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1. A tervpályázat kiírója és lebonyolítója 

A tervpályázat kiírója: 

 Arrabona EGTC  

 9021 Győr, Városház tér 1. 

A kiíró szoros együttműködésben az alábbi településekkel áll: 

 Kunsziget Község Önkormányzata 

 Kunsziget, József Attila u. 2, 9184 

 Dunaszeg Község Önkormányzata 

 Dunaszeg, Országút u. 6, 9174 

 Kimle Község Önkormányzata 

 Kimle, Vízpart u. 10, 9181 

 Abda Község Önkormányzata 

 Abda, Szent István u. 3, 9151 

Az eljárás lebonyolítója: 

 Arrabona EGTC  

 9021 Győr, Városház tér 1. 

2. A tervpályázat pontos címe, tárgya és célja 

Pályázat címe: „Természetközeli kilátók” - Vízitúrához köthető kilátó tervpályázat 

Tárgya és célja: Olyan vízparti, szorosan a vízhez és élővilágához kapcsolódó kilátók tervezése, 

amelyeket a tervezési terület illetékes önkormányzata rövidtávon meg kíván valósítani. Négy tervezési 

helyszín kerül megjelölésre, mely helyszínek különböző adottságokkal és kihívásokkal bírnak. 

 

Tervezési területek 

 

Dunaszeg 

Dunaszeg Község Önkormányzata a dunaszegi Morotva-tó mellett, a meglévő kilátó bővítését célozta 

meg. A község a meglévő kilátót ki kívánja bővíteni északi irányba oly módon, hogy a lehető legjobb 

rálátást biztosítson a nádassal övezett tóra. A tervezett kilátóbővítménynek önmagában is meg kell 

állnia, és cél, hogy magassága legalább egy szinttel meghaladhatja a meglévőt. Pontos koordináta: 

47.772511, 17.558751. 

A tervezés folyamán figyelembe szükséges venni, hogy a kilátó látogatói a legkevésbé zavarják a nagy 

számban fészkelő nagykócsagokat és szürke gémeket, így olyan betekintő falak is tervezhetőek, 

amelyek biztosítják, hogy nagyobb eséllyel megfigyelhetőek legyenek a nagytestű madarak. Emellett 

javaslat is tehető a helyben rögzíthető nagy közelítésű látogatói távcsövek alkalmazására. 

 

Kimle 

Kimle Község Önkormányzata a Mosoni-Dunán szeretne létrehozni egy kilátót, amelyet a közeljövőben 

kíván megvalósítani. 

A tervezett kilátót Kimle belterületen, a Mosoni-Duna korábbi – 2023-ban 100 éves – hídjának 2. 

pillérére kívánja építeni, így alternatív módon szeretné felhasználni a 100 évvel ezelőtt épített híd 

pillérét, mely jelenleg kihasználatlan. Pontos koordináta: 47.825122, 17.369044. 

A tervezett kilátóval kapcsolatban elvárás, hogy a meglévő Trianon-kereszt látványát ne sértse, és 

teraszos jellegűen kerüljön kialakításra, ezzel biztosítva a legjobb rálátást a folyóra, valamint a 

partoldalakra. 

E mellett javasolt az ÉDUVIZIG igazgatóságával a kapcsolatot felvenni a helyi adottságok pontosítása 

érdekében. Megkereséseket az info@eduvizig.hu és az info@arrabona.eu címre küldjék meg. A kilátót 

a mértékadó árvízszint (MÁSZ=115,70 mBf.) + biztonsági szint felett a pillércsúcson szükséges 

elhelyezni. 

mailto:info@eduvizig.hu
mailto:info@arrabona.eu
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Kunsziget 

Kunsziget Község Önkormányzata a község egyik legemblematikusabb emlékét kívánja kilátó 

formájában feleleveníteni, mégpedig egy „Római őrtorony” megépítését tervezi a limes vonalán. A 

kilátó pontos helyszínének meghatározásában is kikéri a tervezők véleményét, így az alábbi helyszínek 

közül várja a község a javaslatokat: 

- Kunszigeti kikötőnél, a meglévő madár megfigyelő kilátó mellett; 

GPS koordináta: 47.744638, 17.539611 

- A kikötő vizes blokkja, valamint a madár megfigyelő között; 

GPS koordináta: 47.742652, 17.536810 

- Mosoni-Duna partoldalán a kunszigeti gátőrházzal szemben lévő területen 

a 10 m-es ÉDUVIZIG védősávon túl, a falu irányában; 

GPS koordináta: 47.741040, 17.534884 

- Turisztikai közösségi tér – Pajta mögött. Kunsziget, Győri út 10.; 

GPS koordináta: 47.741040, 17.534884 

A kilátó kinézetével kapcsolatban a község elvárása a korhű római őrtorony kinézet a modern, 

fenntartható, költséghatékony építészeti elveket betartva. 

 

Abda 

Abda Község Önkormányzata a Rábca folyó egyik régi, holt ága melletti flóra és fauna bemutatása 

céljából szeretne egy legalább 9 méter magas kilátót létesíteni. A megfigyelésre érdemes területet az 1-

es főút északról határolja. A főút forgalmától magasra nőtt fákból álló erdőrész választja el a náddal 

részben benőtt vízfelületet. A kilátó önkormányzati tulajdonú területen (hrsz: Abda külterület 0100/1) 

kerülne megvalósításra a régi főút melletti területen, mely a vízfelület ívének közepén található.  

GPS koordináta: 47.684328, 17.563803). 

A kilátóval kapcsolatos speciális elvárás, úgy legyen kialakítva, hogy azon napelemek elhelyezhetők 

legyenek. Ezek biztosítanának energiaellátást a szükséges világításhoz és itt működő – a létesítmény 

biztonságára vigyázó – kamerához, jel továbbításhoz. A kamera elhelyezésére rongálás biztos helyet 

kell kialakítani a kilátón. 

3. A tervpályázat jellege 

A tervpályázat fajtája:  ötletpályázat 

Tervpályázati eljárás formája:  nyílt kétfordulós tervpályázat, mely során az első fordulóra a pályázók 

tanulmányterveket nyújthattak be, míg a második fordulóra kivitelezési 

terveket várunk. 

Tervpályázat: titkos 

A tervpályázat lebonyolítása: Az arrabona.eu weboldalon közzétett „Természetközeli kilátók” 

Vízitúrához köthető kilátó című tervpályázat pályázati felhívása szerint 

történt. 

4. A lebonyolítás rövid ismertetése 

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDÖRENDJE 

A pályázat meghirdetése: 2022. február 28. 

Regisztrációs határidő: 2022. március 16. 

Pályázói személyes területbejárás: 2022. március 18. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. május 2. 23:59 

Pályázatok első fordulójának kiértékelése: 2022. május 9. 

A második körös pályázatok benyújtási határideje: 2022. június 27. 23:59 

Eredményhirdetés: 2022. július 
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A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ÖSSZETÉTELE 

A pályaművek értékelését a Kiíró által felkért, alábbi összetételű bírálóbizottság végezte: 

- Bach Péter DLA – egyetemi docens, tanszékvezető 

Széchenyi István Egyetem, Épülettervezési Tanszék a bírálóbizottság elnöke, 

- Horváth Tamás PhD – egyetemi docens, 

Széchenyi István Egyetem, Építészeti és Épülettervezési Tanszék 

Győr-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara elnökségi tag  a bírálóbizottság társelnöke, 

- Markó Gábor – igazságügyi faipari szakértő a bírálóbizottság tagja, 

- Petényi Mirkó – kommunikációs szakértő a bírálóbizottság tagja. 

- Dr. Herke Zoltán – Okleveles környezet kutató a bírálóbizottság tagja, 

- Érintett település vezetője: 

o Lendvai Ivánné – Kunsziget a bírálóbizottság tagja 

o Babos Attila – Dunaszeg a bírálóbizottság tagja 

o Eller Gizella – Kimle  a bírálóbizottság tagja 

o Szabó Zsolt – Abda a bírálóbizottság tagja 

 

A KIÍRÁSI DOKUMENTÁCIÓ ÉS MELLÉKLETEI 

A kiírás valamint mellékletei az alábbi oldalon érhető el:  

https://arrabona.eu/fooldal/termeszetkozeli-kilatok-tervpalyazat/ 

5. A beérkezett pályaművek száma és állapota 

A kiírásban megadott határidőig 31 pályázó nyújtotta be pályázatát. Valamennyi pályázat elektronikus 

úton érkezett be. Kizárásra egy pályázat sem került. 

6. A tervpályázati kiírás szerinti előírások betartása 

Valamennyi pályázat megfelelt a tartalmi és formai előírásoknak, így kivétel nélkül érvényesek voltak. 

Valamennyi, azaz a 31 db beérkezett pályamű készítője kiértesítésre került, és megkapták egyedi 

azonosítójukat, egyúttal 19 db hiánypótlási felszólítást küldött ki a kiíró, melyre érdemben érkeztek be 

válaszok. 

A pályázat anonimitása 

A pályázati kiírás szerint: „A feltüntetett e-mail címre elküldött pályamunkát az Arrabona EGTC 

regisztrálja, ellátja egy egyéni azonosítóval, melyet a pályázat átvételét megerősítő e-mailben visszaküld 

a pályázónak. A bíráló bizottság elé a pályamunkák ezzel az egyéni azonosítóval kerülnek, majd ezzel 

lesz közzétéve az első forduló eredménye is a kiíró elektronikus felületén. Az eredményhirdetést követően 

5 napon belül az Arrabona EGTC munkatársa a kézhez kapott eredmények után tájékoztatja azon 

pályázókat, akik továbbjutottak a második fordulóba és az ezzel járó további teendőkről.” 

A kiíró a pályázatok bírálatra küldése során sajnos nem tudta biztosítani a pályázatok anonimitását, 

mivel a dokumentumokat a pályázók által megadott elektronikus linken juttatta el a bírálóknak. Így az 

eredeti szándéktól eltérően a pályázatok közül 14 esetében olyan dokumentumok is a bírálók elé 

kerültek, melyek személyes adatokat tartalmaznak, további 12 pályázat esetében pedig a megosztásra 

használt felületen volt megtalálható valamely természetes személy neve. 

A bíráló bizottság tagjai a helyzetet észrevételezték. A bizottság úgy döntött, hogy a pályázat 

eredményessége és a pályázók befektetett munkájának tiszteletben tartása érdekében lefolytatja a 

bírálatot. A bíráló bizottság minden tagja törekedett arra, hogy a pályaműveket kizárólag azok tartalma 

alapján ítélje meg, az alkotók személyének figyelmen kívül hagyásával. 
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7. A pályaművek értékelésének szempontjai 

A pályaművek összevetése az alábbi bírálati szempontok alapján történt: 

• Fenntarthatósági elvek megléte. 

• A tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje. 

• Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér. 

• Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások. 

• A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg észszerű, de egyedi minőséget biztosító 

megoldások alkalmazása és a szerkezet időállósága. 

 

A pályázati anyagokkal kapcsolatos további elvárások, értékelési elvek: 

 

Tervezési módszerek értékelése 

Fenntarthatóságot mindenekelőtt figyelembe vevő módon szükséges a tervezett kilátókat megtervezni, 

amely elvek teljes spektrumon, az anyagmegválasztástól az üzemeltetési/fenntartásig terjednek. Elvárás 

a fenntartható integrált tervezési eszközök, módszerek alkalmazása, úgymint például a „lifetime 

engineering” módszer, Building Information Modeling, stb. 

 

Kivitelezési elvek értékelése 

Tekintettel arra, hogy azon építkezések valósulnak meg gördülékenyen és problémamentesen, amelyek 

átgondolt terveket követnek, ezért a kivitelezési elvek is értékelésre kerülnek. Az elkészített tervek 

értékelésénél nagy figyelemmel lesz a zsűri az anyaghasználatra, takarékos anyagfelhasználásra, 

kivitelezési problémák megelőzésére. 

 

Használati és esztétikai elvek értékelése 

A kilátók használói a természetkedvelő aktív turisták, ezért az ő igényeiknek kielégítése is értékelési 

szempont. A bírálók mind a tervezett kilátó tájba illőségét, egyedi kinézetét, mind a látogatói élmény 

faktorokat (rögzített távcsövek, detektív üvegek eltérő magasságokhoz igazított tervezése stb.) 

figyelembe veszik. 

 

8. A tervpályázat eredményeinek összefoglaló értékelése 

Általánosságban elmondható, hogy eredményesnek értékelte a bizottság a pályázati felhívást, hiszen 31 

db pályamunka érkezett a felhívásra. A pályamunkák színvonala általánosságban jónak mondható, 

találhatók olyanok is, amelyek minőségben kiemelkednek, és amelyek minőségben alulmaradtak az 

átlaghoz képeset. 

A 31 db pályázatból 13 db az abdai, 9 db a kimlei, 6 db a dunaszegi és 3 db a kunszigeti témát választotta. 

Összességében az is megállapítható, hogy azért választották az abdai tervezési területet legtöbben, mert 

kevés megkötést határozott meg a település és így nagy tervezői szabadsága lehetett a tervezőknek. 

A megkötések számának, tervezésre gyakorolt hatásának függvényében szóródott a többi pályázat is. 

Valószínűleg ennek tudható be, hogy a tervezők kb. 10%-a választotta Kunszigetet. 

 

Az értékelés során Markó Gábor bizottsági tag kiemelte, hogy különösen ügyelt arra, hogy a megkapott 

munkákat értékelje, és eltekintett attól, hogy ha kis javítás/módosítás esetén (amire a 2. körben van mód) 

mennyivel jobb építmény jöhetne létre. Számos munka kis változtatással, (pl: tető elhelyezésével) 

jelentősen növelné kivitelezési és fenntartási szempontból az egyes pályaművet. 
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9. Az egyes pályaművekről kialakított részletes szakmai bírálatok 

01. számú pályamű (azonosító: 1/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzéseket fűzték a pályaműhöz: 

• Túl sok a parton a cölöp a felvezetésnél 

• Ez a pályázat a tér közösségi funkcióját tette előtérbe, nem csak a építményt, hanem egy parkot 

hozott létre. Gondolt a vízzel való kapcsolatra, stéget is tervezett. Fontos, hogy azonban ez az 

épület nem lenne hatalmas szimbólum. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 8 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 7 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 6 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 5 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

5 

Település általános értékelése: 7 

Elért pontszám: 38 

02. számú pályamű (azonosító: 2/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzést fűzték a pályaműhöz: 

• Két egyszerű elemből álló kompozíció, igényes anyaghasználat, izgalmas téri helyzetek 

jellemzik. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 9 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 3 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 9 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 8 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

4 

Település általános értékelése: 5 

Elért pontszám: 38 

03. számú pályamű (azonosító: 3/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzést fűzték a pályaműhöz: 

• Mozgalmas, izgalmas és összetett térstruktúra, szép a meglévő és az új viszonya. 
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Fenntarthatósági elvek megléte: 6 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 3 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 8 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 8 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

6 

Település általános értékelése: 6 

Elért pontszám: 37 

04. számú pályamű (azonosító: 4/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai nem fűztek megjegyzéseket a pályaműhöz. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 7 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 4 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 6 

Az egyedi építészeti kompozíciók és 

részletmegoldások: 
6 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

3 

Település általános értékelése: 10 

Elért pontszám: 36 

05. számú pályamű (azonosító: 5/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai nem fűztek megjegyzéseket a pályaműhöz. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 5 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 7 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 8 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 6 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

2 

Település általános értékelése: 6 

Elért pontszám: 34 

06. számú pályamű (azonosító: 6/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai nem fűztek megjegyzéseket a pályaműhöz. 
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Fenntarthatósági elvek megléte: 5 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 4 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 6 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 6 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

2 

Település általános értékelése: 7 

Elért pontszám: 30 

07. számú pályamű (azonosító: 7/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzést fűzték a pályaműhöz: 

• Rácsok zavarják a kilátást, túl magas 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 4 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 5 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 6 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 6 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

2 

Település általános értékelése: 4 

Elért pontszám: 27 

08. számú pályamű (azonosító: 8/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzéseket fűzték a pályaműhöz: 

• A beadott három (kunszigeti) pályázat közül az egyetlen reálisan megvalósítható pályamű, az 

összes pályamű tekintetében mégsem kiemelkedő. 

• Egyértelműen ez a kiírás volt a legnehezebb és legkötöttebb. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 5 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 3 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 7 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 7 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

3 

Település általános értékelése: 6 

Elért pontszám: 31 
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09. számú pályamű (azonosító: 9/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzést fűzték a pályaműhöz: 

• Egyszerű és logikus konstrukció, szép szerkezeti kialakítás, nem konkurál a meglévő elemekkel. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 8 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 1 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 9 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 8 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

6 

Település általános értékelése: 8 

Elért pontszám: 40 

10. számú pályamű (azonosító: 10/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzést fűzték a pályaműhöz: 

• Légies, folytatható, nem zavarja a kereszt látványát. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 5 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 3 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 4 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 4 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

2 

Település általános értékelése: 10 

Elért pontszám: 28 

11. számú pályamű (azonosító: 11/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzéseket fűzték a pályaműhöz: 

• A leginkább természetközeli és egyszerű pályamű. A pályázó mert a horizontális síkban 

maradni. 

• Ez a pályázat gondolkodik leginkább a nádasban élő madarak megfigyelésében. Valószínűleg 

sokkal nagyobb területen lesz szükség detektív üvegre és valamiféle védettségre, mint a tervben 

szerepel, de jó gondolat, hogy a vízszintre süllyesszük és elrejtsük az embert. Itt valószínűleg 

fontos, hogy a stég másik ága sokkal távolabb vezessen, most túl közel van, és onnan elijesztik 

a látogatók a madarakat. 
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Fenntarthatósági elvek megléte: 7 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 10 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 8 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 8 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

2 

Település általános értékelése: 5 

Elért pontszám: 40 

12. számú pályamű (azonosító: 12/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzéseket fűzték a pályaműhöz: 

• Dobozos látvány takarja a keresztet. A malomkerék jó ötlet. 

• Egyszerű, filigrán konstrukció, külön értéke a kétszintesség. Beton, acél és fa esztétikus 

kombinációja. 

• Nagyon jó ötlet a malomszerűség, megvan a turisztikai attraktivitása, illetve a mondanivalója is 

remek, a tervezés azonban hiányos.  

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 6 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 6 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 7 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 9 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

5 

Település általános értékelése: 3 

Elért pontszám: 36 

13. számú pályamű (azonosító: 13/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai nem fűztek megjegyzéseket a pályaműhöz. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 4 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 4 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 7 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 7 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

3 

Település általános értékelése: 9 

Elért pontszám: 34 
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14. számú pályamű (azonosító: 14/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai nem fűztek megjegyzéseket a pályaműhöz. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 7 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 4 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 8 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 7 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

5 

Település általános értékelése: 6 

Elért pontszám: 37 

15. számú pályamű (azonosító: 15/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzést fűzték a pályaműhöz: 

• Marketing szempontból ez egy atombomba. Elképesztően nagy vita lenne a megvalósítása 

körül, de utána mindenki látni akarná. Izgalmas, egyedi, kissé szürreális, de mindenképpen 

újszerű. Jó, hogy kapcsolatot teremt a vízzel. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 5 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 10 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 5 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 9 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

2 

Település általános értékelése: 6 

Elért pontszám: 37 

16. számú pályamű (azonosító: 16/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzést fűzték a pályaműhöz: 

• Egyértelműen ez a kiírás volt a legnehezebb és legkötöttebb. A pályázat megvalósulását nem 

javasolja a bizottság.  

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 5 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 1 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 4 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 4 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

6 

Település általános értékelése: 8 

Elért pontszám: 28 
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17. számú pályamű (azonosító: 172/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai nem fűztek megjegyzéseket a pályaműhöz. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 4 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 8 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 5 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 4 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

7 

Település általános értékelése: 9 

Elért pontszám: 37 

18. számú pályamű (azonosító: 18/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzéseket fűzték a pályaműhöz: 

• Alapos kutatás, helyszínválasztás, koncepció alkotás fedezhető fel a tervben. Az építészeti 

formálása finom és egyedi, kiválóan illeszkedik a természeti környezetbe. Torony, de mégsem. 

• Ökoturisztikai szempontból remek, nagyon jól reflektál a természetre, a hagyományokra, 

izgalmas, az átmenet a nádas és építmény között. Szintén jól kommunikálható. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 6 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 10 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 8 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 10 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

4 

Település általános értékelése: 7 

Elért pontszám: 45 

19. számú pályamű (azonosító: 19/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzéseket fűzték a pályaműhöz: 

• Túlságosan magas. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 4 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 4 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 5 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 5 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

7 

Település általános értékelése: 5 

Elért pontszám: 30 
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20. számú pályamű (azonosító: 20/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzést fűzték a pályaműhöz: 

• A kerekesszékes kilátó gondolat nagyon jó. Mivel ilyen nincsen itthon, ezért ez mindenképpen 

nagyot menne a médiában, ezáltal jól eladható. A hozzá tervezett pallósor túlzó, valószínűleg, 

ha ez valósulna meg, kevesebb is elég. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 5 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 10 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 5 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 5 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

5 

Település általános értékelése: 7 

Elért pontszám: 37 

21. számú pályamű (azonosító: 21/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai nem fűztek megjegyzéseket a pályaműhöz. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 7 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 1 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 3 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 3 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

6 

Település általános értékelése: 8 

Elért pontszám: 28 

22. számú pályamű (azonosító: 22/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai nem fűztek megjegyzéseket a pályaműhöz. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 6 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 1 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 4 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 4 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

4 

Település általános értékelése: 4,5 

Elért pontszám: 23,5 
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23. számú pályamű (azonosító: 23/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzést fűzték a pályaműhöz: 

• Jó ötlet, de nem a tájba illő. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 6 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 3 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 4 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 4 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

6 

Település általános értékelése: 8 

Elért pontszám: 29 

24. számú pályamű (azonosító: 24/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai nem fűztek megjegyzéseket a pályaműhöz. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 4 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 4 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 5 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 5 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

1 

Település általános értékelése: 2,5 

Elért pontszám: 21,5 

25. számú pályamű (azonosító: 25/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzést fűzték a pályaműhöz: 

• Egyértelműen ez a kiírás volt a legnehezebb és legkötöttebb. A pályázat megvalósulását nem 

javasolja a bizottság.  

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 4 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 5 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 5 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 5 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

2 

Település általános értékelése: 4 

Elért pontszám: 25 
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26. számú pályamű (azonosító: 26/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai nem fűztek megjegyzéseket a pályaműhöz. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 4 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 5 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 7 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 6 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

6 

Település általános értékelése: 7 

Elért pontszám: 35 

27. számú pályamű (azonosító: 27/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzést fűzték a pályaműhöz: 

• Nagyon szórtak a pályázatok, itt én egy pályázatot tartok igazán érdekesnek, ez a 27-es számú, 

amelyet én óriás madáretetőnek hívok. Ennek kialakítása, megfogalmazása olyan, amely 

könnyen megmutatható, és elmagyarázható. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 7 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 8 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 6 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 7 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

3 

Település általános értékelése: 6 

Elért pontszám: 37 

28. számú pályamű (azonosító: 28/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai nem fűztek megjegyzéseket a pályaműhöz. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 7 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 7 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 8 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 7 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

3 

Település általános értékelése: 6 

Elért pontszám: 38 
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29. számú pályamű (azonosító: 29/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzést fűzték a pályaműhöz: 

• A két torony, két helyzet, két funkció relációja izgalmas. Jól egészítik ki egymást a meglévő 

szárazföldi és a tervezett vízi kilátó. Ez a torony tűnik a leginkább alkalmasnak madárleshez. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 5 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 3 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 9 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 9 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

2 

Település általános értékelése: 7,5 

Elért pontszám: 35,5 

30. számú pályamű (azonosító: 30/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai az alábbi megjegyzéseket fűzték a pályaműhöz: 

• Jó ötlet a Trianonra kialakított elképzelés. A kapu látványa túlságosan robosztus. 

• Turisztikai szempontból ez a legerősebb, valóban a település szimbólumává tud válni. Aktív és 

ökoturisztikai jelentősége elenyésző, de mind közösségi térként, mind szimbólumként jó. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 5 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 8 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 7 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 5 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

3 

Település általános értékelése: 6 

Elért pontszám: 34 

31. számú pályamű (azonosító: 31/2022) 

A pályamű a kiírás feltételeit teljesítette. 

A bizottság tagjai nem fűztek megjegyzéseket a pályaműhöz. 

 

 

Fenntarthatósági elvek megléte: 6 

Tervezett kilátó ökoturisztikai vonzereje: 5 

Az építészeti minőséget tükröző gondolati háttér: 6 

Az egyedi építészeti kompozíciók és részletmegoldások: 5 

A műszaki megvalósíthatóság, a szerkezetileg ésszerű, 

de egyedi minőséget biztosító megoldások alkalmazása 

és a szerkezeti időtállóság: 

6 

Település általános értékelése: 8 

Elért pontszám: 36 
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10. A díjazott pályaművek rangsorolása 

A bizottság úgy döntött, hogy mind a négy tervezési helyszín esetében kiválaszt egy-egy pályaművet. 

Az egyes pályaművek részletes bírálatát és értékelését követő bírálóbizottsági szavazás alapján az alábbi 

döntés született: 

A bíráló bizottság a 2. fordulóra az alábbi pályaműveket javasolja: 

- 8/2022 

- 9/2022 

- 18/2022 

- 27/2022 

11. A díjak és megvételek elosztása, valamint ennek rövid indoklása 

A bírálóbizottság a pályázatot sikeresnek és eredményesnek ítélte meg, így javasolta, hogy a kiírásban 

szereplő teljes pénzügyi keret kiosztásra kerüljön. A 10. pontban szerepeltetett pályaművek szerzőit a 

versenyfelhívás előírásainak megfelelően, bruttó 250.000 Ft/pályamű díjban részesíti, továbbá a 

továbbjutók továbbra is versenyben vannak a fődíj elnyerésére. 

12. Tervpályázat hasznosításának módjára és lehetőségeire tett ajánlások 

A bírálóbizottság a beérkezett tervek bírálata alapján a 8/2022, 9/2022, 18/2022 és 27/2022 pályázatokat 

juttatja tovább a 2. körre. A módosítási javaslatokat és a tovább tervezést befolyásoló iránymutatásokat 

a mentorálási alkalmakon fogják a bizottság mentorálásra felkért tagjai ismertetni a pályázókkal. 

 

A bizottság fenti döntését követően a zárójelentést lezárta és azt felolvasás után egyhangúlag jóváhagyta, 

majd ezt követően került sor a pályázók személyének beazonosítására. 

 

Győr, 2022. május 23. 

 

bírálóbizottság tagjai: 

……………………………………… 

Bach Péter DLA 
bírálóbizottság elnöke 

……………………………………….. 

Horváth Tamás PhD 
bírálóbizottság társelnöke 

……………………………………… 

Markó Gábor 
bírálóbizottság tagja 

……………………………………… 

Petényi Mirkó 
bírálóbizottság tagja 

……………………………………… 

Dr. Herke Zoltán 
bírálóbizottság tagja 

……………………………………… 

Babos Attila 
bírálóbizottság tagja 

……………………………………… 

Eller Gizella 
bírálóbizottság tagja 

……………………………………… 

Lendvai Ivánné 
bírálóbizottság tagja 

……………………………………… 

Szabó Zsolt 
bírálóbizottság tagja  
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Jegyzőkönyv a pályaművek szerzőinek beazonosításáról 
 

Az Arrabona EGTC, mint Kiíró által „Természetközeli kilátók”, Vízitúrához köthető kilátó tervpályázat 

címmel kiírt tervpályázati eljárás bírálatát lezáró összefoglaló zárójelentés elkészültét és aláírását 

követően a bírálóbizottság a pályázók nevét és adatait a 2. körbe továbbjutott pályaművekhez tartozó 

szerzőket az adatlapok segítségével beazonosította és megállapította, hogy azok szerzői a következők: 

 

2. körbe továbbjutott pályaművek (rangsor nélkül): 

 

8/2022 sorszámú pályamű 

Pályamű címe: Kunszigeti kilátó 

Szerzők, munkatársak (munkamegosztás): Farkas Fanni (50%), Talabér-Erőss Barbara (50%) 

 

9/2022 sorszámú pályamű 

Pályamű címe: Természetközeli kilátók 

Szerzők, munkatársak (munkamegosztás): Ladislav Farkas (100%) 

 

18/2022 sorszámú pályamű 

Pályamű címe: Természetközeli kilátók – ABDA – Holt-Rábca kilátó 

Szerzők, munkatársak (munkamegosztás): Nyúl Dávid (100%) 

 

27/2022 sorszámú pályamű 

Pályamű címe: Természetközeli kilátók – Dunaszeg – Kinek építünk? 

Szerzők, munkatársak (munkamegosztás): Turi Gergő (50%), Patai Boglárka (50%) 

 

A szerzők személyének megismerését követően a bírálóbizottság megállapította, hogy a pályázókkal 

kapcsolatban a tervpályázati eljárások részletes szabályairól szóló 305/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 

szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn. 

 

Győr, 2022. május 23. 

 

bírálóbizottság tagjai: 

……………………………………… 

Bach Péter DLA 
bírálóbizottság elnöke 

……………………………………….. 

Horváth Tamás PhD 
bírálóbizottság társelnöke 

……………………………………… 

Markó Gábor 
bírálóbizottság tagja 

……………………………………… 

Petényi Mirkó 
bírálóbizottság tagja 

……………………………………… 

Dr. Herke Zoltán 
bírálóbizottság tagja 

……………………………………… 

Babos Attila 
bírálóbizottság tagja 

……………………………………… 

Eller Gizella 
bírálóbizottság tagja 

……………………………………… 

Lendvai Ivánné 
bírálóbizottság tagja 

……………………………………… 

Szabó Zsolt 
bírálóbizottság tagja  

 


