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KÉM Kortárs Építészműhelyek 1. / 2017 - félév végi dolgozatok témaismertetése

1 MARP / Szathmáry Egyedileg maghatározott szempont alapján ismertesse a MARP építésziroda által tervezett pécsi Szathmáry-Palotarom rekonstrukcióját.
2 MARP / Sásd Egyedileg maghatározott szempont alapján ismertesse a MARP építésziroda által tervezett sásdi közösségi házat.
3 MARP / Budaörs Egyedileg maghatározott szempont alapján ismertesse a MARP építésziroda által tervezett budaörsi CU-Impex bemutatóterem épületét.
4 SZÉCSI / Templom Egyedileg maghatározott szempont alapján ismertesse Szécsi Zoltán DLA által tervezett Svábhegyi református templomot.
5 ZSK / Napbácsi Egyedileg maghatározott szempont alapján ismertesse a Zsuffa és Kalmár Építész Műterem és a BME Építőművészeti Doktori Iskola által tervezett Római-parti Napbácsi pavilonját.
6 ZSK / Cella Trichora Egyedileg maghatározott szempont alapján ismertesse a Zsuffa és Kalmár Építész Műterem által tervezett óbudai Cella Trichora ókeresztény kápolna és környezetének megújítását.
7 SÁGI / Pavilonok Egyedileg maghatározott szempont alapján ismertesse Sági Gergely által tervezett mikházi régészeti pavilonokat.
8 MIXX / Mobilis Egyedileg maghatározott szempont alapján ismertesse a Mesteriskola XX. ciklusának hallgatói által tervezett győri Mobilis épületét.
9 ARCHIKON / Óvoda Egyedileg maghatározott szempont alapján ismertesse az ARCHIKON építésziroda által tervezett angyalföldi Meséskert óvoda átépítését.
10 NARMER / OMRRK Egyedileg maghatározott szempont alapján ismertesse a NARMER építészeti stúdió által tervezett Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ tervét.
11 CET / MOME Egyedileg maghatározott szempont alapján ismertesse Reimholz Péter, Csomay Zsófia és Németh Tamás által tervezett MOME Műhelyház épületét.
12 GYŐRFFY / Templom Egyedileg maghatározott szempont alapján ismertesse Győrffy Zoltán által tervezett debreceni Szent György templomot.

!!! Minden hallgató a számára kiadott két téma közül tetszőlegesen választhat. A félév végi dolgozat követelményei a tantárgyleírásban olvashatóak.

Neptun kód Téma 1 Téma 2 Válaszott téma Beadás Karakter Osztályzat Értékelés TDK
1 SHHUHB MARP / Szathmáry NARMER / OMRRK
2 WZN354 MARP / Sásd CET / MOME
3 L3M91H MARP / Budaörs GYŐRFFY / Templom
4 UBYNEQ SZÉCSI / Templom MARP / Szathmáry 
5 S3VQHC ZSK / Napbácsi MARP / Sásd
6 FN4FMI ZSK / Cella Trichora MARP / Budaörs
7 F0OLC3 SÁGI / Pavilonok SZÉCSI / Templom
8 PFHXIS MIXX / Mobilis ZSK / Napbácsi
9 IBUHI3 ARCHIKON / Óvoda ZSK / Cella Trichora 
10 BJYYHA NARMER / OMRRK SÁGI / Pavilonok
11 XVAW6Z CET / MOME MIXX / Mobilis
12 DQMWK0 GYŐRFFY / Templom ARCHIKON / Óvoda
13 D4JMW3 MARP / Szathmáry NARMER / OMRRK
14 WPOQ46 MARP / Sásd CET / MOME
15 COBGZ2 MARP / Budaörs GYŐRFFY / Templom
16 LQ49JG SZÉCSI / Templom MARP / Szathmáry 
17 TQCMMZ ZSK / Napbácsi MARP / Sásd
18 ZZZ86F ZSK / Cella Trichora MARP / Budaörs
19 P63T5G SÁGI / Pavilonok SZÉCSI / Templom
20 I84WXI MIXX / Mobilis ZSK / Napbácsi
21 E734US ARCHIKON / Óvoda ZSK / Cella Trichora 



22 H12639 NARMER / OMRRK SÁGI / Pavilonok
23 LDPD7R CET / MOME MIXX / Mobilis
24 FB9H9D GYŐRFFY / Templom ARCHIKON / Óvoda
25 NF3MD1 MARP / Szathmáry NARMER / OMRRK
26 D8A2WG MARP / Sásd CET / MOME
27 GPUV2D MARP / Budaörs GYŐRFFY / Templom
28 Q5325Z SZÉCSI / Templom MARP / Szathmáry 
29 DDGV9X ZSK / Napbácsi MARP / Sásd
30 WBX90N ZSK / Cella Trichora MARP / Budaörs
31 WB66MP SÁGI / Pavilonok SZÉCSI / Templom
32 DGXPNT MIXX / Mobilis ZSK / Napbácsi
33 DNGIQU ARCHIKON / Óvoda ZSK / Cella Trichora 
34 C7CJYM NARMER / OMRRK SÁGI / Pavilonok
35 W56OYV CET / MOME MIXX / Mobilis
36 H5HIQ1 GYŐRFFY / Templom ARCHIKON / Óvoda
37 ZSXN1S MARP / Szathmáry NARMER / OMRRK
38 PHTLEL MARP / Sásd CET / MOME
39 QXT9B8 MARP / Budaörs GYŐRFFY / Templom
40 B9Z5WI SZÉCSI / Templom MARP / Szathmáry 
41 YOB70W ZSK / Napbácsi MARP / Sásd
42 T59KK7 ZSK / Cella Trichora MARP / Budaörs
43 CTBYOW SÁGI / Pavilonok SZÉCSI / Templom
44 RYVG32 MIXX / Mobilis ZSK / Napbácsi
45 DBGWZG ARCHIKON / Óvoda ZSK / Cella Trichora 
46 IX84XY NARMER / OMRRK SÁGI / Pavilonok
47 BAH5CH CET / MOME MIXX / Mobilis
48 JI8FP2 GYŐRFFY / Templom ARCHIKON / Óvoda
49 DKR5BC MARP / Szathmáry NARMER / OMRRK
50 KCFT7H MARP / Sásd CET / MOME
51 FUWA4L MARP / Budaörs GYŐRFFY / Templom
52 HKJGYZ SZÉCSI / Templom MARP / Szathmáry 
53 AB1H0R ZSK / Napbácsi MARP / Sásd
54 FRP7FT ZSK / Cella Trichora MARP / Budaörs
55 E61V2D SÁGI / Pavilonok SZÉCSI / Templom
56 FEBAVW MIXX / Mobilis ZSK / Napbácsi
57 MZG72G ARCHIKON / Óvoda ZSK / Cella Trichora 
58 GE56WN NARMER / OMRRK SÁGI / Pavilonok
59 ITKCEC CET / MOME MIXX / Mobilis
60 Z76F9F GYŐRFFY / Templom ARCHIKON / Óvoda



61 IBV7HL MARP / Szathmáry NARMER / OMRRK
62 S90XGZ MARP / Sásd CET / MOME
63 YV3N98 MARP / Budaörs GYŐRFFY / Templom
64 ZJMRUM SZÉCSI / Templom MARP / Szathmáry 
65 JVCIO6 ZSK / Napbácsi MARP / Sásd
66 ZZO975 ZSK / Cella Trichora MARP / Budaörs
67 RFASTY SÁGI / Pavilonok SZÉCSI / Templom
68 FDUJ01 MIXX / Mobilis ZSK / Napbácsi
69 MPL3RM ARCHIKON / Óvoda ZSK / Cella Trichora 
70 NRUL9T NARMER / OMRRK SÁGI / Pavilonok
71 EXJPB5 CET / MOME MIXX / Mobilis

Szabó Dávid / Ipartanszék / tárgyfelelős
2017. április 21.
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