Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék

hajóállomás
komplex zh / 2017.02.16. – 2017.02.20. 09.00 K.397
Tervezési helyszín: Budafok-Háros, egykori Hajógyár/Hunyadi laktanya területe
Telek területe: nem releváns
Beépíthetőség: nem releváns
Beépítés módja: szabadonálló
Építménymagasság: tervezési kérdés
A program szerint tervezendő az egykori Hajógyár területén a Duna parton
hajóállomás/kikötő. A helyszín a bejáráson megtekintett terület, jelölve a mellékelt
légifotón. A lejtést és a partfal geometriáját jó közelítéssel meg kell becsülni, az
ártérben a fák pontos pozíciója nem releváns kérdés most.
Tervezési program
A terület hasznosításának és feltárásának egyik kulcseleme a hajóállomás létesítése.
Feladat tanulmányozni a hajóállomások műszaki és építészeti megoldásait Budapest
területén, számos jó példa található a BME közelében is. Egy hajóállomás egyrészről
műszaki/mérnöki feladat, másrészt bizonyos funkciókat is fogadnia kell. Meg kell
oldani az érkező hajóról a kiszállást, a felső platformmal a flexibilis összeköttetést,
valamint a teljes konstrukció építészeti kompozícióját. Az állomás legfeljebb a BKV
által is üzemeltetett hajók fogadására kell alkalmassá tenni, azaz meg kell vizsgálni
egy ilyen állomást és azt kell alapul venni a műszaki alap-paraméterekhez.
Kiemelten fontos az esztétikai megjelenés. A terület kiemelkedő értékei, potenciálja
feltehetően igényes, akár luxusberuházásokat is idevonzhat, emiatt a hajóállomás is
jelszerű, építészetileg magas igényszintű formálást kell kapjon – ez nem jellemző a
város területén látható hajóállomások többségére, ott elsősorban a műszaki
paraméterek a mérvadók.
Érkező platform
Rámpa
Felső platform
Fogadóépület
Vizesblokk
Jegypénztár/info
Raktár (hajóállomás része)
Kerékpártároló/kölcsönző (elektronikus)
Büfé (szendvics, üditő, kávé, tea)
Büfé kiszolgáló funkciói

BKV hajók méretéhez illeszkedő
méretezés szerint
méretezés szerint
Fedett/zárható váró 50 főre
100 főre (+pelenkázó, akadálymentes)
2 főre + külön vizesblokk, teakonyha
30 m2
50 kerékpár (mint a BUBI)
50 főre (azonos lehet a váróteremmel),
külső teraszon szezonálisan további 50
főre
szociális blokk, vizesblokk személyzetnek,
raktár(ak), hulladéktároló
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Beadandó
Fekvő formátumú lapokra rendezve (címlap, inspirációs képek/példák/műleírás,
helyszínrajz,
alaprajz,
metszetek,
homlokzatok,
távlati kép/fotomontázs,
látványtervek) szükséges feliratozással.
Helyszínrajz/ortofotó
Alaprajz(ok)
Metszet(ek) – legalább 2 egymásra merőleges
Homlokzatok
Távlati kép(ek), vázlatok, fotómontázsok

cca. 1:500
1:200-as részletezettség
1:200-as részletezettség
1:200-as részletezettség

Beadás-prezentáció
Nyomtatva NEM kell beadni a tervlapokat!
2017.02.20-án 09.00-12.00 között mindenkinek prezentálni kell a tervét, a
megjelenés kötelező!
Lehetőség van max. 2 fős csapatban dolgozni, de egyedül is lehet dolgozni!
Legkésőbb 2017.02.20. 07.00-ig a prezentációt PPT-ben mindenki küldje el a
komplex.ipar@gmail.com címre!
A feladattal kapcsolatban van lehetőség kérdésfeltevésre, legkésőbb 2017.02.17.
péntek 12.00-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.
2017. 02. 16.
Vasáros Zsolt DLA sk.
egyetemi docens
tantárgyfelelős

Dobai János DLA sk.
egyetemi docens
tanszékvezető
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