Jövőt építünk– Pályázati kiírás
A Magyar Kormány 2010 óta jelentős forrással támogatta, hogy a bölcsődei és óvodai
intézményekben a magyar gyerekek számára a bölcsődei és az óvodai férőhelyek jelentősen
bővüljenek. A Kárpát-medence egységében valósulhattak meg ezek a fejlesztések, így a külhoni
magyar közösségek magyar családjai is több mint 900 új vagy felújított épületet lakhatnak be.
Az új vagy megújított épületek az építészek munkáját is dicsérik, hiszen nekik köszönhető az,
hogy egy-egy településképen is látható a közös és minőségi, magyar munka eredménye.
Ugyanúgy nekik köszönhető, hogy az óvodás gyerekek komfortos, biztonságos és otthonos
környezetben tölthetik mindennapjaikat.
Ennek az áldozatos munkának az elismerésére a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős
Államtitkársága (továbbiakban: Kiíró) a 2022 a cselekvő nemzet évében pályázatot
(továbbiakban: Pályázat) hirdet a Kárpát-medencében 2010 óta Magyarország Kormányának
támogatásával megvalósított bölcsődei, óvodai létesítmények, épületek építészeinek részére.
I. A Jövőt építünk pályázat célja
1.) A Kiíró célja díjazni és megismertetni a közvéleménnyel, a Kárpát-medencében 2010 óta
Magyarország Kormányának támogatásával kiemelkedő építészeti minőségben megvalósított
és mintaértékű bölcsődei, óvodai létesítmények, épületek építészeit, mert nemzeti összefogással
és az egyéni feladatvállalással együtt erősítettük meg cselekvő nemzetként a nemzeti
intézményrendszert, gondoskodunk közösségeinkről, közösen tettük megtartó szülőfölddé a
Kárpát-medencét.
II. A részvétel feltételei
1.) Pályázni lehet bármely, a Kárpát-medencében 2010 óta Magyarország Kormányának
támogatásával megvalósult bölcsődei, óvodai létesítménnyel, épülettel.
2.) A Pályázaton történő részvételhez, mindkét fél (építtető és tervező) együttes hozzájáruló
nyilatkozata szükséges.
3.) A Jövőt építünk pályázaton indulhatnak (továbbiakban: Pályázók):
a.) olyan belföldi és határon túli természetes magánszemély(ek) (építész tervező(k)),
aki(k) a pályázat tárgyát képező épület tervezését saját nevével/nevükkel jegyzi(k), és
tervezéséhez érvényes tervezői jogosultsággal rendelkezett/rendelkeztek az épület
engedélyezésekor,
b.) az építtetők (intézmények tulajdonosai, fenntartói, üzemeltetői), és
a pályázat feltételeit magára/magukra nézve kötelezően elfogadja(k).
4.) A Pályázók a Pályázat beadásakor nyilatkoznak, hogy velük szemben kizáró ok nem áll fenn
és ellenük szakmai etikai és/vagy fegyelmi eljárás nem folyik, valamint, hogy az épület az
összes működéséhez szükséges engedélyekkel rendelkezik (pl. jogerős használatbavételi
engedély, működési engedély stb.) Amennyiben pályázat tárgyát képező épület tervezésében
építész társtervezők is részt vettek azok nyilatkozatai is szükségesek a pályázat beadásához.
5.) A Pályázatban való részvétel a jelen Pályázati kiírás elfogadását jelenti.

6.) A Pályázaton történő részvétel feltétele a VII. pont 3.) bekezdésében kötelezően megadandó
adatok kitöltésén túl, az együttes hozzájáruló nyilatkozat, valamint az épületről készült
fotódokumentáció csatolása.

III. Pályázati határidők
1.) A Pályázat 2022.02.21-én 10:00 órakor kezdődik és 2022.03.11-én éjfélkor zárul.
2.) A pályázati határidő elmulasztása jogvesztő.

IV. A Pályázat menete
1.) A Pályázók a Pályázat időtartama alatt felkeresik a kulhonimagyarok.hu honlapot,
értesülnek a pályázat részleteiről, valamint annak részvételi szabályairól. A pályamunkák
benyújtása kizárólag a weboldalon történik.
2.) A Pályázók több különböző pályamunkát is benyújthatnak.
3.) A Pályázók hiánytalanul kitöltik a pályázati adatlapot, és a pályázati kiírásnak megfelelő
pályázatukat feltöltik a kulhonimagyarok.hu Jövőt építünk aloldalára.

IV. Kizáró okok
Kizáró ok áll fenn azokkal a Pályázókkal szemben:
a.) akik a pályázati anyagát nem a pályázati weboldalra töltik fel.
b.) akik a pályázati adatlaphoz szükséges személyes adataikat, ill. a Kiíró által kért
információkat, nyilatkozatokat nem adták meg;
c.) akik a megadott határidőn belül nem nyújtják be a pályázatukat a Kiíró szerint
meghatározott módon
d.) akik a Bírálóbizottság meghirdetett bármely résztvevőjének hozzátartozói,
munkaviszony szerinti közvetlen felettesei vagy beosztottjai, egy éven belül közös
tervpályázatban vagy egyéb szerzői jogvédelem alá eső alkotásban szerzőtársai vagy
munkatársai voltak
e.) aki tag vagy vezető tisztségviselő azon gazdasági társaságnál, ahol a Bírálóbizottság
tagja, illetve ezek hozzátartozója tag vagy vezető tisztségviselő
f.) aki a pályázat kiírásában, előkészítésében, elbírálásában részt vett
.
V. A „Jövőt építünk” Bírálóbizottsága
1.) Elnök:
•

Füleky Zsolt építész, Építészeti, Építésügyi, és Örökségvédelmi helyettes államtitkár

2.) Tagok:
•
•
•
•
•
•

Prof. Ferencz István habil. DLA, Ybl- és Kossuth díjas építész, Nemzet Művésze, a
Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
Dévényi Sándor DLA, Ybl- és Kossuth díjas építész, Nemzet Művésze, a Magyar
Művészeti Akadémia rendes tagja
Kuli László Pro Architectura díjas építész
Márkus Lászlóné, Nemzeti Pedagógus Kar Óvodai Szakmai Tagozatának elnöke
Nagy Anna, Egyszülős Központ Alapítója, és Kuratóriumának elnöke
Csibi Krisztina, Magyarság Háza igazgatója

3.) Az Elnök és a Tagok alkotják a Bírálóbizottságot (továbbiakban: Bírálóbizottság).
4.) A Kiíró fenntartja a jogát, hogy a Bírálóbizottság összetételét előre nem látható okok miatt
megváltoztassa. Erről a döntéséről nem köteles a Pályázókat külön tájékoztatni.
5.) Az alaki vagy tartalmi feltételeknek meg nem felelő pályázatokat Bírálóbizottság indoklás
nélkül elutasíthatja.

VI. Pályázati díjak, elismerések
1.) A díjazás mértékét a Bírálóbizottság határozza meg, az intézmény építészeti és
belsőépítészeti minősége, funkcionalitása és óvodapedagógia nevelési programjának
figyelembevétele alapján rangsorolva.
2.) A díjazás mértékének legkisebb összege 500.000 forint, legnagyobb összege 2.000.000
forint.
3.) A díjazható pályaművek száma nem korlátozott.
4.) A Kiíró fenntartja a lehetőséget a beérkezett pályázati anyagok alapján a díjak és elismerések
megosztásának, és díjazásának módosítására és a benyújtott pályaművek tartalma alapján új
pályázati kategóriák létrehozására, besorolására.
5.) A pályaművek az alábbi kategóriákban nyújthatók be:
a.) új építésű óvoda, bölcsőde
b.) meglévő óvoda, bölcsőde felújítása - bővítése
c.) óvoda, bölcsőde belsőépítészeti átalakítása
d.) egyéb
6.) A beérkezési határidő lejárta után a Bírálóbizottság összesíti a beküldött pályamunkákat, és
a Kiíró saját szakmai szempontrendszere alapján értékelik azokat. A döntés és a bírálat nem
nyilvános.
7.) Az 5.) pontban felsorolt díjakat minden esetben a Bírálóbizottság ítéli oda a pályázóknak
8.) A Pályázat lezárása és kihirdetése után a Kiíró nyilvánosságra hozza a Pályázat eredményét
a kulhonimagyarok.hu honlapon. Ennek részleteit a Kiíró a kulhonimagyarok.hu honlapon
keresztül közli és szabályozza.

9.) Az eredményhirdetést követően a díjak átvételének módjáról a Kiíró a Pályázókat az általuk
a pályázati adatlapon megadott címen írásban értesíti. Amennyiben a Pályázat nyertese az általa
megadott címen nem értesíthető, és a pályázati díjat az értesítés első megkísérlésétől számított
1 hónapon belül nem veszi át, elveszti a díjra való jogosultságát. A kitűzött díjjal ebben az
esetben a Kiíró belátása szerint rendelkezik.

VII. Pályázati anyag összeállítása
1.) A pályázaton történő részvétel feltétele az alábbiakban ismertetett pályázati anyag valamint
a II. bekezdés 2.) pontja és 5.) pontja szerinti nyilatkozatok benyújtása.
2.) A pályázati anyagot elektronikusan a kulhonimagyarok.hu honlapon keresztül kell
benyújtani.
3.) Pályázó adatai
a.) Tervezők esetén
•
•
•
•
•
•
•
•

Név*
Születési név
Születési hely, idő*
Anyja leánykori neve*
Tervezői jogosultság száma*
Lakcím*
Email *
Telefonszám*

* Kötelezően kitöltendő mezők Tervezők esetén
b.) Építtető esetén
•
•
•
•
•
•

Jogi személy neve*
Képviselő neve
Székhely *
Adószám
Email*
Telefonszám*

*Kötelezően kitöltendő mezők Építtető esetén

4.) A pályázati anyag követelményei:
a.) A megértéshez szükséges méretarányú és részletességű tervek (tervlapok pdf.
formátumban). Az épület címét is tartalmazó, egyértelmű névvel könyvtárba rendezett,
egyértelműen és beazonosíthatóan elnevezett file-ok megadása szükséges.
•
•
•

helyszínrajz(ok)
alaprajz(ok)
metszet(ek)

•
•
•

homlokzat(ok)
látványtervek
külső, belső fotók (min. 10 db)

b.) A Pályázat elbírálása során a Bírálóbizottság előnyben részesíti azon pályaműveket,
amelyek a lehető legrészletesebb módon kerülnek bemutatásra.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

IX. Adatvédelmi nyilatkozat
A Kiíró az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § paragrafusa, valamint az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 13-15. cikkei szerint tájékoztatja a
Pályázókatt, hogy a Pályázatban szolgáltatása önkéntes, a Pályázók hozzájárulásán (Infotv. 5.
§ (1) bek. a) pontján, illetve (2) bek. a) pontján, továbbá GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján)
alapul.
A Pályázatban való regisztráció során, adatainak (így nevének, születési adatainak, e-mail
címének, telefonszámának, illetve lakcímének) megadásával és a regisztrációs űrlapon külön
feltüntetett adatkezelési tájékoztató és annak kifejezett elfogadásával a Pályázók írásban
hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, valamint a Pályázók kifejezetten hozzájárul ahhoz,
hogy nevét a Pályázat lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben Kiíró
megismerhesse.
A Pályázat során a Kiíró a jogszabály és a Pályázók hozzájárulása alapján kezeli a Pályázók
által megadott alábbi személyes adatokat a Pályázat lebonyolítása és az esetleges nyeremény
átadása érdekében:
- név, - e-mail cím, - telefonszám, - lakcím, - bankszámlaszám
Az adatokat kizárólag a Kiírónak a Pályázat lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik
meg.
Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb
a cél megvalósulásáig, azaz a Pályázat teljes lezárásáig tart.
A Kiíró tájékoztatja a Pályázókat, hogy tájékoztatást kérhet a Kiírótól személyes adatai
kezeléséről, valamint kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését,
törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő
kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Pályázók
jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek
továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Kiíró. A Pályázók továbbá tájékoztatást kérhet az
esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel

összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és
az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása
esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezeléssel kapcsolatban a Pályázókat megilletik a vonatkozó jogszabályokban
biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében
meghatározott tiltakozási jog, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt
érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és
sérelemdíjat. Amennyiben a Pályázóknak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását,
panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Kiíróval, vagy egyébként a
Pályázók bármikor úgy ítélik meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem
következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.;
postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosultak bejelentést tenni.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Pályázók tudomásul veszik, hogy amennyiben nem
adja meg, vagy hiányosan adja meg a Pályázat lebonyolításához szükséges, a jelen Pályázati
kiírásban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a Pályázat teljes lezárását
megelőzően, az a Pályázatból való kizárásához vezet.

