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Előzmények
A Magyarországi Református Egyház országos óvodafejlesztési programjának megvalósítására
állami támogatásban részesült, melynek keretében meglévő óvodák felújítására és új óvodák
kialakítására kapott lehetőséget. Közös célként érdekünk, hogy református óvodahálózatunk
hosszútávon fenntartható, költséghatékony módon üzemeltethető, és vallásunk
szimbólumrendszerét alkalmazó, azonosítható, egységes megjelenést és minőséget alkotó
legyen. A pályázat célja Magyarországi Református Egyház jelképrendszere építészeti
alkalmazásainak, illetve megjelenítési lehetőségeinek feltárása.
A jelen kiírás jellegéből, illetve a döntési folyamatból adódóan a pályázat nem a tervpályázati
eljárásokról szóló 310/2015. (X.28.) Korm. rendelet szerint, vagyis nem tervpályázati formában
kerül lebonyolításra.
1. Az arculat alapfogalma
Az arculat egy közösség azonosítására szolgáló külső jegyek (formák, színek, képek, stb.)
összetett rendszere. Egységes és tudatos megjelenést jelent, amely összetéveszthetetlen és
sajátságos jegyeket hordoz az adott szervezeten belül és annak kifelé irányuló
kommunikációjában. Segít a közösség beazonosításában, egységes szervezeti
megjelenésében, amely a társadalom tagjainak az első benyomást jelenti. Az arculatnak
professzionálisnak, egyedinek és könnyen felismerhetőnek kell lennie. Az egyedi arculat
minden szervezetnek segít abban, hogy környezete pontosan beazonosíthassa. Az egységes,
átgondolt arculat kiegészíti a személyes megjelenést és önmagában képviseli a szervezetet. Az
egységes arculat a „márka”-hoz hasonlóan a személyekben érzelmi töltést hordozó jelentést
tartalmaz a szervezetről.
2. Az arculati pályaművek általános követelményrendszere
Az óvodafejlesztési program országos hatásterületű, szerteágazó, sokrétű beruházási
tevékenységet foglal magában. Helyet kap benne meglévő ingatlan felújítása, épületek
bővítése mellett új épületek megvalósítása is. Az óvodafejlesztés során létrejövő intézmények
minden beruházási helyszínen egységes formában, arculatként megjeleníthető elemek
segítségével fűzhetők össze egységgé.
A megjelenítésre kerülő arculati elemeknek elsősorban olyan formátumot kell kapniuk, amely
nem köthető építési engedélyezési vagy településképi véleményezési, településképi
bejelentési folyamathoz.
Felhívjuk a figyelmet, hogy adott esetben örökségvédelmi területen, műemléki védettségű
épületen is elhelyezhetőnek kell lennie az arculati elemeknek. Az arculati elemek
egyértelműen utaljanak a Magyarországi Református Egyház (továbbiakban: MRE) által
történelmileg kialakult egységes képre, hagyományaira, szimbólumaira. Az arculati elemek
között a 2018-ban megszületett és elfogadott MRE Arculati Kézikönyvben megjelenő
motívumokat meg kell jeleníteni (továbbiakban: kötelező elemek).

A MRE arculati kézikönyve, valamint az arculati elemek, címer, logo, stb. letölthetőek a
http://www.reformatus.hu/letoltesek/379/ oldalon.
A felhasználási területeket az MRE Óvodafejlesztési Projektiroda nem korlátozza, mind az
ingatlanok kültéri, mind beltéri arculati elemek kialakítására javaslatokat vár. Az arculati
kézikönyvben szereplő motívumok beillesztésén kívül az arculat egységének keretében
szabadon választható új, szemléletformáló motívumok is megjelenhetnek, sőt kifejezett igény
a minél szélesebb körben használható jelképrendszer. Követelmény továbbá, hogy az
óvodákat elsősorban használó gyermekek számára is könnyen felismerhető, szerethető, egy
bizonyos kötődést jelentő egyszerű formavilágú jelrendszert alakítson ki a pályázó.
Színhasználatot tekintve a kötelező elemeken kívül a pályázói szabadság nem kerül
korlátozásra. Anyaghasználatban, megjelenési formában sincs lekorlátozva a kreativitás,
ugyanakkor fontos a költséghatékonyság, mint szempont figyelembevétele is. A bemutatásra
kerülő arculati elemekre egyszerű képi és szöveges értelmező magyarázatot tartalmazzon a
dokumentáció. Pályázó az általa megjelenített arculati elemek között prioritási sorrendet is
javasolhat. Az arculati pályázat alapján elfogadásra kerülő motívumrendszert, mint
óvodafejlesztéshez kapcsolódó egyfajta építészeti arculati előírást fogják felhasználni a
beruházások további építészeti tervezői munkáikban. Egy pályázó több pályaművet is
benyújthat.

3. Az arculati pályaművek műszaki követelményrendszere
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3.1. Az arculati elemek általános követelményei:
az arculati elemeknek általánosan meg kell felelnie az 1997. évi LXXVIII. törvény
(röviden Étv.) építményekkel szemben támasztott általános előírásainak. Az általános
előírások mellett kiemelten a kisgyermekekre vonatkoztatható követelményeknek is
meg kell felelnie, nem okozhat balesetveszélyt, sérülést, állékonyságra, egészségre,
köz- és vagyonbiztonságra veszélyeztető állapotot
az arculati elem legyen lehetőség szerint a tisztaságot és letisztult formavilágot
tükröző, valamint elsősorban karbantartásmentes, vagy könnyen karbantartható,
fenntartható.
3.2. Az arculati elemek lehetséges felhasználási, bemutatási helyei:
épületek homlokzati felületei, beleértve a homlokzati üvegfelületeket is, kivéve
tetőfelületek (kötelező elem)
homlokzati bejáratok környezete, hangsúlyozása (kötelező elem az előző ponttal
együtt)
bejárat közelében elhelyezett homlokzati felirati tábla, fekvő és álló formátumban, A3
méretben (minimum szöveges tartalma: pl.„Gyermekkert Református Óvoda”, egyházi
címer, építés éve – szintén kötelező elem)
belső terek fal-, padló- vagy mennyezeti burkolatai, felületei (kötelező elem)
árnyékolók, előtetők, egyéb szerelt elemek
kerítések, kapuk felületei
önálló kertészeti, kertépítészeti, szabadon álló elemek

-

térburkolatok
épített bútorozás kültérben és/vagy beltérben
egyedi kültéri vagy beltéri, szabadon álló vagy felületre szerelt világítótestek,
díszvilágítás

A kötelező elemként jelöltekre kötelező jelleggel pályázói javaslatot várunk. A további
bemutatási, felhasználási helyek között pályázó választhat, nem szükséges minden helyre
javaslatot tennie, illetve általa javasolt, a felsorolásban nem szereplő felhasználási módot is
bemutathat.
-

-

3.3. Az arculati elemek műszaki leírásának követelményei:
leírás bevezetéseként az arculati elemek rendszerének általános ismertetése,
egymásra épülése, egymáshoz való viszonyainak bemutatása, a gondolatvilág,
választott jelkép eszmeiségének bemutatása
arculati elem rövid megnevezése
arculati elem felhasználási területe
arculati elem anyaghasználatának részletes szöveges ismertetése
arculati elem színhasználatának meghatározása (MRE Arculati Kézikönyv által használt
kódok szerint)
arculati elem arányrendszerének alkalmazási előírásai
esetleges feliratok esetén a betűtípus, betűméret meghatározása
arculati elem rajzának méretezett, arányos megjelenítése
arculati elem elhelyezésének, rögzítésének és egyéb követelményeinek részletes
ismertetése

A Műszaki leírás formátuma A4 álló vagy fekvő nyomtatott, illetve digitálisan pdf
formátum, elemrajzok esetében szerkeszthető dwg, dxf formátum.
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3.4. A pályaműveknek az alábbi felhasználási területekre kidolgozott arculati
elemek látványtervi megjelenítését kell tartalmazniuk:
épületek homlokzati felületei, beleértve a homlokzati üvegfelületeket is, kivéve
tetőfelületek (kötelező elem)
homlokzati bejáratok környezete, hangsúlyozása (kötelező elem az előző ponttal
együtt)
bejárat közelében elhelyezett homlokzati felirati tábla, fekvő és álló formátumban, A3
méretben (minimum szöveges tartalma: pl.„Gyermekkert Református Óvoda”, egyházi
címer, építés éve – szintén kötelező elem)
belső terek fal-, padló- vagy mennyezeti burkolatai, felületei (kötelező elem)
arculati elem megjelenítése perspektivikus vagy axonometrikus nézetben vagy
arculati elem megjelenítése fotóbeillesztésben (külön melléklet példáit felhasználva)
belső térben megjelenő elemnél falnézet, padló- vagy mennyezetburkolati nézetrajz,
perspektivikus nézet fotórealisztikus bemutatása
egy képen több arculati elem, elemrendszer is bemutatható.

A Látványterv formátuma A4 álló vagy fekvő nyomtatott, illetve digitálisan pdf vagy jpg
formátum.

-

3.5. Az arculati elemek megvalósításának költségbecslése:
arculati elem tervezett méretben történő megvalósítási költségének ár becslése
lehetséges variációk (anyag, színeltérés, stb.) megvalósítási költségvonzata.

Az arculati elemeket külön, egyenként, fejezetekbe sorolva (kivéve látványtervek, ahol több
arculati elem is megjelenik), illetve az arculat elemrendszerének elemeit összegzésként
kérjük bemutatni. A nyomtatott és digitálisan átadott dokumentáció azonos tartalommal,
átlátható és fejezetekbe sorolt módon jelenjen meg. A dokumentumokban csak a választott
jelige jelenhet meg, a leírás és tervlapok nem tartalmazhatnak titkosságot sértő,
azonosításra alkalmas jelöléseket, feliratokat.
4. Kérdések feltevésének módja, határideje
A kiírással kapcsolatos vagy pályaművek készítése során felmerült kérdéseket elektronikus
úton a szogi.istvan@reformatus.hu címre lehet feltenni 2018. október 10. szerda 12.00 óráig.
A kérdésekre adott válasz minden résztvevő részére elektronikus úton 2018. október 12.
péntek 14.00 óráig megküldésre kerül.
5. Pályázati határidő, pályamunkák beadásának helyszíne
Postai úton:
név: MRE Óvodafejlesztési Projektiroda
cím: 1146 Budapest, Abonyi utca 21.
határidő: 2018. október 24. szerda 10.00 óráig (postai érkeztető bélyegző dátuma),
A postai úton benyújtott pályaműnek a személyes benyújtás időpontjáig kiíró részére be kell
érkeznie, ellenkező esetben a pályázat elbírálásában nem vehet részt.
Személyesen:
cím: 1146 Budapest, Abonyi utca 27. 1. emelet
határidő: 2018. október 29. hétfő 10.00 óra
A jeligével ellátott pályázatokat kettős, lezárt borítékban kell benyújtani. A külső borítékban
kell elhelyezni magát a pályázatot, illetve egy lezárt borítékot, mely a jelige feloldását
tartalmazza. A jelige feloldását tartalmazó borítékon csak a jelige lehet feltüntetve, míg a
borítékban kell elhelyezni a pályázó nevét, levelezési címét, telefonszámát tartalmazó lapot.
A pályázatok borítékján kérjük feltüntetni az
„Országos Óvoda Program EGYH-KCP-17-P-0178 Arculati pályázat”
feliratot, valamint a választott jeligét.
A pályaműveket egy eredeti példányban kell benyújtani.

Más azonosításra alkalmas jelölést a pályázat és boríték nem tartalmazhat. A bíráló bizottság
értékelés nélkül kizárja azokat a pályázatokat, melyek az anonimitás fenti szabályait megsértik
vagy bármi módon befolyásolni próbálják a döntés tisztaságát. Pályázó nyilatkozatban
megtilthatja a díjazásban vagy megvételben nem részesült pályaművének nyilvánosságra
hozatalát, melyet a titkosságot nem sértő módon helyezhet el a borítékban.
6. Az építészeti arculati pályázat elbírálása, díjazása
A beérkezett pályamunkákról a MRE Óvodafejlesztési Projektiroda szakmai tanácsadók
segítségével (szakmai bíráló bizottság) előzetes javaslattételt állít össze, majd ezt követően
MRE Elnökségi Tanácsa bírálja el a pályázatokat. A döntés ellen semmiféle jogorvoslatnak
nincs helye. A pályaművek elbírálása során a céljainak, illetve a jelen kiírásban megfogalmazott
elvárásoknak leginkább megfelelő teljesítményt díjazza.
A nyertes pályamunka bruttó 2.000.000,- Ft díjazásban részesül. A pályázat döntéshozója
fenntartja a jogot a további díjazások kiosztására bruttó 1.000.000,- Ft értékben, illetve
eredménytelenség esetén a díjazás elmaradásának kihirdetésére.
Kiíró a pályázatból kizárja bontás nélkül a határidő után benyújtott pályaművet, valamint
kizárja azon pályaművet, amely a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi követelményeket
nem teljesítik, illetve a titkosságot sértő pályaműveket. A díjazásban nem részesített
pályaműveket a kulturális jelentőségére tekintettel MRE Óvodafejlesztési Projektiroda
megőrzi.
A pályázat eredményhirdetése elektronikus úton történik, előre láthatóan legkésőbb 2018.
november 9-ig.
Pályázati feltétel, hogy 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról alapján a megrendelőnek
korlátozás nélküli felhasználási joggal kell rendelkeznie a díjazott pályamű(vek) tekintetében.
A nyertes pályázó(k)nak legkésőbb a számla benyújtásával egyidejűleg a felhasználási jogról
szóló nyilatkozatát át kell adnia a MRE Óvodafejlesztési Projektiroda részére, amely a pályázati
díj kifizetésének feltétele.

