
HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZAT

A korszerű sportlétesítmények tervezése számos műszaki, funkcionális és szerkezeti kihívás elé állítja 
az építész tervezőket. A szigorú funkcionális rend, a szerkezeti kialakítás és az esztétika 
összehangolásának megoldására írunk ki pályázatot egy fontos építészeti részlet kiválasztásával.
Az ötletpályázat témája egy valós, többfunkciós sportlétesítmény tervezési feladathoz kapcsolódik!

Az ötletpályázat kiírója és lebonyolítója
BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék
MAGYARTERV Magasépítészeti Tervező Iroda

A pályázat jellege
nyílt hallgatói ötletpályázat, amelyen részt vehet a BME valamennyi építész hallgatója

Regisztráció
A pályázat előzetes regisztrációhoz kötött, tervet csak az nyújthat be, aki regisztrált! Ennek 
határideje 2019. május 31. formája pedig egy e-mail elküldése a kovacs.k@kozep.bme.hu 
címre. A levél tárgyának megnevezése 'pályázat' legyen.
A pályázat sikeressége érdekében az csak akkor kerül megrendezésre, ha az előzetes 
regisztrációra legalább öt szerző/csapat jelentkezik! A regisztráció határidejét követően erről az 
érintetteket levélben tájékoztatjuk, illetve a tervezéshez szükséges terveket elküldjük. 

A pályázat témaköre 

Zöldhomolokzat
Sportlétesítmények, sportcsarnokok tervezése során az épület funkcionális igényeit követve 
jelentős tömeg és nagy fesztávú tartószerkezetek a meghatározóak. 
Az ötletpályázat lehetőséget ad a homlokzatok kialakításában rejlő szerkesztési szabadság 
bemutatására. Az aréna belső tere és a külső tér között hőszigetelt, elsődleges térelhatároló 
szerkezet elhelyezkedését feltételezzük. A térelhatároló szerkezeten kívül a lelátók menekülési 
útvonala található. Az épület árnyékolására is alkalmas, egyéni gondolatokat felmutató, 
szabadon szerkesztett „zöld” homlokzatok vagy zöld falak megoldásainak bemutatása a feladat. 
A tervezett átmeneti tér lehatárolása az épített tér és a természet között teremtsen kapcsolatot.
A térelhatároló rendszer horizontális és vertikális értelemben egyaránt pulzálhat.
Várjuk újszerű színhasználati módok, architektonikus színkezelések tervi alkalmazását. 
Feltételezett sportlétesítmény egy homlokzati kb. 20,0 méteres szakaszának megtervezése a 
feladat ötlet szintjén, attraktív, egyedi „zöld” szerkezeti, esztétikai megoldásokkal kialakítva. A 
csarnoktér tartószerkezetét megoldottnak feltételezzük. A másodlagos homlokzat kialakításához 
szükséges tartószerkezeti megoldások szabadon válaszhatók meg.

A pályázat célja
Hallgatók érdeklődését felkelteni korszerű homlokzati megoldások tervezése irányába egy 
konkrét, tervezés alatt álló épület esetében.

A pályázattal kapcsolatos kérdések
A pályázat kiírásával kapcsolatban felmerült kérdéseket a pályázók 2019. június 5-ig tehetik fel.
A pályázattal kapcsolatban személyes konzultációra is lesz lehetőség, ahol mélyebben 
megismerhető a feladat témája. Érdeklődéstől függően erre a Tervezőirodában, vagy a 
Tanszéken kerül sor.
A kérdésekre a válaszokat 2019. június10-ig adja meg a bíráló bizottság. 

Beadás határideje és helye
2019. június 25. 24.00 óra
BME Építészmérnöki Kar Középülettervezési Tanszék

Beadás módja
A megértéshez szükséges számban és feldolgozási mélységben kidolgozott tervek, makettek, 
iratok - formai megkötések nincsenek. A terveket elegendő pdf formátumban benyújtani.

Eredményhirdetés
Az ötletpályázat bíráló bizottsága július első hetében eredményt hirdet, erről a pályázókat külön 
értesíti.



Díjak
A pályázatok díjazására bruttó 250.000 Ft áll rendelkezésre. A legmagasabb díj nem lehet 
100.000 Ft-nál magasabb, a legalacsonyabb nem lehet 50.000 Ft-nál kevesebb. 

Bíráló Bizottság tagjai
Balázs Mihály DLA tanszékvezető egyetemi tanár, Középülettervezési Tanszék 
Magyar Géza címzetes egyetemi docens kétszeres Ybl díjas építész, MAGYARTERV KFT.
Nánásy Ilona építész, MAGYARTERV KFT.

Bírálati szempontok
Az alkalmazott anyagok, esztétikai kialakítás és szerkezeti megfogalmazás szerves egysége, 
korszerűsége, az ötletek egyedisége, karaktere, attraktív szerkezeti kialakítás

Budapest, 2019. május 18. 


