
 színesLiget– Színezd ki a Ligetet! 
 

A Városliget teljes megújítását magában foglaló Liget Budapest Projekt kapcsán a Városliget Zrt. kreatív 

pályázatot hirdet  színesLiget –  Színezd ki a Ligetet! címmel budapesti lakosok részére.  A 100 

százalékig állami kezelésben lévő Városliget Zrt. a 2013.évi CCXLII. törvény alapján a park kizárólagos 

kezelője. 

 

A Pályázat célja 

 
A kreatív pályázat célja, hogy Városligetet ismerő és/vagy azt rendszeresen használó budapesti lakosok 

közvetlen részesei lehessenek a teljesen átalakuló park és tematikus városrész megújulásának. 

A nyertes pályázatok segítségével a Városliget elhanyagolt, nem használt, nagy betonépítményei 

megújulnak, színesebbé téve a parkot a Liget átfogó fejlesztésének befejezéséig (2018). 

 

A pályázat témája 

A nevezők a Városliget Zrt., színesLiget pályázatában a következő témákban pályázhatnak: 

színesLiget – Színezd ki a Ligetet!  Alkoss szabadon és színesen! Találd ki, tervezd meg, hogyan 

dekorálnád a Liget négy kopott betonfelületét és egy nyilvános illemhelyének falait, majd alkosd meg 

úgy, hogy koncepcionálisan érvényesüljün a kultúra és a zöld terület kapcsolata egy városi közparkban. 

 

Pályázók köre 

Egyéni pályázatokat várunk olyan profi, vagy amatőr alkotóktól, akikhez közel áll a street art és 

vizuálisan izgalmasan, kreatív módon tudják megjeleníteni a kultúra és a zöld találkozását. 

Részletek  

A megtervezendő épületfal részletei: 

Az Olof Palme ház mögötti elhagyatott négy betonfal mindkét oldala illetve a W. Churchill és Dvorzak 

sétány találkozásánál lévő nyilvános illemhely falai.  

Az Olof Palme ház mögötti betonfalak GPS koordinátái: 

47 o 30’44.6” N 

19 o 05’19.4” E 

 

Méretek: 

 

Fal1: 2,95 m  x 37,5 m 

Fal2: 2,95 m x 19 m 



Fal 3 : 2,95 m x 14,5 m 

Fal 4: 2,95 m x 6 m 

 

Az egyes betonfalak két oldalára külön-külön grafikai tervet várunk.  

Winston Churchill és Dvorzak sétány találkozásánál lévő illemhely GPS kordinántái: 

47°30'42.8"N  

19°05'06.7"E 

 

Pályázni lehet csak egy faloldal, vagy több faloldal megtervezésével is.  

Illusztrációs képek a dokumentum végén. Külön kérésre a képeket nagy méretben is elküldjük.  

 

Beküldés módja 
A pályamunkák lehetnek kézzel, vagy számítógéppel rajzolt tervek, amelyből egyértelműen kiderül, 

hogy a kiválasztott területen mit, hogyan valósítanának meg az alkotók. A grafikai terveket 300 dpi-s 

jpg, vagy eps formátumban kérjük elküldeni. 

A tervek megvalósítása - az Alkotó részéről - feltétele a pályázatnak!  

A pályaműveket elektronikus úton (e-mailben, csatolt fájlban) kérjük eljuttatni a következő email címre 
2014. augusztus 08. 24.00-ig: miligetunk@ligetbudapest.org. 

vagy 

személyesen CD-n kérjük eljuttatni naponta 10-16 között, 2014. augusztus 08. 16.00-ig: Városliget Zrt., 
1064 Budapest, Dózsa György út 84/A 

Regisztráció 

A pályázaton való részvétel regisztrációhoz kötött. A regisztrációs lapot a miLigetünk Facebook 

pályázati oldalról lehet letölteni azt csatolva a leadandó pályázathoz. 

 

Beadási határidő: 2014. augusztus 08., péntek 24 óra  

A pályázat lebonyolítása 

2014. július 10. – A pályázat kiírása és a regisztráció kezdete 

2014. augusztus 08. – A pályázat beadásának határideje 

2014. augusztus 11-14. – zsűrizés 

2014. augusztus 15. -  Eredményhirdetés 



2014. augusztus 18-31. között megvalósítás 

 

A nyertes pályamunkákról a miLigetünk Facebook pályázati oldalon adunk tájékoztatást. 

A nyerteseket e-mailben értesítjük. 

Értékelési szempontok 

A benyújtott pályamű a megújuló Városligethez igazodó, a civil-közösségi részvételnek megfelelő, 

kreatív és környezetformáló legyen.  A pályázatok kreatív megoldása fontos értékelési szempont! 

További szempontok: 

- eredeti ötlet, kreativitás 

-      kultúra és a zöld terület kapcsolata egy városi közparkban 

- a terv 4-8 nap alatti kivitelezhetősége 

-  egyértelmű, kész koncepció benyújtása 

 

Információ 

A pályázók kérdéseiket 2014. augusztus 07-e nap végéig tehetik fel a miLigetünk Facebook oldalon 
keresztül. A beérkezett kérdésekre a válaszokat Kiíró a miLigetünk Facebook oldalon folyamatosan 
teszi közzé. 

 

Egyéb fontos tudnivalók 

- A Pályázó azzal, hogy a pályázatát benyújtotta, a kreatív pályázati kiírás feltételeit magára nézve 

kötelezően elfogadta. 

- A Pályázó elfogadja, hogy a nyertes pályázat pénzdíjazásának feltétele a benyújtott pályamű 

megvalósítása a kiírásban szereplő határidőn belül. A megvalósítás anyagköltségeit (festék, ecset, létra, 

állvány)a pályázatot kiíró Városliget Zrt. állja.  

- Egy pályázó a színesLiget pályázatra maximum 4 pályázatot adhat le (egy betonfelület 1 pályázat). 

- A legjobb ötletek felhasználási jogait a Kiíró a díjazás ellenértékeként megvásárolja. 

- A pályázók pályázatuk beküldésével hozzájárulnak ahhoz, hogy a kiíró ellenszolgáltatás nélkül 

közzétegye a műveket digitális vagy nyomtatott formában. 

- További részletek a pályázat játékszabályzatában találhatóak 

 

 

 

 



A megvalósítandó műveket kiválasztó Bíráló Bizottság összetétele 

Városliget Zrt. 

Színes Liget Csoport 

Design Terminál 

Díjazás 

A színesLiget pályázat díjazása: 

1.díj -  125 ezer forint készpénz, továbbá 25 ezer forint értékű utalvány, amely a Városligeti szabadidős 

helyszíneken (Széchenyi Fürdő, Szépművészeti, Jégpálya és Állatkert) használható fel 

2.díj -  50 ezer forint  készpénz, továbbá 15 ezer forint értékű utalvány, amely a Városligeti szabadidős 

helyszíneken (Széchenyi Fürdő, Szépművészeti, Jégpálya és Állatkert) használható fel 

3.díj -  25 ezer forint készpénz, továbbá 10 ezer forint értékű utalvány, amely a Városligeti szabadidős 

helyszíneken (Széchenyi Fürdő, Szépművészeti, Jégpálya és Állatkert) használható fel 

 

 

 

Melléklet 

Olof Palme betonfalak képek 

Fal 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

Fal 2 

 

 

Fal 3 

 

 

 



Nyilvános illemhely képe és térképe 

 

Nyilvános illemhely 

 

 

 

Nyilvános illemhely térkép 

 


