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A SZIE-Ybl Miklós Epítéstudományi
Karon folyó TOK-munkák tendenciái
• Az utóbbi időszakban több fó-
rumon is beszámoltunk az SZIE
Ybl Miklós Építéstudományi Ka-
ron folyó tudományos diákköri
munkákról, sikerekről. 2008-tói
kezdődően több, mint ötven pá-
lyamű készült, és a dolgozatok kö-
zül számos kiváló helyezést ért el
az Országos Tudományos Diákköri
konferenciákon. Jelen cikkben ar-
ról számolunk be, hogy a már em-
litett nagyszámú dolgozat alapján
milyen tendenciák, ismerhetők fel
a témaválasztásban.

Építőanyagok, eszközök,
vizsgálati módszerek
Fontosnak tartjuk, hogy hallgatóink
megismerjék és feldolgozzák egy-
egy anyag (építőanyag), technoló-
gia, illetve a különböző eszközök
(pl.: tűzoltó készülékek) történetét.
Ezen feldolgozás okat egyrészt azért
is tartjuk lényegesnek, mert felgyor-
sult világunkban visszatekintést ad-
nak egy-egy anyag, vagy techno-
lógia fejlődési szakaszaira, ezáltal
szélesedik a látókörük a témában.
Másrészt születtek olyan pályamű-
vek' amelyek túlzás nélkül hiány-
pótló összeállításoknak tekinthetők.
ilyen például a frissbeton konzisz-
teneia-vizsgálati módszereinek ta-
nulmányozása, amely a múlt és jelen
vizsgálati módszerei mellett a közel-
jövő újszerű vizsgálati eljárásait is
ismerteti. Egy másik dolgozat a kézi
tűzoltó készülékek fejlődési szaka-
szait dolgozta fel, amelyre például a
Tűzoltó Múzeum is felfigyelt.

Új, vagy kevésbé ismert
technológiák ismertetése,
vizsgálata
Amikor egy-egy alapkutatás be-
fejeződik és megkezdődik a tech-
nológia, az építési mód kialakítása
(ami majd bevezetésre kerül a ter-

mékkel összefüggésben), akkor az
ezzel kapcsolatos vizsgálatok, kö-
vető kutatások következnek. Ezen
vizsgálatok nem minden esetben
népszerűek, mivel esetlegesen a
termék, illetve technológia hiá-
nyosságaira is fényt deríthetnek.
Ennek ellenére fontosak, hiszen
ezek eredményei alapján tovább-
fejleszthető a termék, illetve tech-
nológia, nem beszélve a megjelenő
szakcikkek népszerűsítő hatásáról.
A "kevésbé" ismert technoló-

giák közé tartozik például a der-
mesztett homokbeton, illetve a
létrehozásához kialakított építési
technológia. A szerkezetek vízsgá-
latával, fejlesztésével kapcsolatban
az YMÉK-en több, előremutató
eredményt adó dolgozat is készült.
Az aktuális technológiák közül

kiemelkedik a passzívházak építé-
sével kapcsolatos összefoglalók, a
geotermikus energia felhasználásá-
nak elemzése, az öntömörödő be-
ton technológiai határainak vizs-
gálata. Ebbe a témakörbe tartozik
még a különböző mélyépítési tech-
nológiák ( pl. résfalazás, akorszerű
csapadékvíz gazdálkodás lehetősé-
gei) ismertetése, vizsgálata, elem-
zése. Ezekkel a témákkal is foglal-
koztak a hallgatók a Tudományos
Diákköri dolgozatukban.

Kortárs építészeti elemzések
A témakörön belül nem sok pályamű
érkezett, de ezek mérdföldkőnek te-
kinthetők az építészet megítélésében,
illetve az OTDK elért sikerek alap-
ján. A viszonylag kisszámú dolgozat
közül is kiemelkedik a Wekerletelep,
a múlt értékei, a jövő lehetőségei c.
pályamű, de ugyancsak sikeresnek
mondható a "Transzparens építészet
eszköze - az üveg':
Az elmúlt évi "termés" a "Szoft-

építészet", valamint a .Látszófelü-

letek, látványfelületek" dolgozatok
is érdekes témaköröket ismertet-
nek, és joggal szerepelnek majd -
remélhetőleg sikeresen - a jövő évi
XXXI. országos konferencián.

Új szekciók létrejötte
2008-ban - a korábbi gyakorlatnak
megfelelően - a jelentkezők egy
szekcióban adtak számot munká-
jukról, eredményeikről. A tizenegy
pályamű megítélése komoly ne-
hézséget okozott elsősorban a zsű-
ri munkájában, ugyanis nem volt
könnyű összehasonlítani, értékelni
a teljesen eltérő témájú dolgozato-
kat, nem beszélve a szervezési ne-
hézségekről.
Tanulva az előző évi konferencia

hiányosságaiból 2009-től már két
szekcióban rendeztük meg a kari
TDK konferenciát, az egyik szek-
ció az "Építőanyagok és techno-
lógiák", a második szekció pedig a
"Közmű- és mélyépítés" témaköreit
ölelte fel. Természetesen itt is vol-
tak összevetési nehézségek, de már
jóval kisebb mértékűek. 20U-ben
a nagyszámú jelentkezések alapján
egy újabb szekqiót hívtunk életre,
"Tűz- és katasztrófavédelem" elne-
vezéssel. Ez utóbbi szekció létre-
jötte jó példa arra, hogy amennyi-
ben a tanszéki oktatók is lelkesek,
és komolyan veszik felhívásunkat,
akkor eredményesen vesznek részt
nemcsak a kari, de remélhetőleg az
országos megmérettetésen is.

Összefoglalás
Jelen cikkben a szerző - a korábbi-
aktól eltérő en - a SZIE-Ybl Miklós
Építéstudomárryi Karon folyó Tu-
dományos Diákköri munka széles-
körű témaköreit ismerteti.
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