
ÉJTD 2020 pályázati kiírásra beérkezett kérdések és válaszok 
 
 
Kérdés 1: A leírás 2.3. részében (Tervezési terület lehatárolása) említésre kerül egy link ahonnan a 
tervezési terület alapadatai letölthetőek, majd egy későbbi időpontban a geodézia felmérés is. Nem 
találtam leírásban linket, illetve a felhívás linkje mellett sem találtam ehhez hasonlót.  
Válasz 1: A tervezési terület alapadatai alatt ebben az esetben a geodéziai felmérés értendő. Ennek 
letöltése 2020. március 21 után lesz lehetséges az Év Tájépítésze honlapról (evtajepitesze.hu). 
 
Kérdés 2: A 70x100 méretű tablót tetszés szerint dönthetem el, hogy 100x70 vagy 70x100 (álló, fekvő), 
erre nem tér ki a leírás. 
Válasz 2: A tablók tájolása „ÁLLÓ” legyen 
 
Kérdés 3: A mellékletben szereplő jelige c. mezőnél én kell megadjak egy betű és 
vagy/számkombinációt vagy kapok egyet?! 
Válasz 3: A pályázó saját maga találja ki és adja meg a betű és/vagy számkombinációt. 
 
Kérdés 4: A pályázatban a pályázókra bár léteik kikötés, nincs egyértelműsítve, hogy Bsc-s vagy Msc-s 
hallgatók indulhatnak. Jómagam Bsc-s végzett hallgató vagyok és részt kívánok venni a pályázaton. Ez 
lehetséges? 
Válasz 4: BSc-s, MSc-s és nappalis PhD hallgatók egyaránt részt vehetnek a pályázaton 
 
Kérdés 5: A pályázatra jelentkezni kell valamilyen felületen, vagy ezt azzal, hogy ebben a levélben 
jelezni kívántam jelentkezőnek számítok? 
Válasz 5: Nem kell előzetesen regisztrálni a pályázatra. A határidőre leadott pályamunka nevezésnek 
számít. 
 
Kérdés 6: Milyen módon lehetséges jelentkezni a pályázati anyagban említett 2020 március 20.-án 
rendelkezésre bocsájtott, a pályázati területről készített geodéziai felmérés eredményéről, 
információiról? Ezt automatikusan elküldik, vagy jeleznem kell emailben az igényt?  
Válasz 6: Lásd 1. válasz 
 
Kérdés 7: A pályázati anyagok hova milyen formában kell eljuttatni? 
Válasz 7: Lásd kiírás 1.9. pontját (A PÁLYAMŰVEK BENYÚJTÁSA) 
„A pályaművek ÖTLETPÁLYÁZAT felirattal ellátott borítékban, jeligével ellátott adathordozón (USB-n) kerülnek 
leadásra, amelyhez lezárt, jeligével ellátott borítékban kell mellékelni az azonosítást szolgáló, a pályázati 
dokumentációhoz csatolt ADATLAPOT (lásd jelen kiírás melléklete). A pályaművek benyújtásának határideje: 
2020. április 21. 12.00. óra, helye a SZIE-TTK Dékáni Titkársága, 1118 Budapest, Villányi út 35-43, ’K’ épület, 
földszint, 10-es szoba. A késve benyújtott pályaműveket a Bíráló Bizottság a csomag felbontása nélkül a 
pályázatból kizárja.” 

   
Kérdés 8: Harmadéves tájépítész hallgatók jelezték, hogy nem sikerült  regisztrálniuk az Év Junior 
Tájépítésze Díj tervpályázatra. Ezzel kapcsolatosan kihez fordulhatnának kérdéseikkel?  
Válasz 8: Lásd 5. válasz 
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A Kiírók 


