Pályázati felhívás
Az Épületszerkezettani Tanszék kiemelten fontosnak tartja, hogy a hallgatók az
épületszerkezeti tervezés alapjait életszerű, kortárs, minőségi épületpéldákon keresztül
sajátítsák el. Ennek érdekében pályázatot hirdet a Kar hallgatói számára, amelyben a
pályázó saját maga által tervezett épületet kell benyújtson, amelyet érdemesnek és
érdekesnek tart hallgatói tervfeladatként történő kiadására*.
Pályázni lehet a hallgató Lakó, Közép, Ipar, Város, Kiskomplex, Tanszéki terv, Komplex vagy
Diplomatervével. A pályázat célja érdekes, nívós, kidolgozásra érdemes épülettervek
gyűjtése az Épületszerkezettan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, és 8. tantárgyak konstruálási feladataihoz.
Lehetséges az is, hogy a feldolgozás csak az épület egy érdekes részére fog kiterjedni (pl:
zöldtető, érdekes homlokzati szakasz, szigetelési feladatok, üvegszerkezetek, stb.)
A pályázat a pályázó döntésétől függően jeligés vagy névvel aláírt lehet.
A pályázónak egy lezárt borítékban nyilatkoznia kell az alábbiakról:
• hozzájárul, hogy az átadott tervet a pályázat céljaira felhasználják, és nyilatkozik,
hogy ahhoz nem fűzödik más, harmadik személynek vagy szervezetnek olyan joga,
mely ezt a lehetőséget korlátozza,
• nyilatkozik, hogy tervét névaláírással vagy anélkül bocsássuk ki a hallgatók számára,
• igényt tart-e a pályázati jutalomra,
• hozzájárul, hogy az épület az oktatási céloknak megfelelően kis mértékben átalakítva
(leegyszerűsítve, és egyszerűbb, vonalas grafikával) kerüljön kiadásra.
A borítékra rá kell írni a jeligét vagy a pályázó nevét, és a titkárságunkon leadni.
A tanszék összesen max. 20 művet választ ki a fenti célokra. A nyerteseknek az
Épületszerkezettan Oktatásáért Alapitvány tervenként 5000 Forintos jutalmat ajánl fel, melyet
a Terc Kiadónál levásárolható könyvutalványként tervezünk átadni.
A tervek kiválasztása elsősorban a különböző épületszerkezettani tantárgyakhoz való
alkalmazhatóság alapján történik. A tervek épületszerkezettani kidolgozottsága,
hibamentessége, dokumentáltsága NEM képezi a döntés szempontját. A pályázat
tartalmazza az épület megértéséhez szükséges tervlapokat, szigorú formai követelmény
nincsen. Egy hallgató több tervvel is pályázat, ezeket külön-külön kell benyújtani.
A tervek véleményezése és kiválasztása az egyes tantárgyfelelősök bevonásával történik, de
a pályázat során minden döntés a tanszékvezető kizárólagos joga, mellyel szemben
semminemű jogorvoslatnak nincs helye.
Beadási határidő: január 31. szerda déli 12 óra. A beadás lehetséges módjai:
• nyomtatott, rajzolt, szkennelt vagy fénymásolt tervlapok
• vagy digitálisan, email-ben, pdf vagy valamely közkedvelt CAD-formátumban
maximum 10 MB terjedelemben.
Bármilyen kérdés és benyújtás: palyazat@epsz.bme.hu
A pályázat elbírálása február 5.-éig megtörténik, a jutalmak átadásának időpontjáról és
módjáról a pályázók értesítést kapnak. A tanszék a másolatban benyújtott tervlapokat nem
őrzi meg és nem juttatja vissza. Az eredetiben benyújtott tervlapokat a döntést követően a
pályázó 10 napig veheti át személyesen a tanszéki titkárságon.
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*a pályázat alapötlete Heincz Dániel kollégánktól származik, ezúton is köszönet érte.

