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Tervpályázati hirdetmény 
 

 
 

A TERVPÁLYÁZAT KIÍRÓJA: 

Nemzeti Sportközpontok (a továbbiakban: „Kiíró” vagy „Ajánlatkérő”) 
Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 3-5. 
Internetcím: www.mnsk.hu 
Tel.: +36 1 471 4298 
Fax: +36 1 471 4120 

A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA:  
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK) 
Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. 
Internetcím: www.bmsk.hu 
Tel.: +36 1 471-4146 
Fax: +36 1 471-4290 

A TERVPÁLYÁZAT TÁRGYA: 

Egy nemzetközi színvonalú multifunkciós Velodrom, a Nemzeti Olimpiai Központ számára szükséges sport 
(edzés és verseny egyaránt), szabadidős és rekreációs funkciók kiszolgálásra alkalmas sportlétesítmény 
létrehozása, mely alkalmas edzések, hazai - és esetenként nemzetközi - versenyek lebonyolítására, annak 
megfelelően kialakított sportpályákkal, kiszolgáló terekkel.  
Az épület városi szövetbe illesztése rendkívüli jelentőséggel bír (városszerkezeti koncepcióba illeszkedés, 
különös tekintettel a műemléki környezetbe való beágyazottságra, illetve a jövőbeni istvánmezei 
fejlesztésekhez való viszonyára). 
Az épületnek reprezentálnia kell a Nemzeti Olimpiai Központ szellemiségét, a magyar élsportban betöltött 
vezető szerepét. Az épületegyüttes tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a Velodrom épülete alapvetően 
sporttevékenység végzésére szolgál, de multifunkcionális kulturális szerepet is betölthet, melyet ki kell 
szolgálnia építészeti, környezetalakítási eszközökkel. 

A TERVPÁLYÁZAT CÉLJA:  

A dokumentációban megfogalmazott tervezési program megvalósítására pályázati formában keresi Kiíró a 
legjobb tervet és ez alapján a feladat tervezésére legalkalmasabb tervezőt, hogy a Nemzeti Olimpiai Központ 
számára a fenti tárgyban megnevezett épület magas szintű építészeti megoldással valósulhasson meg.   
 

A TERVPÁLYÁZAT JELLEGE, FORMÁJA: 

A tervpályázat jellege ..................................................................................................................................NYÍLT 
A tervpályázati eljárás formája ........................................................................................ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS 
A tervpályázat .......................................................................................................................................... TITKOS 
A beruházás nemzetgazdasági szempontból  ...................................................................................... KIEMELT 

 
 



A TERVPÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSÁNAK IDŐTÁBLÁZATA 
 

Tervpályázat meghirdetése, közzététele 2013. szeptember 24. 
Helyszíni bejárás időpontja 2013. szeptember 30. 
Újabb helyszíni bejárás időpontja 2013. október 24. 
Kérdések feltevésének határideje  2013. október 28. 2400 
Kérdésekre adott válaszok határideje 2013. november 04. 
Dokumentáció beszerzésének határideje  2013. december 16. 1600 óra 
Pályaművek postára adásának határideje  2013. december 16. 2400 óra 
Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása  2014. január 22. 
Díjazásban nem részesült pályaművek visszaadása 2014. február 22. 

 

A TERVPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ BESZERZÉSÉNEK MÓDJA  

 
A fizetés feltételei és módja: 
A tervpályázati dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A tervpályázati 
dokumentáció ellenértékét kizárólag a Bíráló Bizottság által a tervpályázatot követő közbeszerzési eljárásban 
ajánlattételre felkérni javasolt pályázó köteles az eljárást lebonyolító BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20260206-
00003285 sz. számlájára történő átutalással kiegyenlíteni. A tervpályázati dokumentáció ellenértéke összesen: 
nettó 50.000,- HUF + ÁFA. 

 
 

Kattintson ide: a teljes tervpályázati dokumentáció pdf. formátumban 
 
 

 


