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Honnan szerzett tudomást a blogunkról?
személyes ismerettség 8 3%

internetes fórumokról 49 16%

internetes keresésből 150 51%

ismerőstől 28 9%

egy másik blogon 11 4%

Facebook 1 0%

Twitter 0 0%

FN.hu-n olvastam róla 45 15%

banner hirdetésre kattintva 5 2%

Mióta olvassa a blogot?
pár hónapja 90 30%

1 éve 103 35%

2 éve 84 28%

indulása óta 20 7%

Milyen rendszerességgel keresi fel a blogunkat?
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naponta 56 19%

hetente egyszer 58 20%

hetente többször 130 44%

havonta 20 7%

ritkábban 4 1%

rendszertelenül 29 10%
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Melyek azok a témák, amik miatt olvassa a blogunkat?
szakmai hírek 153 52%

ArchiCAD-del kapcsolatos hírek 68 23%

jogszabály értelmezése 123 41%

jogszabályok letöltése 59 20%

tervkritka rovat 188 63%

referencia munkák 71 24%

kollégákkal való párbeszéd 35 12%

laikusként érdekel az építészet 97 33%

építkezem vagy azt tervezem 82 28%

építéssel kapcsolatos kérdésem, problémám van 26 9%

új építési technológiák 138 46%

városépítészeti témák 61 21%

Hazajáró sorozat fotóbeszámolói 78 26%

van, amit csak itt találok meg 57 19%

A felhasználók több jelölőnégyzetet is bejelölhetnek, ezért a
százalékértékek összege meghaladhatja a 100%-ot.

Jelentett-e már Önnek konkrét segítséget, amit itt olvasott
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fel tudtam használni a munkámban 102

fel tudtam használni a tanulmányaimban 34

fel tudtam használni a magánépítkezésemben 50

eldöntött vitás kérdéseket 40

befolyásolta a most futó építkezésemet 26

a hozzászólások között sok hasznos információt olvastam 144

felhívta a figyelmemet más, fontos honlapokra, blogokra 117

nem jelentett segítséget 9

A felhasználók több jelölőnégyzetet is bejelölhetnek, ezért a
százalékértékek összege meghaladhatja a 100%-ot.

Kérjük értékelje a - SZAKMAI HÍREK - témájú cikkeinket!

nem érdekel nagyon fontos

1 - nem érdekel 10 3%

2 10 3%

3 58 20%

4 127 43%

5 - nagyon fontos 92 31%

Kérjük értékelje az - ESEMÉNYEKRŐL VALÓ BESZÁMOLÓ - cikkeinket!

nem érdekel nagyon fontos

1 - nem érdekel 10 3%

2 25 8%

3 70 24%

4 123 41%

5 - nagyon fontos 69 23%

Kérük értékelje a - JOGSZABÁLYOK - témájú cikkeinket!
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nem érdekel nagyon fontos

1 - nem érdekel 15 5%

2 19 6%

3 47 16%

4 96 32%

5 - nagyon fontos 120 40%

Kérjük értékelje a - TERVKRITIKA - témájú cikkeinket!

nem érdekel nagyon fontos

1 - nem érdekel 6 2%

2 9 3%

3 34 11%

4 87 29%

5 - nagyon fontos 161 54%

Kérjük értékelje a - VÁROS-VÁROSRENDEZÉS- témájú cikkeinket!

nem érdekel nagyon fontos

1 - nem érdekel 18 6%

2 24 8%

3 64 22%

4 107 36%

5 - nagyon fontos 84 28%

Kérjük értékelje a - KERT és TÁJTERVEZÉS - témájú cikkeinket!
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nem érdekel nagyon fontos

1 - nem érdekel 7 2%

2 22 7%

3 58 20%

4 109 37%

5 - nagyon fontos 101 34%

Kérjük értékelje a - PASSZÍVHÁZ, ENERGIATUDATOS ÉPÜLET - témájú cikkeinket!

nem érdekel nagyon fontos

1 - nem érdekel 2 1%

2 10 3%

3 31 10%

4 71 24%

5 - nagyon fontos 183 62%

Kérjük értékelje a - TANÁCSADÁS - témájú cikkeinket!

nem érdekel nagyon fontos

1 - nem érdekel 5 2%

2 8 3%

3 45 15%

4 94 32%

5 - nagyon fontos 145 49%

Van-e olyan információ, amelyet csak (vagy először) itt talált meg?
a passziv hazakrol rengeteg informaciot kaptam nincs Nos, az inkriminált VEKLA kimaradt volna az életemből Önök

nélkül... Az építészeti tervezésben itt a beruházió és a funkció is éppoly fontos, mint az építész saját

elképzelése. nincs Nos, számtalan dolgot ha először itt keresem, akkor esélytelen máshol elsőre megtalálni

:) Igen. De a felsorolás kicsit hosszú lenne. jogszabályok értelmezése, boncolgatása vekla, szépművészeti Igen

volt (voltak,több is ) Azt hiszem, a passzívház fogalma itt tűnt fel nekem először. Igen van,illetve lajikusként csak itt

tudok információkhoz jutni. trevkritika őszintén Ige ...

Ismer-e Ön hasonló - tanácsadó jellegű - építészettel kapcsolatos magyar nyelvű blogot, honlapot?
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sajnos nem nem nagyon kerestem másik a koos-hu után Nem. nem. nem nem, csak ezt szoktam

olvasni. Egy eve talaltam, de azota nem latogatom (egy nyiregyhazi epitesze volt) Jó pár építészettel foglalkozó

oldal van a favoritjaim között, de sokoldalúságát nyitottságát tekintve ritka példa a koos.hu NEM nem Igen. De nem

nyújt annyi információt vagy nem elég részletes az írásai. nem Nem. Hát nem nagyon, pl: tervkritika rovattal

máshol nemigen lehet találkozni. Vannak szép számmal szakmai internetes honlapok...Blogok is. tanácsadó jellegűt

nem, de építészettel foglalkozót igen: hg.hu/epiteszet epiteszforum.h ...

Mely magyar nyelvű, szakmai honlapokat szokta olvasni?
archicentrum.hu 54 21%

archilink.hu 22 9%

archiweb.hu 67 27%

epiteszforum.hu 149 59%

epitinfo.hu 40 16%

epulettar.hu 45 18%

hg.hu 121 48%

ingatlan.com 94 37%

mek.hu 52 21%

mmk.hu 22 9%

eptar.hu 67 27%

Other 4 2%

A felhasználók több
jelölőnégyzetet is bejelölhetnek,
ezért a százalékértékek összege
meghaladhatja a 100%-ot.

Szokott-e építészettel kapcsolatos, magyar nyelvű blogokat olvasni?
nem szoktam csak a koos.hu-t Nem. nem. nem wérgidát régen mecseki csaladi haz ha találok újabbakat

is, persze. törzshelyként nem tudok más "komolyabb" oldalt megnevezni. (kivéve az építészfórum, de ez kicsit más

kategória) urbanista  * Mondom * Lánchíd 19 (projektblog) * diplomaterv blog * Könyvtárépítészet * környezetgyár *

Közép2 * Göd, komplex * A random Budapest street * bebop.magas-tatra * WérGidA * MuralMania _ archiblog

wérgida városképp futurista mehesb bebop hetibeton Nem. Archicad használatával kapcsolatosakat leginkább, csak

néhán ...

Elsődlegesen honnan értesül, ha új cikk jelenik meg a blogon?
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internetes ajánlóban olvastam 62 21%

hivatkoztak rá egy cikkben 29 10%

könyvjelzőként van elmentve a címe 67 23%

RSS 36 12%

feliratkoztam email értesítőre 101 34%

Twitteren ajánlották 4 1%

Facebook-on ajánlották 9 3%

FN.hu -n olvastam róla 57 19%

urlguru.hu -n olvastam róla 0 0%

propeller.hu -n olvastam róla 3 1%

A felhasználók több jelölőnégyzetet is
bejelölhetnek, ezért a százalékértékek összege
meghaladhatja a 100%-ot.

Mit hiányol, mi hiányzik Ön szerint a honlapról?
semmi laikuskent nem tudok szakmailag hozza szolni de kicsitt tobb erdekes uj technologiarol szivesen

olvasnek. - több tájépítészeti téma picit rég volt tervkritika. sűrűbb frissítést új létező (pl. nem Vekla) építési

technológiák és azok kritikája talán a chat lehetőség Minap olvastam egy (nem is akármilyen) kivitelezésről szóló

postot. Bár jobb lenne nem is olvasni ilyenről, mégis lehetne több tanulságos esetet tárgyaló írás. (+ és -

tapasztalatokkal). Jó irány a külsős szerzőtársak irásainak megjelentetése. Ettől lesz még színesebb és akár naprakész

is az oldal. Nincs, nem jut most eszembe semm ...

Használja Ön az alábbiakat?
Kereső a honlapon 127 50%

RSS (böngésző, RSS olvasó) 39 15%

RSS (email értesítés) 29 11%

eseménynaptár 41 16%

Twitter 15 6%

Facebook 61 24%

mobilinternet 23 9%

a cikkek végén található ajánló 142 56%

A felhasználók több jelölőnégyzetet is
bejelölhetnek, ezért a százalékértékek
összege meghaladhatja a 100%-ot.
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Használ Ön mobilinternetet?
nem 191 66%

igen, iPhone-n keresztül 11 4%

igen, Windows Mobilos készülékkel 18 6%

igen, Androidos készülékkel 3 1%

igen, egyéb készülékkel 39 13%

nem, de tervezem valamelyik megvásárlását 29 10%

Ön elsősorban milyen minőségében olvassa a blogunkat?
gyakorló építésztervező 62 21%

építész hallgató 16 5%

kivitelező 15 5%

szakági tervező (nem építész) 8 3%

építkezem 22 7%

tervezem az építkezést 52 18%

építésztervezőt keresek 1 0%

érdekel az építészet 96 32%

szakmabeli (igazgatás, ingatlan, egyéb terület) 25 8%

Az Ön neme ?
nő 108 36%

férfi 189 64%
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Az Ön életkora
20 év alatti 4 1%

20-29 éves 73 25%

30-39 éves 85 29%

40-49 éves 53 18%

50-59 éves 52 18%

60-70 éves 26 9%

70 évesnél idősebb 4 1%

Ön hol dolgozik ?
Budapesten 121 41%

megyeszékhelyen 78 26%

városban (nem megyeszékhelyen) 63 21%

falun, tanyán 14 5%

külföldön 21 7%

Milyen beosztásban dolgozik?
vezető beosztású 49 16%

alkalmazott 151 51%

független vállalkozó 54 18%

főiskolára, egyetemre jár 19 6%

Other 24 8%

Javaslata, észrevétele a bloggal, a működésével vagy a megjelenésével kapcsolatosan
en elegedett vagyok nincs Egyfajta szómagyarázat, hogy a laikus olvasók is értsék, hogy a szakmabeliek miről

vitáznak éppen, illetve hasznos lehet ez a fajta tudás a saját életükben is (pl. építkezéskor). - szerintem teljesen jó

így Icipicit a betöltődés sebességén lehetne változtatni. Számomra teljesen megfelel a honlap működése és

kinézete. nagyon hasznos infokat tartalmaz,amelyek segitenek a valasztasban Töbd tájépítészeti témájú cikk

kéne Nyílván anyagi, idö, stb korlátok (csak a KOOS M.szerkesztheti) is lehetnek,--ha egy "többfős szerkesztö csapat"
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állna rendelkezésre az többre is képes lehetn ...

Szeretne-e Ön is résztvenni a sorsoláson?
igen 273 92%

nem 24 8%

Napi válaszok száma
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