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1. Ötletpályázat kiírója 
Sopron MJV Önkormányzat 

9400 Sopron, Fő tér 1. 

 

2. Ötletpályázat lebonyolítója 
Sopron MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

Városfejlesztési Osztály, Városépítészeti Csoport 

 

3. Ötletpályázat tárgya 
A tervezett M85 gyorsforgalmi út az ausztriai határ előtt 1,5 km-re – mellékelt multifunkcionális 

körforgalommal – tér vissza a meglévő négysávos 84. sz. főútra. Ennek a körforgalomnak a 

középső részén elhelyezésre kerülő köztéri alkotásra, vagy térplasztikára kérünk ötleteket. 

(Mint például az úgynevezett „körzős”, „magasleses”, „préses”, valamint „órás” körforgalmak.) 

 

4. Ötletpályázat célja 
Cél egy Sopronban, a jövőben épülő körforgalom kihangsúlyozása, annak közepére egy egyedi, 

város specifikus művészeti alkotás, kortárs dizájn elhelyezése. 

 

A pályamű elhelyezésének tervezett helyszíne: Sopron, M85 gyorsforgalmi út utolsó szakaszánál, 

a határ előtt épülő körforgalomi csomópont területe. 

Az épülő M85 gyorsforgalmi út utolsó szakasza Sopront Ausztriával köti össze, így az a város 

arculatát meghatározó útszakasz, városkapu, közlekedési ki- és belépési pont. 

 

Önkormányzatunk célja a város egy jövőbeni csomópontjának arculati kialakítása mellett, hogy 

felhívja a figyelmet a gondolatok köré épülő alkotásra, az értékteremtésre. A bírálati szempont az 

ötletesség, az egyediség, az erős, önálló gondolati háttér és a megvalósíthatóság. 

 

5. Pályaművek kötelező munkarészei, formai követelményei 
 A kialakítandó alkotás szabadon választott, lehet grafika, logó, szobor, modell, makett, 

landart, egyéb installáció stb. A megjelenítendő elemek és anyagok szintén szabadon 

választott technikával készülhetnek, kiíró sem annak karakterére sem annak anyagára 

kikötést nem tesz. 

 Fontos szempont, hogy a mű olyan kreatív megoldásokra épüljön, melyek visszautalnak 

Sopronra, tükrözi a helyi jellegzetességeket. Amellett, hogy szakít a sablonos 

megoldásokkal és ábrázolásokkal, időtálló és nem igényel folyamatos gondozást, 

viszonylag alacsony költségvetésből megvalósítható, korszerű technikával készül. 

 Kiemelten fontos szempont, hogy a mű a körforgalom paramétereibe illeszthető legyen. 

(Ehhez segítségül mellékeljük az érintett terület átnézeti helyszínrajzát, valamint a 

forgalomtechnikai helyszínrajzot.) Továbbá szükséges a koncepció kialakítása során a 

környezetet, az útról feltáruló látványt is figyelembe venni. 



 Az elkészült koncepcióterveket, skicceket és/vagy leírásokat, digitálisan 2022. január 20-

ig PDF vagy JPG kiterjesztésben, legalább 300 dpi felbontásban az 

otletpalyazat@sopron.hu címre kell küldeni. 

 A pályaművet magyar nyelven kell elkészíteni. 

 

6. Bírálati szempontok 
 Színvonalas, innovatív, minőségi és eredeti megoldások, 
 az ötletpályázat megvalósíthatósága, hosszú távú fenntarthatósága, 

 a város szellemiségét figyelembe vevő megoldások. 

 

Bírálati szempontok azonos súlyozással kerülnek figyelembevételre. 

 

7. Ötletpályázat jellege, formája 
Nyílt ötletpályázat. 

 

8. Részvétel feltételei 
 A lakossági ötletpályázaton bármely soproni vagy soproni kötődésű természetes személy 

indulhat, kortól függetlenül. Ötleteit grafikus és/vagy szöveges formában nyújthatja be, 

maximum összesen 2 oldal A/4-es terjedelemben. Fontos azonban, hogy a koncepció 

egyértelműen értelmezhető legyen. 

 A pályázó a pályázati anyag beadásával vállalja, hogy az más szellemi tulajdonát nem sérti. 

 Az ötletpályázat résztvevője az ötletpályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek 

elfogadja. 

 Az ötletpályázaton a pályázó csak egy pályaművel vehet részt. 

 

9. Kizárás 
9.1. A Bíráló Bizottság 

a) az ötletpályázatból kizárja a beadási határidő után érkezett pályázatot, 

b) kizárja a pályázati dokumentációban más szellemi tulajdonát másoló, felhasználó 

terveket, 

c) amennyiben a bírálatot követő egy éven belül bizonyosodik be a meghatározott 

feltételek teljesítésének elmaradása, úgy a kiíró a szabálytalan pályázó eredményét 

semmisnek tekinti és ilyen esetben a pályázati díjazás a kiírónak visszajár. 

 

10. Határidők 

1. Ötletpályázat meghirdetése 2021. december 20. 

2. Pályaművek beadásának határideje 2022. január 20. 

3. Pályázat eredményének kihirdetése 2022. február 3. 

 

11. Dokumentáció átvétele 
Az ötletpályázati dokumentációt le lehet tölteni: www.sopron.hu oldalról. 



 

12. Pályaművek benyújtása 
 A pályaművek a dokumentációhoz csatolt „Felolvasólap” (2. sz. melléklet) felhasználásával 

nyújthatók be. 

 Kizárólag e-mailben nyújtható be, a megadott e-mail címre. 

 A pályaművek benyújtásának határideje: 2022. január 20. (csütörtök) 24.00 óra 

 

13. Bíráló Bizottság összetétele 

Szavazásra jogosultak: Név 

1. Elnök: Dr. Farkas Ciprián polgármester 

 Tagok: 

2.  Mágel Ágost elnök, Városfejlesztési Bizottság 

3.  Dr. Józan Tibor elnök, Soproni Városszépítő Egyesület 

4.  Varga Zoltán vezérigazgató, Sopron Holding Zrt. 

5.  Németh Gergely városi főépítész 

6.  Nyulasi Erik osztályvezető, Utiber Kft. 

7.  Józsa Dávid építész 

Szavazásra nem jogosult:  

8. Szakmai titkár: Mészáros Liliána építész, Városfejlesztési Osztály 

 

14. Pályaművek díjazása 
 A nyertest 2022. február 3-ig hirdetik ki, a Bíráló Bizottság döntése ellen fellebbezni nem 

lehet. A legjobbnak ítélt alkotások készítője jutalmat és ajándékcsomagot kap, illetve esélyt 

nyer arra, hogy az általa tervezett megoldás kerüljön a körforgalom közepébe. 

 A pályaművek díjazása az alábbi: 

1db 1.díj: nettó 100 000 Ft 

1db 2.díj: nettó 75 000 Ft 

1db 3.díj: nettó 50 000 Ft 

 

15. Pályaművek felhasználása 
A díjazásban részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki az 

engedélyezésre/kivitelezésre alkalmas tervek elkészíttetése céljából további ellenszolgáltatás 

nélkül azokat felhasználhatja, továbbadhatja. A díjazott pályaművek szerzői az engedélyes és a 

kiviteli tervek kidolgozására pályaművük beadásával szerzői művük felhasználási engedélyét 

megadják. 

 


