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1. ÖTLETPÁLYÁZATI HIRDETMÉNY 

1.1. Az ötletpályázat kiírója 

BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 

1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3-9. III. em. 23. 

1.2. Az ötletpályázat tárgya 

A Bercsényi 28-30 Kollégium Bercsényi Gödör Klub által használt terem 

áttervezése. 

1.3. Az ötletpályázat célja 

Hallgatói ötletek gyűjtése a Bercsényi Gödör Klub funkcionalitásbeli és 

megjelenésbeli felújításához.  

1.4. Az ötletpályázat jellege, formája 

Az ötletpályázaton részt vehetnek a BME Építészmérnöki Karának 

hallgatói. 

Az ötletpályázat: TITKOS 

1.5. Az ötletpályázaton való részvétel feltételei 

Az ötletpályázatban csak a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Építészmérnöki Karán hallgatói jogviszonnyal rendelkező 

személyek vehetnek részt. 

Egy szerző több pályázatot is beadhat, de egy pályázati csomag csak 

egy pályaművet tartalmazhat. 

1.6. Az ötletpályázatból való kizárás feltételei 

A Bírálóbizottság az ötletpályázatból kizárhatja: 

- azokat a pályamunkákat, amelyeket a beadási határidő után 

nyújtanak be, 

- a titkosságot sértő pályázatot, 



 
 

 

- a pályázati kiírás előírásait nem teljesítő pályamunkát. 

1.7. Ütemterv 

Az ötletpályázati hirdetmény közzététele:  2016.06.20. 

A helyszíni szemle időpontja:  egyéni 

A kérdések beküldésének határideje:  2016.06.24. 

A válaszok határideje:  2016.06.27. 

A pályaművek benyújtása:  2016.08.29. 

A pályázat eredményének kihirdetése legkésőbb:  2016.09.05. 

1.8. A helyszíni szemle 

A helyszíni szemle egyéni ütemterv szerint zajlik. 

1.9. Az ötletpályázattal kapcsolatos kérdések 

A pályázók a pályázattal kapcsolatban kérdéseiket 2016.06.24. 23.59-

ig elektronikus formában leadhatják a horvath.balint@epiteszhk.bme.hu 

címen. 

A határidőben leadott kérdéseket a Hallgatói Képviselet 2016.06.27-én, 

az epiteszhk.bme.hu weboldalon írásban megválaszolja. 

A Hallgatói Képviselet a kiírást módosíthatja és kiegészítheti legfeljebb 

a kérdések megválaszolásának időpontjáig, melyekről minden pályázó 

értesítve lesz. 

1.10. A pályaművek benyújtandó munkarészei 

Formai követelmények 

A benyújtandó pályázat legfeljebb 4 db igényesen, megfelelő grafikai 

minőségben elkészített tablóból, egy műleírásból, valamint a pályázó 

csapat nevét és tagnévsorát tartalmazó dokumentumból állhat. A 

terveket digitálisan kell benyújtani. 

Kötelezően benyújtandó: 

- 1:100-as léptékű alaprajz 

- szükséges számú falnézet 
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- legalább 3 db látványterv 

- a koncepció maximum 1 db A4-es oldal terjedelmű leírása 

- a terv megértéséhez további, szükséges számú rajz/skicc/ábra/stb. 

Opcionálisan benyújtandó: 

- kétirányú metszet 

- egyedi léptékű bútorterv 

1.11. A pályaművek benyújtása 

A pályaműveket tömörítve a Hallgatói képviselet weboldalán kell 

leadni. Bővebb információ: www.epiteszhk.bme.hu/godorprojekt 

A pályaművek benyújtásának határideje: 2016.08.29.  

1.12. A Bírálóbizottság összetétele 

A Bírálóbizottság 5 fős, akinek a tagjait a Hallgatói Képviselet kéri fel. 

Az 5 fő összetétele: a Képviselet által delegált 3 fő, 1 fő építészmérnöki 

kari oktató, Pataki Bálint - Bercsényi Gödör Klub hallgatói öntevékeny 

csoport vezetője 

1.13. A Bírálóbizottság munkája 

A Bírálóbizottság a Bizottság titkára által előterjesztett és a tagok által 

jóváhagyott munkaterv szerint végzi munkáját. A Bírálóbizottság 

döntéseit többségi szavazással hozza. A Bírálóbizottság munkája nem 

nyilvános. A Bírálóbizottság a pályázattal kapcsolatos összegző 

megállapításait írásbeli zárójelentésben teszi közzé. 

A Bírálóbizottság döntése végleges. A döntés ellen fellebbezni nem 

lehet. 

1.14. A pályaművek díjazása 

A pályaművek jutalmazása ösztöndíj formában történik a 2016/17 őszi 

félév folyamán.  

Az első díjas, illetve a megvételben részesülő pályaművet benyújtó 

pályázók ösztöndíjban részesülnek. 

http://www.epiteszhk.bme.hu/godorprojekt


 
 

 

1.15. Az eredményhirdetés és a nyilvános ismertetés 

A Bírálóbizottság döntése alapján a Hallgatói Képviselet legkésőbb 

2016.09.05-ig kihirdeti a pályázat eredményét. 

A pályázat eredményhirdetése nyilvános. 



 
 

 

2. A TERVEZÉSI FELADAT 

A pályázó feladata a Bercsényi Gödör Klub áttervezése. 

Minimum követelmények: 

- gyülekezésre alkalmas hely: csoportos elrendezésre alkalmas 

helyiség asztalokkal, székekkel; 

- előadóterem: kb. 100 fő előadáshoz történő leültetésére 

alkalmas helyiség asztalok nélkül, projektoros vetítési 

lehetőséggel; 

- szórakozóhely: táncos mulatságra és kocsmázásra alkalmas 

helyiség; 

- jelenlegi álmennyezet megszüntetése; 

- megfelelő hely kialakítása a DJ-pult számára; 

- világítás fejlesztése: általános megvilágítás (a bulik során 

használt fénytechnika nem tartozik ide); 

- a központi helyiséggel megjelenésben, bútorozásban, dizájnban 

harmonizáló előtér; 

- a jelenlegi külön megközelíthető Gödör-raktár megtartása; 

- általános raktár, kapcsolattal a központi helyiség felé, benne 

elszeparálható hely 

- a bútorok számára (kapcsolattal a zöldudvar felé a bútorok 

kültéri használata miatt); 

- a hangtechnika számára; 

- az általános raktár számára; 

- funkcionálisan megfelelő anyagú és minőségű burkolatcsere; 

- öltözők megközelíthetőségének változtatása (megközelítés a 

központi helyiség és raktárak érintése nélkül); 

- a kiszolgáló rész bútorozása a jelenlegi kiadó pult 

megtartásával/továbbfejlesztésével. 

További lehetőségek: 

- lépcsőkarok alatti tér praktikus kialakítása; 



 
 

 

- előtér átalakítása a külsős forgalom és a menekülési útvonalak 

figyelembevételével, kiállítótér kialakítása; 

- a központi helyiség besötétítésre alkalmassá tétele (előadások, 

vetítéssel járó programok miatt); 

- akusztika javítása (koncertezésre alkalmas hely kialakítása); 

- új álmennyezet kialakítása, köpeny eltávolítása az oszlopokról 

A tervezés során figyelembe kell venni az alábbi, pályázattól független 

célokat: 

- létszámnövelés (max. 300 főig) a korlátok áthelyezésével a 

lépcsőkarokon; 

- áramfejlesztés, megfelelő internetelérés biztosítása, jó 

szellőztetés; 

- dohányzó rész kialakítása a Gödör mögötti udvarrészen. 

3.  A BÍRÁLATI SZEMPONTOK 

A Bírálóbizottság a pályaműveket elsődlegesen az alábbi kiemelt 

szempontok együttes értékelése alapján ítéli meg: 

- megvalósíthatóság, azaz olyan pályamű benyújtása, mely később 

alapja lehet a felújítás pontos dokumentációjának; 

- a pályázó szándékának pontos építészeti megfogalmazása; 

- a feldolgozás igényessége és szakmai nívója; 

- a bemutatott gondolat következetes végigvitele. 

A legkiemelkedőbb szempont a megfelelő tér-funkció arány, a  

praktikus ötletek keresése, nem pedig a legapróbb részletek 

kidolgozása. A részletes kidolgozás és tervezés a nyertes pályázat 

mentén a 2016/17 őszi félévben történik. 

Budapest, 2016.06.13. 



 
 

 

1. sz. melléklet 

ALÁÍRÓLAP 

 NÉV NEPTUN KÓD ELÉRHETŐSÉG 

TERVEZŐK:    

 
________________ ________________ ________________ 
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