
  

 

  

Építéskivitelezés-szervezés 5. - Különleges Technológiák
Vidovszky István

TANULMÁNYKÉSZÍTÉS

  

Témaválasztás:1
A) Valamilyen újnak, vagy különlegesnek 

számító építéstechnológia, eljárás

B) Általános elemzés - technológiai 
fejlődésirányok

C) Építéstörténeti elemzés – egy-egy 
technológia kialakulása

D) Konkrét esettanulmányok – építések, 
beruházások



  

 

  

Követelmények:2
- összefüggő, értelmes, min 8 oldal szöveg

- min.12 - max.15 oldal tanulmány

- megfelelő források

  

Tartalom:3
- tartalomjegyzék

- bevezetés – a témaválasztás indoklása

- adatgyűjtés

- általános elemzés

- tanulságok

- források



  

 

  

Témafeldolgozás - szempontok4
A) Valamilyen újnak, vagy különlegesnek számító 
építéstechnológia, eljárás

Mire jó? Miért jó?
 
Mióta alkalmazzák?

Mi volt előtte? Mit váltott le?

Milyen körülmények között alkalmazandó?

Milyen technológiai lépésekből áll?

Mivel ad többet mint a korábbi eljárások, technológiák?

Jövőkép - személyes vélemény

  

Témafeldolgozás - szempontok5
B) Általános elemzés - technológiai fejl ődésirányok

Témalehatárolás (terület, idő, stb.)
 
Miért érdekes ez a terület?

Történeti előzmények...

A terület részletes bemutatása...

Fejlődés az elmúlt időszakban...

Jövőkép - személyes vélemény



  

 

  

Témafeldolgozás - szempontok6
C) Építéstörténeti elemzés – egy-egy technológia ki alakulása

Témamegjelölés
 
Miért érdekes ez a terület?

Legkorábbi megjelenés

A fejlődés vonalának bemutatása

Hol tartunk ma?

Felismert összefüggések - személyes vélemény

  

Témafeldolgozás - szempontok7
D) Konkrét esettanulmányok – építések, beruházások

Témamegjelölés

Legfontosabb adatok (építtető, közreműködők)...
 
Miért érdekes a beruházás?

Esetleges projektelőzmények...

A beruházás bemutatása (beruházási modell, események)..

Tanulságok - személyes vélemény



  

 

  

Irodalom:8
Források:

– legalább 3 forrás
– forráskritika 

Hivatkozások módja:

– folyóiratcikk
– könyv
– tanulmány, jegyzet
– weboldal
– teljes szöveg beemelés módja
– egész szövegrész
– eredeti forrás

  

Hivatkozás (általános):9
Könyv:
Kőfaragó Pál: Hagyományos kőműves szerkezetek. Magtető, 
Kecskemét, 2013.

Könyvfejezet:
Ács Gábor: Kapuboltozatok és kerékvetők. pp.45-89 In: Kőfaragó Pál: 
Hagyományos kőműves szerkezetek. Magtető, Kecskemét, 2013.

Cikk:
Rezes-Rabb Rezső: Sáncemelési technikák az egyiptomi 
középbirodalomban. pp.123-127 In: Magyar Építőkar 12 (34) 1999.

Online anyag:
Karl Zimmermann: Eisenbalken. http:// www.eisenarchitektur.de 
2013.09.13



  

 

  

Hivatkozás (konkrét):10
„...alapvet ő hiányosságnak köszönhet ő azon kevés információt 
tartalmazó, a hivatalos csatornáknak szentelt, de s zemélyesen 
kialakított elvi értékek mentén létrehozott, mindaz onáltal 
semmilyen küls ő elvárásnak meg nem felel ő, és a nemzetközi 
gyakorlattól jócskán eltér ő munkamódszer, amely...” ²

2 Taral Benjámin: Az értékelés válsága.  Trubadúr, Budapest, 
1978 p.11.


