ARC

ulattervezés BME ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK
hitektúrával KINGSPAN KFT - HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZAT 2019

Pályázati kiírás
A Kingspan Kft. mint kezdeményező és a BME Épületszerkezettani Tanszék mint szakmai
partner ötletpályázatot hirdet a BME Építészmérnöki Kar valamennyi aktív hallgatója számára,
az alábbi feltételekkel.
1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy a Kingspan Kft. bármilyen meglévő elemkészletének felhasználásával
újszerű, igényes építészeti megjelenést hordozó ötletek, lehetőségek kerüljenek
megfogalmazásra, vagy fiktív, a jövőben fejleszthető termékekre történő javaslatok
szülessenek.
A pályázat további célja a Kingspan Kft. és a BME Épületszerkezettani Tanszék, valamint az
Építészmérnöki Kar hallgatói közötti szakmai kapcsolatépítés.
2. A pályázat témája
Tervezendő egy reprezentatív megjelenésű, emblematikus értékű mintaépület, annak
építészeti arculata, és néhány legjellemzőbb, a rendeltetés illetve az építészeti koncepció
szempontjából meghatározó részlete.
Az épület rendeltetése széleskörű lehet; például egy olyan időszakos pavilon, mely alkalmas
valamely jövőbeni jelentős beruházás vagy nagy tömegeket vonzó (pl. sport vagy kulturális)
rendezvény, rendezvény-sorozat bemutatására, népszerűsítésére. Jellegzetes arculatával,
design-értékével az esemény "védjegyévé" válhat.
Az elképzelt telepítés kötődhet az adott beruházáshoz (például: M3 metró felújítása, Atlétikai
Világbajnokság, a Liget Projekt létesítményei, stb.) vagy eseményhez (például Európa
Kulturális Fővárosa, Eucharisztikus Világkongresszus, stb.), de elhelyezése bármely
forgalmas köztéren is lehetséges. Legyen figyelemfelhívó, és lehetőség szerint utaljon a
pályázó által választott rendeltetésre, jellegzetes megjelenésével tegye lehetővé akár távoli
helyszínek, tartalmak vizuális összekapcsolását is.
A tervezendő épület alapterülete legfeljebb 300 m2 lehet. Tartalmazzon egy fogadó és
kiállítóteret, előadásra, vitafórumokra alkalmas nagyobb helyiséget, 1-2 irodát, az ott
dolgozók és a látogatók számára szükséges szociális és egyéb, pl. gépészeti, tárolási
helyiségeket. Adjon helyet egy kávézó-büfének, de éttermi funkció nélkül. Előnyös lehet,
ha az épülethez fedett-nyitott külső tér is tartozik, és attraktív tömegformálásával képes
a környezet térformálására is.
A további alaprajzi, tér- és tömegalakításra a pályázóknak kell javaslatot adniuk.
Az épület jelentős mértékben előregyártható, jól szállítható, könnyen összeépíthető, és
szétszerelhető legyen, lehetővé téve ezzel egy más helyszínen történő ismételt felhasználást.
Nagyobb, akár térelemekben való gondolkozás is lehetséges. Moduláris, bővíthető, szabadon
variálható innovatív elemkészlet vagy építési rendszer is kialakítható. A várható használati idő
egy-egy rendeltetés esetén 2-3 év; az épület téli és nyári üzemeltetésű legyen.
A reprezentatív megjelenéssel bíró mintaépületet a Kingspan Kft. meglévő, vagy fiktív (jövőben
fejlesztendő) termékválasztékának - azok előnyös (pl. energetikai) tulajdonságainak felhasználásával kell megtervezni. Az épület tartószerkezeti rendszerére és az
épületszerkezeti részletmegoldásaira, elemkapcsolataira vonatkozóan a pályázók szabadon
gondolkodhatnak más anyagokban, egyedi, innovatív megoldásokban is.
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3. A pályázat ütemezése
•

Pályázat indító előadás: 2019. március 7. Csütörtök, 15:00,
BME Épületszerkezettani Tanszék Könyvtára

•

Szerkezetismertető előadás: 2019 március 13. Szerda, 16:00 Épszerk Műhely

•

Gyárlátogatás: 2019. március 27. szerda, 9:00, Kingspan Kft., Újhartyán

•

A pályázatok beadási határideje: 2019. április 1. Hétfő, 8:00

•

Ünnepélyes eredményhirdetés és díjátadás: 2019. április 12 Péntek, 10 óra,
BME Épületszerkezettani Tanszék Könyvtára

A pályázat során a hallgatóknak lehetőségük van kérdéseket feltenni a kiírók felé, a
palyazat@epsz.bme.hu e-mail címre elküldve, legkésőbb 2019. március 27. szerda éjfélig.
A kérdések és a válaszok is nyilvánosak, ezeket a tanszék hivatalos fórumain – honlap,
facebook oldal – a kérdések mennyiségétől és tárgyától függően a lehető leghamarabb
közzétesszük.
Azok a hallgatók, akik fenti e-mail címre küldött „Ötletpályázat regisztráció” tárgyú e-maillel
regisztrálnak, közvetlen válaszüzenetben megkapják a kérdés-válaszokat.
4. A beadás módja
1 példányban, elektronikus levél mellékleteként megküldve, 3 db A2 méretű fekvő formátumú
tabló, egy, legfeljebb 10 MB méretű, pdf formátumú fájl formájában, az alábbi címekre
egyidejűleg:
palyazat@epsz.bme.hu
emese.miltenyi@kingspan.com
Pályázni 2 fős csoportban lehet. Egy hallgató több pályázatot is benyújthat, illetve több
pályázó csoportnak is tagja lehet. A pályázaton való részvételhez előzetes regisztráció nem
szükséges.
Benyújtandó munkarészek:
1. tabló: Építészeti koncepció, rendeltetés, inspirációk, környezeti kapcsolódás, helyszínrajz,
külső és belső látványtervek, tetszőleges technikával feldolgozva,
2. tabló: Építészeti alaprajzok, minden eltérő szintről, jellemzően M=1:100, de a rendeltetés
bemutatására alkalmas részletezettséggel, legalább 2 metszet, legalább 3 homlokzat, további
látványtervek, tetszőleges technikával feldolgozva,
3. tabló: Műszaki megoldások, szerkezeti működés, elemkapcsolatok, szállíthatóság,
szerelhetőség bemutatása, legalább 3 részlet (pl.: modulok csatlakozása, sarokképzés, faltető átfordulás, anyag/burkolatváltás), műszaki leírás a struktúra, az innovatív megoldások
kiemelésével, további magyarázatok (pl. energetikai, épületgépészeti koncepció)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki Kar
Épületszerkezettani Tanszék

1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. épület II. 40.
Telefon: 463-1306, Fax: 463-3949
epszerk@epsz.bme.hu • www.epszerk.bme.hu

ARC

ulattervezés BME ÉPÜLETSZERKEZETTANI TANSZÉK
hitektúrával KINGSPAN KFT - HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZAT 2019

Egyéb feltételek:
A pályázati tablókon nem szerepelhet sem név, sem bármilyen más utalás a szerzőkre. A
szerzőségre vonatkozó adatokat az elektronikus levél szövegében kell megadni. Ezek:
• a szerzők neve,
•

a pályamű fantázianeve vagy jeligéje,

•

a szerzői csoport vezetőjének e-mail címe,

•

a szerzők oktatási azonosítója.

Az elektronikus levél szövegének változtatás nélkül tartalmaznia kell az alábbi szöveget:
"Jelen levelem elküldésével kinyilvánítom, hogy a pályázati kiírás feltételeit teljes körűen
elfogadom."
5. Díjazás
• Fődíj: 2 db Apple iPad táblagép
• II. díj: 2 db 3D nyomtató
• III. díj: 2 db 1 napos fesztiválbelépő (pl.: Strand, Fezen...stb)
A pályázat kiírói fenntartják annak lehetőségét, hogy a pályázat magas színvonala esetén
további díjakkal, különdíjakkal ismerjék el a pályázók tevékenységét.
6. Bíráló Bizottság
•

Szabó Levente DLA, okleveles építészmérnök,egyetemi docens, elnök

•

Estók Előd, gyárigazgató, Kingspan Insulated Panels Divízió

•

Kiss Attila, okleveles építőmérnök, Kingspan Dél-Európai Műszaki Vezető

•

Velősy András, okleveles építészmérnök, MOME

•

Horváth Sándor, okleveles építészmérnök, Épületszerkezettani Tanszék

A Bizottság titkára: Kis Viktória, okleveles építészmérnök
A Bizottság a benyújtott pályázatok
szaktanácsadókat vonhat be a bírálatba.

jellegétől

függően

további

szakértőket,

7. Adatvédelmi záradék
A pályázók a pályázat benyújtásával kifejezett hozzájárulásukat adják, hogy a fent felsorolt
adataikat a pályázat kiírója és a bírálatban résztvevő személyek megismerjék, és a pályázattal
kapcsolatos valamennyi ügyletben kezeljék. A pályázati kiírói és bírálói vállalják, hogy a
megismert adatokat kizárólag a pályázat céljainak megvalósítása érdekében használják fel,
azokat titkosan kezelik, és a nem nyert pályázókra vonatkozó adatokat a pályázat lezárultát
követő 1 év múlva megsemmisítik. A pályázat nyerteseinek adatait az adózás rendjének
megfelelő ideig (jellemzően 5 évig) megőrzik, és annak lejártát követően megsemmisítik.
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8. Szerzői jogok
A pályázat benyújtásával a pályázók teljes körű és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják
ahhoz, hogy a kiíró szervezetek a pályázat tartalmát részben vagy egészben korlátozás nélkül
felhasználják. A pályázó hozzájárul továbbá, hogy a Kingspan a pályázat anyagát
megismerésre és felhasználásra a Kingspan Innovation nevű nemzetközi szervezetén belül
továbbítsa. A pályázat benyújtását követően a pályázatokban foglalt innovációs tartalom a
Kingspan Kft. tulajdonát képezi, azokra vonatkozóan a pályázók semmilyen további anyagi
vagy jogi természetű ellentételezésre nem tartanak igényt.
9. Eredményesség, eredménytelenség
A kiíró a pályázatot eredménytelennek nyilváníthatja, ha nem érkezik be legalább 5 db
szabályosan benyújtott pályamű. Ugyanakkor ebben az esetben is lehetősége van a
pályázatot eredményesnek nyilvánítani, ha a pályázatok csekély száma ellenére azok tartalma
magas színvonalú.
A díjak a pályázat eredményessége esetén mindenképpen kiosztásra kerülnek. A pályázat
eredménytelensége esetén a kiíró szabadon dönt arról, hogy a díjakat kiosztja-e. A pályázat
eredménytelennek nyilvánítása esetén a pályázók semmilyen ellentételezésre nem tarthatnak
igényt, a kiíró a pályaműveket semmilyen módon nem használhatja fel, hanem visszajuttatja a
pályázóknak, és egy éven belül törli az eseménnyel kapcsolatos adatokat.

Budapest, 2019. március 12.

Estók Előd s.k.

Dr. Takács Lajos Gábor s.k.

gyárigazgató

tanszékvezető h.

Kingspan Insulated Panels Divízió

Épületszerkezettani Tanszék
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