KORTÁRS
K
ÉPÍT ÉSZMŰHELYEK
K 1.
A Kortárs Építésszműhelyek 1. című elméleti tárgy célja ke
ettős.
E gyrészről gyak
korlati tapaszta
alatokkal kíván ja kiegészíteni az
egyetemi
e
építészzoktatást, tervezzést, másrészről fel szeretné hív
vni a
fi gyelmet az épíítészeti írás fonttosságára, mely a szakmagyak orlás
alapvető
a
része.
dekében a fé
élév során, hé
étről-hétre a hazai
h
E zen célok érd
építészszakma
é
e
egy-egy
neves képviselője/iro
odája mutatja be
praxisát,
p
terveit, épületit
é
előadáss vagy épületlát ogatás formájáb
ban.
A félév lezárássaként az írás kerül előtérbe
e, melynek sik
keres
te
eljesítését előad ás, konzultáció ssegíti.
A
tárgy
teljjesítésének
fe
eltétele
az
előadásokon
és
épületlátogatáso
é
okon való részéte
elen (minimum 70%),
7
ezentúl a félév
f
v égi dolgozat megírása.
m
A do
olgozat témája egy a félév s orán
bemutatott
b
épít ész, épület, terrv ismertetése egyedi szempo
ontok
alapján.
a
Az egye
es témák a félév
v végén (az uto
olsó vendégelőa
adást
k övetően) kerüln
nek kihirdetésre és egyénre sza
abottak lesznek
k. A
dolgozatok
d
célja
a a félév sorá n bemutatott építészek,
é
épüle
etek,
te
ervek egyedi, önálló
ö
szemponttok alapján tör ténő ismertetés e. A
dolgozatok
d
műfa ja, lehet esszé, kkritika, összehaso
onlítás, ez a hall gató
egyéni
e
megközel ítésétől függ.

ontok:
É rtékelési szempo

- ön
nálló megközelít és és
vé
élemény / kritika kialakítása,
me
ely mindvégig ir ányítja az írást
- tá jékozottság a té
émában
- al aki, stiláris kritéri umok
- sa
aját készítésű fotó
ók
- sa
aját készítésű ma gyarázóábrák,
skiiccek, illusztráció
ók, diagramok,
pikktogramok
- elő
őadáson / épüle
etlátogatáson
tö rténő részvétel i gazolása

Bea dás feltételei:

- egyéni címa
adás
- egységes, ig
gényes, érdekes,, tömör és
tudományoss igényű nyelvezzet és írásmód
- minimum 8.0
000 karakter (szó
óköz és
függelékek nélkül),
n
maximum
m 12.000
- igényes graffikai megjelenés /
szerkesztetts ég és olvasható
ó betűtípus
- szöveges forrrások megjelölé
ése
alapalján, lá
ábjegyzetként
- „minden idé
ézett szövegrészlletet dőltbetűvell
kell írni, idézzőjelek között éss az említett
forrásmegjellöléssel ellátva”
- idézetek a dolgozat
d
maximu
um 20%-át
tehetik ki
k megjelölése,
- képi források
közvetlenül a kép alatt
- dolgozat vé gén az összes szzöveges
és képi forrá
ást fel kell tüntettni (újra)
- határidőre t örténő beadás

d
a „másolás”, a különböző szöv
vegekből történ
nő
A dolgozatban
összzeollózás nem megengedett, a beadott munkák forrássai
elle nőrzésre kerül. Az
A egyértelmű másolás,
m
a forrássmegjelölés nélk
kül
haszznált idegen szö veg a félév meg
gtagadását vonjja maga után.

A dolgozat
d
tartalm
mazhat idézett szövegrészletekket (maximum a
telje
es terjedelem 20%-ig), a fo rrásmegjelölés hivatalos form
mai
köve
etelményeit be
etartva (lásd lentebb). A forrásmegjelöl és
szab
bályai vonatkozznak a dolgozzatban megjele
enő képekre és
ábrá
ákra is.
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Ta
anácsok:

- legyen vé
éleményed !!!
- nyugodta
an meg lehet fog
galmazni kritikát is
(egyik be mutatott épület sem hibátlan)
- viszont se mmi személyesk
kedés, ez egy
tudomán
nyos igényű írás
- a 8.000 ka
arakter nagyon kevés,
k
ezért
kerülendő
ő az általános, le
eíró jellegű szöv eg,
szinte csa
ak egy tömör, cé
élratörő
gondolatm
menet fér ekkora
a terjedelembe
(koncentrrálni!)
- a gondola
atment legyen egyedi,
e
gondolj
bele, rajta
ad kívül kb. 5 má
ásik hallgató is ezt
e a
témát írja
a
- ne csak a gondolatmene
et legyen egyedii,
legyen azz információk gy
yűjtése is az
(indoklás, lásd fent) pl: eg
gyéni
ogatás, saját fottók készítése,
épületláto
használókkkal történő beszzélgetés, interne
etes
kommenttek gyűjtése, ne tes videók, stb…
….
- Wikiphediiából inkább ne idézz
- rajzolj egy
yedi magyarázó ábrákat, skicce
eket,
diagramo
okat, piktogramo
okat, photoshop olj,
illusztrálj, sstb…
- ha nem tu
udsz helyesen írn
ni, használd az MTA
M
helyesírássi szótárát:
www.hely
yesiras.mta.hu/h elyesiras
+ menj el n
nézd meg az épü
ületet és haszná ld a
streetview
w-ot
+ készíts intterjút a használó
ókkal, a
megrend
delővel, az építé sszel, stb…
+ ne legye nek tárgyi téved
dések az írásban
n
+ izgalmas az épületek pub
blikációt
követő u tóélete
+ ne csak p
publikált képeke
et használd

+ ismerd meg
g a terv előéletétt
+ készíts statsiisztikát / kérdőív et, persze
a végén sze
erkeszd össze szö
övegesen
+ mielőtt elkü ldöd olvasd át a szöveget
+ ellenőrizd a karkaterszámott,
ha nincs me
eg a nettó 8.000 , akkor bukó
+ legyél tárgy
yilagos
+ kerüld a hip
potéziseket
(hipotézis n emegyenlő egyé
éni vélemény)
Bea dási határidő:
Digi tális beadás:

- 2018
8. május 31. csüttörtök 24:00
ot csak digitális f ormátumban
- a dolgozato
kell beadni
- formátum PD
DF (szerkeszthető
ő, nem PFD/A),
méret maxim
mum 3 MB
- elnevezése:
KÉM Név – T éma – Küldés dá
átuma
ANYA – 180531)
(pl: KÉM Sza bó Dávid – KOBA
- az alábbi em
mailcímre:
szabo.david
d@mail.bme.hu
- a beadás ak
kkor számít hivattalosnak,
ha arról visszzaigazoló emial érkezik

A dolgozatokat
d
te
ermészetesen a feladat kiad ást követően, a
hatá
áridők előtt is bá
ármikor szívesen fogadjuk.
A d olgozatra kapottt jegy, egyben a félév végi ossztályzat. Ennek a
jegy
ynek a beírása
a a Neptunba egy formális v
vizsga keretébe
en
törté
énik (amin nem kell megjelenni)). Ennek érdekéb
ben, arra kérünk
k
Mind
denk hallgatót, hogy vegyen fe l egy tetszőlege
es vizsgaidőponttot
a fé lév végén, hogy
y a jegyet be tud
djuk írni.

f
írni jó
ó!
Ne feledjétek,
Szab
bó Dávid / tárgy
yfelelős / Budape
est, 2017. április 27.
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S egítség az idéze
etek szabályos m
megjelöléséhez:
„ Hivatkozások a szövegben
A szövegben a hiivatkozás a szerzző(k) nevével és a megjelenés évszámával
é
törté
énik. A szerző(k) neve
n
lehet része
e a mondatnak [[... amint White
ta
anulmányában (1998)
(
közölt ere
edmények ...], va
agy szerepelhet zárójelben [... a két változó köz ötti szoros összeffüggés már korá
ábban felmerült
(W
White, 1998), ezé
ért ...].
Két
K szerző nevét az
a "és" választja el egymástól: (B
Black és White, 1998).
1
Tö
öbb név esetén a nevek között vessző áll, az uto
olsó két név közö
ött "és" van: (Fek
kete, Fehér és Ba
arna, 1998).
Háromnál
H
több n év esetén az elsső előforduláskorr az összes szerző
ő neve szerepel (Fekete, Fehér, Szürke és Barna, 1998), a tovább
bi előforduláskorr
az
a első szerző nev
ve és a "mtsai" rö
övidítés (Fekete és mtsai, 1998).
A szövegben a ne
evek dőlt betűve
el jelennek meg , ezt a kéziratba
an aláhúzás jelzi.
A szó szerinti idézzeteket idézőjele
ek fogják közre, a hivatkozás me
egjelöli az oldalszzámokat is (Whitte, 1998. 32. o.).
E gy zárójelen bellül egy szerző küllönböző munkái ra hivatkozva a nevet csak egysszer írjuk, utána következnek az évszámok, egym
mástól vesszővel
e lválasztva (Bloo m, 1955, 1956a, 1956b).
E gy zárójelen bellül több szerző m
munkáira hivatko zva az egyes té teleket pontos vessző
v
(;) választjja el (Fekete, 19
988; Fehér, 1989; Szürke és Barna ,
1 990).
Ha
H egy szerzőnek
k azonos évben p
publikált több írá
ására hivatkozun
nk, azokat az eg
gyes évszámok után
u
írt betűkkel különböztetjük m
meg (Nagy,
1 988a).
Az
A oldalszámot, ha
h szükséges, "o.." jelöli. Az irodallomjegyzékben az
a oldalszámok megjelölésénél nincs "o.", a szám
mok magukban állnak.

Hivatkozások
H
az irodalomjegyzék
i
kben
Önálló
Ö
könyvek
Szzerző(k) (évszám
m): Cím. Kiadó, kkiadás helye (várros). A könyv cím
me dőlt betűvel. Például:
Lé
énárd Ferenc (1 986): Pedagógia
ai ellentmondáso
ok. Akadémiai Kiadó,
K
Budapest..
Szzerkesztett köny
yvek
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Szzerző(k) (évszám
m, szerk.): Cím. Kiiadó, kiadás hel ye (város). A kö nyv címe dőlt be
etűvel. Például:
Mandl,
M
H., De Co
orte, E., Bennett, N. és Friedrich, H.
H F. (1990, szerk
k.): Learning and
d instruction. Euro
opean research in an internatio nal context.
Volume
V
2.1. Socia
al and cognitive
e aspects of learrning and instruc
ction. Pergamon Press, Oxford.
Könyvfejezetek
K
Szzerző(k) (évszám
m): Fejezet (tanu lmány) cím. In: Szerkesztő(k)
S
nev
ve (szerk.): Köny v címe, kiadó, kiadás
k
helye (várros). Oldalszámo
ok: a fejezet első
ő
é s utolsó oldala. A könyv címe dő
őlt betűvel. Péld
dául:
Neves,
N
D. M. és Anderson,
A
J. R. (1
1981): Knowledg
ge compilation: Mechanisms
M
for the automatizattion of cognitive skills. In: Andersson, J. R. (szerk.) :
Cognitive
C
skills an
nd their acquisitiion. Lawrence Errlbaum Associattes, Publishers, H illsdale. 57-84.

olyóiratban meg
gjelent cikkek
Fo
Szzerző(k), (évszám
m): Tanulmány c
cím. Folyóiratcím
m, évfolyam [köte
et] száma. Szám.. Oldalszámok: a tanulmány első
ő és utolsó oldal ának száma. A
fo
olyóirat címe dő
őlt betűvel. Az év
vfolyam száma bold
b
(gépelésnéll aláhúzva).
La
arkin, J. H. és Sim
mon, H. A. (1987)): Why a diagram
m is (sometimes) worth ten thoussand words. Cog
gnitive Science, 9. 11. sz. 65-99.
Az
A irodalomjegyzzékben az oldalszzámok mellett n em szerepel az "o"
" betű, a "szám
m" rövidítése "sz."". Minden tétel végén
v
pont van.
Korábbi
K
kiadások
k, fordítások jelzzése
Ha
H a szerző egy munka
m
fordításárra, reprintként kiiadott változatá ra, későbbi kiad
dására vagy gyűj
űjteményes kötettben újra megjellent változatára
h ivatkozik, és fel kívánja tüntetni az eredeti megjjelenés idejét is, ezt két időpont feltüntetésével teheti meg. Az eredeti
e
évszám ttörtvonallal
előzi az utóbbit. Csak annak a kiiadásnak az ada
atait kell megad
dni, amelyikre a hivatkozás
h
vona tkozik. Például: ((Neisser,
e lválasztva mege
1 976/1984).
Neisser,
N
U. (1976/ 1984): Megismerrés és valóság. Gondolat,
G
Budap
pest.
Szzerzők nevei
Mivel
M
a magyar nyelvben
n
nem te
erjedt el a két ke
eresztnév haszná
álata, továbbá vannak
v
gyakori családnevek,
c
a családnév
c
és kerresztnév
k ezdőbetű nem azonosítaná
a
min den esetben kelllő biztonsággal a szerzőt. Ezért - az elterjedt szo
okásnak megfele
elően - magyar sszerzőknél a telje
es
ben, abban a fo
ormában, ahogy
y a szerző az idézzett publikációb an használja (pll.: Kürti Istvánné, Kürti Jarmila,
n év szerepel az irrodalomjegyzékb
Kádárné
K
Fülöp Ju
udit, Nagy Józse f, Nagy J. Józseff). Magyar szerző
ő idegen nyelve n megjelent mun
nkájára a külföld
di szerzőkre érvé
ényes írásmód
v onatkozik. Példá
ául:
Nagy,
N
J. és Szebe
enyi, P. (1990): H ungarian reform
m: towards a currriculum for 1990ss. Curriculum Jou
urnal, 1. 3. sz. 24 7-254.
Külföldi
K
szerzőkné
él a név megadá
ása: családi név , vessző, keresztn
név kezdőbetűk . A kezdőbetűk után pont van. Például:
P
Bloom, B. S. Szöveg
k özben a szerzők neveit a monda
at szerkezetének
k megfelelően szzabadon haszná lhatjuk. Például:: Mint Benjamin Bloom
B
(1956) sokkat idézett
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k önyvében írja,... Zárójelben meg
gadva a hivatko
ozott forrást, csak
k a családi név szerepel
s
(Bloom,, 1995). Irodalom
mjegyzékben a kkeresztnevek
k ezdőbetűi közöttt szóköz áll.”
forrás: http:///www.magyarpe
edagogia.hu/?p
pid=50, 2016.03.1 8.
Elektronikus
E
forrá
ások
Szzerző –cím (on-liine)– forrás (dőltt betűkkel) – az elektronikus
e
méd
dia típusa – hozzzáférés/elérhetősség (pontos URL cím) és a haszn
nálat dátuma.
a.

Internetess forrás
Szerző(k) – a publikáció é
éve – a tanulmán
ny címe [on-line]]–közzétevő inté
ézmény – közzété
étel helye – URL – a hozzáférés d
dátuma –
oldalszám
m (ha rendelkezé
ésre áll).

b.

Elektronik
kus könyv (e-kön
nyv)
Szerző(k) – a publikáció é
éve– e-könyv cím
me [on-line]–közzzétevő intézmén y – közzététel he
elye – URL – a ho
ozzáférés dátum a – oldalszám
(ha rende
elkezésre áll).

c.

Elektronik
kus (folyóirat) cik
kk (pl. Emerald adatbázisból)
a
Szerző(k) – a publikáció m
megjelenésének éve – a tanulmá
ány/cikk címe – a folyóirat címe (ha rendelkezéssre áll) [on-line] –a folyóirat
évfolyam és szám száma (ha rendelkezés re áll) – oldalszá
ám – URL – a hoz záférés dátuma .
ocument_library /get_file?uuid=2
2c3df379-5d53-4 d1e-8b71-177a4 f58683d&groupIId=10850 ,
forrás: htt p://www.lib.uni--miskolc.hu/c/do
2016.03.18
8.
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A

MIXA / Skanzen

Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd a MIXA Stúdió által tervezett ózdi Múzeum és Ipari Skanzen ipari rehabilitációját.

B

MIXA / Erőmű

Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd a MIXA Stúdió által tervezett ózdi Digitális Erőmű ipari rehabilitációját.

C

MIXA / Fúvógépház

Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd a MIXA Stúdió által tervezett ózdi Filmtörténeti Élménypark és Látványraktár ipari rehabilitációját.

D

A+ STÚDIÓ / Visegrád

Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd az A+ Stúdió által tervezett visegrádi városközpont rehabilitációját.

E

ARKT / Ellátó

Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd az ARKT építész stúdió által összeállított 15. Velencei Építészeti Biennálén magyar pavilonjának kiállítását.

F

ARKT / Biennálé

Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd az ARKT építész stúdió által tervezett egri Művészeti Ellátó épületét.

G

ARKT / módszertan

Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd az ARKT építész stúdió előadáson ismertetett tervezői hozzáállását, módszertanát.

H

CSOMA / Tanpo

Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd a Csoma Szobája Alapítvány által épített tanpoi napiskola épületét.

I

CSOMA / módszertan

Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd a Csoma Szobája Alapítvány tevékenységét, önkéntességen alapuló munkamódszerét.

J

MAKOVECZ / saját ház

Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd Makovecz Imre saját családi házát.

K

MAKOVECZ / módszertan Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd Makovecz Imre egy az előadáson bemutatott épületén keresztül tervezői hozzáállását, módszertanát.

L

V&L / Kőbánya

Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd a Vikár és Lukács Épitészstúdió által tervzett Kőbányai Ügyfélszolgálati Központ épületét.

M

DOBAI / passzívház

Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd Dobai János DLA által tervezett balatonszepezdi passzívházat.

N

DOBAI / módszertan

Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd Dobai János DLA egy az előadáson bemutatott épületén keresztül tervezői hozzáállását, módszertanát.

!!!

Minden hallgató a számára kiadott két téma közül tetszőlegesen választhat. A félév végi dolgozat követelményei a tantárgyleírásban olvashatóak.
Neptun kód

Téma 1

Téma 2

1

GJQNUW

MAKOVECZ / saját ház

DOBAI / módszertan

2

IBDDLP

MAKOVECZ / módszertan

DOBAI / passzívház

3

L3M91H

V&L / Kőbánya

4

GZ9UIH

DOBAI / passzívház

5

OGZD30

DOBAI / módszertan

6

R0T5XB

MIXA / Skanzen

7

V7NZIK

MIXA / Erőmű

ARKT / Ellátó

8

JILXK9

MIXA / Fúvógépház

ARKT / Biennálé

9

GCDJLY

10

CLECMY

A+ STÚDIÓ / Visegrád
ARKT / Ellátó

11

Q9A79H

ARKT / Biennálé

12

R86YC9

ARKT / módszertan

13

EH5IBG

CSOMA / Tanpo

14

EO7X72

CSOMA / módszertan

15

EJFTT5

MAKOVECZ / saját ház

MIXA / Skanzen
MIXA / Erőmű
MIXA / Fúvógépház
A+ STÚDIÓ / Visegrád

ARKT / módszertan
CSOMA / Tanpo
CSOMA / módszertan
MAKOVECZ / saját ház
MAKOVECZ / módszertan
V&L / Kőbánya
DOBAI / módszertan

Válaszott téma

Beadás

Karakter

Osztályzat

Értékelés

TDK

16

EOEWLT

17

JVXJT3

MAKOVECZ / módszertan
V&L / Kőbánya

18

ZTI7MA

DOBAI / passzívház

19

HT88PD

DOBAI / módszertan

20

DX59LJ

MIXA / Skanzen

21

MEBH83

MIXA / Erőmű

ARKT / Ellátó

22

HYE5VS

MIXA / Fúvógépház

ARKT / Biennálé

23

VHVB7P

24

HQRETW

ARKT / Ellátó

CSOMA / Tanpo

25

EIAVSX

ARKT / Biennálé

CSOMA / módszertan

26

ZSXN1S

27

G6A3CF

CSOMA / Tanpo

28

C2KZZZ

CSOMA / módszertan

29

BHIDMT

MAKOVECZ / saját ház

DOBAI / módszertan

30

CD3Y6G

MAKOVECZ / módszertan

DOBAI / passzívház

31

VZQJXZ

V&L / Kőbánya

32

CDF7XF

DOBAI / passzívház

33

NXWGI7

DOBAI / módszertan

34

GTK172

MIXA / Skanzen

35

NB0AVU

MIXA / Erőmű

ARKT / Ellátó

36

H6NM7D

MIXA / Fúvógépház

ARKT / Biennálé

37

U4D731

38

QV75KH

ARKT / Ellátó

39

X79UVM

ARKT / Biennálé

40

SH2LLA

ARKT / módszertan

41

AGU75F

CSOMA / Tanpo

42

A53HO0

CSOMA / módszertan

43

D4U1CZ

MAKOVECZ / saját ház

DOBAI / módszertan

44

AIYZBZ

MAKOVECZ / módszertan

DOBAI / passzívház

45

DJW9ES

V&L / Kőbánya

46

Y5RKGK

DOBAI / passzívház

47

JIODC5

DOBAI / módszertan

48

N166BW

MIXA / Skanzen

49

GQMDWX

MIXA / Erőmű

ARKT / Ellátó

50

QCT3EM

MIXA / Fúvógépház

ARKT / Biennálé

A+ STÚDIÓ / Visegrád

ARKT / módszertan

A+ STÚDIÓ / Visegrád

DOBAI / passzívház
MIXA / Skanzen
MIXA / Erőmű
MIXA / Fúvógépház
A+ STÚDIÓ / Visegrád

ARKT / módszertan

MAKOVECZ / saját ház
MAKOVECZ / módszertan
V&L / Kőbánya

MIXA / Skanzen
MIXA / Erőmű
MIXA / Fúvógépház
A+ STÚDIÓ / Visegrád

ARKT / módszertan
CSOMA / Tanpo
CSOMA / módszertan
MAKOVECZ / saját ház
MAKOVECZ / módszertan
V&L / Kőbánya

MIXA / Skanzen
MIXA / Erőmű
MIXA / Fúvógépház
A+ STÚDIÓ / Visegrád

51

A8HNIC

52

O08VC6

A+ STÚDIÓ / Visegrád
ARKT / Ellátó

53

HXU86P

ARKT / Biennálé

54

HW9VHU

ARKT / módszertan

55

C7CKZ8

CSOMA / Tanpo

Szabó Dávid / Ipartanszék / tárgyfelelős
2018.04.27.

ARKT / módszertan
CSOMA / Tanpo
CSOMA / módszertan
MAKOVECZ / saját ház
MAKOVECZ / módszertan

