
„REA 18 – Réseau des écoles d’architecture d’Europe centrale et orientale” 
« Ville sur la ville – le développement durable » 

nemzetközi hallgatói tervpályázat 
 
 
a pályázat jellege: névaláírásos hallgatói ötletpályázat  
 
a pályázat témája:  Lodz történeti-új pályaudvarának „második bőre”, „burkolata” 
 
részletes feladatkiírás franciául:  

http://www.bais.p.lodz.pl/index.php/rea-lodz-2014/concours-international-
etudiant/reglement-du-concours-international-etudiant 

 
helyszíne:  Lodz, Lengyelország 
 
a kétfordulós pályázat lebonyolítása: 

1. forduló: minden iskola saját kari pályázaton belül választja ki a két legjobb, a nemzetközi 
pályázaton bemutatható tervet 
2. forduló: az iskolákból érkező 2-2 tervet a REA májusi találkozóján, Lodzban a különböző iskolák 
tanáraiból álló zsűri értékeli 

 
1. fordulót a BME Urbanisztika Tanszéke hirdeti meg 

 
a részvétel feltételei: 

- a pályázaton a BME Építészmérnöki Kar 2014 tavaszi félévének legalább harmadéves magyar 
hallgatói indulhatnak 

- 2 fős csapatok pályázhatnak és a csapat legalább egyik tagja kell, hogy tudjon franciául 
kommunikálni  

 
díjazás: 

1.díj – 2 fő (1 csapat) részére részvételi lehetőség a REA május 5. és 9. között Lodz-ban rendezendő 
nemzetközi találkozóján, ahol egy 1 napos hallgatói workshop is lezajlik (kommunikáció hivatalos 
nyelve a francia) – az utazás költségeit remélhetőleg a kari alapítvány, a rendezvényen való 
részvétel teljes költségét (szállás, ellátás) a lodz-i szervezők állják. 
2. díj – könyvjutalom és a terv részvétele a lodz-i 2. fordulóban 
3. díj – könyvjutalom  

 
(az 1. forduló után a továbbjutó tervek szerzőinek a tablóikat francia nyelvűvé – ha szükséges segítséggel – 
kell átalakítani. A nyomtatás költségeit az Urbanisztika Tanszék fedezi.) 
 
2. nemzetközi forduló Lodzban, a REA 18. találkozójának idején zajlik le 

 
részvétel feltétele: 1. vagy 2.díj megszerzése az 1. kari fordulóban 
  



az 1. forduló lebonyolítása 

 
a pályaművek benyújtása, bemutatása: 

A pályázatokat 2014. április 25-én pénteken 12 óráig kell digitálisan leadni az Urbanisztika Tanszék 
könyvtárában, illetve A3-as fekete-fehér 2 „mini tablón”.  

 
az 1. forduló eredményhirdetése: 

2014. április 25-én, pénteken 13.30 órakor lesz az Urbanisztika Tanszék könyvtárában. 
 
az 1. forduló bírálóbizottságának tagjai: 
Becker Gábor PhD  - egy. tanár, az Építészmérnöki Kar dékánja 
Benkő Melinda PhD  - egy. docens, az Urbanisztika Tanszék vezetője 
Reith András PhD  - ügyvezető, ABUD Mérnökiroda Kft. 
Szabó Julianna PhD  - egy. docens, Urbanisztika Tanszék, a REA 18-on résztvevő magyar oktató 
 
a pályázat kiírásának mellékletei: 

- a REA francia nyelvű kiírása, az Urbanisztika Tanszék (www.urb.bme.hu/rea) és a Kar honlapjáról 
letölthetők  

- a helyszínről rendelkezésre álló információk megtalálhatók a következő címen: 
https://www.dropbox.com/sh/ggl68okn1finf6w/8mkOQ38GEE 

- a pályázóknak két alkalommal városépítészeti (Szabó Julianna PhD) és szerkezeti (Reith András PhD) 
konzultációt ajánlunk fel, amelynek időpontját az Urbanisztika Tanszék honlapján tesszük közzé. 

 
kötelezően benyújtandó munkarészek: 
két 100x100 cm-es tablón 

- terepszinti alaprajz  

- a pályaudvar teteje feletti alaprajz 

- 2 keresztirányú metszet 

- 2 hosszirányú homlokzat 

- 2 vizualizáció madártávlatból, a kiadott ortofotón megadott nézőpontokból 

- 2 vizualizáció az utcai járókelő nézőpontjából, a kiadott ortofotón megadott nézőpontokból 
egy harmadik tabló beadható a megértéshez szükséges egyéb rajzokkal (anyagok, részletek,stb.) 
 
kötelező formai előírások: 

- kötelezően 2 db 1000X1000 milliméteres tablót kell készíteni, egy harmadik tabló ugyanebben a 
formátumban beadható 

- a tablók az első fordulóra digitálisan (jpg). formátumban adandók be, illetve kérünk két A3-as 
fekete-fehér „mini tablót”. 

 
a kért formátumtól eltérően beadott anyagokat a zsűri kizárja a pályázatból. 
 
pályázat bírálati szempontjai: 

- a városi, történeti kontextusba illeszkedés 

- a fenntartható megújítás elveinek érvényesítése városi, építészeti és szerkezeti szinten 

- a javaslat eredetisége, egyénisége 

- a környezetalakítás, az építészeti és szerkezeti megoldások minősége 

- a prezentáció minősége 
 
 
  

http://www.urb.bme.hu/
https://www.dropbox.com/sh/ggl68okn1finf6w/8mkOQ38GEE


a 2. forduló lebonyolítása 

 
2. forduló nyelve:  francia 
 
A két magyar nyertes számára a találkozón való részvétel (utazás, szállás, étkezés, programok) ingyenes, 
illetve kötelesek indulni a lodzi nemzetközi 24 órás tervezési workshopon is.  
 
A kari pályázatokon 1. és 2. díjas tervek, azonos formátumban, anonim módon jelennek meg és ezeket a 
nemzetközi zsűri értékeli, pénzjutalommal díjazza az első három helyezett tervet. 
 
A REA18-on francia és kelet-európai építésziskolák mintegy 40-50 építészhallgatója és oktatója vesz részt. 
Részletes információk majd a rendezvény honlapján találhatók: 
http://www.bais.p.lodz.pl/index.php/rea-lodz-2014 
 
A REA kapcsolattartója a BME Építészkaron: 
Szabó Julianna PhD 
BME Urbanisztika Tsz. 
szabojuliannaphd@gmail.com 
 
 
 
 
2014. március 17. 

                       Benkő Melinda – Szabó Julianna  
BME Urbanisztika Tsz. 


