
  
  

 

A REA (Réseau des écoles d’architecture d’Europe centrale et orientale) 21. találkozójára készülve 
a BME Építészmérnöki Kar hallgatói városépítészeti ötletpályázatot hirdet 
 

« HABITER : UN ENJEU DURABLE... »  címmel.  
 
A nyertes terv és annak szerzői (max. 2 fő) képviselik Karunkat a REA találkozójának keretében 
szervezett nemzetközi fordulón Toulouse-ban március 20. és 24. között. 
 
A pályázat témája egy toulouse-i helyszín városépítészeti, építészeti fejlesztése a fenntarthatóság 
alapelveinek megfelelő új lakásformák integrálásával. A beadás tartalmi és formai követelményei 
megegyeznek a nemzetközi forduló követelményeivel. A nemzetközi pályázati kiírás alapján 
megadott formátumtól eltérő anyagokat a zsűri kizárja a pályázatból. 
A REA története, nemzetközi hallgatói pályázat francia nyelvű kiírása, a pályázatot segítő 
dokumentumok, a toulouse-i találkozó programja a mellékletekben megtalálható. 
 
A  részvétel feltételei: 

- a BME ÉPK aktív hallgatói státusza, 
- a Városépítészet1 tantárgy teljesítése,  
- francia és/vagy angol nyelvtudás (a max. 2 fős csapatok legalább egyik tagjának 

középfokú szintű francia nyelvtudással kell rendelkeznie), 
- nyerés esetén az egyhetes út vállalása (költségeit - utazás, szállás, étkezés – a REA, a kari 

tagdíj, Városépítészetért Alapítvány fedezi). 
 

Előjelentkezés: 2017. január 4-ig e-mailben a szabojuliannaphd@gmail.com címen. 
A pályázat idején oktatói konzultáció, a honlapon közölt időpontokban igénybe vehető, 
konzulensek: Benkő Melinda, Fenes Tamás, Szabó Julianna, Vörös Tamás egyetemi docensek. 
 
A pályázat beadása pdf formátumban:  2017. március 13. hétfő 12 óra.  
      info@urb.bme.hu 
 
A bírálóbizottságának tagjai:  
Benkő Melinda PhD  - egy. docens, az Urbanisztika Tanszék vezetője 
Fenes Tamás DLA – egy. adjunktus, Urbanisztika Tanszék 
Pálfy Sándor DLA – egy. tanár, a Városépítészetért Alapítvány kuratóriumi elnöke 
Szabó Julianna PhD - egy. docens, Urbanisztika Tanszék  
Vörös Tamás DLA - egy. adjunktus, Urbanisztika Tanszék 
 
A bírálat szempontjai (a nemzetközi forduló szempontjai alapján): 

- a városi kontextusba való illeszkedés, a városszerkezeti, funkcionális és építészeti 
koherencia, 

- a fenntarthatóság elveinek és a 21. század követelményeinek való megfelelés, 
- a javaslat eredetisége, egyénisége, 
- a környezetalakítás, az építészeti és szerkezeti megoldások minősége, 
- a prezentáció minősége. 

 
Eredményhirdetés:  

mailto:szabojuliannaphd@gmail.com


  
  

 

2017. március 13-án 17.00-kor az Urbanisztika Tanszék könyvtárában. 
 
Díjazás: 
1. díj – a nyertes csapat (két diák) részére részvételi lehetőség a REA21 
2017. március 20. és 24. között Toulouse-ban rendezendő frankofon nemzetközi építész 
találkozón, ahol kb. 50 külföldi építészhallgató és oktató lesz.  
 
2. és 3. díj – könyvutalvány, amelyet a Városépítészetért Alapítvány ajánlott fel.  

 
 
 
2016. december 21. 
                       Benkő Melinda – Szabó Julianna  
 
 
 


