
Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

p r i n c i p i a 
 
 
komplex zh / 2016.09.29. 10.00 K.210 – 2016.10.03. 19.00 K.210 
 

Tervezési helyszín: Erdély/Románia – Mikháza/Călugăreni 
Telek területe: nem releváns 
Beépíthetőség: nem releváns 
Beépítés módja: szabadonálló 
Építménymagasság: tervezési kérdés 
 

A program szerint tervezendő a Mikháza határában található római erőd 
központi/parancsnoki épület maradványa fölött védőépület és környezetrendezés. 
 
 

Tervezési program 

         

A projekt előzményeit lásd a mellékelt tanszéki füzetekben (itf_01, itf_02, itf_04). A 
Maros Megyei Múzeum szándéka, hogy az információs pavilonok megépülése (2015-
16), valamint a kilátó megvalósítása után (2017) az ásatási területen a római erőd 
egykori parancsnoki épülete fölé védőépületet emel. A teljes régészeti területi 
bemutatási koncepciójának lényegi eleme, hogy csak kisszámú beavatkozást 
tervezünk. A szándék szerint az erőd központi épületét (33,0x26,5 m befoglaló 
méretű) és a későbbiekben a fürdő romjait fednénk le és mutatnánk be. 
A tájkarakter megőrzése érdekében kiemelten fontos a most beépítetlen területen a 
nagy épülettömeg építészeti kialakítása, formálása! 
Az épület lényege, hogy a romokat fedje le, mutassa be és védelmet is biztosítson. A 
belső kialakítás flexibilitása követelmény, ez különösen a szerkezetválasztásra igaz, 
azaz belső letámasztásokat nem javasolt tervezni, ez a romok védelme érdekében is 
fontos szempont. Az épület kontúrján, azaz a külső falakon kívül kell a letámasztást 
megoldani. Kiemelten fontos az épület tömege, építészeti karaktere, tagoltsága, 
tekintettel a környező épületek léptékére és a táj szépségére. A tervezendő új tömeg 
a kolostorépület után a második legnagyobb épület lesz, így kiemelten fontos 
szerkezetválasztás és az abból minden bizonnyal következő tömegalakítás kérdése. 
Az épületben nem készül fűtés, sem vizesblokk, a homlokzat/belső tér – a jó 
nemzetközi példák alapján – javasoltan átszellőző kialakítású legyen. Az elképzelés 
szerint a belső tagolás az egykori helyiségkiosztásra utal majd, de azt kortárs 
eszközökkel idézi meg. Legalább egy látványterv mutassa be a belső tér (szerkezeti-
térelhatárolási) vízióját is, de azt nem kell részletesen megtervezni. 
 

 

 

 

 

 



Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék 

Beadandó 
 

Fekvő formátumú lapokra rendezve, 12 (max. 15 lap) lap (1-címlap, 2-inspirációs 
képek/műleírás, 3-helyszínrajz, 4-5 alaprajz, 6-metszetek, 7-8 homlokzatok, 9-távlati 
kép/fotomontázs, 10-12(15) látványtervek, fotomontázsok, belső látvány-vízió) 
feliratok magyarul és angolul! 
 
Helyszínrajzok a beépítés és terület felhasználás jelölésével kivágat szerint 
Alaprajz(ok)        1:200-as részletezettség 
Metszet(ek) – legalább 2 egymásra merőleges   1:200-as részletezettség 
Homlokzatok        1:200-as részletezettség 
Távlati kép(ek), vázlatok, fotómontázsok 
 
 
Beadás-prezentáció 
 

Nyomtatva NEM kell beadni a tervlapokat! 
2016.10.03-án 16.00-19.00 között mindenkinek prezentálni kell a tervét, a 
megjelenés kötelező! 
Lehetőség van max. 2 fős csapatban dolgozni, de egyedül is lehet pályázni! 
Legkésőbb 2016.09.30. 12.00-ig mindenki küldje el a komplex.ipar@gmail.com 
címre, hogy kivel dolgozik együtt a pályázaton, vagy ha egyedül készíti, azt is 
jelezze! 
Legkésőbb 2016.10.03. 14.00-ig a prezentációt ppt-ben mindenki küldje el a 
komplex.ipar@gmail.com címre! 
A feladattal kapcsolatban van lehetőség kérdésfeltevésre, legkésőbb 2016.09.29. 
csütörtök 24.00-ig várjuk a fenti email címre, a válaszokat utána hamarosan 
megadjuk! 
 

 

Bírálati szempontok: 
 

A tervezett épület(ek) funkcionális kialakítása, építészeti esztétikai megjelenése, a 
környezettel való kapcsolata nagy súllyal szerepel az értékelésben. Az osztályzás 
során a tervezői magatartás kérdését, a racionalitás és az ezekből levonható 
építészeti konzekvenciák harmoniáját kiemelten kezeljük.  
 

2016. 09. 29. 
 

 
  Vasáros Zsolt DLA sk.    Dobai János DLA sk. 
  egyetemi docens     egyetemi docens 
  tantárgyfelelős      tanszékvezető 
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