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SOLAR DECATHLON EUROPE
KOMPLEX TERVEZÉS 1.

Választható téma a 2019-es
SDE versenyhez kapcsolódóan.
Jelentkezz konzulensednél!
Kérdés esetén írj nekünk:
bme.solardecathlon@gmail.com

Tudtad, hogy az építőipar a világ energiafogyasztásának 
közel feléért felel? A Solar Decathlon nemzetközi 
innovációs házépítő verseny célja a hallgatók és a 
tágabb közönség figyelmének felhívása a fenntartható 
építésre, fejlődésre. A 2002 óta megrendezésre 
kerülő versenyen a BME másodszor vesz részt öt kar 
együttműködésében, aminek idén tavasszal te is a 
részesévé válhatsz Komplex terveddel.
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Örömmel szeretnénk kihirdetni, hogy a Műegyetem 2019-ben is indulási jogot szerzett a 
Solar Decathlon Europe versenyen! Ezen a nemzetközi hallgatói innovációs versenyen indult 
2012-ben Madridban az Odoo csapata, mely során megépült az egyetemkertben található 
szolárház is.

2017 őszén 5 Kar hallagtóiból álló egyetemi csapatunk sikeres pályázatával újból a 16 induló 
versenycsapat közé került, így ebben a félévben kezdetét veszi a másfél éves tervezési, 
felkészülési időszak a 2019-es versenyre, amely ezúttal Szentendrén kerül megrendezésre!

A CSAPAT SZÁMÁRA A KONCEPCIONÁLIS TERVEZÉSI FÁZIS MOST FOG KEZDŐDNI, 
ÍGY MINDEN KX1-RE JELENTKEZŐ HALLGATÓ FIGYELMÉT SZERETNÉNK FELHÍVNI AZ 
ALÁBBI LEHETŐSÉGRE, AMIVEL TI  IS A VERSENY RÉSZESEIVÉ VÁLHAT TOK!

A verseny idei tematikája a fenntartható építésen belül annyival szűkült, hogy a meglévő 
épített környezet újragondolását tűzte ki célul. Sikeres pályázatunkban egy moduláris 
építési rendszer kidolgozását vetettük fel, amely különböző bemeneti paramétereknek 
megfelelően más-más megoldást eredményez, legyen szó egy vidéki kockaház bővítéséről 
vagy belvárosi sűrítésről. Csapatunk célja, hogy helyi, lakhatással kapcsolatos problémákra 
keressünk fenntartható megoldásokat, amelyek környezeti, gazdasági és társadalmi 
szempontból is megállják a helyüket, így valóban fenntarthatóak tudnak lenni, a 
környezettudatosságon felül. Mindemellett közvetett, de nem kevésbé fontos célunk egy 
egyetemi, fenntarthatósággal foglalkozó műterem létrehozása, amelyben építészeken kívül 
más karok hallgatóival is találkozhatsz, hiszen mi másról is szól a Komplex.
A jelentkező hallgatókkal közös munkát képzelünk el, meghívott előadókkal és közös 
prezentációkkal. Az érdeklődőknek lehetőségük van csatlakozni a versenycsapathoz, de ez 
nem feltétel a részvételhez.

A terveteknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:
• moduláris rendszerből építkezik
• a meglévő épített környezet valamilyen fokú rekonstrukciója
• fenntartható - a lehető legtágabb értelmezésben

A helyszínt illetően nincs megkötésünk, azonban ez a konzulensekkel és tanszékekkel 
egyeztetve történhet.

VÁRJUK JELENTKEZÉSETEKET!
BME SOLAR DECATHLON TEAM 2019


