljes egészében a Leier építőanyagokkal kerül kialakításra,
kiemelten szerepeltetve az előregyártott vasbeton termékeket és a Kaiserstein
térburkolatokat. A felhasználható anyagok köre a www.leier.hu weblapon
megtalálható műszaki alkalmazástechnikai kiadványokban található.
Tervpályázatot olyan belföldi természetes magánszemély(ek) nyújthatnak be, aki(k) a
pályázat tárgyát saját nevével/nevükkel jegyzi(k) és egyidejűleg a Pécsi
Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar hallgatói jogviszonyával
rendelkeznek, valamint kötelezően elfogadja(k) a pályázat feltételeit magára/magukra
nézve kötelezőnek fogadja(fogadják) a pályázat feltételeit (továbbiakban Pályázó).
A pályázat elbírálásának feltétele a teljes körű pályázati dokumentáció elektronikus
úton, megadott határidőig történő benyújtása. Hiánypótlási lehetőséget a Kiírók nem
biztosítanak.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE
A Kiírók a pályázatokat kizárólag online a www.palyazat.lafarge.hu felületen várják. A Kiírók
csak a hiánytalanul beadott pályázati anyagokat veszik figyelembe a bírálati folyamat során.
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A tervpályázatok benyújtására 2017. május 8. (hétfő) 16:00 óráig van mód.
A pályázatok benyújtása díjmentes.
Pályázatok benyújtására egyénileg és csoportosan is van lehetőség. Csoportos jelentkezés
esetén a csoportot a csoport tagok megnevezése mellett a PTE MIK hallgatói jogviszonyával
rendelkező 1 fő képviseli pályázati kapcsolattartóként.

AZ ÉRVÉNYES JELENTKEZÉS MINIMÁLIS TARTALMA
A pályázat követelménye olyan Leier elemekből összeállított beton alapanyagú építmény
tervének elkészítése, amely ténylegesen megvalósítható, fenntartható módon illeszkedik
Szentlőrinc Város közösségi közlekedési rendszerébe. Az építmény fő meghatározójának a
betonnak kell lennie, tervezésénél a funkcionalitás és az esztétikum egyaránt szerepet kap.

Benyújtandó dokumentumok:
▪
▪

▪
▪
▪

A tervezett műtárgy bemutatása (legfeljebb 7000 karakter)
A pályázati kiírás elválaszthatatlan mellékletét képező műszaki dokumentációra épülő
tervek:
 Helyszínrajz
 Alaprajz
 Látványtervek, metszetek
Szerzői jogi nyilatkozat
Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozat
Pályázó adatai: név, állandó lakcím, születési dátum, telefonszám

A BEÉRKEZŐ PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
A kiírásnak megfelelő, érvényes jelentkezések között a Kiírók egy Bíráló Bizottság felállítását
követően saját hatáskörében döntenek 2017. május 31-ig.

Bírálati szempontok:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Építmény illeszkedése a városképbe
Funkcionalitás és design együttélése
Fenntartható fejlődés és közösségi szempontok érvényesülése
Beton, mint alapanyag innovatív megközelítésben való alkalmazása
Leier építőanyagok innovatív, fenntartható és kreatív alkalmazása
Gazdaságos megvalósíthatóság

A Bíráló Bizottság tagjai:
▪
▪
▪
▪

Magyar Gábor, Vezető statikus - Leier Hungária Zrt.
Hoffmann Tamás, Értékesítési igazgató - LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Koltai Péter, polgármester – Szentlőrinc Város Önkormányzata
Veres Gábor, Tanszékvezető – PTE Műszaki és Informatikai Kar Építész Szakmai
Intézet Építészeti és Várostervezési Tanszék
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ÉRTESÍTÉS
A Kiírók a nyerteseket elektronikus úton, a jelentkezés benyújtásakor megadott e-mail címen
értesítik 2017. június 5-ig.

A TERVPÁLYÁZAT DÍJAZÁSA
A tervpályázat díjazása az alábbiak szerint alakul, melynek odaítéléséről a Bíráló Bizottság
dönt. A beérkezett pályamunkák függvényében a Bíráló Bizottság különdíjak kiadásáról is
határozhat.
1. díj: Tablet
2. díj: Gear Icon X vezeték nélküli fülhallgató
3. díj: 3D VR (Virtual Reality) szemüveg
A díjak átadására egy előre egyeztetett időpontban egy rendezvény keretében kerül sor.
Csoportos pályázat benyújtása esetén a pályázati díj csoportot képviselő magánszemélynek
kerül átutalásra.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A tervpályázatra történő jelentkezéssel (regisztrációval) a pályázó
-

-

-

hozzájárul ahhoz, Kiírók a beadott pályázati dokumentációt – a pályázat vagy a jövőben
kiírandó pályázatok népszerűsítése céljából – szabadon, kizárólagos jelleggel, területi
korlátozás nélkül, bármikor, harmadik személynek átengedhető módon, a pályázaton
esetlegesen helyezéssel elnyerhető díjazáson túl további díj fizetésének kötelezettsége
nélkül szabadon felhasználhassa (így például nyilvánosságra hozhassa);
hozzájárul, hogy Kiírók a pályázatban szereplő pályaműhöz kapcsolódó vagyoni jogokat
– a pályázaton esetlegesen helyezéssel elnyerhető díjazáson túl további díj fizetésének
kötelezettsége nélkül, de csak az e tárgyban történő egyeztetést követően – kizárólagos
jelleggel, harmadik személynek átengedhető módon, területi és időbeli korlátozás nélkül
gyakorolják és a pályázati dokumentációt, illetve a pályaművet szabadon felhasználják;
elismeri, hogy a programra való regisztráció szabályait, a jelentkezés részleteit
megismerte és az elbírálás gyakorlatával egyetért, erről írásbeli nyilatkozatot tesz;
elismeri, hogy a regisztráció és a pályázati anyag benyújtását megelőzően az
adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást megkapta és az adatkezeléshez írásbeli
nyilatkozatával hozzájárul.
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