
ÁLTALÁNOS ISMERTETÉS 
 
Vác Város Önkormányzata és a Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi 
és Tájrehabilitációs Tanszéke tájrendezési ötletpályázatot írt ki „Vác-
derecskei kavicsbányák (rekreációs park) tájrendezési terve” címmel a 
Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Karának egyetemi hallgatói 
részére. 
A tervpályázat tárgya: a váci kavicsbányák térsége területrendezési 
koncepciójának és egy bányarészlet utóhasznosításának tájrendezési 
tanulmányterve. 
A tervpályázat célja: Vác Város Önkormányzata az ötletpályázatra érkez� 
javaslatokat figyelembe veszi a jöv�beni fejlesztési lehet�ségek 
meghatározásához. 
A tervpályázaton a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar hallgatói 
jogviszonnyal rendelkez� diákjai vehettek részt meghívással. A tervpályázati 
eljárás formája: titkos, hallgatói ötletpályázat.  
A pályam�veket 2009. május 4. 12.00 óráig kellett benyújtani. 
A pályam�vek díjazására és megvételére bruttó 1.000.000 Ft állt rendelkezésre 
A kiadható díj legnagyobb összege: 300.000  Ft, legkisebb összege: 100.000 Ft 
volt. 
A pályázatra 14 pályam� érkezett be. A bíráló bizottság 2009.05.15. döntése 
alapján három pályam�vet díjazásban, hármat pedig megvételben részesített. 
További négy különdíj került kiadásra két szervezet és két magánszemély 
felajánlásából. 
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TERVEZÉSI FELADAT  
Területfelhasználási koncepció tervlapja M= 1:2000 (vagy 1:4000) 

Bánya utóhasznosítási és tájrendezési tervjavaslat tervlapja M= 1:1000  

Szöveges m�leírás  

Mellékletek (részletrajzok, látványtervek, fotómellékletek)  

 
A tervjavaslat kidolgozásánál a pályázóknak figyelembe kellett venniük: 

• A tervezési terület természeti adottságait, valamint a jelenlegi és a 

településrendezési tervben tervezett tájhasználatokat. 

• A bányászat hatását a környezetre (ökológiai, környezetvédelmi, talaj- 

és vízvédelmi, tájképi szempontból)  

Javaslatokat kellett tenni  

• Tájrendezés tekintetében a tervezett felszíni formák kialakítására: 
rézs�k kialakítása, tómeder kialakítás, erózióvédelem megoldása, 
talajterítés. 

• Vízrendezési munkálatokra: vízelvezet� árok tervezése, vízutánpótlás 
meghatározása, eutrofizáció elleni intézkedések, vízszennyezés elleni 
védelem. 

• Növénytelepítési munkákra  

• Védelmi célú létesítményekre: táblák, kerítések, korlátok, földm�vek, 
stb. megtervezése. 

• Természetvédelmi funkciók, bemutatáshoz szükséges létesítményekre.   

 
 
 
 
 

A PÁLYAM�VEK BENYÚJTANDÓ MUNKARÉSZEI  
 
Területfelhasználási koncepció 1:4000-es méretarányban, 1 db A/1 méret� 
tabló formájában, kasírozva.   
 
Bánya utóhasznosítási tervjavaslat  a II. és III. tavakról 1:1000-es 
méretarányban, legfeljebb 2 db A/1-es méret� tabló formájában, kasírozva. 
 
Mellékletek (részletrajzok, látványtervek, fotómellékletek) legfeljebb 1 db A/1-
es méret� tablón kasírozva.  
 
Szöveges m�leírás legfeljebb 15 oldal terjedelemben A/4-es formátumban 
gépelve,  tetsz�leges módon összekötve.  
 
További mellékletek (részletrajzok, látványtervek, fotómellékletek stb. 
szabadon választva, tetsz�leges mennyiségben, a szöveges m�leírást követ�en, 
azzal együtt kötve.  
 
M = 1:4000 tervlap tartalma  
A bányatavak hasznosításával és tájbaillesztésével összefüggésben 
megfogalmazható területfelhasználási és zöldfelületfejlesztési javaslatok 
 
A bányatavak fejlesztési és területhasználati javaslatai a tervezett funkciók 
meghatározása 
 
Rekreációs létesítmények befogadóképességének meghatározása 
 
Zöldfelületfejlesztési javaslatok, a tervezett zöldfelületek jellegének és 
rendeltetésének (környezetvédelem, rekreáció, látvány) meghatározásával 
 
A Szabályozási Tervben meghatározott közlekedésfejlesztési elhatározások 
vízszintes és magassági nyomvonalvezetésére vonatkozó javaslatok 
megfogalmazása a tervezett fejlesztéseket terhel� környezeti hatások 
mérséklésével összefüggésben.  
 



A tervezett fejlesztések közlekedési kapcsolatai, feltárása (beleértve a 
parkolóhelyek kijelölését).  
 
Környezetvédelmi beavatkozások, létesítmények meghatározása, jelölése.  

 
M = 1:1000 tervlap tartalma  
A bányatavak tervezett funkciójának, létesítményeinek és azok tervezett 
kapacitásának megfelel� part-, zöldfelületrendezési, és beépítési ötletterv 
készítése.  
 
 Rekreációs létesítmények telepítése  
 Zöldfelületi elemek, létesítmények meghatározása 
  
- A táj gazdagítása sorét� rekreációs lehet�ség biztosításával egyidej�leg.  

- A helyi lakosság és a kívülr�l érkez� látogatók igényeinek átgondolt 
kielégítése.  

- Környezetvédelmi és tájvédelmi szempontok érvényesítése, a táj 
terhelhet�ségének figyelembe vétele. 

- Balesetvédelmi szempontok érvényesítése.  

- Be kell mutatni a jelent�sebb terepalakítási javaslatok helyét és jellegét. A 
tereprendezési tervet – metszetekkel (eredeti felszín, kialakítandó felszín, 
függ�leges és vízszintes méretarány, metszet iránya) lehet (célszer�) 
kiegészíteni, meglév� rézs�k, kialakítandó rézs�k, vízszint jelölésével, 
terepmetszetek helyének jelölésével.  

- Javaslatokat kell tenni a növényzet telepítésére. Megmaradó növényzet, 
telepítend� növényzet. Meg kell határozni a javasolt m�tárgyak, 
építmények, berendezési tárgyak, információs táblák, utak, lépcs�k, hidak 
helyét és típusait, a mérnökbiológiai megoldások és a partvédelem módját 
stb. 

 


