
a szürkével áthúzottak elfogadottak, a kis korrekciókat azért kérjük! 
Ahol „kérem újra megosztani”, ott töröltem a megosztást, így FONTOS hogy ha kész a pótlás, osszátok 
meg ismét! 

 
Németh Máté – ha kész, kérem újra megosztani! 
Majdnem jók az anyagok, de kis korrekciók szükségesek: 
- Kocka 
a rajzok ne legyenek külön könyvtárban, és túl agyok (max 1500 pixel, a szélein a sok fehér vágható) 
a szöveg: sok rövid kijelentő mondat, nem minden érthető (Le Corbusier: mennyiben, hol?, stb). 
Dolgozni kéne még rajta! 
Ha Alexa Zsolt, tervezte, akkor miért van 7 (!) név a tervezőknél?... 
„a külalakért a minusplus felel” – a belsőért nem?... 
„a falakon kívül mindent lebontottak” – miből állt még?... 
stb – szóval a szöveget újra kell alkotni! 
- Zeneakadémia 
az épület kész – miért jelen- és jövőidejű a szöveg? 
Egyetlen kép, egyetlen mondat sem (!!!) szól a MAI hozzátételekről! Fontos – és fontos pótolni! Ezért 
kerül a kortárs épületekkel foglalkozó honlapra… A mondatfűzésekről itt is igaz ami a Kockánál, és a 
kortárs hiány miatt itt is át kéne gondolni. 
A rajzok itt se legyenek külön könyvtárban 
 
Csányi – Tóth – ha kész, kérem újra megosztani! 
4es metró - keleti 
jó lesz – de kipótlandó: 

- Rajzok (!!) 
- felszíni elemek 
- angol szöveg 

 
Kupi Julianna – ha kész, kérem újra megosztani! 
ezek egyelőre képek, semmi más (és egy-egy ismeretlen zip-file). 
Kérlek akkor oszd csak meg az anyagod, ha teljes! 
 
Hedari Dániel – ha kész, kérem újra megosztani! 

- mindkét szöveg alapvetően jó, de sok a rövid tőmondat, nincsenek összefüggések, sokszor 
megakad, felsorolásszerű lesz a dolog. Érdemes fogalmazásilag, gördülékenységileg átfutni 
mégegyszer rajtuk 

- Hullámos ő (és ű) betű: apróság, de zavaró… 
- A publikációk: nem a kért formátum, és BIZTOS hogy kevés: Török Ferencről szóló könyv! 

(Vallomások), és szinte BIZTOS hogy van Építőművészet cikk. Vélelmezem hogy szerepel 
Magyarország templomait bemutató könyvek valamelyikében – le kéne ellenőrizni! 

Felsőpakony 
- a hármas képösszeállítás legyen szétvágva 3 képpé! 
- Ismétlődő kép színes és ff – miért? (ezzel együtt ne dobjuk ki, akkor már: legyen egy „maradék” 

mappa a megosztásban) 
- Fotós neve? Alapterület? 
- Az angolban valamiért túl sok a vessző, indokolatlan helyeken – pár bizonytalanság, érdemes 

lenne átnézetni valakivel még. 
Nyíregyháza: 

- szuper jó képanyag 
- megrendelő, építtető, alapterület? 
-  „utólagos mély megbánásra”?... ködös mondat, nem túl magyaros, nem szép (mit jelent itt?) 

 
Megyeri Zsófia, Takács Zsanett 5 
4-es metró, Keleti 
nagyon szép anyag! (mind saját fotó? Pláne szép!) 



apróság: említődik a tükör-dolog, de picit talán hangsúlyosabbá lehetne tenni a természetes fény 
levitelánek szándékát (még apróbb: a szöveg magánlevél-szerű fogalmazását („mi sem értettük”) picit 
publicistábbra lehetne alakítani („elsőre talán sokaknak nehezen érthető, de a tervező elmondása 
alapján világossá válik” - stb stb) 
 
Lukács Anna – ha kész, kérem újra megosztani! 
Vision Towers 
építésközbeni fotók, látványtervek, sémák: nem kell, csak ha különösen fontos - legyen FOTÓ és 
néhány RAJZ! (most összesen 3 (!!!) fotó van!...) 
Octogon szken: 26 mb – legyen 6-8-10 
a szöveg: jó, de pontosítások ráférnének, nyelvileg, szerkezetében, pl: „zöld építészet hívei. Ezt  
támasztja alá a K4 irodaház architektúrája”- az architektúrán mennyire látszik a zöld építészet?; 
érdemes egyszer átfutni, kicsit tisztítani. 
 
Váci Greens 
egy fotó sincs?... (talán kettő) Ismét: NE látványt, NE modellfotót: fényképet kérünk szépen! 
a szöveg:  
kérdéses részek: 

• „egyedülálló közösségi tereket” – miért egyedülálló? Ez az udvar, nem?.. 
• „Megfelelő építőanyagok kiválasztásával” – azért ez elég általános… :-) 
• „jó tömegközlekedési megközelíthetőség kialakításával” – a tervezők/beruházók alakítottak ki jó 

tömegközlekedést???? 
• „környezettudatosan épül” – nincs már kész? 

 
csak az Octogon ismertetésével összehasonlítva ami hiányzik: 

• az ingatlanosoknak ez az első hazai épülete 
• az Elzett gyár egykori területe, barnamezős beruházás 
• ütemezve épül, 3 + 2 épület, összesen 85.000 m2 

 
Kalmár Dorina - 5 
Almagyar 
szuper jó fotók  - jó kis anyag. Apróságok: 
funkció: vendéglátás 
pontosítani kell hogy melyik fotó kié! 
publikációk: a linkeket külön kérjük szépen, a cím-forrás után 
építészfórum: szerző ki? 
nyomtatott csak ennyi? 
Táncpajta, U. Nagy 
kiváló – apró kérdések: 
mintha úgy emlékeznék, hogy az előregyártás gondolata nem csak a gyors építésből, hanem a 
kézműves technika mára erősen leromlott minősége miatt is vetődött fel – így lehet?...  
 
Orbán Ákos – ha kész, kérem újra megosztani! 
Balatonfenyves 
A legkülönbözőbb méretű és minőségű képek… kérés volt a maximális pixelszám! 
Az alaprajz 3-szor is, különböző méretben (!!!) miért? 
Könyvoldal kifényvásolva – képeket szétszedni, külön külön 
A szöveg nem olyan formátum, nem olyan tartalmú (képek miért vannek benne???), mint amit kértünk. 
Publikáció semmi?... 
Kérem újracsinálni (MEGcsinálni) 
 
Nemeshetés 
32 kép??????????????????????????????? miért? (és borzazstóak..) 
a szöveget – bocsánat – most már el se olvastam. 
 



Hudy Balázs – ha kész, kérem újra megosztani! 
Ábrahámhegy 
Ismétlődő képek, mások rosszabb minőségűek, az alaprajz ferde és elég csúnya szken, metszet is 
ferde 
Hogy kerül bele egy Felsőpakony skicc? 
Révfülöp doc?????? 
Publikáció: pontos megnevezés – TF monográfia kimaradt (pedig elég fontos) 
 
Révfülöp 
Kép: kevés és rendezetlen, némelyik ferde 
A szöveg jó, 1-2 elütési és helyesírási hibával 
Publikáció hiányos, pontatlan. (mi ez az önképzőweb?) 
 
Baráth Éva – Leszkovszki Zsófia - 5 
4-es metró – Gellért 
oké a menet, alapos (ahogy az előadás is az volt) – apró korrekciók: 

- nyomtatott publikáció volt? (vagy csak a 10 megállóról átfogóan?) 
- képek: a viccesek most nemkellenek ☺ 
- van egy nagyon pici méretű – miért? 
- Sok az építés közbeni – 1-2 elég volna, illusztrációnak 

 
Ceglédi Bernadett - 5 
Máriapócs 
Mi az hogy „ismertetőszöveg”, a mi táblázatunkon túl? 
 
Petró Noémi – ha kész, kérem újra megosztani! 
Videoton 
Alapvetően jó 

- hiányzik: angol szöveg 
- melyik fotó Turányi, melyik ismeretlen? 
- Építőművészet szkennelve! – ó, észrevettem, ez van az épfórumból linkelve: hát ez elég link: 

pici, olvashatatlan – TÉNYLEG be kell szkennelni, jó minőségben! 
 
Cziczer Klaudia, Müller Dóra - 5 
M4 Fővám 
Oké, szép jó 
Pótlandó azért: 

- Nyitásnál azért itt is megemlíteném a földmunka módját, a kitámasztás szükségességét, és h 
ugyanaz a cég/megoldás mint a Gellért tér 

- angol szöveg! 
- Kapott vmi nemzetközi díjat! 
- nyomtatott publikáció? Vagy csak a 10-ről együtt? 


