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KÉM Kortárs Építészműhelyek 1 - 2018 - félév végi dolgozatok témaismertetése

A MIXA / Skanzen Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd a MIXA Stúdió által tervezett ózdi Múzeum és Ipari Skanzen ipari rehabilitációját.
B MIXA / Erőmű Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd a MIXA Stúdió által tervezett ózdi Digitális Erőmű ipari rehabilitációját.
C MIXA / Fúvógépház Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd a MIXA Stúdió által tervezett ózdi Filmtörténeti Élménypark és Látványraktár ipari rehabilitációját.
D A+ STÚDIÓ / Visegrád Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd az A+ Stúdió által tervezett visegrádi városközpont rehabilitációját.
E ARKT / Ellátó Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd az ARKT építész stúdió által összeállított 15. Velencei Építészeti Biennálén magyar pavilonjának kiállítását.
F ARKT / Biennálé Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd az ARKT építész stúdió által tervezett egri Művészeti Ellátó épületét.
G ARKT / módszertan Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd az ARKT építész stúdió előadáson ismertetett tervezői hozzáállását, módszertanát.
H CSOMA / Tanpo Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd a Csoma Szobája Alapítvány által épített tanpoi napiskola épületét.
I CSOMA / módszertan Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd a Csoma Szobája Alapítvány tevékenységét, önkéntességen alapuló munkamódszerét.
J MAKOVECZ / saját ház Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd Makovecz Imre saját családi házát.
K MAKOVECZ / módszertan Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd Makovecz Imre egy az előadáson bemutatott épületén keresztül tervezői hozzáállását, módszertanát.
L V&L / Kőbánya Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd a Vikár és Lukács Épitészstúdió által tervzett Kőbányai Ügyfélszolgálati Központ épületét.
M DOBAI / passzívház Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd Dobai János DLA által tervezett balatonszepezdi passzívházat.
N DOBAI / módszertan Egyedileg maghatározott szempont alapján ismeretesd Dobai János DLA egy az előadáson bemutatott épületén keresztül tervezői hozzáállását, módszertanát.

!!! 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 GJQNUW MAKOVECZ / saját ház DOBAI / módszertan
2 IBDDLP MAKOVECZ / módszertan DOBAI / passzívház
3 L3M91H V&L /  Kőbánya MIXA / Skanzen
4 GZ9UIH DOBAI / passzívház MIXA / Erőmű
5 OGZD30 DOBAI / módszertan MIXA / Fúvógépház
6 R0T5XB MIXA / Skanzen A+ STÚDIÓ / Visegrád
7 V7NZIK MIXA / Erőmű ARKT / Ellátó
8 JILXK9 MIXA / Fúvógépház ARKT / Biennálé
9 GCDJLY A+ STÚDIÓ / Visegrád ARKT / módszertan

10 CLECMY ARKT / Ellátó CSOMA / Tanpo
11 Q9A79H ARKT / Biennálé CSOMA / módszertan
12 R86YC9 ARKT / módszertan MAKOVECZ / saját ház
13 EH5IBG CSOMA / Tanpo MAKOVECZ / módszertan
14 EO7X72 CSOMA / módszertan V&L /  Kőbánya
15 EJFTT5 MAKOVECZ / saját ház DOBAI / módszertan



16 EOEWLT MAKOVECZ / módszertan DOBAI / passzívház
17 JVXJT3 V&L /  Kőbánya MIXA / Skanzen
18 ZTI7MA DOBAI / passzívház MIXA / Erőmű
19 HT88PD DOBAI / módszertan MIXA / Fúvógépház
20 DX59LJ MIXA / Skanzen A+ STÚDIÓ / Visegrád
21 MEBH83 MIXA / Erőmű ARKT / Ellátó
22 HYE5VS MIXA / Fúvógépház ARKT / Biennálé
23 VHVB7P A+ STÚDIÓ / Visegrád ARKT / módszertan
24 HQRETW ARKT / Ellátó CSOMA / Tanpo
25 EIAVSX ARKT / Biennálé CSOMA / módszertan
26 ZSXN1S ARKT / módszertan MAKOVECZ / saját ház
27 G6A3CF CSOMA / Tanpo MAKOVECZ / módszertan
28 C2KZZZ CSOMA / módszertan V&L /  Kőbánya
29 BHIDMT MAKOVECZ / saját ház DOBAI / módszertan
30 CD3Y6G MAKOVECZ / módszertan DOBAI / passzívház
31 VZQJXZ V&L /  Kőbánya MIXA / Skanzen
32 CDF7XF DOBAI / passzívház MIXA / Erőmű
33 NXWGI7 DOBAI / módszertan MIXA / Fúvógépház
34 GTK172 MIXA / Skanzen A+ STÚDIÓ / Visegrád
35 NB0AVU MIXA / Erőmű ARKT / Ellátó
36 H6NM7D MIXA / Fúvógépház ARKT / Biennálé
37 U4D731 A+ STÚDIÓ / Visegrád ARKT / módszertan
38 QV75KH ARKT / Ellátó CSOMA / Tanpo
39 X79UVM ARKT / Biennálé CSOMA / módszertan
40 SH2LLA ARKT / módszertan MAKOVECZ / saját ház
41 AGU75F CSOMA / Tanpo MAKOVECZ / módszertan
42 A53HO0 CSOMA / módszertan V&L /  Kőbánya
43 D4U1CZ MAKOVECZ / saját ház DOBAI / módszertan
44 AIYZBZ MAKOVECZ / módszertan DOBAI / passzívház
45 DJW9ES V&L /  Kőbánya MIXA / Skanzen
46 Y5RKGK DOBAI / passzívház MIXA / Erőmű
47 JIODC5 DOBAI / módszertan MIXA / Fúvógépház
48 N166BW MIXA / Skanzen A+ STÚDIÓ / Visegrád
49 GQMDWX MIXA / Erőmű ARKT / Ellátó
50 QCT3EM MIXA / Fúvógépház ARKT / Biennálé



51 A8HNIC A+ STÚDIÓ / Visegrád ARKT / módszertan
52 O08VC6 ARKT / Ellátó CSOMA / Tanpo
53 HXU86P ARKT / Biennálé CSOMA / módszertan
54 HW9VHU ARKT / módszertan MAKOVECZ / saját ház
55 C7CKZ8 CSOMA / Tanpo MAKOVECZ / módszertan

Szabó Dávid / Ipartanszék / tárgyfelelős
2018.04.27.
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