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Bevezetés 
2020-ban Budapest ad otthont az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak. Az egy 

héten át tartó eseménysor kiemelt istentiszteleti alkalmain, körmenetein és a kongresszust 

előkészítő időszak egyes istentiszteletein újonnan készült, nagyméretű, reprezentatív 

monstrancia (szentségmutató) használatát tervezi a rendező Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus Általános Titkárság. A különleges tárgy „elődje” az 1938-ban ugyancsak 

Budapesten megrendezett 34. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus úrmutatója, melyet 

jelenleg a budapesti Szent István Bazilikában őriznek. A formai kialakításában akkoriban 

kifejezetten modernnek számító, igényes, művészi kivitelű tárgy az esemény egyik jelképévé 

vált. Megújult szellemiséggel és korunkra jellemző, magas tervezői és kivitelező színvonalat 

képviselő alkotással szeretné a kiíró a jelenkor számára felemelő, látható formában felmutatni 

a legszentebb Oltáriszentséget és egyúttal a jövő nemzedékei számára maradandó emléket 

állítani. 

 

 

A pályázat kiírója: 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Általános Titkárság  

 

 

A pályázat célja:  
a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus reprezentatív monstranciájának művészi tervezése 

és elkészítése 

 

 

A tervezés tárgyának leírása: 
- Megnevezés, funkció: 1 db monstrancia, magyar elnevezéssel szentségmutató, mely a 

római katolikus liturgiában az Oltáriszentség bemutatására szolgál, liturgián kívül az 

Oltáriszentség őrzésére használható. 

- A NEK speciális igényei a szokásos monstrancia típusokhoz képest: a pályázat tárgyát 

képező monstrancia – az 1938-ban az akkori kongresszusra készült szentségmutatóhoz 

hasonlóan – két részből álljon. Vagy egy külső befoglaló részből és egy kivehető 

kisebb, kézzel könnyebben felmutatható belső részből; vagy egy lábazatból és egy 

felépítményből, mely a 18,5 cm átmérőjű ostyát befogadja. 

- Teljes magassága: 140-150 cm 

- Anyaga és technikája: fémműves technikák és nemes anyagok használata javasolt 

 

 

 

 

Pályázók köre: 
A pályázat nyilvános, részt vehetnek benne szakmai felkészültséggel bíró magyar 

állampolgársággal rendelkező alkotóművészek, tervezők, szakirányú hazai felsőoktatásban 

jelenleg hallgatói jogviszonyban lévő alkotók, vagy alkotói csoportok. Csoportos pályázat 

Pályázati kiírás 

Monstrancia-terv pályázat 
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esetén a csoport tagjairól nyilatkozatot kell tenni. Egy személy vagy egyénként, vagy csoport 

tagjaként adhat be pályázatot. 

A Pályázó csak saját, eddig nyilvánosságra nem hozott, illetve nyilvánosság előtt be nem 

mutatott művével pályázhat. A Pályázó nem adhat be korábban már pályázaton szerepeltetett 

tárgyat, másolatot, vagy egyéb olyan művet, amely mások szellemi termékét sértheti. 

 

 

A pályázat lebonyolításának módja: 
A pályázat két fordulós 

Az első fordulóban a pályázatok név nélküli előzsűrizése történik meg, ahol a zsűri kijelöli a 

második fordulóba kerülő Pályázókat. A második fordulóban már a Pályázók neve is ismertté 

válik. 

 

 

Részletes pályázati feltételek: 
Pályázatot csak a mű egészére lehet érvényesen benyújtani. A pályázat nyelve magyar. 

Egy pályázó legfeljebb 3 pályaművet adhat be. Több pályázati terv esetén egy pályázati 

adatlapot és tervenként a teljes, alább felsorolt pályázati dokumentációt kell csatolni.  

 

 

I. forduló 

A monstrancia-terv pályázati dokumentációjának a következőket kell tartalmaznia (egy 

példányban papír alapon kinyomtatva és CD lemezen):  

- Kitöltött pályázati adatlap 

- Mérethű terv vagy modell (papír alapon, vagy más merev hordozón, hogy a zsűri 

számára jól értelmezhető legyen legalább két nézetből) 

- Nyomtatott, szöveges ismertető legfeljebb 6000 karakterben (szóközökkel) 

- Pontos méretadatok (minden irányú kiterjedés, súly) 

- A felhasználandó anyagok és a kialakítás módjának szöveges és szükség szerint 

ábrákkal kiegészített ismertetése 

- A megvalósítás költségvetési terve 

- A tervezett monstrancia használatának bemutatása, különös tekintettel a két rész 

illeszkedésére, ill. szétválasztására 

 

II. forduló 

Az első fordulóban részt vett és a második fordulóra meghívást kapott Pályázók 

nyújthatják be a következő kiegészítő anyagokat: 

- Digitális 3 dimenziós modell és renderelt megjelenítés és/vagy 

- 3 dimenziós fizikai modell szabadon választott anyagból 

- Részletes kiviteli tervdokumentáció 

 

A kiíró nem tartozik felelősséggel az ajánlattevőknél a pályázattal kapcsolatosan felmerülő 

költségekért, kiadásokért vagy egyéb kötelezettségekért, viszont a II. fordulóba bejutott 

Pályázókkal külön írásos konzultáció keretében felveszi a kapcsolatot a kiíró, és a terv 

kidolgozásához lehetőségeihez mért anyagi segítséget, illetve szükség szerint szakmai 

támogatást nyújt. 

 

 

Eredménytelen a pályázat, ha 
- a pályázatra nem nyújtottak be érvényes pályázatot, 

- a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt 

feltételeknek, 

- a döntésre jogosult eredménytelennek nyilvánítja. 
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Eredményes a pályázat, ha a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelő egy vagy több 

érvényes pályázat érkezett, és ennek alapján a döntésre jogosult azt eredményesnek 

nyilvánítja.  

 

 

 

Értékelés:  
A pályázat értékelését a kiíró által felkért zsűri végzi.  

 

A zsűri tagjai: 

 dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek 

 dr. Fábry Kornél, a NEK főtitkára 

 dr. Füzes Ádám, az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Egyházművészeti 

Bizottságának elnöke 

 Dragonits Márta belsőépítész, Ars Sacra Alapítvány elnöke, a NEK művészeti 

albizottságának elnöke 

 Kontsek Ildikó művészettörténész, múzeumigazgató, a NEK művészeti 

albizottságának tagja 

 Lipóczki Ákos DLA, ötvösművész, MOME, Tárgyalkotó Tanszék, tanszékvezető 

egyetemi docens 

 Varga Péter DLA ötvös restaurátor művész, az MMA rendes tagja, Iparművészeti és 

Tervezőművészeti Tagozat 

 

A határidőben beérkezett pályázatok értékelése nem nyilvánosan történik. A beérkezett 

pályázatokat a pályázatbíráló bizottság tagjai, a bizottság által meghívott személyek, valamint 

az ajánlattevők vagy meghatalmazottjaik is megismerhetik. A kiíró, illetőleg annak 

képviselője, meghatalmazottja a pályázatokról jogosult képfelvételt készíteni és azt 

közzétenni. Ehhez a Pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulásukat adják. 

 

A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben ne hirdessen ki győztes pályázatot, 

illetve a pályázati díjat megosztva ítélje meg. 

 

 

Az értékelés szempontjai: 

A zsűri vizsgálja a tervkoncepció újszerűséget, kidolgozottságát, megvalósíthatóságát. 

Kiemelt bírálati szempont a liturgiában való használhatóság, a pályázati kiírásnak való 

megfelelőség. Megvizsgálja a zsűri, hogy mennyiben kapcsolódik a tárgy az Oltáriszentség 

tiszteletének hagyományos formáihoz, szimbolikájához, ill. mennyire fejezi ki a kongresszus 

mottóját: „Minden forrásom belőled fakad.” (Zsolt 87,7).  

Ha a terv eltér a hagyományos formáktól, mennyiben tekinthető az innováció a jelenkorra 

vonatkozó, illetve a jövőbe mutató értékes megközelítésnek. 

Döntő fontosságú a tárgy megjelenésének művészi színvonala, az innovatív tervezői 

hozzáállás, a felhasználandó anyagok és technikák magas minősége és az összbenyomás. 

A zsűri döntése végleges és nem változtatható. 

 

 

 

Díjazás  

A nyertes pályázó a zsűri eredményhirdetését követő 15 napon belül nettó 500.000,- forint 

(ötszázezer forint) díjazásban részesül. A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj 

kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti. A zsűri döntése 
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értelmében a nyertes Pályázótól a kiíró a művet megrendeli, és Pályázó köteles a művet a 

közösen megállapított határidőre elkészíteni.  

 

 

Fontos időpontok, határidők: 
Pályázati tájékoztató szimpózium: 2018. február 28. 

Konzultációs lehetőség megbeszélés alapján 

A pályázat I. fordulójának beérkezési határideje: 2018. május 2. 12:00 

A pályázók tájékoztatása az I. forduló eredményéről e-mailben: 2018. május 16-ig  

A II. forduló beadási határideje: 2018. augusztus 31. 12:00 

Eredményhirdetés: 2018. szeptember 20. 10:00 

 

 

A pályázat beadásának módja: 
- személyesen a kiíró székhelyén e-mailben (palyazat@iec2020.hu) előre egyeztetett 

időpontban (1064 Budapest, Vörösmarty u. 40.) 

- postai úton (1397 Budapest, Pf. 523) 

 

 

Pályázati tájékoztató: 
Időpont: 2018. február 28. szerda, 10.00-13.00 

Helyszín: NEK Általános Titkárság – 1064 Budapest, Vörösmarty u. 40. 

Előzetes regisztráció a tájékoztatóra február 26-ig:  

https://goo.gl/forms/ECFSKKAiDaozaHxC2 

 

 

Pályázattal kapcsolatos kérdéseket a következő e-mail címre küldhetik: palyazat@iec2020.hu 

 

 

 

Jogi nyilatkozat 
A Pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a benyújtott 

pályamunkája a saját eredeti alkotása, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa 

benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát, a 

pályamunka közzététele semmilyen jogszabályt nem sért. 

A fenti feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, és a Pályázó sem díjat sem 

költségtérítést nem kaphat. Amennyiben a pályázati feltételek megsértése a díjátadást 

követően válik ismertté, a Pályázó köteles a díjat és a költségtérítést felhívásra 8 napon belül 

visszaszolgáltatni, és a jogsértéssel a Kiírónak okozott kárt megtéríteni. 

A Kiíró a pályázatok benyújtására, valamint az eredményhirdetésre meghatározott határidő 

változtatásának jogát fenntartja. 

A Kiíró a pályázat visszavonásának és eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A 

visszavonást, illetve az eredménytelenné nyilvánítást a Kiíró a www.iec2020.hu honlapon 

közzéteszi. A Kiíró fenntartja továbbá a benyújtási határidő meghosszabbításának jogát. 

 

 

Pályaművek szerzői és felhasználói joga 
A pályázati anyag szerzői- és felhasználói joga a Pályázót illeti meg. Amennyiben Kiíró 

valamely pályaművet felhasználásra érdemesnek ítél, annak tervezőjével a felhasználásról 

egyedi megállapodás formájában külön állapodik meg úgy, hogy a mű átadásával a kiíró 

időben és térben korlátlan felhasználási és hasznosítási jogot szerezzen a mű felett. A kiíró 

másfelől vállalja, hogy az alkotó nevét bármely közzétételnél feltünteti. 

mailto:palyazat@iec2020.hu
https://goo.gl/forms/ECFSKKAiDaozaHxC2
mailto:palyazat@iec2020.hu
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Adatvédelem 
A Pályázaton való részvételi szándékának kinyilvánításával a Pályázó egyben kifejezetten 

hozzájárul, hogy Pályázó nyertessége esetén a pályázati adatlapon megadott személyes adatok 

közül a Pályázó nevének, lakcíméből a település nevének, továbbá a nyerés tényének 

nyilvánosságra hozatalához. A Pályázó a díj átvételével külön nyilatkozat nélkül és 

visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést a jelen pályázatot és eseményt 

népszerűsítő, illetve az eseménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok 

elkészítése során. Ebbe beletartozik a pályázattal kapcsolatos fényképek, illetve Tv-felvételek 

készítése, valamint azok közzététele az eseménnyel kapcsolatos reklám anyagokban. A 

nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázó neve és lakcíme (csak a település 

megjelölésével) jelenik meg. A kiíró nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy 

hibásan megadott adatokkal okozott következményekért. A hozzájárulás megadása a Pályázó 

részéről önkéntes.  

 

A kiíró a Pályázó személyes adatait kizárólag a pályázatban foglalt kötelezettségek 

teljesítéséhez, illetve a nyertes adatait ezen túlmenően a fent megjelölt marketing 

tevékenységéhez használja fel.  A Pályázó pályázattal összefüggésben kezelt személyes adatai 

az adatalany előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem 

kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott kötelező eseteket. A jelen 

játékszabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez a Pályázó hozzájárulását írásos 

formában a pályázati adatlap megfelelő kitöltésével és kiírónak eljuttatásával megadottnak 

kell tekinteni.  

 

Az adatalany az adatvédelmi jogszabályokban meghatározott módon és esetekben a kiírón 

keresztül, ajánlott levél vagy e-mail útján írásban kérheti a nyilvántartott személyes adatainak 

törlését, módosítását, illetőleg a pályázattal kapcsolatos kezelt adatokról való tájékoztatását. A 

pályázattal kapcsolatosan a kiíró mindennemű felelősséget és a jogi út igénybevételének 

lehetőségét kizárja. 

A kötelező adatkezelések esetét ide nem értve, az érintett bármikor tiltakozhat személyes 

adatai kezelésével szemben, amennyiben az adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a 

kiíró mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy adatátvevő vagy 

harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, továbbá törvény által 

meghatározott egyéb esetekben.  

A kiíró az érintett tiltakozását annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül 

kivizsgálja. Amennyiben nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, az 

érintett a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül eljárást indíthat a kiíróval szemben.  

Az érintett jogainak feltételezett megsértése esetére a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) vagy 

bírósághoz fordulhat. 

A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra és 

tiltakozásra vonatkozó jogosultságait az érintett szintén bármikor gyakorolhatja, amennyiben 

kapcsolatba lép velünk a palyazat@iec2020.hu e-mail címen.  

 

 

mailto:palyazat@iec2020.hu

