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Újabb mérföldkő a Pannon Park létrehozásában 
Az engedélyezési tervek elkészítése a következő feladat 

 
Budapest, 2014. november 28. (péntek) – Újabb fontos állomásához érkezett Fővárosi Állat- és 
Növénykert középtávú fejlesztési programjának, azon belül az úgynevezett Pannon Parknak a 
megvalósítása. A napokban ugyanis eredményesen lezárult a tervezéssel kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás, így az intézmény szerződést köthetett a nyertes céggel az engedélyezési és a kiviteli tervek 
elkészítésére. A Kormány szerdán megjelent határozata és a kapcsolódó közgyűlési határozat 
nyomán az engedélyezési terv elkészítéséhez szükséges források is rendelkezésre állnak. 
 
Az engedélyezési tervek, majd az engedélyezési eljárás után a kiviteli tervek elkészítésével folytatódik 
a Pannon Park program a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Mint ismeretes, a megszűnt Vidámpark 
egykori területének felhasználására – amely területet az Állatkert kapott meg, illetve kapott vissza – a 
városligeti intézmény középtávú fejlesztési programot dolgozott ki. Ennek egyik leglényegesebb eleme 
a Pannon Park kialakítása. Az új komplexum központ részét egy körülbelül 17 ezer négyzetméteres, 
részben füves, részben fényáteresztő tetőszerkezettel fedett szubtrópusi csarnok, egy úgynevezett 
biodóm alkotná, de számos tágas kifutó és egyéb létesítmény is csatlakozna hozzá. Az új 
létesítmények jellegéből adódóan a Pannon Park építészeti tervezési feladatként komoly műszaki, 
statikai, épületgépészeti, állattartás-technikai, fenntarthatósági és zöld építészeti kihívást jelent. 
 
Az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítésre a Fővárosi Állat- és Növénykert a napokban lezárult 
közbeszerzési eljárás eredménye alapján a Mérték Építészeti Stúdió Kft-vel írt alá szerződést. Az 
eljárással kapcsolatos részvételi felhívás július 12-én jelent meg az Európai Unió Hivatalos Lapjának 
Kiegészítő Kiadványában (2014/S 132-236935), az elbírálás pedig az ott meghirdetetteknek 
megfelelően két fordulóban történt. Az első fordulóban a részvétellel kapcsolatban előírt szakmai, 
műszaki, pénzügyi alkalmasságot kellett igazolni a pályázóknak, a második fordulóban pedig az 
ajánlati ár és annak a különféle tervezési feladatok közötti megoszlása, illetve a két beadandó 
mintafeladat szakmai, műszaki bírálatának alapján került kiválasztásra a nyertes pályázó. 
 
Az engedélyezési tervek elkészítésére a megfelelő források is rendelkezésre állnak a 2015-ös 
költségvetési évben. Erről a héten kormányhatározat, illetve közgyűlési határozat is született. 
 

 


