
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÉRTESÍTÉS  
 

A “MADÁCH IMRE TÉR RENDEZÉSE - 2012”  
HALLGATÓI TERVPÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL 

(Kapják a meghívott felsőoktatási intézmények, és mindazok, akik a pályázatot beküldték) 
 



 

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és a Városépítészetért Alapítvány által 
a Madách tér rendezésére kiírt hallgatói ötletpályázat elbírálása a mai napon lezárult. A Bíráló 
Bizottság megállapította, hogy a tervpályázat eredményes volt, a kiírók által kitűzött célját elérte. A 
városrész egyik legfontosabb kapujának méltó kialakításához számos értékes, a megvalósítást 
elősegítő javaslat érkezett be.   

Összesen 38 tervpályázatot küldtek be a hallgatók elektronikus, illetve levél formájában, melyek közül 
7 pályaművet a titkosság megsértése, a beküldési határidő be nem tartása, illetve tartalmi, vagy 
formai hiányok miatt a Bíráló Bizottság kizárt a bírálandó pályázatok közül. Ezek a pályázatok a 
következők voltak:   

BIAXZT kódszámú pályázat 
    DFZKMP kódszámú pályázat 
    FHJE24 kódszámú pályázat 
    FHJE25 kódszámú pályázat 
    GRA2P1 kódszámú pályázat 
    HJKLAS kódszámú pályázat 
    ZK62R8 kódszámú pályázat 
 
A megmaradó 31 pályaműből a bizottság, pontozással, egyhangúlag 6 pályaművet tartott 
érdemesnek díjazásra és két-két megosztott első, második és harmadik díjat adott ki. A díjazott 
pályaművek a következők: 
 
I. helyezett, 350.000.- Ft díjat nyert a 4. sorszámú, 534466 kódszámú pályázat, melynek alkotói: 
- Biri Balázs    
- Vereb-Dér Anna   
 
I. helyezett, 350.000.- Ft díjat nyert a 25. sorszámú, MOMOWO kódszámú pályázat, melynek alkotói: 
- Loránt Zsófia   
- Nemecz Regina   
- Tuboly Kata    
 
II. helyezett, 250.000.- Ft díjat nyert a 18. sorszámú, HMX2MJ kódszámú pályázat, melynek alkotói: 
- Árkovics Lilla   
- Babos Annamária   
- Csákvári Anita   
- Lukács Zsófia   
 
II. helyezett, 250.000.- Ft díjat nyert a 21. sorszámú, ERJ6DF kódszámú pályázat, melynek alkotói: 
- Hertel Anna    
- Magyar Sára Borbála  
- Minh Duc Nguyen   
 
III. helyezett, 150.000.- Ft díjat nyert a 2. sorszámú, 6BHY9A kódszámú pályázat, melynek alkotói: 
- Csikai Barna    
 - Szödényi Katinka   
 
III. helyezett, 150.000.- Ft díjat nyert a 24. sorszámú, MEXQKV kódszámú pályázat, melynek alkotói: 
- Batizi-Pócsi Péter    
- Buzás Bence Álmos   
- Mészáros András   
 
 
 
 



A díjak hivatalos átadásának, a pályázatok értékelésének és bemutatásának időpontja:  
 

2012. október hó 15. 
 
Az esemény helyéről és pontos időpontjáról valamennyi pályázó időben hivatalos értesítést fog kapni 
a kiíróktól. 
 
 
Ez úton is szeretnénk megköszönni minden pályázó munkáját, és gratulálunk a díjazott 
pályaművek szerzőinek! 
 
 
 
 
Kelt: Budapest, 2012.09.12. 
 
 
 
Bíráló Bizottság 
 
 


