
 
 
Szabihíd Infra WS@BME 
Április 24. 16-20h 
BME “K” épület (Műegyetem rakpart 3-9.) II/210. 
 
A Valyo - Város és Folyó Egyesület a Budapesti Műszaki 
Egyetem Építészmérnöki Karával együttműködve tervezői 
workshopot hirdet a Szabihíd projekt infrastrukturális 
fejlesztéseinek és lehetséges installációinak megtervezésre. 
 
A workshop célja, hogy olyan tervek szülessenek, amelyek megvalósíthatóak a 2019-es Szabihíd 
rendezvényre, vagy az elkövetkező években megfelelő célkitűzést jelenthetnek a szervezők 
számára. A megvalósításban számítunk a tervező csapat közreműködésére. 
 
2019-ben immár a harmadik nyáron szervezzük meg, hogy a budapestiek négy hétvégére 
birtokba vehessék a Szabadság-hidat. 
Mire volna szükség a Szabihídon és mitől lenne már túltervezett? Kell-e árnyékolás / bringasáv / 
bútorok / wc / villamos / biztiőr vagy tájékoztató tábla? Információs lehetőségek? 
Tervezzük meg együtt a hidat! 
 
A program egy 4 órás sprint tervezés, ahol a Műszaki Egyetem, a MOME, a SZIE hallgatói és 
más tervező csapatok, irodák gondolják át a Szabadság hidat négy hétvégére. 
Mi tudjuk a híd széle-hosszát, és más paramétereket, ti pedig kitaláljátok, hogy ez mitől lenne 
jobb. 
A tervezési formátum: csapatonként 1db A2-es tabló és / vagy egy max 3 perces videó-animáció. 
Az alkotásokat a Szabihíd vámházában állítjuk ki, és lehetőség szerint meg is valósítjuk. 
 
Workshop vezetők 
Alföldi György - BME Építészmérnöki Kar dékán 
Bach Péter - építész  
Kukucska Gergely - építész, Valyo 
Tömör Miklós - Valyó 
Varga Dávid - építész, Valyó 
 
Program 
16:00 - 16:30 Bevezető a Szabihíd infra kihívásaiba (vetítés) - a tervezési feladat ismertetése 
16:30 - 19:30   Sprint tervezés 
19:30 - 20:00   Tervbemutató - közös kiértékelés 
 
Helyszín 
BME “K” épület (Műegyetem rakpart 3-9.) II/210. 
 

Jelentkezés 
A program regisztrációköteles, maximum tíz 2-5 fős  csapat jelentkezését várjuk. Több jelentkező 
esetén a motiváció, szakmai háttér alapján döntünk a jelentkezők között. 
 
Jelentkezés ezen a linken legkésőbb április 15-ig. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZX-v3KaxCDOID3SpnoZfFHIz6I3IgUFqXRjOR8TJka0IaSw/viewform


 
 
Ezt biztosítjuk nektek a tervezéshez 
A résztvevők megkapják a híd 3D modelljét, illetve műszaki rajzait, amik segítik a tervezést, lesz 
nyomtató és habkarton is. 
Ezen felül a tervezéshez szükséges étel és ital ellátmányt, háttérzenét. 
 
Hozzatok magatokkal! 
Laptop 
Telefon (videózáshoz) 
Kedvenc rajzeszközeid 
 
Kapcsolat  
Schanz Judit - judit.schanz@gmail.com 
 
KELL két nap Szabi! 
Tervezzük meg együtt a Szabihíd alapvető infrastruktúráját és tegyük ezzel még menőbbé 
Budapest legmenőbb open-air közösségi terét!  
 

szervezők:   
 
 

támogató:       
 


