ÓBUDAI EGYETEM REISCHL GÁBOR KOLLÉGIUM

HALLGATÓI ÖTLETPÁLYÁZAT

Budapest, 2020. szeptember 09.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
I.1.

A hallgatói ötletpályázat kiírója

Óbudai Egyetem - Ybl Miklós Építéstudományi Kar
1146 Budapest, Thököly út 74.
I.2.

A hallgatói ötletpályázat célja

Ybl Miklós Építéstudományi Kar SZAKKOLLÉGIUM – MŰHELY – PROFESSZORI-OKTATÓI VENDÉGSZOBÁK
„Otthonteremtés a nagy YBL család részére”
I.3.

A hallgatói ötletpályázat célja: Az Óbudai Egyetem Reischl Gábor Kollégiuma, melyben a kar, a Kapy
Jenő Építész Szakkollégium és a Pozsgai Lajos Építőmérnök Szakkollégium nyer elhelyezést, illetve
feladat a professzori-oktatói vendégszobák kialakításának hallgatói szemszögből történő bemutatása.
Az Egyetemen belüli nyílt ötletpályázatban megfogalmazott cél a tervezési kérdések felvetése és
azokra 21. századi tervezői válaszok megismerése, bemutatása.

I.4.

Az ötletpályázat tárgya
A pályázat tárgya egy konkrét épület átalakítása egy konkrét helyszínre:
1145 Budapest, Jávor utca 9. (hrsz.: 32683/2-3)
A Kiíró mai építészeti válaszokat vár, amelyeket az adott épület relációi és a mai kor általános szakmai
és társadalmi elvárásai együttesen alakítanak. Ezen belül a teljesség igénye nélkül néhány gondolat:
Magas építészeti minőséggel párosított és fenntarthatóság, esetleg bontott építési anyagok, az
energiatudatosság szempontjainak figyelembevételével készített
feleljenek meg egy korszerű középülettel szemben

terveket vár. A pályamunkák

támasztott építészeti és belsőépítészeti

elvárásoknak, természetes gondolva az építőanyagok, épületszerkezetek, épületgépészet, energetika,
biztonságtechnika, villamosellátás (ect.) fenntartható kritériumainak is.
I.5.

Az ötletpályázat jellege, formája
Az ötletpályázat Óbudai Egyetem belüli nyílt, titkos ötletpályázat. Az ötletpályázat benyújtott terveinek
nyelve: angol és/vagy magyar.

Az ötletpályázaton való részvétel feltételei

I.6.

A pályázaton való részvétel regisztrációhoz kötött, melyet a pályázat honlapján lehet m a j d
megtenni. A pályázaton való részvétel díjmentes. A pályázaton részt vehet minden szakirányú
egyetemi oktatásban részt vevő, Msc diplomával még nem rendelkező építész, építő alap- és
mesterszakos hallgató, egyénileg vagy minimum 6 fős csapatban, melyből maximum 3 fő építész. A
csapatokban támogató jelleggel kell az Óbudai Egyetem Karairól

Msc diplomával még nem

rendelkező alap- és mesterszakos hallgató bevonása. Javasolt minden alakuló teambe egy
közgazdasági tudományokat végző hallgató bevonása, a megtérülések és reális invesztációk
bemutatásához! A pályázat lebonyolításának időtáblázata
Tervpályázat meghirdetése: 2020. szeptember 11.
Bevezető előadások – 2020. szeptember 11. 13.00- 15.00 Ybl Nagyelőadó


13.00-13.30: Mivel is pályázzunk, miért is pályázzunk - Dr. habil. Anthony Gall egyetemi tanár



13.30-15.00: „A KOLLÉGIUM” - előadás - Prof. Dr. Kiss Gyula, egyetemi tanár
Kérdések beküldésének kezdeti időpontja az ötletpályázattal kapcsolatban: 2020. szeptember 14., 24:00
Kérdések beküldésének véghatárideje az ötletpályázattal kapcsolatban: 2020. szeptember 18., 24:00
Pályázat beadásának kezdete: 2020. november 26., 12:00
Pályaművek beérkezésének véghatárideje: 2020. november 30.,

16:00

Pályázat eredményének kihirdetése, a díjak átadása: 2020. december 11.
Pályázatra regisztrálni legkésőbb a beadás határideje előtt 30 munkanappal lehetséges.

I.7.

A pályázat közzététele, elérhetősége
- Az ötletpályázat honlapja: www.uni-obuda.hu/ymmf/javorpalyazat

I.8.

A kiírással kapcsolatos kérdések, válaszok, a pályázati dokumentáció véglegesítése
A Kiíróknak feltett, kiírással kapcsolatos kérdések határideje: 2020. szeptember 18., 12.00

I.9.

A pályaművek benyújtása
A pályaművek benyújtása digitálisan történik, pályázat honlapján megadott helyen. Egy regisztrált
pályázó csak egy pályaművet adhat be. A beadás végleges metodikáját a kiíró a kérdésekre adott
válaszokkal egy időben véglegesíti.

I.10. A Bíráló Bizottság tervezett összetétele. Kiíró fenntartja a változtatás jogát!
• Prof. Dr. habil. Kovács Levente Óbudai Egyetem rektora
• Ormándi Gabriella Óbudai Egyetem Kancellárja
• Dr. habil. Anthony Gall egyetemi tanár, ÓE- Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja
• Prof. Dr. Kiss Gyula, egyetemi tanár, ÓE- Ybl Miklós Építéstudományi Kar
• Donkó Zsolt - Óbudai Egyetem főépítésze
• Kelemen Zsolt – Óbudai Egyetem műszaki igazgatója
• Krizsán András DLA Ybl-díjas építész – Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke
• Prof. Dr. Telekes Gábor - főiskolai tanár -ÓE -Ybl Miklós Építéstudományi Kar
• Dévényi Tamás mestertanár, ÓE- Ybl Miklós Építéstudományi Kar
• Nemoda Ferenc, titkár, Szakkollégium vezetője ÓE- Ybl Miklós Építéstudományi Kar
• ……………………………………………………………… EHÖK elnök Óbudai Egyetem
• Uzsoki Virág Olimpia - Építészmérnöki Szak hallgatói képviselője ÓE - YMÉK
• Komáromi Zalán - Építőmérnöki Szak hallgatói képviselője ÓE - YMÉK

I.11. A Bíráló Bizottság munkája

A pályázat beadási határideje után a bizottság 2020. november 30-ig meghozza döntését. A bizottság
munkája nem nyilvános.
I.12. A pályázat tervezett díjazása. /Az egyetem legfelsö vezetésének jóváhagyásával véglegesítődik!/

Minden pályázó pénzdíjazásban részesül.
• 1. díj: 400 000 Ft
• 2. díj: 300 000 Ft
• 3. díj: 200 000 Ft
• Minden további, a bizottság által „Különdíjat” megítélt pályázat: 50 000 Ft
I.13. A pályázat eredményhirdetése

2020. december 11.-én lesz, pontos helye és ideje később kerül kihirdetésre, melyről minden
regisztrált pályázó értesítést kap. További információk a pályázattal kapcsolatban a honlapon lesznek
elérhetőek, illetve a regisztrált pályázók az általuk megadott email-címen értesítést kapnak.

