
REA23 (Réseau des Écoles d’Architecture) BORDEAUX – Sauveterre-de-Guyenne  
http://urb.bme.hu/rea23/ 
oktatók: Benkő Melinda PhD - Pálfy Sándor DLA 
meghívott külsős építészek: a REA korábbi pályázatainak BME ÉPK nyertesei 
 
A REA (Réseaux des Écoles d’Architecture) 1990 óta létező frankofón együttműködési 
hálózat. Évente más építésziskola szervezi az 5 napos találkozót, melyen az oktatók mellett 
a REA városépítészeti hallgatói pályázatán, az első „iskolai” fordulóban nyertes 2-2 diák 
vehet részt (egynapos workshop, konferencia, szakmai és kulturális programok, kirándulás). 
Az idei, a 23. REA szervezője az ENSAP Bordeaux:  
http://www.bordeaux.archi.fr/ 
A rendezvény 2019. április 14-19. között Bordeaux-ban és környékén lesz. 
 
nemzetközi hallgatói tervpályázat: 
 „Helyhez kötődő terv és területi léptékű fenntarthatóság” 
(a francia nyelvű pályázati kiírás alapján készített összegző)  
ld. pdf Concours REA23 
 

 
 
A REA23 tematikája a nagyvárosok környéki vidéki kistelepülések jövője, a helyi identitásra - 
a természeti, épített, társadalmi adottságokra - épülő fejlesztés lehetőségeinek építészeti 
megoldásai. A tervezés helyszíne Sauveterre-de-Guyenne (1281-ben alapított bastide, ma 
1800 lakosú település Bordeaux-tól kb. 50 km-re), de a felvetett elméleti kérdések tágabb 
kontextusban értelmezendők (a hazai, illetve a kelet- és közép európai térség kis- és 
középvárosaiban, zsugorodó településein is relevánsak): 

- mik a mindennapi élet tényezői, melyek segítik a lakhatás, közlekedés, 
munkahelyteremtés, energiatermelés, általában egy kistelepülés vonzóképességének 
növelését? 

- mik a fenntarthatóság helyi természeti, táji, társadalmi, kulturális értékei, melyek 
megőrzése és értékelése az építészeti-, településtervezési-, környezet- és tájalakítási 
tervekben szerephez juthatnak? 

- hogyan támaszkodhat a terv a helyi „ellenállóképességre” (resilience), ami az 
erőforrásokra épít, de figyelembe veszi a folyamatok „törékenységét”, és számít a 
helyben élők részvételére is? 

 
 
 

http://www.bordeaux.archi.fr/


 
Sauveterre-de-Guyenne egy kb. 7000 lakosú, elsősorban szőlőtermeléssel, borászattal 
foglalkozó kistérség központja. Történeti, tervezett, kompakt város, melynek formája és 
sűrűsége a kortárs fenntarthatósági elvek szerint ideális. Viszonylag elszigetelt, se 
autópálya, se vasútvonal nem szolgálja ki, ennek ellenére oktatási, kulturális, sport, 
egészségügyi intézményekkel jól ellátott, aktív civil szervezetei és kereskedő hálózatai 
vannak.  
A hallgatói tervpályázat a település fejlesztési elképzeléseire támaszkodik, célja a kistérség-
központ szerepkör erősítése, az élhetőség és fenntarthatóság biztosítása (lakhatás, energia 
ellátás, stb.), a kompaktság megőrzése, a szétterülés megakadályozása, a bastide körül 
lehetséges új fejlesztések, a meglévő beépítéseket újraértékelő környezettudatos 
területhasználatés új típusú „kint/bent” viszonyok kialakítása.  
A táji, városi léptékű terv Sauveterre-de-Guyenne térségközpont új típusú karakterét keresi 
(elmélet + 1:2500-1:1000), míg az építészeti léptékű terv tárgya a település északnyugat-
délkeleti főtengelye és annak három kiemelt helyszíne (1:500-1:200). 
ld. pdf Annexe 1 
 

 

1) a város észak-nyugati kapujának 
(Porte de Saubotte) környéke: 
Place du Foirail, temető, szálloda-
étterem, benzinkút, a megyei útfelügyelet 
áthelyezhető épülete, várható 
településfejlesztés nyugati irányban 
 
 

 

2) a város történeti központja (Place de la 
République): 
piactér (a 19. században elbontott 
faszerkezetű vásárcsarnok tere), jelenleg 
a település központi felszíni parkolója 

 

3) a város dél-keleti kapujának (Porte de 
St. Romain) környéke: 
parkolóterület, áthelyezhető autószerviz, 
közösségi bortároló 

 
 



Az ötletpályázatnak nincs pontosan rögzített programja, a három területre olyan javaslatokat 
vár, melyek a „Helyhez kötődő terv és területi léptékű fenntarthatóság” REA23 címnek 
megfelelően túlmutatnak a helyszíneken, nagyobb építészeti, települési és táji térbeli 
összefüggésekben keresik a válaszokat az alábbi kérdésekre: 

- milyen lehetséges programok kerülhetnek a helyszínekre, amik illeszkednek a 
környezettudatosság globális jövőképébe? 

- milyen lehet a három helyszín közti térbeli kapcsolat, az „áthaladás” élményének 
építészeti karaktere? 

- hogyan lehet a szelíd mobilitást elősegíteni, az autók jelenlétét a köztereken 
csökkenteni, figyelembe véve a vidéki életformához nélkülözhetetlen 
autóhasználatot? 

- milyen térbeli megoldások tartják fenn, illetve javíthatják az itt élők és az ide 
látogatók mindennapi életminőségét? 

 
Beadandó: két vízszintes A0-ás (1189 mm x 841 mm) tabló  

1. tabló – a témafelvetés alapkérdéseire (vidéki életforma, környezettudatosság, 
élhetőség, fizikai és társadalmi környezet, stb.) reagáló ötletek (szabad feldolgozás) 

2. átfogó helyszínrajz 1:2500, 1:2000 vagy 1:1000 
köztértervek 1:500 
nézetek, metszetek 1:500-1:200 
építészeti részletek 1:200 

 
1. forduló (kari) 
A pályázaton a BME ÉPK Városépítészet2 tantárgy REA tankörében a félévet teljesítő 
hallgatók indulhatnak. Az idei nemzetközi pályázati kiírás alapján az iskolákból kivihető egy 
terv kizárólag két fős csapatmunka lehet! A féléves tervezési tantárgy munkanyelve a 
magyar, a két tervbemutatásnál van francia/angol nyelvű szóbeli prezentáció. A féléves 
munka a tanköri ütemezés szerint halad (ld. alább tematika-ütemterv), a tankörben 
jelentkezők vállalják a digitális előbeadást, melynek határideje: 

2019. április 8. hétfő 9 óra, 
eredményhirdetés aznap 14 órakor. 
 
1. díj: utazás lehetősége Bordeaux-ba, a REA23-ra (2019. április 14-19.) 
2-3. díj: könyvjutalom 
 

A REA23-on két diák vehet részt, amennyiben az első díjasok ezt nem vállalnák, a 2. díjas 
páros és a tervük, ha ők sem a 3. díjas utazhat. 
Az előírásnak megfelelő teljesítés esetén minden diák megajánlott Városépítészet2 féléves 
jegyet kap. Akinek ezt követően javításra, pótlásra van szüksége, azt az ütemterv szerinti 
határidőkig megteheti. 
 
2. forduló (nemzetközi) 
A nyertes tervet az oktatók segítségével anonim, francia nyelven is feliratozott tablókká kell 
alakítani április 11-ig.  
A terv a REA23 alatt kiállításra kerül Bordeaux-ban, ahol a REA iskolák oktatóiból álló 
nemzetközi zsűri értékeli és 1000 euro összértékben díjazza a pályamunkákat.  
A REA23-at követően publikáció készül és a terveket Sauveterre-de-Guyenne-ban is 
kiállítják. 
 

 

xA kiírás a nemzetközi hallgatói ötletpályázat kérdés-válasz időszaka után, január végén kis 
mértékben módosulhat.  



TEMATIKA – ÜTEMTERV             
REA23 BORDEAUX /// 2018 / 2019 II. félév 
oktatók: Benkő Melinda – Pálfy Sándor 
theme: Projet local et soutenabilité territoriale 
site: Sauveterre-de-Guyenne / F 
 
tervezés kizárólag 2 fős csapatokban / kötelező műtermi munka / évfolyamszintű 
kisfeladatok 
 

okt. 
hét  

előadás / közös műtermi munka / 
témakörök 

órai gyakorlat / 
kisfeladat (kb. 60 
perc) 

hétközbeni otthoni  
feladat / tanköri 
ütemezés szerint 

0.   felkészülés: a 
kiadott 
francianyelvű kiírás 
megismerése 

1. 
02.05. 

tanköri bevezető, REA ismertető 
feladat megbeszélése 
meghívott (volt REA nyertesek) 
Besenyei Balázs REA Marseille 
Guba Sándor REA Rouen 
Kovácsik Levente REA Paris 
Monory Rebeka REA Budapest 

 szakirodalom 

2. 
02.12. 

elemzések: tematika és helyszín 
1. kisfeladat 
 

  
 

3. 
02.19. 

koncepció 
2. kisfeladat 

  

02.23.  
szombat 

bécsi kirándulás (önköltséges) 
kortárs lakófejlesztések  

szervező:  
Varga Imre 

 

4. 
02.26. 

koncepció 
3. kisfeladat 

  

4+ 
03.01. 

konzultáció 
12-14 óra között 

  

5. 
03.05. 

BEMUTATÁS1 (tanköri vázlatterv) 
meghívott:  
Besenyei Balázs REA Marseille 
Guba Sándor REA Rouen 
Kovácsik Levente REA Paris 
Monory Rebeka REA Budapest 

  

6. 
03.12. 

konzultáció 
4. kisfeladat 

  

 
 

TAVASZI SZÜNET   

7. 
03.25-29. 

VÁZLATTERVI HÉT   

7++ 
03.26. 

konzultáció   

7+++ 
03.30. 

konzultáció 
12-14 óra között 

  

8. 
04.02. 

konzultáció   

8++++ 
03.30. 

konzultáció 
12-14 óra között 

  



04.08.  
9 óra 

tervpályázati tablók digitális 
beadása / határidő: 9 óra  
zsűri: Benkő Melinda, Pálfy 
Sándor, Szabó Julianna + 
Besenyei Balázs, Guba Sándor, 
Kovácsik Levente, Monory 
Rebeka 
eredményhirdetés: 14 óra 

  

9. 
04.09. 

---   

10. 
04.16. 

---   

04.15-19.  REA Bordeaux / a nyertes 2 fős 
csapat részvételével 

  

11. 
04.23. 

---   

12. 
04.30. 

BEMUTATÁS2 
tervek közös értékelése  
REA Bordeaux beszámoló 
 

  

13. 
05.07. 

konzultáció esetleges 
pótbeadáshoz 
 

  

14. 
05.13-17. 

FELDOLGOZÁSI HÉT   

 
pótbeadás különeljárási díjjal:  2019. május 27. hétfő 12 óra  
 
 
 


