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KORTÁRS ÉPÍTÉSZET / ELMÉLET / KRITIKA SZEKCIÓ 
 
Az építészet gondolodásnak nem a rajz, a makett vagy éppen az épített 
tér a kizárólagos kifejezésformája. A fogalmi pontosság, a teoretikai 
megalapozottság, a kritikai látásmód olyan készségek, amelyek az 
építészethez kötődő szövegek megismerésével, és a szövegírás 
gyakorlatával sajátíthatók el leginkább. A Középülettervezési Tanszék 
évek óta ezért hirdeti meg a kortárs építészettel, elmélettel 
foglalkozó, illetve ezek iránt érdeklődő hallgatók számára nyitott 
szekcióját. 
 
A tervezett szekcióba olyan munkákat várunk, amelyek elsősorban 
elméleti jellegűek, de elvi/koncepcionális építészeti javaslatokat is 
tartamazhatnak. A tanszék a közösségi építészetet az emlékezet, a 
fenntarthatóság és az innováció egyszerre elméleti és gyakorlati, 
hármas fogalmi rendszerében műveli, a hallgatók, doktoranduszok és 
oktatók munkáját egy platformra emelő stúdiórendszerén keresztül. 
Épített és kulturális örökségünk éppoly kiemelt fókuszában van a 
figyelmünknek, mint ahogyan fontos számunkra a közösségi tereket 
használók fenntartható szempontú támogatása, vagy az innovatív, 
kísérleti és progresszív törekvések kutatása és művelése. 
 
A tanszéki stúdiók tágan értelmezett keretrendszerén túl természetesen 
az egyéni érdeklődésnek megfelelő, a választott konzulenssel közösen 
szűkítendő, pontosítandó témákat is szívesen látunk! A tanszékbármely 
oktatója, doktorandusza is választható konzulensnek, de természetesen 
a Kar más oktatója által témavezetett dolgozatokat is örömmel látunk! 
Javasoljuk, hogy érdeklődés esetén mielőbb keressétek meg a 
témavezetőtöket, hogy a TDK-munka alapjai még a tavaszi szemeszterben, 
ill. a nyár elején lerakhatók legyenek! 
 
Az elmúlt évek kiemelten sikeres, díjazott TDK-munkáiról pedig a 
tanszéki honlap archívumában tudtok tájékozódni. 
 
 
EGYÉNI TÉMÁK 
 
Várjuk egyéni ötleteiteket, kedvenci témáitokat, elgondolásaitokat! 
 
 
 
 
 
 
 

BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG 
 
Szentirmai Tamás DLA  építész, egyetemi docens, tanszékvezető  

 Debreceni Egyetem (a BB elnöke) 
 
Fazekas Katalin DLA  építész, egyetemi adjunktus 
    Középülettervezési Tanszék 
 
Kovács Dániel   művészettörténész, kurátor 
     
Bun Zoltán PhD építész, az Építőművészeti Doktori 

Iskola meghívott oktatója 
 
Wettstein Domonkos PhD  építész, egyetemi adjunktus 
    Urbanisztika Tanszék 
 
 
ÜTEMEZÉS 
 
01 Tanszéki TDK-témák meghirdetése, 

Építészmérnöki Kari TDK évindító előadás 
 

2021. április 29.  

02 Tanszéki TDK-témák bemutató előadása 
 

2021. május 13. 

03 hallgatók jelentkezése TDK Konferenciára 
(absztrakt beadásával) 
 

2021. szeptember 
vége 

04 TDK dolgozatok beadása 
 

2021. október vége 

05 TDK Konferencia, dolgozatok és pályaművek 
bemutatása, értékelés és eredményhirdetés 
 

2021. november 

 
Bármilyen felmerülő kérdés esetén a pályázat teljes ideje alatt 
Kronaveter Péter DLA egyetemi adjunktustól, a tanszék TDK-felelősétől 
tudtok kérdezni (kronavetter.peter@epk.bme.hu). A szekcióval 
kapcsolatos tartalmi kérdésekben Szabó Levente DLA egyetemi tanárhoz 
forduljatok bizalommal (szabo.levente@epk.bme.hu)!  
 
A Középülettervezési Tanszék által meghirdetett TDK-szekciókhoz a 
kapcsolattartás megkönnyítésére online jelentkezési listát (TDK Közép 
jelentkezés 2021) hoztunk létre az érdeklődők számára. Kérjük, itt 
jelentkezzetek mielőbb, kapcsolatfelvétel céljából, de személyesen 
keressétek a választott konzulenst is. 
 
 
Budapest, 2021. április 29. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kfR4_AxS3eTJdLb8IpuTYDUESV5LFP8iWrp7QeX924w/edit?usp=sharing
http://www.kozep.bme.hu/tdk/

