összhallgatói ötletpályázat
a Műegyetemi Látogatóközpont
kialakítására
A Műegyetem a „kétszáznegyvenedik” tanévét egy
látogatóközpont létrehozásával is szeretné meg
ünnepelni. De milyen is a 21. században egy látogató
központ? Mit mutasson egy betévedő látogatónak? Vagy
fordítva: mi az ami miatt érdemes lenne „betévedni”?
Milyen legyen az a hely, amely alkalmas a BME eredmé
nyeink bemutatására, és amelyet a Műegyetem közössé
ge büszkén mutathat meg a vendégeinek is. Amely erő
síti a Műegyetemhez tartozás élményét, és amely vonzó,
akár hétköznapi találkozási pont lehet az Egyetem jelen
legi és leendő polgárai számára is. A BME a pályázaton
keresztül keresi a módját és formáját ezen szándék fizi
kai megjelenítésének, amelyhez az egyetem hallgatóitól
– leendő építészektől vegyészekig, közgazdászoktól gé
pészekig – várja, hogy megfogalmazzák azt a gondolatot,
amely köré ez a központ szervezhető.

1. Pályázati kiírás
1.1. A pályázat kiírója
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1.2. A pályázat tárgya
A BME Látogatóközpont kigondolása és kialakítása. Az egyetem a 240 éves
fennállását ünneplő eseménysorozat részeként tervezi kialakítani a Központi épület
Aula mögötti területén, a jelenlegi 3-4-5-ös terem helyén.
1.3. A Látogatóközpont célja
A Látogatóközpont célja többek között:
•

a K épület központi szerepének erősítése, a K épület és az Aula hallgatói –
és persze oktatói – élettel való megtöltése, az Aula terének átértelmezése;

•

egyszerre kiállítótér, találkozópont, a BME kiemelkedő alkotásainak és
személyiségeinek a bemutatása;

•

a különböző korosztályok/célcsoportok megszólítása (kisgyermekek,
pályaválasztás előtt álló középiskolások és fiatal felnőttek, egyetemisták,
a BME dolgozói, az egyetemre érkező delegáció tagjai, a Műegyetem öregdiákjai,
az egyetemre betévedő városlakók, turisták)

•

az ajándékbolti funkció befogadása

•

jövőbe mutató kommunikációs és téralakítási vízióval fogalmazza meg
a Műegyetem vonzó, karakteres arculatát;

•

megbecsülve a BME értékeit, épített és kulturális értékeit, a jövőre koncentrál,
kapcsolatot létesítve a múlt (analóg) és a jövő (digitális) fizikai és virtuális
kommunikációs eszköze

1.4. A pályázat célja
Az ötletpályázat célja olyan ötletek és tervek begyűjtése, amelyek az 1.3 pontban
megfogalmazottak célok megvalósulását szolgálják. A hallgatói ötletekre épülve
egyszerre a látogató központ tartalmi elemeinek megfogalmazása és a lehetséges
helyen történő formálása a cél figyelembe véve megvalósításra rendelkezésre álló
költségkeretet (50 millió forint).

1.5. A pályázat jellege, formája, a részvétel feltételei
A pályázat nyílt, titkos ötletpályázat, a BME hallgatói számára.
A pályázaton minimum 3 fős csapatok indulhatnak, felső korlát nincs. A pályázó
csapatnak az Egyetem legalább 2 különböző karának hallgatóiból kell összeállnia.
Egy szerző egy pályázatot adhat be.
A pályázat résztvevője – pályázó csapattag – (azaz pályamű szerzője) az lehet, aki
•

a BME jogviszonnyal rendelkező hallgatója (alap-, BProf-, osztatlan-, mester- vagy
doktori képzés);

•

aki jelen kiírásban meghirdetett tervezési feladat elkészítésére vállalkozik;

•

aki azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve
kötelezőnek elfogadta;

•

aki vállalja, hogy nyertes pályázat esetén részt vesz a Látogatóközpont
kialakításának további munkáiban a 2021/2022-es tanévben;

•

akivel kapcsolatban a zsűrivel való összeférhetetlenség miatti kizáró okok egyike
sem áll fenn (azaz a pályázó egyik zsűritaggal sincs közvetlen munkaviszonyban,
egyik zsűritagnak sem közeli hozzátartozója vagy üzlettársa).

1.6. A pályázatból való kizárás
A Bírálóbizottság a pályázatból kizárja azokat a pályamunkákat,
•

amelyek a beadási határidő után érkeznek be;

•

amelyek megsértik a titkosság követelményeit;

•

amelyek szerzői az összeférhetetlenségi szabály hatálya alá tartoznak.

Továbbá kizárhatja azokat a pályamunkákat,
•

amelyek nem teljesítik a kiírás formai előírásait;

•

amelyek hiányosak;

•

amelyek szerzői nem teljesítik az 1.5 pont követelményeit.

1.7. A pályázat lebonyolításának időbeli ütemezése
•

A pályázati hirdetmény közzététele: 2021. szeptember 3.

•

A pályázati induláshoz az ingyenes regisztráció (a kiírás kivétele) időpontja:
2021. szeptember 3 – 2021. október 15.

•

A helyszíni bejárás időpontjai: 2021. szeptember 13. 14:15h, és szept. 16. 18:15h,

•

A kérdések beküldésének határideje: 2021. szeptember 19.

•

A válaszok határideje: 2021. szeptember 22.

•

A pályaművek benyújtása: 2021. október 18. 12:00

•

A pályázat eredményének kihirdetése: 2021. október 29.

1.8. A pályázati induláshoz az ingyenes regisztráció (kiírás kivétele)
A pályázaton részt venni szándékozó hallgatóknak – csoportokként minimum
1 főnek – regisztrálniuk kell magukat a részvételre 2020. október 15. 23:59-ig,
online, az alábbi linken: https://forms.gle/KpNVmWKhBLoftKgm6
A pályázaton való részvétel feltétele a regisztráció. A pályázók a regisztrált email
címre kapnak válaszokat a feltett kérdéseikre, értesítést a pályázat menetéről, és itt
kapják meg a tervpályázat eredményéről a zsűri értékelését tartalmazó összefoglaló
jelentést (zárójelentést) is a Kiírótól. A Kiíró a regisztrációt emailen visszaigazolja.
1.9. A helyszín bejárása
A helyszíni bejárásra előzetes regisztrációt követően van lehetőség 2021. szeptem
ber 10. 14:15h és 2021. szeptember 16. 18:15h időpontokban.
1.10. A tervpályázattal kapcsolatos kérdések
A pályázók a pályázattal kapcsolatban kérdéseiket 2021. szeptember 19. 23:59-ig
írásban leadhatják a kommunikacio@epk.bme.hu email-címen WOW, BME! kérdés
tárggyal. A határidőben leadott kérdéseket a Kiírók, ill. a nevükben eljáró Bíráló
bizottság 2021. szeptember 22. 23:59-ig írásban megválaszolja és közzéteszi a
wowbme.epitesz.bme.hu oldalon. A Kiírók a kiírást módosíthatják és kiegészíthetik
legfeljebb a kérdések megválaszolásának időpontjáig. Az esetleges módosításokról,
a kérdésekre adott válaszokkal együtt tájékoztatják a Kiírók a kiírást már kivett
pályázókat.

1.11. A pályaművek benyújtandó munkarészei
1.11.1 Formai követelmények
A benyújtandó pályázat legfeljebb 4 db A/3 méretű lapból állhat, amelyen
pályázók szabadon választott technikával mutatják be ötleteiket, terveiket. Nincs
megkötés a beadásra kerülő rajzok számára és típusára. Emellett a pályázó csapat
adatlapját tartalmazó lezárt borítékot kell beadni, amely tartalmazza feltételek
elfogadásáról szóló nyilatkozatot is. A tervlapokat 220-300 g. közötti vastagságú
mázolatlan kartonra nyomtatva (pl.: dipa, matt műnyomó vagy ofszetpapír, vastag
„fénymásolópapír”), valamint digitálisan, 300 dpi felbontásban, jpg formátumban is
be kell nyújtani.
A pályaművek nem sérthetik a titkosságot. A pályamű egyes munkarészeit
névaláírással, jeligével, a szerzőkre utaló emblémával, jellel, egyedi tipográfiával
ellátni nem szabad. A pályamű semmilyen, a szerzőkre vonatkozó utalást nem
tartalmazhat.
1.11.2. Benyújtandó munkarészek
Ha a beadott pályaterv különleges, szabadalmi oltalom vagy szabadalmi bejelentés
alatt álló műszaki megoldást tartalmaz, úgy erről – a megoldás tartalmának
megnevezése nélkül – a műleírás elején kell a szerzőnek nyilatkoznia, az oltalom
megnevezésével és a nyilvántartásba vételi szám megadásával.
1.11.3. A pályaművek benyújtása
A nyomtatott pályázati anyagot a BME Rektori Kabinetben (1111 Műegyetem rkp.
3., K épület, 1 emelet, 11.) kell leadni, a leadási határidő előtt, hétköznap 09-15 h
között, lezárt, egyszínű, nem átlátszó borítékban/tasakban. A boríték/tasak külső
oldalára fel kell írni a pályázó által választott 6 betűs kódot, amely nem utalhat a
pályázó személyes adataira. A borítékot/tasakot más módon megjelölni nem lehet.
A nyomtatott anyag tartalmazza a tervlapokat, rajta a választott 6 betűs kóddal, és
egy lezárt, az aláírólapot tartalmazó A4 méretű borítékkal, annak a külső oldalán a
6 betűs kódot feltüntetve.
A nyomtatott leadás mellett, a leadási határidő előtt a pályázatot digitálisan is be
kell nyújtani. Ehhez a pályázati anyagot a kommunikacio@epk.bme.hu címre kell

elküldeni zip formátumban, a 6 jegyű kódot fájlnévként használva wetransfer,
toldacuccot, vagy más, a titkosságot biztosító óriásfájl, fájlküldő szolgáltatással úgy,
hogy ott a feladó emailjének a kommunikacio@epk.bme.hu címet kell megjelölni.
A zip tartalmazza az aláírólapot abcdef.pdf formában és a tervlapokat abcdef_1.jpg –
abcdef_4.jpg fájlnévvel, ahol az abcdef a pályázó által választott 6 jegyű kód.
1.12. A Bírálóbizottság
1.12.1 A Bírálóbizottság összetétele (szavazati jogú tagok)
•

elnök: Prof. Dr. Vasáros Zsolt DLA, építész, tanszékvezető (BME ÉPK)

•

társelnök: Prof. Dr. Czigány Tibor rektor és Kotán Attila kancellár

•

titkár: Máthé Dóra, építész (BME ÉPK)

Tagok:
•

Bach Péter DLA, építész, tanszékvezető egyetemi docens (Széchenyi Egyetem)

•

Kalit Valéria, a Kancellária Létesítménygazdálkodási Igazgatóság munkatársa,
okleveles építészmérnök

•

Dr. Krähling János, építész, tanszékvezető egyetemi tanár (BME ÉPK)

•

Dr. Molnár Bálint, kommunikációs csoportvezető (BME Rektori Kabinet)

•

Prof. Dr. Szabó Levente DLA, építész, tanszékvezető egyetemi tanár (BME ÉPK)

•

Dr. Szakadát István, tanszékvezető egyetemi docens (BME GTK)

1.12.2. A Bírálóbizottságot segítő testület összetétele (nem szavazati jogú tagok)
•

Jakab Roland, a Műegyetem Támogatói és Baráti Köre képviselője;

•

Dallos Györgyi, a Pro Progressio Alapítvány képviselője;

•

Kércsi Ilona, igazgató (BME Kancellária, Létesítménygazdálkodási Igazgatóság);

•

Marinovszky Zsolt, osztályvezető (BME Kancellária, Vagyon és Intézmény
Biztonsági Osztály);

•

Batalka Krisztina, levéltáros (BME OMIKK);

•

Fenes Tamás DLA, építész (BME ÉPK);

•

Huszár Zsolt, építész (BME ÉPK Építéstechnológia és Építésmenedzsment
Tanszék).

1.12.3. A Bírálóbizottság munkája
A Bírálóbizottság a bizottság Titkára által előterjesztett és a Tagok által jóváhagyott
munkaterv szerint végzi munkáját. A Bírálóbizottság munkáját megelőzi a segítő
testület munkája. A segítő testület a beadott munkákat megismeri és szakterületének
megfelelő észrevételeket – nem döntéseket – tesz a Bírálóbizottságnak. A Bíráló
bizottság megismeri a terveket, és a segítő testület észrevételeit. A Bírálóbizottság
dönthet az észrevételektől eltérően is. A Bírálóbizottság döntéseit többségi
szavazással hozza. A Bírálóbizottság munkája nem nyilvános. A Bírálóbizottság
a pályázattal kapcsolatos összegző megállapításait írásbeli zárójelentésben teszi
közzé, amelyben részletesen értékeli a díjazott pályaműveket, de a hibás koncepciójú,
vagy gyenge építészeti minőségű pályázatokat részletes bírálatban nem részesíti.
A Bírálóbizottság döntése végleges. A döntés ellen fellebbezni nem lehet.
1.13. Bírálati szempontok
A Bírálóbizottság a pályaműveket elsődlegesen az alábbi kiemelt szempontok
együttes értékelése alapján ítéli meg:
•

a Látogató központ gondolatiságának 1.3 pontban megfogalmazott céloknak való
megfelelés

•

korszerűség, a témához illő kommunikációs és téralakítási gondolat;

•

a pályázó szándékának pontos fogalmazása, és a bemutatott koncepció
konzekvens végigvitele;

•

átgondolt, kitalált hangulati megjelenés;

•

a feldolgozás igényessége és szakmai nívója;

•

fenntartható működtetés;

•

a reális megvalósíthatósága a rendelkezésre álló keretből.

1.14. A pályaművek díjazása
A pályaművek díjazására összesen bruttó 800 000 forint keret áll rendelkezésre,
amelyet a díjazott pályamunkák szerzőinek ösztöndíjként fizet ki.
A zsűri az alábbi felosztástól a pályázatok ismeretében eltérhet, de az 1. díj összege
nem haladhatja meg a lent megjelölt összeget, illetve a megvételek összege nem lehet
kevesebb, mint a lent megjelölt összeg.

•

1. díj: 200 000 forint + részvétel a terv kidolgozásában

•

2. díj: 150 000 forint

•

3. díj: 100 000 forint

•

megvétel: 60 000 forint

Az arra érdemes pályamunkákat a szerzők feltüntetése mellett bemutatjuk a bme.hu
oldalon.
1.15. Eredményhirdetés
A Bírálóbizottság döntése alapján a Kiírók a pályázat eredményét 2021. október
29-én hirdetik ki a későbbiekben megjelölt helyen és időpontban. A pályázat
eredményhirdetése nyilvános.
1.16. A pályaművek és a pályázati eredmények felhasználása
A díjazásban részesült pályamunkák a Kiíró tulajdonába kerülnek, aki a
pályamunkákat, a későbbi megvalósulást előkészítő tervezési program
véglegesítéséhez, illetve szakmai és reklámcélra bármely módon és bármely
reklámhordozón, időre-, mértékre-, földrajzi területre nézve korlátozás, és további
ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja, azokat többszörözheti, terjesztheti,
nyilvánosságra hozhatja.
2. A program
2.1. A hely
A Látogatóközpont megvalósítására kijelölt hely, a BME K épület Aula mögötti
termei (jelenleg 3, 4, 5-ös számú termek). A pályázatoknak elsősorban a kijelölt
helyre kell vonatkoznia, de koncepcionális kérdésekben, átfogóan tartalmazhat, sőt
ajánlott az Aula környékére illetve az egyetem, K épület más részeire is ötleteket,
amennyiben összefügg a koncepcióval.
Az egyetem vezetése terveiben szerepel az Aulában az “állandóra” beépített
installációk (dobogó, „függöny”) eltávolítása és a tér centrális jellegének visszaállítása,
a méltó díszítések megoldása mellett. Az egyetem az egyes eseményekhez szükséges
installációt időszakosan az eseményekhez kapcsolódóan, annak igényei szerint fogja
megépíteni. Pályázók számoljanak, tervezzenek ezzel a változással.

2.2. A feladat
A pályázó feladata javaslatot tenni a BME Látogatóközpont, gondolati tartalmára,
kialakítására és az átfogó kapcsolataira (megközelítés, Aula) A pályázat mutassa be és
fogalmazza meg:
•

a Látogató központ gondolati célokhoz tartozó funkcionális tartalmát, pályázói
szándékok szerint ehhez tartozó:

•

a fizikai jelenlétet igénylő – pl. interaktív vagy valós méretű objektumokat, akár
működő gépeket vagy tudományos jelenségeket bemutató – egyedi látogatói
élményt nyújtó kiállítás;

•

a Műgyetemhez köthető innovációk, találmányok, a jövőt formáló kutatások:
pl. porlasztó, Rubik-kocka, Gömböc, MASAT-1, átlátszó teherhordó beton, AI,
5G, önvezető autók, építőipari digitalizáció, fintech, a Műegyetemhez köthető
hírességek: Nobel-díjasok, olimpikonok, művészek bemutatása;

•

információ átadására szolgáló terület (az információátadás módja tervezési kérdés)

•

további látogatói lehetőségekről (vezetés nélküli Campus-séta – az épületek, terek
és érdekességek bemutatása, speciális, vezetett bejárások);

•

a Műegyetem története, múltja, jelene és jövője;

•

műegyetemi ajándékbolt (a kialakítása tervezési kérdés, elképzelhető leválasztott
rész; zárt pult; úszó sziget; automata vagy egyéb, reálisan működtethető megoldás).

2.3. Üzeneti elemek
A terveknek az alábbi Kiírói szándékot kell tolmácsolni:
•

„Wow, BME! A Műegyetemhez tartozni menő!”

•

„a K épület – Aula – az egyetemi élet központja” – az újraszervezés szolgálja a
hallgatói – és persze oktatói – kötődés elősegítését;

•

„a jövőbe mutató kialakítás egyszerre koncentrál az elmúlt és a következő 240 évre.”

•

„a fizikai és a virtuális téralakítás egyensúlya biztosítja az akadálymentes,
korosztályokon átívelő jelentésátvitelt.”

3. Mellékletek
3.1. A “K épület” történetének összefoglalója (1. számú melléklet);
3.2. Műszaki melléklet (2. számú melléklet);
3.3. A tervezési terület rajzai (3. számú melléklet);
3.4. Aláírólap (4. számú melléklet);
3.5. Tervlap sablon (5. számú melléklet).
A mellékletek a regisztráció után érhetők el.

Budapest, 2021. szeptember 3.

