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Rektori köszöntő

Rector’s address

Az egyetem közege, közvetlen hatása mostantól

From now on, the milieu of MOME, its immediate influence,

emlék. Tájékozódási pontot, szilárd bázist vagy éppen

is a memory. It will ensure a sense of direction, a solid

elrugaszkodási lehetőséget nyújt a későbbiekben. Segít

base, or an opportunity to start out. It will aid in grasping

átlátni azokat a perspektívákat, amelyeket az egyén tenni

the perspectives composed of individual motivations,

akarása és összetett társadalmi helyzetek, gazdasági,

complex social conditions, and economical, environmental

környezeti problémák dimenziói adnak össze.

issues.

Amit tudhatunk diplomázóink jövője kapcsán, hogy

What we do know about the futures of our final-year

erős kihívásokkal teli korszakban lépnek pályájukra.

students is that their careers start in a period made

A technológiai változások által gerjesztett folyamatok

difficult by challenges. The processes catalysed

életünk és környezetünk minden egyes részét érintik,

by technological development leave no segment of our lives

alakítják. A legszemélyesebb rétegek sem maradhatnak

and surroundings unaffected, unchanged. The most

érintetlenek, kérdéseket támaszt minden tudatosan megélt

personal layers are no exceptions, every consciously

pillanat. Így milyen lehetőségei és feladatai adódnak

experienced moment raises questions.

egy autonóm, szellemi szabadságát alapvetésként megélő

What are the opportunities and tasks left for independent

alkotónak, aki tehetségét, eddig megszerzett tudását

creatives, who take their intellectual freedom for granted,

nem csupán saját maga építésére, hanem környezete

and who have the capacity to make use of their talents

érdekében is képes mozgósítani? Hova, meddig lehet eljutni

and acquired knowledge for building their careers as much

a későbbi tapasztalások, újrakezdések vagy irányváltások

as for the better of their environments? How far can they

előre látható sűrűjében?

get in the flood of experiences, restarts, and turns to come?

Mi hisszük, hogy ebben a kritikusan gyorsan változó

The demand for a humane mentality protecting our natural

közegben erősödik az igény a humánus, természetes

environment, we believe, increases in milieus going

környezetünket óvó szemléletre. Azt látjuk, hogy

through such rapid changes as ours. As we see it, the value

felértékelődik az összefüggéseket felfedő, azokból

of empathetic approaches that uncover and depart

építkező empatikus magatartás. Egyre nagyobb a szükség

from causal links, is growing. There is a rising need

a cselekvő jelenlétre, amely a digitalizált világ lehetőségeit

for an active presence that is able to alter the opportunities

és termékeit úgy alakítja, úgy illeszti életünkhöz, hogy

and the products of the digitalised world, and adapt them

azok kultúránkat szolgálják. Mindebben szerepe lesz

to our lives, thus enriching our culture. Everyone starting

azoknak, akik most indítják kreativitásra, alkotó energiák

their professional careers based on creativity, on mobilizing

mozgósítására alapozott szakmai életüket.

innovative energies, will play a role in this.

A kérdésekre pedig hosszú évtizedek adnak választ,

The coming decades hold unique and unrepeatable answers

mindenkinek egyéni és utánozhatatlan mintázattal.

for each individual. Those years will equal to the time spent

Ezeknek az éveknek a súlya lesz majd arányban

here and formally fulfilled in 2018 by receiving a diploma.

az itt eltöltött idővel, amely formálisan véget ért
2018-ban, a diploma megszerzésével.

FÜLÖP József
Rektor | Rector

Design Intézet

Design Institute

Innováció, tradíció, tervező és tervezés…

Innovation, Tradition, Designer, and Design…

A MOME Design Intézetében nap mint nap újradefiniáljuk

At the MOME Design Institute, these terms are redefined

ezeket a fogalmakat. Célunk olyan felelős tervezőket

on a daily routine. We aim at training responsible designers

Design Intézet | Design Institute

Textiltervező Tanszék | Fashion and Textile Department

Intézetigazgató | Head of Institute: KOÓS Pál

Tanszékvezető | Head of Department: HARMATI Hedvig

designint@mome.hu

textil@mome.hu

képezni, akik mernek megkérdőjelezni jelenségeket és

brave enough to question any phenomenon or process.

Formatervező Tanszék | Product Design Department

Tanszéki oktatók | Faculty members:

folyamatokat. Mernek kutatni, újraértelmezni, kipróbálni, új

Brave enough to research, reinterpret, and put to test; to

Tanszékvezető | Head of Department: PÜSPÖK Balázs

BARÁTHNÉ | BENCZIK Judit | BENCZÚR Emese

dolgokat alkotni. Nem csak követni, de formálni, kontrolálni

create new things. Not to follow, but form, even control the

forma@mome.hu

BÉNYEI Tünde | BODNÁR Enikő | BRÁDA Judit

is tudják a minket körülvevő rohamos fejlődést úgy, hogy

rapid development of our time, without, however, losing

közben nem feledkeznek meg az eddig felhalmozódott

sight of the traditions of the past 1000 years. This attitude

Tanszéki oktatók | Faculty members:

HARMATI Hedvig | JÓZSA Pál | KASS Andrea

akár évezredes hagyományokról sem. Ez a gondolkodásmód

also serves as a standard for the graduation process. Our

HÚNFALVI András | JUHÁSZ István

KÁTAI Anikó | KELE Ildikó | KENYERES András

jellemzi a diplomázási folyamatot is. Diplomázóink alapos

final-year students construct their own concepts after

KERÉKGYÁRTÓ András | KESZEI István

KESZEI István | KORMOS Zsófia | MUCHA Zsolt

kutatás után építik fel saját koncepciójukat. Tervezői,

a thorough research. They reach final designs and carry out

KOÓS Pál | LAKOS Dániel | LENKEI Balázs | PAIS Anna

NAGY Adrien | NAGY Erzsébet | OLASZ Andrásné

szakmai és műszaki képességeiket összehangolva hozzák

diploma works by harmonising designer, professional,

PÜSPÖK Balázs | SZILÁGYI Csaba | VETŐ Péter

Pataki Márta | REMETE Kriszta | RÉVÉSZ Eszter

létre a diplomamunkájukat, jutnak el a végleges tervekig.

and technical skills. Graduation works in the institute are

Az intézet mestermunkatémái egyrészről nagyon széles

diverse in their choice of topics, demonstrating

Óraadók | Lecturers:

skálán mozognak, másfelől tanúskodnak a végzős hallgatók

the complex approach typical of final-year students.

AMBROVICS Gergely | BERTA Barna

CZALEK Éva | FÖLDI Endre | GRŐBER Tibor

SIMÁNDI-KÖVÉR Annamária | SZŰCS Edit
TOMCSÁNYI Dóra | VÁGÓ Réka | VARGA Anikó

komplex látásmódjáról. Az elmúlt évekre jellemző, hogy

In recent years, issue-based design tasks and more

DR. KAUCSEK György | FÁBICS Karolina

Óraadók | Lecturers:

az intézet három tanszékének (Formatervező Tanszék,

abstract, conceptual or emotional projects were evenly

KISS-GÁL Zsuzsa | NAGY Alexandra | UJVÁROSI Lajos

BORKA Zsolt | Esteban DE LA TORRE | HORVÁTH Edit

Tárgyalkotó Tanszék, Textiltervező Tanszék) MA szakjain

present at the MA programmes of the institute’s three

egyenlő arányban oszlanak meg a problémamegoldó

departments (Product Design Department, Fashion and

Tárgyalkotó Tanszék | Design and Art Department

SZILÁGYI István | VÁGÓ Réka | VÁRHEGYI Éva

tervezési feladatok és az absztraktabb, koncepcionális

Textile Department, Design and Art Department). Although

Tanszékvezető | Head of Department: LIPÓCZKI Ákos

BALÁZS Áron Lajos | Dóra Kriszta | SZALAI Ágnes

vagy emocionális megközelítésű projektek. Ebben a

this book comprises the results of the graduation process,

targyalkoto@mome.hu

KÁRPÁTI Judit Eszter | KATONA Edit | LENCSÉS Ida

kötetben a diplomafolyamat végeredményei láthatók, de

the precise and conscious processes behind the designs

fontos hangsúlyoznunk a tervek mögött álló precíz és

deserve to be noted. Our objective is that designers

Tanszéki oktatók | Faculty members:

tudatos folyamatot. Fontosnak gondoljuk, hogy a nálunk

completing our courses should be capable of becoming

ÁDÁM Krisztián I BÁNFALVI András | BOKOR Zsuzsa

végzett tervezők egy élhető és fenntartható világ alkotó és

actors of a liveable and sustainable world by extending and

BORKOVICS Péter | CSÁK Monika

értékteremtő, értékmegőrző részesei tudjanak lenni.

preserving its values.

CSERNÁTONY Fanni | KÁDASI Éva | KEMÉNY Péter
KONDOR Edit | LIPÓCZKI Ákos

KOÓS Pál
Intézetigazgató | Head of Institute

LUBLÓY Zoltán | MOHÁCSI András | PATTANTYÚS Gergely
TÓTH Zoltán | VARGA Péter István | WÖLFINGER Barnabás
Óraadók | Lecturers:
BALLA Gabriella | HENSZELMANN Imre
MACZÓ Balázs | PATAKY Attila | SALY Noémi
SZABÓ Magdolna | SZÉKELY Kata | SZILOS András
DR. TAKÁCS József | VÁGI Flóra

BALÁZS Viola Veronika
DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS | FASHION AND TEXTILE DESIGN
balazs.viola@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
HARMATI Hedvig
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
HARMATI Hedvig
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Future traditions – Örökségek és emlékek
a személyes tárgykultúrában
Future traditions – Heritages and memories
in personal object culture
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
KAPITÁNY Ágnes, KAPITÁNY Gábor

FUTURE TRADITIONS – A KENDŐ

FUTURE TRADITIONS – THE SCARF

Diplomamunkám egy személyes indíttatású projekt: öröklött

My diploma project is based on personal motivation:

tárgyak klasszikus textilmintákban való feldolgozása.

classical textile pattern designs built up from images of

A végeredmény egy 18 darabos kendőkollekció, mely kézi

inherited objects. The result is a scarf collection containing

és digitális technikával készült. Az öröklött tárgyakat

12 pieces, using hand drawings mixing digital techniques

alakjuk és mintázatuk szerint 6 csoportra osztottam: csíkos,

at the design process. I sorted the objects according to their

pöttyös, kockás, geometrikus, virágos és állatos.

patterns and shapes: striped, with polka dots, checked,

Mindegyik téma az elemek képbe rendezésével indul,

geometric, floral and animal. Each theme starts with

majd folyamatos mintákká szerveződik, végül a csoportot

organizing the elements into a picture, then developing into

leginkább reprezentáló tárgy kiragadásával zárul.

all-over patterns, and ends with focusing on one object
which represents the group the most.

DESIGN INSTITUTE
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GY MOLNÁR Náomi

HEGEDŰS Dóra

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS | FASHION AND TEXTILE DESIGN
naomi.gymolnar@gmail.com

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS | FASHION AND TEXTILE DESIGN
hegedusdora29@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
REMETE Kriszta
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
REMETE Kriszta
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Az androgün férfi karakter hiánya
a kortárs, fősodorbeli filmművészetben
The absence of Androgynous Man
in Contemporary Mainstream Cinema

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BENCZÚR Emese

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Mintaáthatások
Background of Mixed-Media Textiles

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BENCZÚR Emese

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
VÖRÖS Mikós

RAPORTHATÁROK

BORDERS OF RAPORTS

BOYS DO CRY

BOYS DO CRY

Mestermunkámban a kézi szövött textilek egyedi

In my masterwork I am focusing on the patch of

A Boys do cry öltözékegyüttes célja a genderelméletek

The main goal of the Boys Do Cry collection is to draw

összeillesztésére helyeztem a hangsúlyt. Kiindulópontom

hand-woven textiles. My aim is to create an alternative

és a viselettörténet alapvetéseinek segítségével felhívni

attention to the stereotyping of male and female roles,

a kézi szövésből adódó szálvégek eldolgozására nyújtani

solution to finishing up yarns which originally comes from

a figyelmet a férfi-női szerepek sztereotipizálására,

the transformation of the “classic” male image based on

alternatív megoldást úgy, hogy a mintahatárok eltűnjenek,

weaving. My textiles with different structure, pattern and

a „klasszikus” értelemben vett férfikép megváltozására.

the foundations of gender theories and costume history.

lágyan egymásba olvadjanak. Különböző struktúrájú,

color get new layers with the joining by seaming, which

A kollekció a különböző férfi karaktereket veszi sorra és

The collection shows different male archetypes, and mixes

mintázatú és színű szöveteim új layert kapnak

surfaces could give a picturesque experience. My work is a

vegyíti, magában foglalva a férfias és nőies jegyeket,

them with attributions often considered as non-masculine,

az összeillesztéssel, amely kapcsolódási felületek festői

series of experiment, which has different opportunities.

a társadalom által konstruált elvárásokat szembeállítva

opposing the expectations created by society.

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
FÁBICS Natália

látványt nyújtanak. Mestermunkám kísérletsorozat,

az alapvető, sokszor nem férfiasnak titulált

amely további lehetőségeket hordoz magában.

tulajdonságokkal.
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MÁRTON Ágnes Aliz

HUSZTI Melinda

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS | FASHION AND TEXTILE DESIGN
agnesaliz.marton@gmail.com

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS | FASHION AND TEXTILE DESIGN
husztimelinda@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BRÁDA Judit
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BODNÁR Enikő
KÁRPÁTI Judit

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BRÁDA Judit

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A játéktevékenység vizsgálata a bábjáték során és
más kontextusokban –
A bábjáték lélektani hatásai különböző módszerek
keretein belül
The examination of the act of playing in puppetry
plays and other contexts –
The psychological effects of puppetry in the frame
of various methods

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BENCZÚR Emese

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
FÁBICS Natália

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ILLÉS Anikó

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Emlékezés – Az anyagi emlékezet
Remembrance – Materials and Memories

SZOFTELEKTRONIKUS BÁBKOLLEKCIÓ DIGITÁLIS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI
INNOVÁCIÓS KÍSÉRLET

SOFT-ELECTRONIC PUPPET COLLECTION DIGITAL ADVENTURE PEDAGOGY
INNOVATION RESEARCH

TÁRHÁZ

TREASURY

Mestermunkám egy ajándéktárgy-kollekció, amelyet

My masterwork is a gift collection designed through

gyermekkori emlékeimből inspirálódva terveztem meg.

inspiration from my childhood memories. These objects

A mestermunka az e-textilek technológiájával kialakított

My masterwork is dedicated to glove puppets intended

Ezek a tárgyak személyes emlékeink, kincseink hajlékául

serve as shelters for our personal memories and treasures.

– érintőszenzorokkal és LED-ekkel ellátott –, gyerekek

for children, made with e-textile technology, equipped

szolgálnak. Formailag merítek az akkori környezetem

The forms I use originate from the design and the

számára készített kesztyűbábokból áll. A kivitelezés az

with touchscreens and LED lights. The workmanship was

épületeinek és régi fajátékaimnak megjelenéséből,

atmosphere of the buildings in my earlier environment

autentikus és a modern kézműves technikák ötvözésével

made by combining authentic and modern handcrafting

hangulatából. Felhasználom a játékházak, valamint

and my old wooden toys. I use some structural elements of

készült. Semleges alapfiguratestek képezik a kollekció

techniques. Neutral bodies form the basis of the collection,

a tradicionális erdélyi építkezés egyes szerkezeti elemeit.

playhouses and the traditional Transylvanian architecture.

alapját, amelyek felöltöztethetőek. A bábokhoz kapcsolódó

which can be dressed up. The digital sounds and light

digitális hang- és fényeffekteket a bábok mozgatása,

effects associated with the puppets can be played by

a velük való játék során érintéssel lehet előhívni a saját vagy

simply moving or touching them, thus children can activate

a játszótársak bábján. A hangok és fények kiválasztásában,

the effects both on their own or their playmates’ puppets.

programozásában aktív szerepet töltenek be a gyerekek.

Children are supposed to play an active role in selecting
and programming the sounds and lights.
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NAGY Brigitta

MILEJI Klaudia

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS | FASHION AND TEXTILE DESIGN
nagybrigit@gmail.com

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS | FASHION AND TEXTILE DESIGN
milejiclau@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
HARMATI Hedvig
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BENCZIK Judit
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Hybrid-robot vízió
Hybrid-Robot Vision
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ANTALÓCZY Tímea

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BENCZÚR Emese

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Anyagtársítások anatómiája
Anatomy of Material Associations

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BENCZÚR Emese

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
GERMAN Kinga

ALGORITMIKUS TERVEZÉS

ALGORHYTHMAL DESIGN

ÁTÜLTETÉS

TRANSPOSITION

Mestermunkám egy nőiöltözék-kollekció, amely a hybrid

My masterwork is a collection of women’s clothing, which

Mestermunkámat az ülési szokásainkhoz köthető

My masterwork was inspired by different structures that can

jelenséget mutatja be. A definiálhatatlan öltözékeket eltérő

presents the hybrid phenomenon. I created unimpeachable

természetben és urbánus környezetben is fellelhető

be found both in nature and urban enviroments related to

karakterű elemek ütköztetésével hoztam létre.

garments by colliding elements with different characters.

plasztikus struktúrahalmazok inspirálták, továbbá a húzott,

our seating habits. In addition, surfaces created by stitching

A tervezésbe bevontam a számítógépes programozást.

I have included computer programming in the planning.

varrott kárpitozási folyamat által létrejött felületek.

and sewing upholstery techniques had a big influence on

Az előre meghatározott geometriai elemekből egy erre

A computer-generated algorhythm designed for this

A kézzel szövött „kárpitszalagok” mintája a kárpitos tűzés

pieces. The patterns of the handwoven “upholstery-stripes”

a célra készült számítógépes algoritmus terveket készített.

purpose was made from a predetermined geometric

egy alternatív, változó dinamikájú térbemozdulása.

are the alternative experiments of a distorted lockstitch

A további tervezési folyamat lett az emberi kreativitásra

element. Further planning process left us entrusted to

A síkból kimozduló duplaszövet plasztikáját, taktilis

with fluctuating movements of forms. The tactile experience

bízva. A mesterséges intelligencia elterjedése miatt

human creativity. Due to the spread of artificial intelligence,

érzékeltetését fokozó töltés puhaságával képes módosítani

enhancing filling in the double-cloth emerging from the flat

a személyes kreativitás veszélyben forog. Célom az volt,

personal creativity is in danger. My goal was to perceive

egy tárgy funkcióját.

surface is able to modify the shape of seat.

hogy érzékeltessem a kreativitás fontosságát, az ember

the importance of creativity, the indispensability of man.

nélkülözhetetlenségét.
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SIMON Alíz Tímea

OTTLIK Julianna

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS | FASHION AND TEXTILE DESIGN
alizt.simon@gmail.com

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS | FASHION AND TEXTILE DESIGN
juliannaottlik@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
NAGY Adrien
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
NAGY Adrien
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Tradíció és modernitás
Tradition and Modernity
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ANTALÓCZY Tímea

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
SZŰCS Edit
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
SZŰCS Edit

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A torzított kép esztétikája
The Aesthetics of Distorted Images
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
TILLMANN József

A MINTA INTERFERENCIÁJÁNAK
DINAMIKÁJA

THE DYNAMICS OF PATTERN
INTERFERENCE

PLEAT-ON-LINE

PLEAT-ON-LINE

A mestermunka a pliszírozásra mint tradicionális kifejező

The masterwork is based on a traditional feature of

Mestermunkám alapja a vizuális interferencia jelenségére

My masterwork is built on visual interference. My goal is

elemre épül. Önmagában díszítőelem, mely egy felületi

expression, pleating. It is a decoration by itself, by forming

épül. Célom egy olyan produkciós térbe helyezhető

to create an installation that inspires professional dancers

struktúrarendszert képez a matérián. A technológia

an organized structure on the surface of a given material.

installáció és öltözéksorozat létrehozása, amely képes

to improvise in a half regulated space. In the making of

elsajátítása és a kísérletezések során a textil alakíthatósága

By learning and experimenting with this technology,

a benne mozgó táncművészt részben irányított, másrészt

the printed outfits, the direction and proportions of the

és rugalmassága inspirált a forma továbbalakításában.

the flexibility and adaptability of textiles inspired my

pedig improvizatív mozgásra inspirálni.

patterns play an important role, as these are also helping

Célom a tradicionális eljárás kortárs divatba való

shapes. My goal is to reinvent this traditional technique

Eme folyamat meghatározó részei a printelt öltözékek,

to establish the rhythm of the movement.

interpretálása a vibráló színek, tónusok és formák

through vivid colors, tones and forms, and to fit it into

melyek mintázatának kialakításánál fontos szempont volt

Altogether, the character of the patterns and the dynamic

játékán keresztül. A pliszírozott anyag természetes esését

fashion. By using pleated materials and deliberately

a minták irány- és arányrendszere is, hiszen ezek a tényezők

act of the dancers form the visual experience.

kihasználva irányítottan, dinamikus, hullámzó interfészeket

controlling their leaning, I want to create dynamic, wavelike

is meghatározzák a mozgásetűdök milyenségét. A térbeli

alakítottam ki. A munka végeredménye öt darab eltérő

interfaces. The result is a collection of five outfits with

vonalrendszerek, a különböző mintázatok karaktere

csíkritmusból álló öltözékkollekció.

stripe rhythm version.

és a táncos mozgási dinamikájának összességéből épül
fel a látvány.
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SZIRTES Alíz

TÓTH Ágnes Tünde

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS | FASHION AND TEXTILE DESIGN
szirtes.aliz@gmail.com

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS | FASHION AND TEXTILE DESIGN
po.liska@hotmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
HARMATI Hedvig
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
HARMATI Hedvig
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Innovatív textilek
Innovative Textiles
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
SCHMIDT Andrea

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BRÁDA Judit
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
DEBRECZENI Péter

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Matematikai és geometriai rendszerek a művészetben
Mathematical and Geometrical Systems in Art
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
GERMAN Kinga

KINETIKUS KALEIDOCIKLUS MOBILOK

KINETIC KALEIDOCYCLIC MOBILES

NAPELEMPANELEK LÁGY ANYAG
STRUKTÚRÁKBA INTEGRÁLÁSA

INTEGRATING SOLAR PANELS INTO
SOFT STRUCTURES

Célom olyan installáció létrehozása, mely aláveti magát

My goal is to create a kinetic installation based on my

a geometriai szabályrendszereknek, miközben feszegeti
a határt a szabályos képletkövetés és az alkotóművészet

research and knowledge in mathematics and geometry.

A mestermunka célja a napelempanelek struktúrákba

The aim of my masterwork is to integrate solar cells into

My designs are on the border of the strict rules of

integrálása, melyeknek alternatív alkalmazási területei

structures that offer alternative applications for wireless

szabadsága között. Kaleidociklusformákból létrehozott

mathematics and artistic freedom. My masterwork

vezeték nélküli elektromos töltési kapacitást kínálnak

electronic charging capacities for different electronic

formarendszerek téri megjelenítéseit valósítom meg

focuses on the shape, form and the cyclic motion of the

különböző elektronikus eszközökhöz. A struktúra

devices. The structure is created with bearing in mind that

mestermunkámban. Az összeillesztési mód és geometriai

kaleidocycles. Each structure shows different functions

kialakítása annak figyelembevételével történik, hogy

the created surface can capture and transmit the energy

pontosság térbeli mozgást és variálhatóságot ad

and qualities. I am presenting kinetic kaleidocycle objects

a létrehozott felület a környezetéből érkező energiát

coming from its environment in the most optimal way.

a kaleidociklusokból alkotott rendszereknek.

in the form of an installation.

a legoptimálisabb módon felvehesse és közvetíthesse.

Minden egyes általam létrehozott térstruktúra más mozgási
funkciókkal bír. Az általam kikísérletezett és megtervezett
kinetikus objekteket installáció formájábában prezentálom.
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TÓVAJ Rozália

TÖRÖK Anna

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS | FASHION AND TEXTILE DESIGN
rozitovaj@gmail.com

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS | FASHION AND TEXTILE DESIGN
annapanka1@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BRÁDA Judit
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BÁNFALVI András
KORMOS Anna Zsófia
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Alkotó és befogadó együttműködő magatartásformái
a művészetekben és a designban
Creative and Inclusive Forms of Cooperative Behavior
in the Arts and Design
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
VERES Bálint

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÉNYEI Tünde
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BÉNYEI Tünde

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A kékfestés és kékfestés hatású módszerek kortárs vonzatai
The Contemporary Appeals of Blue Dye
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
GERMAN Kinga

A KÉKFESTÉS ÚJ DIMENZIÓI

NEW DIMENSIONS OF BLUE DYE

MODIFY –
FORMAALAKÍTÓ KÍSÉRLETI ÖLTÖZÉK
ÉS HOZZÁ TARTOZÓ KELLÉKKOLLEKCIÓ

MODIFY –
EXPERIMENTAL WOMENSWEAR
AND SMALL ACCESSORY COLLECTION

A mestermunka a magyar kékfestő hagyomány

My masterwork is a reinterpretation of the Hungarian

újraértelmezése. Célja a gazdag kultúrkincs, a

blue dye tradition. Its purpose is to pass on rich cultural

mintarendszerek továbbörökítése, jelenkori adaptációja.
Végeredménye a kékfestő dúcok formavilágának átirata

resources, to rethink sample systems, and to adapt them

Mestermunkám alapgondolata az alkotó és felhasználó

My masterwork is based on the cooperative behaviour

to the present. Its ultimate result is the transcription of

közvetett együttműködésén nyugszik. Célom a felhasználót

between designer and user. My aim is to motivate the user

3D nyomtatással, lágy anyagokra. A bemutatott kísérleti

the blue sculptures with 3D printing on soft materials.

motiválni, hogy részese legyen öltözéke formaalakításának.

to be part of the process of shaping their own garment.

anyagkollekció, a kékfestő minta tradicionális komponálási

The experimental material collection presents the

Ezt egy olyan kísérleti kollekcióban interpretálom,

This is interpreted in an experimental womenswear

módjait kategorizálva mutatja be. Azokat különböző

traditional compositional methods of the blue paint sample

mely egy általam létrehozott lehetőségmezőben engedi

collection, where I am offering a chance to experiment

térhatásokban és anyagokon, az indigófestés hagyományos

categorized. They are displayed in different spatial effects,

viselőjét kísérletezni a felkínált kellékek segítségével.

with the shapes and forms, using the added accessories.

kék-fehér színkombinációjában jeleníti meg.

materials, and indigo painting in traditional blue and white

Ezáltal az öltözködés menete már nem automatikus

Therefore, the process of dressing up becomes slower

color combinations.

mozdulatsor, hanem egy lassabb, játékos folyamattá alakul.

and playful.
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VÉRTESI Borbála

ANDRÁSI Diána-Ildikó

DIVAT- ÉS TEXTILTERVEZÉS | FASHION AND TEXTILE DESIGN
borbalavertesi@gmail.com

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
andrasi.diana@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
VETŐ Péter
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
VETŐ Péter
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Elmény, szinesztézia, terápia
Experience, Synaesthesia, Therapy
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ILLÉS Anikó

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
SZŰCS Edit
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
SZŰCS Edit

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Craft Fiction – Lelet Ukróniából
An Artefact from Uchronia
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
SZENTPÉTERI Márton

CRAFT FICTION –
TÁRGYI EMLÉKEK A DIVAT KORÁBÓL

CRAFT FICTION –
MEMENTOS FROM THE ERA OF FASHION

SYNAE

SYNAE

Mestermunkám egy intuitívan kezelhető digitális eszköz

My project is an intuitive digital device that offers the user

Textil objektjeimben a divat és a fogyasztói társadalom

In my masterwork, I expressed subjective criticism of

tervezéséről szól, amely interaktív multiszenzoriális élményt

an interactive multisensory experience and that is versatile

szubjektív kritikáját fogalmazom meg.

fashion and consumerism through textile objects.

nyújt a felhasználónak, és akár több típusú környezetben

enough to be used in different environments and situations.

A szakdolgozatban vázolt lehetséges jövőbeli valóságban

A tribal culture lives on the debris of consumerism in

és szituációban is alkalmazható. Célom, hogy e tárgy pozitív

My goal is to design this product in a way that it will have

a fogyasztói társadalom romjain új törzsi kultúra él.

the possible future reality exposed in my thesis. I created

hatással legyen a felhasználó kreativitására és hangulatára.

a positive effect on the user’s mood and creativity.

Ez a gondolatkísérlet adja a diplomamunkámban

ritual costumes in the context of this thought experiment.

létrehozott rituális öltözékek kontextusát.

In these objects, I aim to contrast the spin-off of today’s

Tárgyaimon a divatipar mai működésének melléktermékeit

fashion industry with handcrafting. I used a great amount

a tőlük idegen kézi megmunkálással ütköztetem.

of thrown-away jeans as raw material, while sashiko

Alapanyagom a nagy mennyiségű használt farmer

handstiching was my tool for its shaping and elaboration.

ruhadarab, a formaalakítás és mintaképzés eszköze

The form of the objects is defined by the analogy of shelter,

a kézi sashiko öltés. A nagyvonalú formai megoldásokat

sheath, nook and barn.

a védelem, burok, zug, kunyhó analógia határozza meg.
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BATTAI Hajnalka

BARNA Máté Attila

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
battai.h@gmail.com

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
barna.mate.fo@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
KERÉKGYÁRTÓ András
SZAKDOLGOZAT/THESIS
TÉR, IDŐ, EGYÜTTLÉT –
Minőségi idő a párkapcsolatokban
SPACE, TIME, COEXISTENCE –
Quality Time in Relationships
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BERKY Tamás

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
PAIS Anna

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Familiar. Similar? - 21. századi családok design szemmel
Familiar. Similar? - 21st century families from design perspective

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
DÉNES Petra

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
KAPITÁNY Ágnes, KAPITÁNY Gábor

TOOKIES - TÁSKARENDSZER

TOOKIES - MODULAR BAG SYSTEM

SUCH FLUFF / MUCH LOVE

SUCH FLUFF / MUCH LOVE

A mestermunkám egy öt táskarészből álló rendszer, amely

My masterwork is a five-part modular bag offering a solution

Az emberi kapcsolatok esszenciális részét képező minőségi

Quality time (as an essential part of human relations) has

főként a „kétkulcsos” gyerekeknek segíti legszükségesebb

to organise and carry the most widely used everyday items

idő egyre kevesebb szerepet kap a párkapcsolati életben,

less and less emphasis in romantic relationships, which

hétköznapi holmijaik rendszerezését és szállítását otthonaik

of children who have more than one home. The base module

ezért ezeknek a minimális együttléteknek szeretném növelni

is why I would like to increase the regularity of this

között. Az alapegység egy iskolatáska, amelyre modulárisan

is a schoolbag that can be expanded with four individual

a rendszeres jellegét. Célom egy olyan moduláris rendszer

minimum level of togetherness. My goal is to design

négy különböző kisebb elem építhető. A tároló és hordozó

attachments to store and carry different items. The design

tervezése, amely egyfajta kanapé-újragondolásként

a modular system – as a kind of redesigned and rethinked

funkcióval bíró elemek önmagukban is használhatóak.

is mainly focused on students who have an own room in

az együtt eltöltött minőségi idő eszközét és egyben terét

sofa – which can be the place and the instrument of

A terv leginkább azokra az iskolásokra fókuszál, akiknek

only one of their residences. It not only organises but also

is szolgálja, valamint lehetővé teszi, hogy a párok a saját

spending quality time together, and allows couples to

csak az egyik otthonukban van saját szobájuk. Rendszerez,

teaches how to organise, pack up quickly and easily, and at

igényeiknek megfelelően alakíthassák.

transform it to fit their needs.

megtanít rendszerezni, könnyen és gyorsan összekészülni,

the same time it simplifies constant moving and provides

egyszerűsíti a cipekedést, valamint otthonosságot teremt.

a cozy feeling.
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FARKAS Bence

BOZZAI Krisztina

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
farkas.bence.hu@gmail.com

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
k.bozzai@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
PÜSPÖK Balázs
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
PÜSPÖK Balázs
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Ember-természet-technológia
Human-nature-technology
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
TILLMANN József

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
PÜSPÖK Balázs

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
KAPITÁNY Ágnes, KAPITÁNY Gábor

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A sport szerepe és lehetőségei a társadalomban – Együttműködő
magatartásra nevelés a sporton keresztül
Roles and Opportunities of Sport in Society – Fostering Cooperative
Behaviour through Sport

ZAP

ZAP

PILAAR – SÉTABOT AZ AKTÍV IDŐSÖDÉSHEZ

PILAAR – CANE FOR ACTIVE AGEING

A készségeket, amelyeket egy adott sport tanít, a való

Sport has the power to provide a universal framework for

Elöregedő társadalmunkban egyre fontosabb, hogy

In our ageing society, it is more and more important to pay

világban is használni tudjuk. Ez a játék lehetővé teszi, hogy

teaching values. The skills that are taught through sport

figyelmet fordítsunk az idősebb generációkat támogató

attention to the products supporting older generations,

a sportolók fejlesszék empatikus készégüket. A versengést

are the same tools that we use in the real world. This

termékekre, ezen belül is a mozgást segítő eszközökre,

especially walking aids, which play a significant role in

és együttműködést gyakran ellentétes folyamatokként

game allows athletes to understand and have empathy for

melyek jelentős szerepet játszanak a hétköznapi

supporting casual activities. While researching these tools

ábrázolják, pedig ki is egészíthetik egymást. Ebben az új

others. Competititon and cooperation are often depicted as

tevékenységek támogatásában. Ezen tárgyakat és

and everyday ergonomic needs, my purpose was to design

sportban az egyéneknek együtt kell működniük annak

opposing processes, even though they are complemetary.

az ergonómiai igényeket kutatva egy olyan sétabotot

a walking stick which gives stability in different situations

érdekében, hogy hatékonyan versenyezzenek. A szabályok

In this new sport, individuals must cooperate in order to

terveztem, mely stabilitást nyújt a különböző helyzetekben

(e.g. in case of standing up or stair stepping). The cane

kooperatív tanulási módszereken és a játékelméleten

compete effectively. The rules are based on cooperative

(pl. felállás, lépcsőzés). Az eszköz lehetővé teszi

allows the elderly to hike safely, thus helping to maintain

alapulnak, a játék során pedig maximalizálhatóak mind

learning methods and game theory, and maximise

az időseknek a biztonságos természetjárást, mely hozzájárul

the physical and psychological well-being. Its design

az együttműködő, mind pedig a versengő magatartásminták

the benefits of competitive and cooperative behavior.

testi-lelki egészségük megőrzéséhez. Formatervezése

helps the cane to be an accepted and natural object of

segít abban, hogy a bot a hétköznapi élet elfogadott

everyday life.

előnyei.

eleme lehessen.
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FÉJA Dorottya

FEHÉR Zoltán

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
fjadora@gmail.com

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
f.zoltan08@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
PAIS Anna
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
PAIS Anna
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Idő és identitás – Mai
időérzékelésünk története
Time and Identity – A Brief History
of How We Measure Time
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
TILLMANN József

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
LAKOS Dániel

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Kiállítástervezés új megközelítésben
New Frontiers in Exhibition Design

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BOKOR Zsuzsa

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
GERMAN Kinga

BUTELL – BUTELLAÜZENETEK

BUTELL – BUTELLA MESSAGES

MINDJÁRT

SOON

A verses pálinkás butellák egykor a hétköznapi élet részei

Traditionally called “verses pálinkás butellas” are ceramic

A határozatlan időegységek (mindjárt, múltkor, sokára

My masterwork is about indefinite units of time. My

voltak. Manapság csupán a múzeumok gyűjteményében

Hungarian pálinka bottles with unique messages written in

stb.) mérőtárgyai. A mestermunka két részből áll; egy saját

collection of timekeeping objects measure the subjective

találkozhatunk velük. Az általam tervezett interaktív

poems. In the past, these bottles were part of the everyday

kollekcióból, mely a saját, szubjektív időegységeimet

units of time (soon, sometime, the other day...) Along

múzeumi installáción keresztül a látogatók újra

Hungarian life, now you only meet them in museums.

mutatja, és egy workshopból. A workshop lényege: bárki

with these devices, a workshop is part of the project. The

felfedezhetik az egyedi butellakészítés – mára feledésbe

Through an interactive museum installation visitors can

megtalálhatja a saját időegységét és megalkothatja a hozzá

main goal of the workshop is to help others find their own

merült – népművészeti hagyományát. Applikáció

once again rediscover the craft of butella creation. Using an

illő, azt legjobban kifejező mérőeszközt.

time units and create the object suited for that special

segítségével személyre szabott butellaüzeneteket

app, visitors have the opportunity to create unique butella

küldhetnek ismerőseiknek. Alkotásaik egy folyamatosan

messages to be sent to friends and family. These messages

bővülő digitális gyűjteménybe kerülve, online terjesztéssel,

form an online digital collection, which can be shared

illetve nyomtatott formában kelhetnek életre.

online or printed in the museum shop as a souvenir.
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HODOVÁN Zsuzsanna

GYŐRE Máté András

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
hodovani@gmail.com

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
gyoremate@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
KOÓS Pál
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
KOÓS Pál
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Regeneratív design
Regenerative Design

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
JUHÁSZ István

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Természet – Társadalom – Tárgykultúra. Párhuzamok a finn kultúrában
Nature – Society – Design Legacy. Parallelisms in the Finnish Culture

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
JUHÁSZ István

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ANTALÓCZY Tímea

ÉRTÉK – ŐRZÉS

PRESERVING VALUES

1014

1014

Mestermunkám központi témaköre a közösségi igények

The core concept of my masterwork is to connect social

Az 1014 egy mátrai szánkó koncepciója, mely

1014 is a conception of the Mátra sled, which paves

és természeti értékek összekapcsolása. Célom egy olyan

needs and natural values. My goal is to create a table which

a mátrakeresztesi fakanál-manufaktúra további

the way for the Mátrakeresztes Wooden-spoon Fountain

asztal tervezése, amely segíti és ösztönzi a közösségi

facilitates the activities of small communities and enriches

lehetőségeit feszegeti. Feltevésem, hogy a jövőben az ilyen

Manufactory. My assumption is that in the future, these

kertek működését, az emberi kapcsolatok erősödését, és

relations. It reinforces the moderate and environmentally

típusú kis közösségeknek, rugalmasan a helyi igényekhez

small communities will have to adapt flexibly to local

tudatosítja tagjaiban a természeti és környezeti értékeink

friendly use of our natural resources.

igazodva, kreatív megoldásokkal kell rendelkezniük ahhoz,

needs and to find creative solutions to be able to survive

hogy egy új gazdasági miliőben is képesek legyenek

and maintain themselves in a new economic milieu, thereby

fennmaradni és fenntartani önmagukat, ezáltal kreatív

becoming a creative community.

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
SCHMIDT Andrea

mértékletes, ésszerű felhasználását.

közösséggé válni.
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KÁLMÁN Csaba

KAPUSI Krisztina Anna

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
kalmancs.one@gmail.com

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN (osztatlan képzés | undivided degree studies)
kapusikriszta@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
VETŐ Péter
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
VETŐ Péter
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Alternatív tájékozódás –
Látássérülés és rehabilitáció
Alternative orientation – Visual
Impairments and Rehabilitation
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
VERES Bálint, LEÁNY Erika
(Vakok Állami Intézete - Elemi
Rehabilitációs Centrum
The National Institute for
the Blind and Its Services)

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
VETŐ Péter

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
LENKEI Balázs

FITPOI

FITPOI

Mestermunkám tárgya a Fit-Poi, egy tartásjavító

The subject of my masterwork is Fit-Poi, a sport equipment

sporteszköz. A vele végezhető gyakorlatok

that improves posture. Fit-Poi exercises help to work

kíméletesen dolgozzák meg az egész felsőtestet. Célja
a mozgáskoordináció és az állóképesség fejlesztése,

SENZO TÁJÉKOZÓDÁST SEGÍTŐ SZENZOROS
SEGÉDESZKÖZ LÁTÁSSÉRÜLTEK SZÁMÁRA

SENZO SENSOR-ASSISTED ORIENTATION AID FOR
THE VISUALLY IMPAIRED

the entire upper body in a gentle way. It aims to improve

A SENZO egy intuitív, viselhető, személyre szabható

SENZO is an intuitive, personalizable, wearable concept

coordination, endurance and to release stress, which is

segédeszköz-koncepció látássérülteknek. Egyszerre egy

for the visually impaired. It is at the same time a close-

valamint a stresszoldás, mely különösen ajánlott ülőmunkát

highly recommended for people with sedentary jobs. The

közeli térbeli távolságokat szenzorosan érezhetővé alakító

environment distance-sensing exploration aid and a tactile

végzők számára. A kis súllyal végzett keresztirányú

light weight cross exercises help to relax and strengthen

térfelfedező segéd, a GPS haladási irányát tapinthatóvá

compass for GPS navigation with an onboard speaking

gyakorlatok segítenek a hát és váll ízületeinek kilazításában

back and shoulder joints, while they also train the wrists

tevő iránytű és beszélő óra. Célja érzékszervszerűen növelni

clock. The aim of the device is to raise independence in

és erősítésében, átmozgatja a csuklót és könyököt

and elbows in multiple movement planes.

az önállóságot a kis- és nagyobb léptékű tájékozódásban,

small and large scale orientation by acting like a sensory

így alternatív észlelési felületként megkönnyítheti és

organ, in order to give an alternative sensory opportunity

részletesebbé teheti a térbeliség érzékelését, és új

by easing and expanding the sensory perception of

lehetőségeket teremthet a rehabilitációs folyamat számára.

the environment, and to offer new approaches to the

valamennyi mozgásirányban.

rehabilitation process.
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KENÉZ Sára Rita

LÉVAI Levente Viktor

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
kenez.sara@gmail.com

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
leventelevai1210@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
JUHÁSZ István

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Tapintható környezet
Tactile Environment

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
LAKOS Dániel

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
JUHÁSZ István

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
VERES Bálint

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
KAPITÁNY Gábor

TREAD – PLASZTIKUS JÁRÓLAP A
LAKÓKÖRNYEZETBEN

TREAD - PLASTIC FLOOR TILES IN THE
LIVING ENVIRONMENT

HOOK

HOOK

Mestermunkámmal egy olyan bútorkollekció megtervezése

The purpose of my masterwork was to create a furniture

Gyerekként a természetben mezítláb szaladgálva

Running barefoot in nature in childhood, we experienced

volt a célom, amely ötvözi a tradíció és a modernizáció

collection that combines tradition and elements of

a taktilis ingerek rengeteg különböző formája változatosan

a wide variety of tactile stimuli, which surprised us in many

elemeit. A bőr és fa hagyományosnak tekinthető

modernization. Leather and wood have been used as

és váratlanul hatott ránk. Lakókörnyezetünkben ez

unexpected forms. In our living environment, this became

anyagpárosítását alkalmaztam, annak különleges

traditional materials, and their special use combined in

sokkal kiszámíthatóbbá vált, mivel jellemzően praktikus

far more predictable, as we tend to shape our spaces by

felhasználási módját ötvözve egy modern formavilággal,

a modern form create an interesting transition.

szempontok alapján alakítjuk ki tereinket, síkokkal vesszük

practical considerations, and are surrounded by planar

ezzel létrehozva egy érdekes átmenetet. A bútoroknál

The furniture comes with a recurring element that

körbe magunkat. A Tread plasztikus járólapcsalád célja,

surfaces. I designed the Tread sculpted floor tile family to

megjelenik egy visszatérő elem, amely nemcsak

connects the collection, not only to its functionality

hogy lakhelyünket kimozdítsa a megszokott síkokból,

break away from the planar floors we got used to, to refresh

funkcionalitásában, de kialakításában is összeköti

but also to its design, making it more uniform.

felfrissítse a tapintás érzékét a talpon keresztül, és egy

the sense of touch through our soles and to create an

a kollekciót, egységesebbé téve azt.

ingergazdagabb környezetet nyújtson.

environment rich in tactile stimuli.
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SZAKDOLGOZAT/THESIS
Tradíció és modernizáció a manufaktúrák rendszerében
Tradition and Modernization in the Manufactory System
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NYOSZOLI Kinga

MEZŐ Zsófia

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
kinga.nyoszoli@gmail.com

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
mezsofi@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
PÜSPÖK Balázs

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
PAIS Panni
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Élménytervezés a gasztronómiában – Az étkezéshez használt eszközök
ízérzékelést és élményt befolyásoló hatásai az emberi érzékeken
keresztül
Designing Experiences in Gastronomy
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
SCHMIDT Andrea

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
VETŐ Péter
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
LIPÓCZKI Ákos
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Tanító tárgyak
Teaching Objects
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BÉNYEI Judit

ÉLMÉNYTERVEZÉS A GASZTRONÓMIÁBAN
- ÍZÉRZÉKELÉST BEFOLYÁSOLÓ ÉTKÉSZLET

DESIGNING A GASTRONOMIC EXPERIENCE
- TABLEWARE AFFECTING SENSE
OF FOOD TASTES

phenomena related to electricity with the concept of

Mestermunkámban olyan étkezéshez használt tárgyakat

My masterwork is a set of objects used for eating, which

learning-by-making. The aim of the kit is to combine artistic

tervezek, amelyek a szakdolgozatomban elemzett,

influence the eating experience through affecting tasting,

a művészi, kreatív folyamatok és a természettudományos

and creative process with science in order to give a playful

ízérzékelésre gyakorolt hatásukkal befolyásolják az étkezés

the phenomena that I am investigating in my thesis. My aim

ismeretek összekapcsolásával játékos módon, élményt

and entertaining learning experience.

élményét. A sósság, az édesség és a roppanósság érzésének

is to intensify the experience of tasting salty, sweet and

fokozása a célom. A három fogáshoz tervezett tányérok

crunchy food. In order to increase the significance of the

hatásának fokozása érdekében evőeszközként funkcionáló

plates designed for the three courses, I have designed some

tárgyakat is terveztem. Mindezt könnyen befolyásolható,

cutlery as well. These all are presented at a dinner with a

neutrális ízvilágú zöldségek és gyümölcsök felhasználásával

meal consisting of fruits and vegetables that taste neutral

tervezett menüsorral mutatom be egy vacsora keretében.

and easily modified.

PICTA ELEKTRONIKA

PICTA ELECTRONICS

A PICTA elektronika egy élményalapú oktatáshoz köthető

PICTA Electronics is an experience-based educational

demonstrációs csomag, amellyel alkotói tevékenységek

kit that can be used to demonstrate basic concepts and

során elektromossággal kapcsolatos alapfogalmakat és
jelenségeket lehet szemléltetni papíron. Célja, hogy

adóan váljon kézzelfoghatóvá az ismeret.
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PAPP Ágnes

PAÁL István

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
papp.agnes92@gmail.com

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
istvanpaal@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
PAIS Panni
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
PAIS Panni
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Konceptuális designtárgyak
Conceptual Design Creations
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
KAPITÁNY Ágnes

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
PAIS Panni

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Megszelídíthető terek tinédzser szemmel
Taming places - with the eyes of teenagers
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ILLÉS Anikó

UP2U – KÖZTÉRI BÚTOR
TINÉDZSER SZEMMEL

UP2U – OUTDOOR FURNITURE WITH
THE EYES OF TEENAGERS

opportunity to deepen your companionships or to open

A tinédzserek közterület-használata során lényeges

While using a public space as teenagers, it seems to be

to the recognition of new people with whom you can share

a kihívások keresése, a játékosság, kapcsolódás a

important to find a place with features like playfulness and

the experience of hiking and discovering by travelling.

természethez és egymáshoz. Egy elemrendszert dolgoztam

connection to the nature and to others. My outdoor furniture

ki, melyből a kültéri bútor az adott terephez adaptálhatóan,

is based on 3 basic forms, which provide the opportunity

akár fákat körülölelően tervezhető meg.

to adapt it to a particular terrain, it is even possible to

Az eszköz támogatja a kötetlen testhelyzeteket, láblógatást,

surround trees with it. Playing with the scrollable, push-on

társalgást. A görgethető, lökdöshető bogyós lábtámasz

balls on the footrest can even fill a gap in a conversation, as

pedig kiegészítő aktivitásként tölthet ki akár egy-egy

a complementary activity. Furniture provides possibilities,

társalgásba beálló űrt. A bútor lehetőségeket biztosít,

but depending on the user it could be a lookout, a bench,

de a felhasználótól függ, hogy egy-egy helyzetben éppen

a place for deep conversations about the meaning of life or

kilátóvá, heverővé, lelkizőhellyé vagy bármi mássá alakul.

anything else.

AWAY - TURISZTIKAI APPLIKÁCIÓ

AWAY - TOURIST APP

Az AWAY lényegében egy turisztikai asszisztens, ami

AWAY is basically a tourist assistant that gives you the

lehetőséget teremt számodra, hogy az utazás révén
elmélyítsd a baráti kapcsolataidat, vagy alkalmat ad,
hogy új embereket ismerhess meg, akikkel osztozhatsz
a túrázás, a felfedezés élményében.
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SIPOS Éva

REPISZKY Eszter

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
awe0033@gmail.com

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
repce24@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
KOÓS Pál
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
LAKOS Dániel
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Környezeti hatások
Environmental Impressions
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
SZENTPÉTERI Márton

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
PÜSPÖK Balázs
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
PÜSPÖK Balázs
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Vízválasztó, avagy úszás
a látássérültek életében
Swimming in the Life
of Blind People
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
SCHMIDT Andrea

VÍZVÁLASZTÓ

SUBMERGING FOR THE FIRST TIME

Y TÉRELVÁLASZTÓ

Y DIVIDE

Mestermunkám során látássérült gyerekeknek terveztem

In the framework of design for all, I have designed a device

A tágas belső terekben a rengeteg feldolgozandó adat miatt

In spacious interiors, due to a large amount of data being

olyan eszközt a design for all jegyében, ami a vízhez

for visually impaired kids, which facilitates the key step of

a figyelem megosztódik, így nehezebb összpontosítanunk,

processed, attention is shared; therefore, it is more difficult

szoktatás kulcsfontosságú lépését – a gyerekek első víz

getting accustomed to water: submerging for the first time.

vagy több energiát emészthet fel az adott tevékenység.

to focus, or we might need more energy to complete current

alá merülését – segíti. Az eszköz nem egy mozzanatú,

The device guides the user through multiple stages to dip

Feltehetően, ha csökkentjük valamely ingerek mennyiségét,

tasks. Perhaps, if we decreased the amount of stimuli, we

hanem több fázison keresztül, élményalapon, érzékeken át

their face into water, while motivating them based on their

több figyelem jut az aktuális elfoglaltságra, így az eltöltött

could concentrate more efficiently on our current task,

motiválva vezeti be a felhasználót az arc víz alá merítésébe.

senses and experience.

idő „minőségét” javíthatjuk. Olyan alternatív térelválasztó

which would help to improve the “time quality”. I started

rendszerekben kezdtem gondolkodni, melyek szükség

to think of an alternative partitioning structure, which

esetén vizuálisan képesek elválasztani belső tereket.

could visually divide interior spaces. I have created the Y

A szeparációt pedig olyan megoldással valósítom meg,

Divide system with a shape which can generate instinctive

amely szerkesztéséből fakadóan pozitív esztétikai ítéletet

preference judgment in us, due to its editing.

hoz létre bennünk.
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SZENTECZKI Boldizsár Zsolt

SZÖLLŐS Enikő Kitti

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
st.boldizsar@gmail.com

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
szollos.eniko@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
PÜSPÖK Balázs
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
PÜSPÖK Balázs
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Fény és tér érzékelése
Sensing light and space
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ILLÉS Anikó

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
VETŐ Péter

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Életforma-rehabilitáció a design eszközeivel
Lifestyle Rehabilitation with the Instruments of Design

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
VETŐ Péter

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
SCHMIDT Andrea

FLOW - INZULINPUMPA MINT
HORDOZHATÓ OKOSESZKÖZ

FLOW INSULIN PUMP SYSTEM

FÉNY ÉS TÉR

LIGHT AND SPACE

Mestermunkám egy tükörcsalád, amely környezetünk

My masterwork is a mirror collection, reflecting on

érzékelési folyamataira reflektál. Mindaközben, hogy

the process of perceiving our environment. At the same

A diabétesz-specifikus életmód elhanyagolhatatlan

According to global medical developments and research,

a tárgy betölti eredeti funkcióját, egyesíti az installáció,

time, the object keeps its original function, it emerges and

velejárója az élet fenntartásához szükséges különböző

creating a functional out-of-body pancreas could be the

képzőművészeti alkotás és funkcionális tárgy szerepeit,

questions the exclusiveness of the roles of installation,

orvosi eszközök használata. Az orvostudomány

future of treating and curing diabetes. In my masterwork

megkérdőjelezve azok kizárólagosságát. A tárgy téri

contemporary art and functional object. The object has an

a betegségkezelés jövőjét a külső mesterséges

I am focusing on this question as well, but from the

észlelésünket befolyásolja. Érzékszerveinket becsapva

effect on our space perception. By misleading our senses,

hasnyálmirigy megalkotásában látja, melyre mestermunkám

aspect of design. Since using the insulin pump is a 24/7

képes ráébreszteni minket környezetünk és annak

it reminds us of our environments’ illusional nature and has

is fókuszál. Az inzulinpumpa napi 24 órás használatot

process, constant, proper and motivated care is needed

percepciójának illúziószerű mivoltára, és képes

the ability to deconstruct the space around itself.

igényel, melyben fontos szempont, hogy az egyén tudatosan

from the person wearing the pump. The Flow insulin pump

és kellő motivációval tudja alkalmazni az eszközt.

is focusing on usability and social acceptance by helping

A Flow inzulinpumpa, a használhatóságot és a társadalmi

the patient to manage self-care and using the equipment –

megítélést helyezi a középpontba, és elősegíti az eszköz

occasionally even from the age of childhood.

dekonstruálni az őt körülvevő teret.

alkalmazását a betegség önmenedzselésében, már egészen
a gyermekkortól.
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SZÖLLŐSI Orsolya Petra

TAKÁCS Luca Lili

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
medvefurt@gmail.com

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
takacsluca@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
KOÓS Pál
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
KOÓS Pál
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Design és technológia – Rugalmas
mintázatok
Design and Technology, Flexible
Structures
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
SZENTPÉTERI Márton

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
KESZEI István

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Holtidő-Holttér - Lehetőségek a városi közlekedésben
Urban mobility

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BÉNYEI Judit

DESIGN ÉS TECHNOLÓGIA, RUGALMAS
MINTÁZATOK // RUSSEL //

DESIGN AND TECHNOLOGY, FLEXIBLE
PATTERNS // RUSSEL //

VÁROSI KÖZLEKEDÉS

URBAN MOBILITY

Mestermunkám a városi közlekedésben fennálló, különösen

My thesis work is about urban mobility. My aim was to

Szakdolgozatom folytatásaként a rugalmasságot helyeztem

As a resumption of my thesis, the focus of my masterwork is

a járművek, közlekedési eszközök kihasználatlanságából

solve the problem caused by unused vehicles in the city.

mestermunkám középpontjába, illetve a mintatervezési

flexibility as well, together with the way to design a pattern

adódó problémákra fókuszál. A MaaS rendszerekből

I designed an electric kick scooter which can be shared

folyamatot, amivel megvalósítható egy szilárd felület egy

for a certain shape. My design principles – in the course of

kiindulva mestermunkám egy olyan megosztáson alapuló,

and be part of a MaaS system, so people can use

bizonyos alakra hajlíthatósága. Koncepcióm – az ülőbútor

planning the seating furniture – were to create a multiple

a város több pontján könnyen hozzáférhető kis elektromos

multimodal transportation in the city which is a good

tervezése során – létrehozni egy olyan többszörösen hajló

folding surface, which is not rigid but can move with its

eszköz, mely egyszerűen kombinálható egyéb alternatív

alternative for cars.

felületet, mely nem csupán felveszi nyugalmi állapotban

user, and to avoid all expensive manufacturing processes,

közlekedési formákkal.

a kívánt formát, hanem aktív állapotban a felhasználóval

nothing more than necessary. Russel’s shape was inspired

együtt képes rugalmas mozogásra. Ülőbútorom, Russel

first by a dog, then by an old work of mine, an insect-torso.

alakját egy harci pozíciót felvevő kutya, illetve egy korábbi
munkám (rovartorzó) ihlette.
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WÁGNER Ákos

VERULEISVILI Alekszandr

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN
mail.akoswagner@gmail.com

FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ | PRODUCT DESIGN (osztatlan képzés | undivided degree studies)
suriimurii@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
KERÉKGYÁRTÓ András
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
VIRÁG Csaba, VIRÁG Csaba Jr.

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
JUHÁSZ István

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Típus, tömeg, sorozat – A lakótér-változások és a lakásbútorok
kölcsönhatásai
Type, Mass, Standard – Interactions between Home Furniture and the
Evolution of Living Spaces

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
KERÉKGYÁRTÓ András

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
HORÁNYI Attila

42 – PIHENŐSZÉK A RUGALMASAN
HASZNÁLHATÓ LAKÓTÉRBE

42 – LOUNGE CHAIR FOR
THE FLUID HOME

MÉHBARÁT KAPTÁR – ODOO

BEECENTRIC HIVE – ODOO

Az Odoo egy olyan kaptár, ami természetesebb otthont

Odoo is a beehive that aims to provide a more natural

biztosít a méheknek, miközben bepillantást enged

home for bees while allowing an insight into their world

A lakótér napjainkban egyre több funkciót olvaszt magába.

Our living spaces seem to gain newer and newer functions

a világukba a kezdő méhészek és barátaik számára.

for beginner beekeepers and their friends. In return for

Az egyes funkciók igényelte terek többszörös átfedésével

every day. As the functions of certain spaces blend with

A gondoskodást a méhek mézzel hálálják meg. A kaptár

the care, the bees offer some sweet honey. It’s elongated

lehetőség nyílik arra, hogy a lakás minden pontját a lehető

each other, it seems necessary to make all of our rooms as

hosszúkás formáját a méhfürt mozgására és a méhek

shape is based on the dimensions of a tree cavity and the

legrugalmasabban tudjuk felhasználni. Mestermunkám

flexible as possible. My masterwork is a mobile lounge chair

élőhelyére – az odvas fára – alapoztam, a mérete pedig

movement of the bee cluster, while it’s size follows the

egy olyan könnyen mozgatható pihenőszék, ami egyszerre

that can be used in personal and social situations and does

ahhoz a követelményhez kötődik, amit a méhek új

bees’ natural criteria they rely on while looking for a new

teszi lehetővé a társas és személyes felhasználást, és nem

not demand a permanent dedicated spot in the home.

otthonkereséskor követnek. A megfigyelőablakon

home. The observation window allows the beekeeper to

követel magának állandó, dedikált helyet a lakótérben.

keresztül a méhész anélkül tekinthet be, hogy megzavarná

check on the bees without disturbing them or disrupting

a méheket vagy felborítaná a hőmérséklet, a nedvesség és

the natural balance of temperature, moisture and

a feromonok természetes egyensúlyát, amelyre a méhek oly

feromones they meticulously maintain.

szorgosan ügyelnek.
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KISKÉRY Dániel László

FEKETE Fruzsina

TÁRGYALKOTÓ - FÉMMŰVESSÉG | DESIGN AND ART - METAL DESIGN
kiskery.daniel.ta@gmail.com

TÁRGYALKOTÓ - FÉMMŰVESSÉG | DESIGN AND ART - METAL DESIGN
feketefru@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
CSERNÁTONY Fanni
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BÖRCSÖK Anna, KEMÉNY Péter
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Az alkotási folyamat vizsgálata
a tudatosság és az intuíció tükrében
The Creative Process in the Mirror
of Consciousness and Intuition
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ILLÉS Anikó

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
LIPÓCZKI Ákos

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Smart Home

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
LIPÓCZKI Ákos, TÓTH Krisztián

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
VERES Bálint

IMPRESSIONS

IMPRESSIONS

SOL 2

SOL 2

Mestermunkámban egy olyan brosskollekciót terveztem,

I have designed a brooch collection as my masterwork,

Feladatom a Sol termékcsalád második generációs Smart

My masterwork is the design and development of Sol’s

melyben az alkotás folyamatában fellépő tudatos és

which represents the connection between conscious

Home légtisztítójának tervezése és fejlesztése volt egy éles

second-generation Smart Home air purifier based on a

intuitív mozzanatok egymáshoz való viszonya és ellentétes

and unconscious movements, and their controversial

piaci megrendelés alapján. A légtisztító teljes megtervezése

market order. The complete design of the purifier started

működése leolvasható. A két mechanizmus egymással

behavior. These two mechanisms are in a dynamic

belülről kezdődött a mérnöki és kivitelezési szempontokat

from within, taking into account the engineering and

dinamikus, folyton változó kapcsolatban van. Ezt a viszonyt

and forever changing relation. This jewelry collection

figyelembe véve. A belső váz elkészülése után a külső

construction aspects. After the completion of the inner

kíséri végig az általam tervezett tárgysorozat. Az elkészült

represents my own creative process.

design tervezésével folytatódott a munka, melyben szabad

frame, work continued with the design of the external hull,

kezet kaptam. A tervezés után az első működő prototípusok

in which I got free hand. After the design process, I was

elkészítése 3D nyomtatással és más digitális

also responsible for the first working prototypes made

gyártástechnológiákkal is az én feladatom volt.

with 3D printing and other digital production technologies.

ékszerkollekció a saját alkotói folyamatot reprezentálja.
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LÁNYI Anna Borbála

KÖVÉR Dóra Rea

TÁRGYALKOTÓ - FÉMMŰVESSÉG | DESIGN AND ART - METAL DESIGN
annabori.lanyi@gmail.com

TÁRGYALKOTÓ - FÉMMŰVESSÉG | DESIGN AND ART - METAL DESIGN
kover.dorarea@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
LIPÓCZKI Ákos
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
DEZSŐ-DINNYÉS Renáta
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Slow Design a digitális korban
Slow Design in the Digital Age

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
DEZSŐ-DINNYÉS Renáta

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A design gondoskodó szerepe
Design that cares

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
TILLMANN József

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
CSERNÁTONY Fanni

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
VERES Bálint

TIMEPIECES

TIMEPIECES

Mestermunkám témája a természet formaalkotási módjait

The topic of my masterwork is generative jewellery design

PLAY BALL –
BOCCIA ELŐKÉSZÍTŐ ÜGYESSÉGI JÁTÉK

PLAY BALL –
BOCCIA PREPARATORY SKILL TOY

alapul vevő generatív, perszonalizált ékszertervezés.

based on the ways shapes are created in the nature.

A mozgás és a sport minden ember életében fontos

Exercising and sport have a significant impact on

A tárgyak online felületen, a felhasználó bevonásával nyerik

The objects in my concept get their final shapes online with

szerepet játszik. Kisebb korban játékos fejlesztési terület,

everyone’s life. It is a playful way of physical development

el formájukat, innovatív technológia által. A parancsok

the co-operation of users, and they are realised by

később akár érvényesülési lehetőség. Mestermunkám

in the early ages, and a possible way of prevailing later

mentén a felhasználók különböző alakzatokhoz juthatnak,

innovative technologies. There is no chance on the platform

a Csillagház Általános Iskolával karöltve és az ott tanuló

on. My masterwork is the design of a ball game in close

kizárva két egyforma ékszer létrejöttét. A tárgyak online

to create the same jewellery twice. The virtual lifespan of

halmozottan fogyatékos gyermekek igényeiből kiindulva

cooperation with Csillagház Általános Iskola (school for

eltöltött „élete”, időtartama adja a tárgyak végleges

the objects plays a key role in reaching the final shape.

egy ügyességi, készségfejlesztő golyós játék megtervezése,

children with special needs), which provides a modular

formáját. Tárgykoncepcióm reagál a virtuális térben eltöltött

The concept reacts to the amount of time we spend online,

illetve olyan elemek kialakítása, melyek variálásával

system for assembling differently demanding courses for

időtartamainkra, felveti a virtuális slow design lehetőségét,

propounds the possibility of virtual slow design and

különböző pályákat, ügyességi szinteket lehet felépíteni.

multiply disabled children. The game could serve as

kutatja, hogyan folytatódhat a kézművesség evolúciója

searches how the evolution of craftmanship may continue

A játék előkészítése, illetve edzése lehet a boccia

a preparatory training for the Paralympic sport called

a digitális korban.

in the digital age.

nevű (paralimpiai) sportágnak, ugyanakkor sérült

Boccia, while providing an enjoyable activity for disabled

és ép játékosokkal egyaránt játszható.

and non-disabled people alike.
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LÁZÁRNÉ NÉMETH Orsolya Ilona

NAGY Nóra

TÁRGYALKOTÓ - FÉMMŰVESSÉG | DESIGN AND ART - METAL DESIGN
nemethorsolyailona@gmail.com

TÁRGYALKOTÓ - FÉMMŰVESSÉG | DESIGN AND ART - METAL DESIGN
norca.nagy@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
LIPÓCZKI Ákos
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
LIPÓCZKI Ákos
SZAKDOLGOZAT/THESIS
A magyarországi Montessori-módszerű oktatási
intézmények tárgykultúrája és eszközhasználata
Montessori materials in Hungarian Montessori schools
and kindergartens
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ILLÉS Anikó

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÁNFALVI András
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BRÁDA Judit
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Az öltözék mint a testáthangolás eszköze
Garment as a Means of Body-Retune
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
GERMAN Kinga

REJTETT ÉKSZER

HIDDEN JEWEL

TÁJOLÓ TÁRSASJÁTÉK

TÁJOLÓ BOARDGAME

Mestermunkám feladata olyan rejtett ékszerek létrehozása,

My masterwork is to create hidden jewels that are worn

Mestermunkám egy Montessori-módszer ihlette, komplex

Tájoló is a Montessori inspired boardgame set, based on

melyek a ruházat alatt hordva, azt felhasználva alakítanak

under garments and are used to create wrinkled and

társasjátékcsomag, amely által a gyerekek Magyarország

two sets of puzzle maps of Hungary, designed to teach

ki ráncolt és feszített felületeket. A tárgy fizikai kiterjedése,

stretched surfaces. The physical extension of the object,

természetrajzát és megyéit ismerhetik meg, játékos

children the counties and main regions of their homeland,

annak kiemelt pontjai és felületei alakítják más térbeli

its focal points and its surfaces shape the fabric into a

formában. A játék alapja két térkép puzzle, amelyek

the names of the counties and where are they on a map.

alakzattá a textilt, ezáltal megváltoztatják a viselő kontúrját,

different spatial formation, thereby altering the contour

önmagukban a gyerekek alapvető térképismereti készségeit

The boardgames make it easy and fun, creating a playful

a ruházat fazonját, esését.

of the wearer, the type and fall of the clothing.

fejlesztik, az ezekhez tartozó játékos feladatok és kérdések

environment to learn the basics about the coutry, its

pedig a tananyagot dolgozzák fel, így téve lehetővé az

animals, plants, main towns, national parks and some

önálló, cselekvés és játék általi ismeretszerzést. Tartós

cultural facts. It is a fun activity, with lots of options to

anyagok, egyszerű formavilág, szerethető figurák járulnak

learn.

hozzá az élvezetes tanuláshoz.
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ZALAVÁRI Fruzsina

BÁRÁNY Anna

TÁRGYALKOTÓ - FÉMMŰVESSÉG | DESIGN AND ART - METAL DESIGN
zalavari.fruzsi@gmail.com

TÁRGYALKOTÓ - KERÁMIATERVEZÉS | DESIGN AND ART - CERAMIC ART AND DESIGN
baranyanna@hotmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÁNFALVI András

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Kő és ember
Stone and Man

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
CSERNÁTONY Fanni

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A Stühmer Kft. és a Friedrich Stühmer almárka viszonya
The Relation between the Stühmer Brand and the Friedrich Stühmer Sub-brand

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BRÁDA Judit

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
TILLMANN József

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
CSERNÁTONY Fanni

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ÉBLI Gábor

KŐRAJZOK A TESTEN

DRAWINGS OF STONES ON BODY

VARIOBOX

VARIOBOX

Diplomafeladatomnak egyedi ékszerkollekció létrehozását

My aim was to create an unique jewellery collection for my

Diplomamunkám ajándéktárgy tervezése a Stühmer

My masterwork is a porcelain set for the Friedrich Stühmer,

céloztam meg, amelynek fő szereplői rajzos kövek, mint

masterwork, of which the main characters are drawn stones,

Csokoládégyár almárkájának, a Friedrich Stühmernek

the sub-brand of the Hungarian Stühmer Chocolate

például az achátok. Jellegzetes és változatos megjelenésein

like agates. In addition to its distinctive and various

részére. A tervezés során a fő szempont az volt, hogy

Factory. This porcelain set is mainly used to serve and store

túl, izgalmas lehetőségek adódnak megmunkálásában

appearance, there are exciting possibilities in its machining

a porcelán eszközök mind tároláshoz, mind kínáláshoz

bonbons. It is important for the brand that products evolve

méretéből és elérhetőségéből adódóan. A tervezői

due to its size and avaliability. The design intention –

megfelelőek legyenek. Fontos volt, hogy egyértelműen

a connection between brand and customer, and increase

szándékot – a kövek és a hozzájuk rendelt anyagok

composing the stones and their assigned materials –

köthetőek legyenek a márkához, amit a szín és a logó

brand loyalty.

komponálását – elsősorban maguk a kiválasztott kövek

is formed by the chosen stones primarily. The millennial

átvételével valósítottam meg. Elsődleges feladatuk

alakítják. A tárgykollekcióban a kibontott, ezáltal

drawings of generation processes become accessories of

a mindennapi kapcsolat kialakítása és annak fenntartása

megmutatott keletkezési folyamatok évezredes rajzolatai

the human body as part of the urban fashion.

a fogyasztóval, illetve a márkahűség növelése.

városi divatjelenségként az emberi test kiegészítőjévé
válnak.
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FÜLÖP Júlia Fruzsina

FÜ Borbála

TÁRGYALKOTÓ - KERÁMIATERVEZÉS | DESIGN AND ART - CERAMIC ART AND DESIGN
matyipapagaj@gmail.com

TÁRGYALKOTÓ - KERÁMIATERVEZÉS | DESIGN AND ART - CERAMIC ART AND DESIGN
fu.borbala@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
KONDOR Edit
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
KONDOR Edit
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Az étkezés élménye
The Dining Experience
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ILLÉS Anikó

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
KONDOR Edit

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A felhasználói élmény vizsgálata az étel tálalása során
User Experience in the Food Presentation

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
KONDOR Edit

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ILLÉS Anikó

PORCELÁN TÁLALÓK KORTÁRS
DESSZERTEKHEZ

PORCELAIN TABLEWARE
FOR CONTEMPORARY DESSERTS

HUNGRILL

HUNGRILL

Mestermunkám témája egy olyan tálalókészlet, melyet az

My masterwork is a serving set to be used at home

otthoni, szabadtéri sütögetések alkalmával használhatunk.

for outdoor grilling. I have created a product line that

Diplomamunkám célja a mai gasztrotrendeknek

The purpose of my masterwork is to design a collection

Egy termékcsaládot hoztam létre, ami lehetőséget ad az

provides the practical serving of the ingredients. In

megfelelő tálalási eszközök tervezése, mely a különböző

of tableware, based on the current gastronomy trends,

ilyenkor használatos hozzávalók praktikus tálalására.

accordance with Hungarian customs, I have designed

desszerttípusok installációs lehetőségeit járja körül. A

exploring the installation possibilities of various dessert

A hazai szokásokhoz igazodva szalonnasütéshez,

serving tools for bacon baking, kettle cooking and grilling,

több darabból álló tárgykollekció a legújabb cukrászati

types. The design method introduces form innovations,

bográcsozáshoz és grillezéshez terveztem tálalóeszközöket,

which make outdoor meals more comfortable and practical,

technológiák alkalmazásával létrehozott formai újítások

using the latest confectionery technologies. My goal was to

melyek formai kialakításuknak köszönhetően

thanks to the formal design.

bemutatására ad javaslatot. Kiemelten gasztronómiai

create a collection that specifically matches the programs

versenyek programjához iileszkedő tányértípusok

of gastronomic competitions and fine-dining events.

kényelmesebbé és praktikusabbá teszik a kültéri étkezést.

megalkotása és installációs eszközök újrafogalmazása a cél.

56

DESIGN INTÉZET

DESIGN INSTITUTE

57

MEZEI Enikő

MARÓTI Viktória Mária

TÁRGYALKOTÓ - KERÁMIATERVEZÉS | DESIGN AND ART - CERAMIC ART AND DESIGN
www.eniko@gmail.com

TÁRGYALKOTÓ - KERÁMIATERVEZÉS | DESIGN AND ART - CERAMIC ART AND DESIGN
maroti.viki90@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
KEMÉNY Péter

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A textil mint feminista médium a modern és kortárs művészetben
Textile as a Feminist Medium in Modern and Contemporary Art

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
KONDOR Edit

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Designer a megváltozott munkaképességűek világában
Designer in the World of People with Reduced Working Abilities

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
KEMÉNY Péter

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
GERMAN Kinga

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
KONDOR Edit

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
SCHMIDT Andrea

KÖTÉS – OLDÁS

WOVEN – DISSOLVE

SET FOR CARE

SET FOR CARE

Képes-e a porcelán egy olyan transzformációra, amely

Is porcelain able to do a transformation that allows another

Diplomamunkám közvetlenül kötődik a Salva Vita

My masterwork is directly linked to the Salva Vita

egy másik médiumként való megjelenést tesz lehetővé?

appearance as a medium? My masterwork is a group of

Alapítvány Segítő Vásárlás programjához. Célom egy olyan

Foundation’s Help Shop program. My goal is to create

Mestermunkám egy olyan tárgycsoport, amelyet egy általam

objects, which were made by an experimental rethought

piacképes designtárgy létrehozása, mely egy kiválasztott

a marketable design object that can be built on the

kikísérletezett technológiával – porcelán öntőmasszába

of weaving technic (threads dipped in porcelain slip). This

szociális műhely technológiai adottságára építve alkalmas

technological potential of a selected social workshop to

itatott fonalakból – a szövés módszerének átértelmezésével

special way allows to create structures, which is reverse

tud lenni arra, hogy az ott dolgozó fogyatékkal élők is el

enable people with disabilities to work there. Thus,

valósítottam meg. Az újszerű technológia lehetővé teszi,

with the character of porcelain and also statically plays

tudják készíteni. Így a termék több szempontból is komoly

the product can be of great help in maintaining the

hogy a porcelán tulajdonságaival ellenkező struktúrákat,

and variations, which shapes are deformated during firing.

segítséget nyújthat az alapítvány fenntartásában és az

foundation and in the development of the people they

statikai játékokat és variációkat hozzak létre, amik az

As a reflection of my thesis, in my masterwork weaving also

általuk foglalkoztatott emberek fejlődésében, melyet a

employ in many aspects, since both can be strengthened by

égetés közben irányítottan módosulnak. Szakdolgozatomra

appears as a symbol and representation of feminity.

hasznos munkavégzés és az értékes tárgy létrehozásának

the useful work and the creation of valuable objects.

reflektálva, a mestermunkámban a szövésre jellemző

élménye erősíthet.

női reprezentáció szimbolikája is felidéződik.
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SIMON Borbála

RÓZSA Regina

TÁRGYALKOTÓ - KERÁMIATERVEZÉS | DESIGN AND ART - CERAMIC ART AND DESIGN
simon.borbala.ta@gmail.com

TÁRGYALKOTÓ - KERÁMIATERVEZÉS | DESIGN AND ART - CERAMIC ART AND DESIGN
rozsa.regina.ta@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
LUBLÓY Zoltán

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Efemeralitás a tárgyalkotásban
Ephemerality in Product Design

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
CSERNÁTONY Fanni

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Mesterséges úton a természethez
Artifical way to the Nature

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
LUBLÓY Zoltán

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
VERES Bálint

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
PATAKI Attila, WÖLFINGER Barnabás

TESTTELEN TESTEK

BODILESS BODIES

BUBORÉKFARM

BUBBLEFARM

Olyan tárgyak tervezésével foglalkozom, melyek a füst

I am focusing on the ephemeral artistic phenomena. I

A mestermunkám a Budavári Általános Iskolában felállított

My masterwork is an aquaponics system presented in the

matériájának felhasználásával kerülnek kivitelezésre, és az

deal with designing objects which are created by using

akvapónia, ami egy olyan gazdasági eljárás, ahol

Budavári Elementary School. This is a system where the

esszencia pontosan arra irányul, hogy ezek a „tárgyak”

smoke as raw material. The essence of my project is that

a növénytermesztés és a haltenyésztés egy szimbiotikus

aquaculture and hydroponics is presented in a symbiotic

elillannak, pár másodpercig észlelhető formák. Ez

these “objects” evaporate, and are forms which can be

környezetben megy végbe. Ezt oktatási segédeszközként

environment and I intend to use it as a tool in education.

egy marginális anyag, ahol véleményem szerint a

perceived for only a few seconds. This is a marginal material

használom fel. Egyrészt bemutatja a diákoknak

It represents the natural hydrological cycle through the

jövőorientáltság nem abban mutatkozik meg, hogy egy tárgy

regarding the aspect of object creation. In this case, future

a természetes körforgást, amit a kialakult ökoszisztéma

formed ecosystem and it can be used in science-related

szilárd, stabil és maradandó, hanem az ellenkezőjében:

orientation is not reflected by an object being solid, stable,

reprezentálna, illetve beépíthető a biológia, kémia és

classes. On the other hand, it would teach responsibility

múlékony, testtelen, eltűnni képes alapanyag. Célom

imperishable, but instead by the fact that it is a bodiless

fizika tananyagába is, másrészt a halak gondozásával

through the caretaking. The central element of the system

egy irányított optikai folyamat, egy illúzió létrehozása,

and disappearing material. My goal is to create an illusion

tudatosságra és felelősségre oktatná őket. A rendszer

is the floating vessel designed by me, which is used as a

receptje a füst és a tárgytervezés folyamatának

that lies in the interconnectivity of smoke and the process

központi eleme az általam tervezett úszóedény, amely

base for the plants and reminds the viewer to the origins of

összekapcsolhatóságában rejlik.

of object design.

a növények tárolására szolgál és az akvapónia eredetére

the aquaponics.

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ILLÉS Anikó

is utal.
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Elméleti Intézet

Theoretical Institute

A tanuláshoz mindenki ért. Gyakran találkozni

Everyone is an expert on education. Helter-skelter

Elméleti Intézet | Institute for Theoretical Studies

Társadalom- és Gazdaságtudományi Tanszék

a tanítás és a tanulás értelmezésének ilyen vagy

conclusions on teaching and learning,grand truths,

Intézetigazgató | Head of Institute: ILLÉS Anikó

Department of Social and Economic Studies

amolyan megfogalmazásával, nagy igazságokkal,

provocative questions, and seemingly smart solutions

elmelet@mome.hu

Tanszékvezető | Head of Department: ANTALÓCZY Tímea

markáns rákérdezésekkel, frappánsnak tűnő

are frequent. The matrix of momentary sensations and

megoldásokkal. Nehéz eligazodni a percnyi

legitimate statements makes orientation difficult.

Design- és Művészettörténeti Tanszék

Tanszéki oktatók | Faculty members:

Department of Design and Art History

BABARCZY Eszter | ÉBLI Gábor | GERMAN Kinga

Tanszékvezető | Head of Department: FERKAI András

KAPITÁNY Ágnes | PECZE Krisztina | SCHMIDT Andrea

szenzációk és az érvényes állítások hálójában.
The idea about education we pursue approaches learning
Az általunk követett tanulásról való elképzelés

as a skill that defines people in each period of their lives.

lényege szerint a tanulás egy képesség, mely minden

People continuously observe themselves and the world

Tanszéki oktatók | Faculty members:

életszakaszban jellemzi az embert. Az ember folyamatosan

surrounding them, striving for improvement. In other

HABA Péter | HORÁNYI Attila | ISTVÁN Mária

Óraadók | Lecturers:

figyeli magát és a körülötte levő világot, s fejlődésre

words, life is a long learning process. Of course, the forms

KISSNÉ BUDAI Rita | NOVÁK Piroska

ÁCS Zoltán | BAKK Ágnes | BARCZA Gergely

törekszik. Ezt úgy is mondhatnánk, hogy az élet egy

people choose for learning show great diversity. One of the

SZENTPÉTERI Márton | ZWICKL András

BELÉNYESI Pál | BÍRÓ Péter | BÖSZÖRMÉNYI Gábor

hosszan tartó tanulási folyamat. Az persze igen nagy

paths runs within institutional frameworks, from public to

diverzitást mutat, hogy a tanulásnak ki-ki milyen formáját

higher education, which the majority meets in the form of

Filozófia és Kommunikációelméleti Tanszék

ERNYEY Gyula | FALUDI Judit | FÁTYOL Viola

választja. Az egyik út intézményes keretek között vezet,

undergraduate studies. If someone remains curious even

Department of Design and Art History

FIÁTH Henrietta | FRAZON Zsófia | F. DÓZSA Katalin

a közoktatás keretéből kikerülve felsőfokú tanulmányokban

after this course, and wants to improve more (still within

Tanszékvezető | Head of Department: BECK András

GAGYI Ágnes | HÁZAS Nikoletta | HIRSCH Boróka

folytatódik, s a legtöbbeket az alapképzés formájában érint.

institutional frameworks), MA programmes serve as great

Aki még ezt teljesítve is kíváncsi és még mindig fejlődne

opportunities. Through this book, we provide insight into

Tanszéki oktatók | Faculty members:

JÓNÁS László | KARDOS GYÖRGYNÉ LUKÁCS Manuéla

(továbbra is intézményes keretek között), annak remek

this stage of development, into the results of the learning

GYENGE Zsolt | SALAMON János

KAUCSEK Botond | KIRÁLY Emese | KISKÁDÁR Tamás

lehetőség mesterképzésben részt venni. Ebben a kötetben

process, which, at the end of an MA course, should

TILLMANN József | VERES Bálint

KOMÁR Zita | KOVÁCS Péter | KÖRÖSVÖLGYI Zoltán

a fejlődés ezen állomásába nyújtunk bepillantást,

be demonstrated.

HORTOVÁNYI Judit | HORVÁTH Dóra | HUGH Wylie

KRÁNICZ Bence | LABOV Jessie | LACKNER Antal
LÁSZLÓ Mónika | LENNAERT Jonkers | LIPTÁK Ildikó

This year, students at the Institute for Theoretical Studies

Department of Pedagogy and Psychology

LOSONCZI Anna | MARKOS-KUJBUS Éva | MÉLYI József

continue to focus on the theoretical aspects of design

Tanszékvezető | Head of Department: BÉNYEI Judit

NAGY Edina | NOVÉ Béla | PATAKY Gabriella

Az Elméleti Intézet hallgatói között idén is a design

and visual arts and on the questions of management

és a vizuális művészetek teoretikus aspektusai,

and pedagogy.

a menedzsment és a pedagógia kérdései kerülnek fókuszba.

BÜTTL Ferenc | DEMETER Márton | ERDEI Lilla

Pedagógia és Pszichológia Tanszék

a tanulási folyamat eredményeibe, ami egy
mesterképzés végén számonkérhető.

SZELES Nóra | VÖRÖS Miklós

RADVÁNY Éva | RÉZ Anna | RUTTKAY Zsófia
Tanszéki oktatók | Faculty members:

SCHNEIDER Ákos | SEMSEY Réka | SIMONOVICS Ildikó

BERKY Tamás | ILLÉS Anikó | PALLAG Andrea

SZATMÁRI Judit | SZARVAS Márton | SZÉP Eszter
SZIRA Henrietta | TASKOVICS Dorka | TREMBECZKI Péter

ILLÉS Anikó
Intézetigazgató | Head of Institute

VIDA Péter | WUNDERLICH Péter | ZÉTÉNYI Zsófia

KÉRI Zoltán
DESIGNELMÉLET | DESIGN THEORY
kerizoltankeri@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
HORÁNYI Attila
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
VERES Bálint
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Esztétikai lenyűgözés:
a médiumok egymásra hatása
a zenei-színpadi előadóművészetben
Aesthetic Grandiosity:
The Relationship Between the Media
of Today’s Pop Music Stage Spectacles

ESZTÉTIKAI LENYŰGÖZÉS:
A MÉDIUMOK EGYMÁSRA HATÁSA
A ZENEI-SZÍNPADI ELŐADÓMŰVÉSZETBEN

AESTHETIC GRANDIOSITY:
THE RELATIONSHIP BETWEEN
THE MEDIA OF TODAY’S
POP MUSIC STAGE SPECTACLES

Szakdolgozatomban a popkoncertek látványközpontúságát

In my thesis, I am taking a closer look at the theatricality

és a bennük feltűnő médiumok egymásra hatását vizsgálom

of pop concerts and all the different media that appear in

Kylie Minogue Aphrodite: Les Foliesshow-ján

them through Kylie Minogue’s Aphrodite: Les Folies.First,

keresztül. Először szembeállítom az azt megelőző

I will compare it to the previous KylieX2008, then I will talk

KylieX2008-as turnéval, majd kitérek az előadás

about the inspiration behind the show, its narrative and

főinspirációira, színpadszerkezetére, narratívájára,

cohesion, the layout of the stage and its most original

kohéziójára, továbbá annak innovatív designelemeire.

and innovative design aspects. Finally, in the last chapter,

Az utolsó fejezetben olyan kérdéseket veszek górcső alá,

I will touch upon questions such as the old-age “is it live

mint például az „élő – nem élő” problematika, vagy hogy

or not” or whether or not it could be considered a viable

ezekaz előadások ténylegesen a popkultúra könnyen

and affordable product of today’s pop culture.

hozzáférhető termékeinek tekinthetők-e vagy sem.
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KUNDRÁK Bella

KŐRÖSI Boglárka

DESIGNELMÉLET | DESIGN THEORY
bllkndrk@gmail.com

DESIGNELMÉLET | DESIGN THEORY
korosi.bogi@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
HORÁNYI Attila

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
HORÁNYI Attila
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
SIMON Katalin

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
HABA Péter

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Egy vállalat indentitása – A PwC Magyarország
bemutatása a corporate identity tükrében
The Identity of a Corporation

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Optimista sziget –
Design a Kádár-kor utolsó két évtizedében
Optimistic Island –
Design in the Last Two Decades of the
Kádár Era

OPTIMISTA SZIGET –
DESIGN A KÁDÁR-KOR UTOLSÓ KÉT
ÉVTIZEDÉBEN

OPTIMISTIC ISLAND –
DESIGN IN THE LAST TWO DECADES OF
THE KÁDÁR ERA

EGY VÁLLALAT INDENTITÁSA –
A PWC MAGYARORSZÁG BEMUTATÁSA
A CORPORATE IDENTITY TÜKRÉBEN

THE IDENTITY OF A CORPORATION

Az 1970-es évektől a rendszerváltásig eltelt két évtized

Observing the last two decades of the socialist Kádár Era

Mestermunkám témája a természet formaalkotási módjait

In my thesis, I studied the elements of corporate identity

tanulmányozása a magyar designtörténet jelentős korszakát

reveals outstanding results of Hungarian design history.

alapul vevő generatív, perszonalizált ékszertervezés.

and the ways they are represented in the strategy of PwC

tárja fel. Az államszocialista gyáripari termelésben azonban

Most items of talented designers were kept in small

A tárgyak online felületen, a felhasználó bevonásával nyerik

Hungary.

nemigen volt helye a szakma legkiválóbbjainak, így néhány

production. Through the work of the Budapest based group

el formájukat, innovatív technológia által. A parancsok

szerencsés kivételtől eltekintve épp a legígéretesebb tervek

Opteam, I study opportunities of designers of the period.

mentén a felhasználók különböző alakzatokhoz juthatnak,

nem kerülhettek sorozatgyártásra – tehát eredményei

kizárva két egyforma ékszer létrejöttét. A tárgyak online

a mindennapi tárgyi kultúra részévé sem válhattak. A

eltöltött „élete”, időtartama adja a tárgyak végleges

budapesti Opteam tervezőcsoport működésén keresztül

formáját. Tárgykoncepcióm reagál a virtuális térben eltöltött

azt vizsgálom, milyen lehetőségei voltak a korszak

időtartamainkra, felveti a virtuális slow design lehetőségét,

formatervezőinek a kibontakozásra, illetve hogy hogyan

kutatja, hogyan folytatódhat a kézművesség evolúciója

szervezte meg mégis önmagát – mintegy szigetet képezve –

a digitális korban.

a magyar design.
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PURKARTHOFER Benedek Sebastian

LÁNYI Szeréna

DESIGNELMÉLET | DESIGN THEORY
ben.purkarthofer@gmail.com

DESIGNELMÉLET | DESIGN THEORY
serenalanji@yahoo.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
HORÁNYI Attila
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BECK András
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
HORÁNYI Attila

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Opera és jelmezek
Opera and Costumes

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Az elveszett léptek termében –
Fényképezés, gyűjtés és személyiség W. G. Sebaldnál
In the Hall of Lost Steps –
Photography, Collecting, and Personality in W. G. Sebald’s Works

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
F. DÓZSA Katalin

AZ ELVESZETT LÉPTEK TERMÉBEN –
FÉNYKÉPEZÉS, GYŰJTÉS ÉS SZEMÉLYISÉG
W. G. SEBALDNÁL

IN THE HALL OF LOST STEPS –
PHOTOGRAPHY, COLLECTING, AND
PERSONALITY IN W. G. SEBALD’S WORKS

follows during the designing process. The question is

A dolgozat középpontjában a sebaldi életmű egyetlen

My thesis centers around a single element of Sebald’s

whether those key points are actually universal principles.

vonása áll, mégpedig a személyiséget illető – egyszerre

oeuvre: personality. Clinging to and wanting to get rid of it

alapelvek-e, amelyeket egyetemesnek tekinthetünk.

In my thesis, these principles are presented through the

annak megtalálását és az attól való szabadulást

is the paradox which lies at the bottom of the melancholy

A diplomamunka ezeket mutatja be a Magyar Állami

example of the Hungarian State Opera House and the work

ábrázoló – szerzői stratégia, valamint ennek médiuma,

disposition. This again finds its apt expression in

Operaház példáján, három választott jelmeztervező

of three chosen costume designers. The main focus is on

a fénykép. Utóbbi körüljárása alkalmat ad olyan jelenségek

photography, and it is the photographs used by the author

munkáján keresztül. A célom bemutatni azt, hogy ezek az

proving that these principles are universal and timeless,

megvizsgálására is, melyek mind a fotográfia logikájában

that give a deeper insight into the interrelating elements of

elvek univerzálisak, mivel érvényesek és egyenrangúak

because they are valid and equal for all opera costume

találják meg hasonmásukat.

the novels.

minden operajelmez-tervező és minden opera számára,

designers and for all plays in all periods.

OPERA ÉS JELMEZEK

OPERA AND COSTUMES

Az operajelmez-tervezésnek vannak egyetemes alapelvei.

Universal principles of opera costume design exist. There

Vannak kulcsfontosságú elvek, amelyeket minden

are some key points that each opera costume designer

operajelmez-tervező követ a tervezés során. Felmerül
a kérdés, hogy ezek a kulcspontok valójában olyan

időtlenül.
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ALSCHER Bettina

BÉLI Ádám

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
bettina.alscher@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
VERES Bálint
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
SZELES Nóra

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
mome.beliadam@gmail.com

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Interdiszciplináris projektek marketingstratégiája
a Lehetetlenségek színpada színházi adaptációjára alkalmazva
Marketing strategy for interdisciplinary projects, applied to the
theatre adaptation of The Stage of Impossibilities

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
SZELES Nóra
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
TÓTH Péter Benjamin

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Zene_ipar_4.0
– Az élő könnyűzenében rejlő kulturális és gazdasági lehetőségek egy
saját vállalkozás tükrében
Music_industry_4.0 – Cultural and economic opportunities of live
pop music in the light of a self-owned business

INTERDISZCIPLINÁRIS PROJEKTEK
MENEDZSELÉSE

MANAGEMENT OF INTERDISCIPLINARY
PROJECTS

MENEDZSERSZEMLÉLETŰ KÖZREMŰKÖDÉS
KREATÍV ALKOTÓFOLYAMATOKBAN

PARTICIPATING IN CREATIVE PROCESSES
AS A MANAGER

A szakmai gyakorlatok alkalmával különböző témájú

During my internships I was involved in the management

Az elmúlt négy év jelentős szakmai fordulatokat hozott

The past four years have brought many turns in my career.

projektek menedzselésével foglalkoztam, melyeket

of various projects connected by evolving technology.

számomra. Egyetlen állandó eleme, hogy minden

The only permanent element is that all my activities

a fejlődő technológia kapcsol össze. Az első évben végzett

My tasks during the first year have led me to the disability

tevékenységem a művészet és kultúra, kommunikáció és

have taken place at the cross-section of art and culture,

gyakorlataim vezettek el a disability és design for care

and design for care project, including the MOME Transfer

menedzsment keresztmetszetében zajlott. Előadóművész

communication and management. I applied to MOME

tematikájú projektekhez, így a MOME Transfer Lab-hez

Lab, where I am managing the NORMCORE exhibition

végzettséggel jelentkeztem a MOME-ra, majd menedzser

as an actor, while studying management I turned to film

is, ahol a NORMCORE kiállítás projektmenedzselésével

project.

hallgatóként a filmgyártás irányába fordultam, jelenleg

production, currently I am involved in cultural and fine

kulturális és művészeti témájú televíziós műsorokkal

art television shows, and I am setting up a new startup

foglalkozom, és egy saját zenei menedzsmenttel foglalkozó

in music management. My portfolio summarises this

start-up elindításán dolgozom. Portfólióm ezt az utat járja

journey along projects – successful and failed alike –

be a kiemelten fontos – sikeres vagy éppen kudarcba

that are of special importance.

foglalkozom.

fulladt – projektjeim mentén.
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CSEH Anna Sarolta

CSELOVSZKI Andrea

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
cseh.anna.s@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
GERMAN Kinga

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
cselo.andrea@gmail.com

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Kultúrmisszió DFD: egy nagyhatású életmű újrapozicionálása
DFD cultural mission: re-positioning an extraordinary oeuvre

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ÁCS Zoltán

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
SZELES Nóra

PROJEKTMENEDZSMENT HAZAI
DESIGNVÁLLALKOZÁSOK
KOMMUNIKÁCIÓJÁBAN
ÉS MÁRKAÉPÍTÉSI FOLYAMATÁBAN

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
ÉBLI Gábor

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A Hello Wood Építész Mustra ’17 összegyetemi
alkotófesztivál kommunikációs hatástanulmánya
Hello Wood Építész Mustra’17 communication
impact assessment

PROJECT MANAGEMENT IN HUNGARIAN
DESIGN BUSINESS COMMUNICATION
AND BRANDING

A PROJEKTMENEDZSMENT EZER ARCA
projektmenedzsment különböző területeivel ismerkedtem

Over the four semesters of professional internships,

I present three projects accomplished at creative

meg. Minden egyes vállalkozásnál újabb munkakörben

I have become acquainted with different spheres of

Három kreatív vállalkozásnál véghez vitt projektet mutatok

companies, with an emphasis on the branding process.

kellett megállnom a helyem: értékesítés, kommunikáció és

project management. With every new company, I had to

be, külön hangsúlyt fektetve a márkaépítési folyamatra.

Each project goal was pursued in different professional

kiállításszervezés. A Hello Wood építész- és designstúdiónál

prove myself in new positions: marketing, communications,

Az egyes projektcélok ugyanazon projektmenedzseri

environments with different challenges, but with the same

töltött másfél évem alatt egy munkahelyen tapasztaltam

and exhibition organisation. The one and a half year at

szempontok érvényesítésével, különböző szakmai

approach in project management. The three keystones

meg a projektmenedzsment ezer arcát. A cég szerteágazó

Hello Wood architecture and design studio has yielded

környezetben és eltérő kihívásokkal valósultak meg.

of my professional path are the trained skills of strategy

tevékenysége különböző, de egymáshoz kapcsolódó

experience in all directions of project management within

Szakmai utam három alappillére a stratégiaépítés, a

building, proactive communication, and organisation.

feladatokat adott nekem. A tervezői hátteremmel részese

one workplace. The wide range of activities of the enterprise

lehettem az alkotói és a koordinációs feladatoknak is.

has provided me with different but interconnected tasks.

proaktív kommunikáció és a szervezés fejlesztett készségei.

A négy félév szakmai gyakorlatai alatt a

THE MULTIFACETED NATURE OF
PROJECT MANAGEMENT

My designer background has allowed me to be part of
creative and coordinating tasks as well.
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GYÖNGY Orsolya

GEIGER Bianka

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
orsolya.gyongy@gmail.com

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
geigerbia@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
SCHMIDT Andrea

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Food design:
re-branding interdiszciplináris környezetben
Food design:
re-branding in interdisciplinary context

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
GERMAN Kinga

ELMÉLETTŐL A GYAKORLATIG:
ASZTAL KÖRBEJÁRVA

FROM THEORY TO PRACTICE:
ROUNDING OFF THE TABLE

Portfóliómban az elmúlt évek menedzseri útkeresését

In this portfolio, I present my years-long way of becoming

ÚTKERESÉS A KORTÁRS
KULTÚRAMENEDZSMENT
KÜLÖNBÖZŐ TERÜLETEIN

mutatom be. A design- és művészetelméleti BA diplomámtól

a manager. Following the first steps as a fresh design and

A portfóliómban szereplő szerteágazó projektek közös

endeavor to address a wider public than their usual

és az ételek melletti elköteleződéstől indulva, gyakorlati

art theory graduate committed to the world of food, I also

pontja azon törekvésük, hogy szélesebb közönséget

audience. This is the reason why my portfolio can contain

tapasztalatokat keresve kikacsintottam a divat világára is,

glanced into the fashion world in order to acquire practical

szólítsanak meg, mint a rájuk alapvetően fogékony réteg.

a contemporary art auction, a contemporary art exhibition

hogy szakmai munkám végül két irányba (foodés non-

experience. Hence my professional work has diverged into

Így megfér egymás mellett egy kortárs művészeti aukció,

of works by young French artists, and a grass-root

food) ágazzon tovább, immár a teória és a menedzsment

two directions (food and non-food) and combines now

egy kortárs képzőművészeti kiállítás pályakezdő, francia

contemporary art biennial as well.

ötvözésével, kis vállalkozásokat tanácsadóként segítve,

theory and management, helping small enterprises

művészek munkáiból és egy alulról szerveződő kortárs

Not to mention the new-wave urban yoga festival.

valamint saját projektek kifutási lehetőségével is.

as a consultant and managing my own projects.

művészeti biennálé.

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
COSOVAN Attila

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
KOPECZKY Róna

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Alulról szerveződő kortárs művészeti biennálék
mint krízishelyzetekre adott reakciók –
Az OFF-Biennále Budapest esettanulmánya
Grass-root contemporary art biennials as reactions to crises.
A case study of OFF-Biennale Budapest

PATH-FINDING IN CULTURAL MANAGEMENT
In my portfolio there are different projects from different
fields of culture. Their common point is that they all

Sőt, egy new-wave, városi jógafesztivál is.
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HORVÁTH Mária Georgina

KOCSIS Máté Tamás

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
lucgida@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
FEHÉR Borbála

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
mrkocsismate@gmail.com

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A szociálisan érzékeny design színterei Budapesten
The scenes of social design in Budapest

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
GERMAN Kinga

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
GERMAN Kinga
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
SZELES Nóra

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Az inkluzív designmenedzsment vizsgálata
a Tactilis projekt példáján
An examination of inclusive design management
by way of the Tactilis project

INTÉZETI PROJEKTEK –
MENEDZSERI OLDALRÓL

PATH-FINDING IN CULTURAL
MANAGEMENT

KREATIVITÁS A MENEDZSER
SZEMSZÖGÉBŐL

CREATIVITY FROM THE MANAGER’S
POINT OF VIEW

Fő projektem a MOME köré épül, hiszen a Manage [it]

My main project is built around MOME, since the past

A művészeti menedzsment különböző területein végzett

Besides the award-winning Tactilis project, another part of

Yourself rendezvénysorozatban, a Tervezőgrafika Tanszék

years I have been working on the event series Manage

tevékenységeim részeként a Magyar Formatervezési Díjat

my diverse assignments in art management is the Manage

menedzsereként és a MOMETYPO_1.0 szervezőjeként

[it] Yourself with close ties to the university, being also

elnyert Tactilis projekt mellett egyik ötletgazdája voltam

[it] Yourself series, an official event of MOME over the past

egyaránt az egyetemhez kötődve dolgoztam az elmúlt

a manager at the Graphic Design Department and an

a Manage [it] Yourself tematikus rendezvénysorozatnak,

four years, which I co-founded. My third internship was a

években. Bekapcsolódtam egy alulról szerveződő

organizer of MOMETYPO_1.0. I have joined a grass-roots

amely a MOME hivatalos eseménye négy éve. Harmadik

joint project with the Hungarian National Museum, which

diákprojektbe, majd az intézményen belüli projektek

student project, and through university projects, I have

gyakorlatom a Magyar Nemzeti Múzeummal közös,

explored facilities of participation. As an active performing

kapcsán megtapasztalhattam, milyen kihívásai és

experienced the opportunities and the hardships managers

a participáció lehetőségeit feltáró program volt. A

artist, the drummer of the band Wellhello, I also faced pop

lehetőségei vannak ennek a szektornak menedzserként.

face in this sector. Developing Manage [it] Yourself, the

zeneiparban előadóművészként már évek óta aktív vagyok,

music managerial tasks.

Az eseménysorozat felépítése, a pályázatírás összetettsége

complexity of tender writing, and launching a course, all

és a képzés során a Wellhello dobosaként könnyűzenei

és a tanfolyamindítás megvalósítása járult hozzá

contributed to the development of my managerial skills.

menedzsment jellegű feladatokban is részt vállaltam.

menedzseri készségeimhez.
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KOMPORDAY Dóra

KÖLTŐ Nóra

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
dora.komporday@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
LIPÓCZKI Ákos

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
kolto.nori@gmail.com

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A MOME Be STEAM! oktatási projektjének gyakorlati
megvalósítása és piacra vitelének lehetősége
MOME Be STEAM! educational project: practical
implementation and marketing opportunities

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
ÉBLI Gábor

ELMÉLET + GYAKORLAT = VALÓSÁG

THEORY + PRACTICE = REALITY

PROJEKTEK // LEARNING BY DOING

PROJECTS // LEARNING BY DOING

A mesterképzés első félévében csatlakoztam a MOME

In the first semester of the MA program, I joined the team

Az egyetemen nagy hangsúlyt fektettem a

When collaborating with designer students at the university,

Digital Craft Lab csapatához. A Be STEAM! projekt

of the MOME Digital Craft Lab. I have been working as the

cselekvésközpontú tanulásra a tervező szakos hallgatókkal

I have been focusing on activity-based education. In this

projektmenedzsereként és pedagógiai szakértőjeként

project manager and pedagogical expert of the Be STEAM!

való együttműködés során. Portfóliómban bemutatom,

portfolio, I present my professional practices and acquired

dolgozom azóta is. A „maker” világ magával ragadott, így

ever since. The “maker” world captivated me. Therefore,

mely gyakorlatokon, megszerzett kompetenciákon keresztül

skills, leading to cooperation with a MOME fashion

szakmai gyakornokként elkezdtem dolgozni a FabLab

I also started to work as a trainee at FabLab Budapest

jutottam el egy MOME-s divattervezővel a közös munkáig

designer. At first, I focused on contacting designers through

Budapestnél, valamint a Makerspace.hu Digitális Közösségi

and at Makerspace.hu Digital Community Creator, where

az üzleti terv írásától a stratégia kialakításáig. Elsőként

organizing Manage [it] Yourself events, then I reported

Alkotóműhelynél. Ez utóbbinak egy éve már teljes idejű

I have now been employed full-time for a year. As a

a tervezőkkel való kapcsolatteremtésre fókuszáltam

about the Hungarian designer scene as a journalist.

munkatársa vagyok. Munkám mellett szabadúszóként olyan

freelancer, I also participate in competitions and projects

a Manage [it] Yourself események szervezésében, majd

This was followed by the collaboration with designer

pályázatokban, projektekben veszek részt, ahol újonnan

where I can further develop and utilize my newly-acquired

újságíróként a hazai kreatív szcénáról közvetítettem.

students at the Cloudfactory summer university,

elsajátított kompetenciáimat és ismereteimet tudom

competencies and knowledge.

Ezt követte a tervező szakos hallgatókkal való

and taking part in organizing events of the MOME+

együttműködés a Cloudfactory nyári egyetemen és

mentorship programme.

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BEDE-FAZEKAS Máté

fejleszteni és kamatoztatni.

SZAKDOLGOZAT/THESIS
DÜSK // Márkaépítési stratégia egy induló divatvállalkozásban
DÜSK // Brand strategy for a new fashion business

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
LUGOSI Nóra

a vállalkozásmentorációs programok szervezése
a MOME+ programban.
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LANTOS Csenge

LIPUSZ Lilla

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
csengelantos.m@gmail.com

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
lipusz.lilla@gmail.com

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A műtárgybérlés piaci relevanciája és fejlesztési lehetőségei
Magyarországon egy műtárgyügynökség szemszögéből
Market relevance and development opportunities of art leasing
in Hungary from the aspect of an art agency

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
ÉBLI Gábor

LAUNCHING A BUSINESS – ROLES OF THE
MANAGER

MŰVÉSZET MINT ÜZLET –UTAM EGY
KORTÁRS KERESKEDELMI GALÉRIÁIG

ART AS BUSINESS. HOW I FOUND MY PLACE
IN THE FIELD OF CONTEMPORARY ART

kezdő vállalkozások üzletfejlesztési stratégiájának

In three out of the four internships, I participated in the

Szakmai gyakorlataim során olyan művészeti projektekben

During my internships, I participated in art projects through

kidolgozásában vettem részt, amelyek érintették

elaboration of development strategies for new businesses,

vettem részt, amelyeken keresztül megismertem a magyar

which I have familiarised myself with the institutional

a design, a divat és a képzőművészet világát. A Binpile

in the world of design, fashion, and fine arts. Through my

kortárs képzőművészeti intézményrendszer működését, és

system of Hungarian contemporary fine art and with

designbútorcsalád, a NOEN divatmárka és a Pick The Pic

experiences at the Binpile design furniture family, the

rálátást szereztem a budapesti galériás színtérre. Portfólióm

the gallery scene of Budapest. My portfolio revolves around

Műtárgyügynökség által lehetőségem nyílt megismerni

NOEN fashion brand, and the Pick The Pic Art Agency,

középpontjában az az útkeresés és szemléletváltás áll,

a certain path finding and attitude shift that I experienced

ezen kezdő vállalkozások gyerekbetegségeit, általános

I had the opportunity to learn about the teething problems

amelyet a nonprofit művészeti projektek (galériás fesztivál,

when, after being involved with non-profit projects (a gallery

problémáit. E tapasztalatok megtanítottak arra, hogy

and the general challenges of these new businesses.

kortárs művészeti kiállítások) asszisztensi pozícióiból

festival and contemporary art exhibitions) as assistant,

menedzserként milyen attitűdöt kell képviselnem

These experiences have taught me the proper professional

egy kortárs kereskedelmi galériába való átkerülés során

I started to work at a for-profit contemporary gallery.

a munkám során.

attitude of a manager.

éltem át. Megtaláltam a helyem egy olyan művészeti

I have found my place where I can apply management

környezetben, ahol érvényesíthetem üzleti szemléletemet

and business principles in the field of contemporary art.

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
SZELES Nóra
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
RADVÁNY Éva

A KEZDŐ VÁLLALKOZÁS ÉS A MENEDZSER
Szakmai gyakorlataim alatt négyből három alkalommal

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ÁCS Zoltán

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Az Y generáció fogyasztói magatartásának hatása
a magyarországi kortárs műtárgypiacra
The effect of Millennial (Generation Y) consumer behaviour
on the Hungarian contemporary art market

és menedzseri megközelítésemet.
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NAGY Kamilla

NAGY Sára Vilma

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
kamilla298@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
SZELES Nóra

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
nagysv@gmail.com

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Retail a digitalizáció korában. A digitalizáció hatásai a hagyományos
divatipari értékesítési csatornák átalakulására Magyarországon
Retail in the age of digitisation. The effect of digitisation on the
traditional distribution channels of the fashion industry in Hungary

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
FERKAI András

RENDSZER ÉS KREATIVITÁS –
PROJEKTMENEDZSMENT TAPASZTALATOM
A DIVATIPARBAN

SYSTEM AND CREATIVITY –
MY PROJECT MANAGEMENT EXPERIENCE
IN THE FASHION INDUSTRY

KORTÁRS UTAKON

CONTEMPORARY ROUTES

Szakmai tevékenységem fókuszában jelenleg a designbeton

The main focus of my current professional activity is the

burkolatok menedzsmentje és kommunikációja áll, s ebben

management and communication of concrete tile design,

Az elmúlt két év során olyan munkakörökben dolgoztam a

Over the past two years, I have been working in the

sokat tudok meríteni a látszólag távoli területeken,

during which I utilise a lot of what I have experienced

divatiparon belül, amelyeket a kreativitás szabadsága és a

fashion industry in positions characterised by the freedom

a kortárs művészet és a szociális design közegében szerzett

working in the seemingly far fields of contemporary art

rendszerszintű gondolkodás fontossága egyaránt jellemez.

of creativity and the importance of systematic thinking.

tapasztalataimból. A különböző szemléletmódok, melyek

and social design. The different approaches that I learned

A Mercedes-Benz Fashion Week Central Europe

As a team member of Mercedes-Benz Fashion Week

az acb Galériában, a MOME Ecolabban és a The Bazin

to take while working at acb Gallery, MOME Ecolab,

munkatársaként nemcsak a magyar divatipar működését és

Central Europe, I not just learned about the Hungarian

Projectnél végzett szakmai gyakorlataim során kialakultak,

and The Bazin Project, provide guidance in understanding

viszonyrendszerét ismerhettem meg, hanem egy regionális

fashion industry and its relations, but but also the phases,

segítenek megérteni egy design vagy művészet területén

a given design- or art-related problem and help me proceed

méretű rendezvény lebonyolításának fázisait, összetettségét

the complexity, and the difficulty of running an event

felmerülő adott probléma különböző aspektusait, és

towards the solution.

és ennek nehézségeit is. Ezzel párhuzamosan PR-

reaching out to the whole region. At the same time, as a PR

orientálnak a megoldás felé vezető úton.

asszisztensként sajtóesemények szervezésében is részt

assistant, I managed press events, this way experiencing

vettem, ügynökségi oldalról megtapasztalva a digitális

the digital marketing challanges on the agency side.

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ÁCS Zoltán

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Stratégia egy Bauhaus által inspirált betonburkolat létrehozására
Strategy for the development of a Bauhaus-inspired concrete tile design

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
GERMAN Kinga

marketing kihívásait.
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SÜTÖRI Laura

SALÁNKI Emese

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
sutori.laura@gmail.com

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
salanki.mess@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
SZELES Nóra

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Magyar divatmárkák nemzetközi jelenlétének sikerkritériumai
Success criteria for the international expansion of Hungarian
fashion brands

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
SCHNEIDER Ákos

MENEDZSERI ÚTKERESÉSEM
AZ ÖNREFLEXIÓ TÜKRÉBEN

MY MANAGERIAL JOURNEY
IN THE MIRROR OF SELF-REFLECTION

KÉPZŐMŰVÉSZETTŐL AZ ÉPÍTÉSZETIG

FROM FINE ARTS TO ARCHITECTURE

Egyszerre szörnyű teher és felemelő érzés, ha az ember

It is at the same time a great burden and an amazing feeling

Szakmai gyakorlataim legfontosabb tanulsága az önreflexió

The most important lesson of my internships is the need

napról napra szerelembe tud esni a vizuális művészet

when one can fall in love with a branch of visual art every

szükségessége. Az útkeresés során időről időre meg kell

for self-reflection. During my search for new perspectives,

valamelyik ágával. Szakmai portfólióm a képzőművészeti

single day. My professional portfolio ranges from the fine

állni és megvizsgálni, honnan indultam és milyen értékekkel

I must stop from time to time to see where I came from and

szférától az építészetig húzódik, legnagyobb értéke a

art scene to architecture, and its biggest significance lies

haladok tovább. Szakmai portfólióm középpontjában

what values I go on with. My progress on the steps of the

területek közötti átjárhatóságban rejlik. Fő irányvonalát

in its interoperability. Its main aspects are communication,

a magyar divatipar lépcsőin megtett utazásom áll. Legfőbb

Hungarian fashion industry is at the center of this portfolio.

a kommunikáció, a marketing és a projektmenedzsment

marketing, and project management. At the moment of

kihívásom a menedzseri kulcskompetenciák azonosítása,

My main challenge was identifying, developing, and

képezi. A diploma pillanatában az építészetbe voltam

completing my MA, I was deeply in love with architecture,

fejlesztése és bővítése volt. Portfólióm bemutatásában

expanding managerial key competences. I look for answers

szerelmes, így ez adta szakdolgozatom és fő szakmai

which determined my choice of thesis topic and the main

a következő kérdésekre keresem a választ: hogyan működik

to the following questions; how can the creative side

gyakorlatom alapját.

project of my portfolio.

együtt alkotó és menedzser, s hogyan fordítható le

and the manager cooperate and how can applied art be

az alkalmazott művészet üzleti nyelvre.

translated to business language.

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ÁCS Zoltán
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SZAKDOLGOZAT/THESIS
Az épiteszforum.hu újrapozicionálása
The re-positioning of epiteszforum.hu

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
OSVÁRT Judit
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SZABÓ Hanna Rita

SZEGŐ Hanna

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
szabohannarita@gmail.com

DESIGN- ÉS MŰVÉSZETMENEDZSMENT | ART AND DESIGN MANAGEMENT
szegoh1@gmail.com

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Nőideál(ok) és kortárs divat – Szerepmodellek magyar tervezők
márkakommunikációjában
Ideal women and contemporary fashion. Role examples in Hungarian
designer brand communication

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
GERMAN Kinga

EDUKATÍV SZEREPVÁLLALÁS

EDUCATIVE MISSION

A portfólióban bemutatott szakmai gyakorlatokat

The common aspect of my internships from the past two

MŰVÉSZET A KÖZÖSSÉGBEN,
A KÖZTÉREN – KÖZÖSSÉGI MŰVÉSZET

ART IN THE COMMUNITY,
IN PUBLIC SPACE – COMMUNITY ART

összekötő vezérfonal a választott szervezetek edukatív

years was the institutions’ engagement with educational

A kortárs művészet teoretikus és gyakorlati határterületei

I focus on the theoretical and practical boundaries of

szerepvállalása. A több területet lefedő szervezetek

objectives. I have been working in diverse fields of culture,

kerültek portfólióm fókuszába. Hogyan fogadja be

contemporary art. How does the metropolitan environment

mindegyikének kiemelt céljai közt szerepel egy többé-

and all the organisations had the mutual goal to inform

a nagyvárosi környezet a kortárs művészetet; és milyen

adopt contemporary art; by what strategies does

kevésbé behatárolható közönség informálása és bevonása

and involve a more-or-less defined public in certain

stratégiák mentén kommunikál a kortárs művészet

contemporary art communicate with metropolitan

bizonyos kérdésekbe. A szakmai gyakorlatok során

matters. Through my internships, I gained insight into how

a nagyvárosi közönséggel, milyen művészetmenedzsment

audiences, with what art management practices can this

bepillantást nyerhettem abba, hogy az ilyen jellegű

non-profit and for-profit organisations approach these

gyakorlatokkal lehet támogatni a folyamatot? Hogyan válik

process be supported? How does street art, urban art, light

szerepvállalást milyen szempontból közelítik meg a

engagements and into the challenges these practices entail

kommunikációs eszközzé a street art, az urban art,

painting, or just an exhibition of technological innovations,

különböző nonprofit és for-profit intézmények, és ez milyen

from the perspective of management and communication.

a fényfestés, egy technológiai innovációkat bevonó tárlat?

become a communication tool? What are the levels

Milyen szintjei vannak az érintettségnek, hogyan lehet akár

of involvement, and how can this involvement

az online újságírás eszközeivel támogatni ezt a bevonódást?

be supported by tools of online journalism?

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
ANTALÓCZY Tímea
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
KAPITÁNY Ágnes

kihívásokkal jár a menedzsment és a kommunikáció terén.
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SZAKDOLGOZAT/THESIS
Az urban art mint a civil szféra
és a gazdasági szereplők közös platformja
Urban art as a common platform for civil society and business
actors
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ALTORJAY Johanna Réka

PAP Szilvia

DESIGN- ÉS VIZUÁLISMŰVÉSZET-TANÁR | ART AND DESIGN TEACHER
altorjayjohanna@gmail.com

DESIGNMENEDZSMENT | DESIGN MANAGEMENT (osztatlan képzés | undivided degree studies)
szipap@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
ÉBLI Gábor

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A szociális design kapcsolódási lehetőségei a többségi társadalommal
a mai Magyarországon
Social design’s opportunities for engagement with the majority society
in today’s Hungary

A SZOCIÁLIS DESIGN KAPCSOLÓDÁSI
SOCIAL DESIGN’S OPPORTUNITIES
LEHETŐSÉGEI A TÖBBSÉGI TÁRSADALOMMAL FOR ENGAGEMENT WITH THE MAJORITY
A MAI MAGYARORSZÁGON
SOCIETY IN TODAY’S HUNGARY

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÉNYEI Judit

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
LIPTÁK Ildikó

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Drámapedagógia a vizuális nevelésben
Drama Pedagogy in the Visual Education

DRÁMAPEDAGÓGIA A VIZUÁLIS
NEVELÉSBEN

DRAMA PEDAGOGY IN THE VISUAL
EDUCATION

Szakdolgozatomban a drámapedagógia lehetőségeit

In my thesis, I am trying to build the opportunities of

A szociális design úgy folytat integrációs tevékenységet,

Social design exerts its cohesive effects by way of informing

próbálom beépíteni a vizuális kultúra nevű tantárgy

drama pedagogy into the frame of visual culture lessons.

hogy szereplői a társadalom tagjait informálják, szemléletet

diverse layers of society, shaping their attitudes, raising

kereteibe. A gyakorló tanításaimban alkalmazott dráma

I evaluated the results of applied drama as a method

formálnak, érzékenyítenek. Azokat a hazai szereplőket

their awareness. I examine those actors in Hungary whose

mint módszer eredményeit értékelem, és megvizsgálom,

used in my teaching practice, and I examined its effects

vizsgálom, ahol tárgytervezőkkel szorosan együttműködve

activities comprise the close co-operation of designers and

hogy milyen hatásai vannak a tantárgy oktatási

in the teaching process. I hope the results will confirm my

történik a sérült és/vagy hátrányos helyzetű emberekkel

people with disabilities and/or disadvantages. My thesis

metódusában. Reményeim szerint a kapott eredmények

statement that drama is able to add to the visual creation

közös tevékenység. Szakdolgozatomban elemzem e

analyses the communication of these organisations, as well

alátámasztják állításomat, miszerint a dráma képes

process, and also that it can make the visual culture

szervezetek kommunikációját, a kapcsolódás jellegét

as the characteristics, means, options, and efficiency of

hozzátenni a vizuális alkotási folyamatokhoz, és közösségi

education more permanent at the community level, all this

a többségi társadalommal, ennek eszközeit, lehetőségeit

their relation to majority society.

szinten maradandóbbá is teszi a vizuális kultúra tanítását,

way to accommodate the specified frames of the teaching

mindezt úgy, hogy alkalmazkodik a megszabott

and learning procedure.

és hatékonyságát.

tanítási-tanulási keretekhez.
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BÁN András

BALOGH Imola
DESIGN- ÉS VIZUÁLISMŰVÉSZET-TANÁR | ART AND DESIGN TEACHER
balimola@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÉNYEI Judit
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
MÉSZÁROS Zsuzsanna

A VIZUÁLIS NEVELÉS KÖZÉPISKOLAI
LEHETŐSÉGEI

DESIGN- ÉS VIZUÁLISMŰVÉSZET-TANÁR | ART AND DESIGN TEACHER
bandisoma@gmail.com

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A vizuális nevelés középiskolai lehetőségei
Possibilities in Visual Education

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÉNYEI Judit

POSSIBILITIES IN VISUAL EDUCATION

MÉDIATUDATOSSÁGRA NEVELÉS
A DIGITÁLIS PEDAGÓGIA ESZKÖZEIVEL

THE EDUCATION OF MEDIA LITERACY WITH
THE TOOLS OF DIGITAL PEDAGOGY

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BÉNYEI Judit

Although in Hungarian high schools the subject of visual

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Médiatudatosságra nevelés a digitális pedagógia eszközeivel
The Education of Media Literacy with the Tools of Digital Pedagogy

A középiskolai vizuális kultúra tantárgy alábecsült helyzete

culture is not highly appreciated, it provides relatively big

Szakdolgozatomban azt vizsgálom, hogy mely módon,

In my thesis, I am looking for tools to achieve efficiency in

szabadságot és lehetőséget kínál. A dolgozat a tantárgy

freedom and exciting potentials. In my thesis, I am looking

milyen eszközökkel érhetjük el a digitális fordulatokra

digital revolutions through visual education. What changes

tanításának alternatív lehetőségeit keresi egy saját

for various opportunities in teaching this subject as well

való reagálás hatékonyságát a vizuális nevelésben. Milyen

are in progress in the information society? What do we

stratégia kialakításához. A három felvázolt lehetőség

as a personal teaching method. The first one of the three

változások zajlanak a mai információs társadalomban? Mi

mean in the notion of digital pedagogy? How could we make

elsőként a vizuális kultúra interdiszciplináris jellegét

alternatives shows the interdisciplinary nature of visual

az a digitális pedagógia? Hogyan lehet a digitális pedagógia

it more experiential? Why is the education of media literacy

emeli ki; másodszor a tervezői gondolkodásmód

culture. The second one also highlights the importance

élményszerű? Miért fontos a médiatudatosságra való

important today? How could we reconsider the curricula

szükségét fogalmazza meg, mely a közoktatás elhanyagolt

of design thinking, even though it is not often taught in

nevelés a mai korban? Hogyan lehet átgondolni a mozgókép

for media and visual culture and how could it work in virtual

gondolkodásmódja, ugyanakkor a vizuális kultúra sajátja;

high schools. The third point discusses the problems of

és a vizuális kultúra kerettantervét, hogy a virtuális

situations? At the end of my thesis, I present some

harmadszor a középiskolai órák megkerülhetetlen

motivating students. The theoretical points are illustrated

helyzetekben is képesek legyenek segítséget nyújtani?

of my lesson plans related to these questions.

témájára, a diákok motivációjára keres választ. Az elméleti

with practical examples.

Dolgozatom végén bemutatok néhány saját fejlesztésű

felvetésekre a tanítási gyakorlat reflektál.
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BARNAFÖLDI Anna Veronika

DEZSŐ Ilona

DESIGN- ÉS VIZUÁLISMŰVÉSZET-TANÁR | ART AND DESIGN TEACHER
barnafoldi.anna@gmail.com

DESIGN- ÉS VIZUÁLISMŰVÉSZET-TANÁR | ART AND DESIGN TEACHER
zulejka24@hotmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÉNYEI Judit
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
MÉSZÁROS Zsuzsanna
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Aktív tanulási folyamatok elősegítése – A 3D nyomtatás lehetőségei
a közoktatásban
Facilitation of Active Learning Methods – 3D Printing Opportunities
in Education

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÉNYEI Judit
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BÉNYEI Judit

SZAKDOLGOZAT/THESIS
TED-ED online edukációs projekt alkalmazása
a tükrözött osztályterem tanulásszervezésében
Applying TED-ED Online Educational Project
for Flipped Classroom Learning

TED-ED ONLINE EDUKÁCIÓS
PROJEKT ALKALMAZÁSA A TÜKRÖZÖTT
OSZTÁLYTEREM TANULÁSSZERVEZÉSÉBEN

APPLYING TED-ED ONLINE
EDUCATIONAL PROJECT FOR
FLIPPED CLASSROOM LEARNING

AKTÍV TANULÁSI FOLYAMATOK
ELŐSEGÍTÉSE – A 3D NYOMTATÁS
LEHETŐSÉGEI A KÖZOKTATÁSBAN

FACILITATION OF ACTIVE LEARNING
METHODS – 3D PRINTING OPPORTUNITIES
IN EDUCATION

Az aktív tanulást segítő új és innovatív módszertanok

Recent methodological innovations that attempt to

A kortárs pedagógiai szemléletek az aktív tanulási-tanítási

The contemporary pedagogical approaches emphasize

elengedhetetlen tárházává váltak digitális eszközeink

find more suitable teaching and learning solutions are

folyamatok fontosságát hangsúlyozzák, ahol

the importance of active teaching and learning processes;

és az online elérhető, tudást közvetítő tartalmak.

commonly based on active student behavior, providing

a gyermek passzív befogadó helyett aktív résztvevője

the child is an active participant in the transfer of

Ezen módszertanok közül az iskolai és az iskolán kívüli

a diverse way for learning. Our digital assets, the online,

a tudásátadásnak. Korunk technológiai fejlődése is

knowledge, rather than a passive one. The technological

tanulást összekapcsoló helyzetre reflektálva vizsgálom

Internet-accessible contents have become essential

hatással van az oktatási rendszer átalakulására. A digitális

development of our age has an impact on the transformation

a tükrözött osztálytermi modell mint tanulásszervezési

tools in new and innovative methodologies. My thesis

pedagógia reflektál a társadalmi elvárásokra, a digitális

of the education system. The digital pedagogy reflects on

stratégia lehetőségeit és korlátait. Ehhez kapcsolódóan

reflects on the opportunities and limitations of the flipped

kompetenciák fejlesztésén túl a komplex, problémamegoldó

social expectations, and besides the development of digital

részletesen kutatom a módszer tartalmi forrásaként

classroom model as a learning strategy, focusing on the

gondolkodás kialakítását helyezi előtérbe. Dolgozatom

competences it focuses on the development of problem-

elérhető TED-ED kvázi tananyagait, felhasználhatóságuk

digital information materials available as content sources

feltárja a 3D nyomtatás közoktatásban megjelenő szerepét

solving thinking. My thesis reveals the role and potential of

és módszertani kihívásaik szempontjából. Végül a

of the method, the quasi-learning resources and the

és lehetőségeit, illetve hogy hogyan segítheti az aktív

3D printing in education and the ways it can help the use of

tapasztalatokat saját pedagógiai munkámra is alkalmazom.

utilization of TED-ED materials.

tanulási módszerek alkalmazását az oktatás során.

active learning methods in the classrooms.

92

ELMÉLETI INTÉZET

INSTITUTE FOR THEORETICAL STUDIES

93

GÁL Nóra

FEKETE Ferenc

DESIGN- ÉS VIZUÁLISMŰVÉSZET-TANÁR | ART AND DESIGN TEACHER
gal.nora.tx@gmail.com

DESIGN- ÉS VIZUÁLISMŰVÉSZET-TANÁR | ART AND DESIGN TEACHER
ferencfekete.eu@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÉNYEI Judit
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
PALLAG Andrea

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÉNYEI Judit

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Térszemlélet a közoktatásban
Towards a Space-focused General Education

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
HORTOVÁNYI Judit

ISKOLAKEZDÉST KÖVETŐ
HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ MŰVÉSZETTEL
NEVELÉSSEL

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Iskolakezdést követő hátránykompenzáció művészettel neveléssel
After Schooling handicapcompensation with art and education Presented throught the example of the
Real Pearl Foundation’s Basic Level Art School

TÉRSZEMLÉLET A KÖZOKTATÁSBAN

TOWARDS A SPACE-FOCUSED GENERAL
EDUCATION

AFTER SCHOOLING HANDICAPCOMPENSATION WITH
ART AND EDUCATION - PRESENTED
THROUGHT THE EXAMPLE OF THE REAL
PEARL FOUNDATION’S BASIC LEVEL ART
SCHOOL

A középiskolai vizuális kultúra tantárgy alábecsült helyzete

Although in Hungarian high schools the subject of visual

szabadságot és lehetőséget kínál. A dolgozat a tantárgy

culture is not highly appreciated, it provides relatively big

Szakdolgozatomban körbejárom a beiskolázás témakörét,

tanításának alternatív lehetőségeit keresi egy saját

freedom and exciting potentials. In my thesis, I am looking

érintve az eltolódó iskolakezdést, a rugalmas beiskolázás

stratégia kialakításához. A három felvázolt lehetőség

for various opportunities in teaching this subject as well

következményeit, akár csak a kategorizáció jelenségét.

elsőként a vizuális kultúra interdiszciplináris jellegét

as a personal teaching method. The first one of the three

Jövendőbeli design – és vizuálisművészet tanárként

In my thesis I am going to expound the field schooling,

emeli ki; másodszor a tervezői gondolkodásmód

alternatives shows the interdisciplinary nature of visual

az a kérdés foglalkoztat, hogy kiemelten a művészettel

concerning the consequences of postponed or flexible

szükségét fogalmazza meg, mely a közoktatás elhanyagolt

culture. The second one also highlights the importance

neveléssel milyen lehetőségek állnak rendelkezésre

initiation of education, including the phenomenon of

gondolkodásmódja, ugyanakkor a vizuális kultúra sajátja;

of design thinking, even though it is not often taught in

hátránykompenzálásra és fejlesztésre. Lehetséges

institutional labeling. As a candidate teacher of design

harmadszor a középiskolai órák megkerülhetetlen

high schools. The third point discusses the problems of

válaszul bemutatom a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú

-and visual arts, my focal point is to discover the potential

témájára, a diákok motivációjára keres választ. Az elméleti

motivating students. The theoretical points are illustrated

Művészeti Iskola programját és L. Ritók Nóra módszertanát,

in artistic educational alternatives in the field of

felvetésekre a tanítási gyakorlat reflektál.

with practical examples.

aki csapatával, évek alatt többek közt a fenti jelenségekre

developmental pedagogy. I am going to introduce

is képes volt megoldást találni intézményükben.

the program of the Igazgyöngy Elementary Art School of
Berettyóújfalu, as a feasible answer, and the methodology
of Nóra L. Ritók who, helped by her team, was able to find
viable solutions to the aforementioned phenomenona.
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GSPANN Zsuzsa

MAROZSÁN Fanni

DESIGN- ÉS VIZUÁLISMŰVÉSZET-TANÁR | ART AND DESIGN TEACHER
gspannzsuzsi@gmail.com

DESIGN- ÉS VIZUÁLISMŰVÉSZET-TANÁR | ART AND DESIGN TEACHER
marozsanfanni@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÉNYEI Judit
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BÉNYEI Judit
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Applikációk az oktatásban
Applikációk az oktatásban

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÉNYEI Judit
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ILLÉS Anikó

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Az ötfokú értékelési rendszer problematikája az oktatásban
és a vizuális nevelés területén alkalmazott önértékelő ábrák
módszerének vizsgálata
The Problems with the 5-point Grading System in Education
and the Examination of the “Visual Rubrics” Method Applied
in Visual Education

AZ ÖTFOKÚ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER
PROBLEMATIKÁJA AZ OKTATÁSBAN
ÉS A VIZUÁLIS NEVELÉS TERÜLETÉN
ALKALMAZOTT ÖNÉRTÉKELŐ ÁBRÁK
MÓDSZERÉNEK VIZSGÁLATA

THE PROBLEMS WITH THE 5-POINT
GRADING SYSTEM IN EDUCATION AND
THE EXAMINATION OF THE “VISUAL
RUBRICS” METHOD APPLIED
IN VISUAL EDUCATION

APPLIKÁCIÓK AZ OKTATÁSBAN

APPLICATIONS IN EDUCATION

Szakdolgozatom fő témája a digitalizált világ és az oktatás

The focus of my thesis is on examining the relationship

kapcsolatának vizsgálata, valamint egy új pedagógiai

between the digitalized world and education, investigating

szemlélet, a digitális pedagógia elemzése. Az információ,

a new pedagogical approach: digital pedagogy. Information,

Teljesítményorientált világban élünk, ami az oktatás

The result-oriented world we live in has an effect on

a változás, a felfedezés és a gyorsaság a jelenkori

change, discovery and speed are the key concepts

területére is kihat. Az osztályzat szerepe gyakran

education. The role of the school grading system is often

társadalom kulcsszavai. A játékosításon és élményen

of contemporary society. Digital learning based on

túlértékelődik, és problémaként jelenhet meg, hogy

overestimated and could appear as a problem, since the

alapuló digitális tanulásé a jövő, amivel foglalkozni kell:

gamification and experience is the future that needs

a diákok célkitűzése kizárólag az érdemjegy elérésére

students’ goals might be limited to achieving the highest

felismerni, megtanulni, alkalmazni pedagógusként.

to be addressed, recognized, applied by teachers, in order

korlátozódik. A hazánkban alkalmazott ötfokú osztályzási

grade. Based on a historical review of the Hungarian

Azért, hogy a Y, Z és alfa generáció ne unatkozzon, és

to engage the Y, Z and alpha generations, and to make

rendszer történeti áttekintésével arra keresem a választ,

5-point grading system, I am looking for answers regarding

partnernek érezze magát a tanulásban. Azt gondolom,

them feel like partners in learning. I think it is the duty of

hogy alkalmazása mennyire tekinthető hatékonynak

its efficiency in the field of visual education.

hogy pedagógusként ez kötelesség.

teachers.

a vizuális nevelés területén. Kiemelt példákon keresztül
mutatom be a tanulói önértékelés fontosságát célzó
pedagógiai szemléletet, egy kísérleti vizuális önértékelő
rendszer segítségével.
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TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÉNYEI Judit
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
FÁBIÁN Noémi

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A sketchbook alkalmazása a vizuális oktatásban
Applying Sketchbooks in Visual Education – The Sketchbook as
an Aid for Visual Thinking and its Pedagogical Methodology

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÉNYEI Judit

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A vizuális művészeti felsőoktatás sajátosságai
Specialties of Visual Art in Higher Education

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
PALLAG Andrea

A VIZUÁLIS MŰVÉSZETI
FELSŐOKTATÁS SAJÁTOSSÁGAI

SPECIALTIES OF VISUAL ART IN HIGHER
EDUCATION

Napjainkban népszerűek a vizuális impulzusok, ötletek

APPLYING SKETCHBOOKS IN VISUAL
EDUCATION – THE SKETCHBOOK AS
AN AID FOR VISUAL THINKING AND ITS
PEDAGOGICAL METHODOLOGY

Szakdolgozatom az alkalmazott vizuális művészeti

In my thesis, I am identifying and analyzing the specialties

és gondolatok rögzítésére alkalmas manuális

Manual aids and digital applications that are suitable for

felsőoktatás sajátosságait kívánja azonosítani, és

of applied visual art in higher education. My assumption is

segédeszközök és digitális alkalmazások. Dolgozatomban

recording visual impulses, ideas and thoughts are very

specifikumait értelmezni. Feltevésem szerint a vizuális

that the building blocks of visual art define how it may be

az ilyen vizuális tartalmak gyűjtésére alkalmas

popular these days. In my thesis, I conducted research

alkotóművészet olyan elemekből építkezik, amelyek

taught. The main focus of my thesis is on the possible ways

sketchbookot tanulmányozom és mutatom be különböző

on the sketchbook that is suitable for collecting such

determinálják oktathatóságának szemléletét és

to apply the project method, which can be identified in the

típusait. Pedagógiai szempontból vizsgálom a sketchbook

visual contents, and presented its various types. I took

módszereit. A dolgozat szűkebb tárgyát a projektmódszer

higher education of art. In the process of project-based

alkalmazási lehetőségeit az oktatásban, keresem azokat a

a look at the ways of applying sketchbooks in education

alkalmazásának lehetőségei képezik. A módszer

learning, students take an active part in the knowledge

pedagógiai fejlesztési célokat, melyek eléréséhez hatékony

from a pedagogical point of view, and I searched for the

azonosítható a művészeti felsőoktatásban. A folyamat

creating process, and they can use their problem-solving

segítséget nyújthat, és azokat az oktatási stratégiákat

pedagogical goals that it could efficiently help achieve

során a hallgató aktív részese az alkotói tudás

and cooperative skills.

és módszereket, melyek folyamataiba jól integrálható.

as well as the processes of educational strategies and

megkonstruálásának, képes alkalmazni problémamegoldó

methods into which it could well be integrated.

és kooperatív képességeit.

A SKETCHBOOK ALKALMAZÁSA A
VIZUÁLIS OKTATÁSBAN
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AZ ÖNISMERET KOMPETENCIA
TERÜLETÉNEK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI
A KÖZNEVELÉSBEN, A VIZUÁLIS KULTÚRA
TANTÁRGY KERETEIN BELÜL, A JÓLLÉT
TRANSZCENDENTÁLIS
MEGKÖZELÍTÉSÉNEK ASPEKTUSÁBÓL

DESIGN- ÉS VIZUÁLISMŰVÉSZET-TANÁR | ART AND DESIGN TEACHER
sztancs.agi.tx@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÉNYEI Judit

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÉNYEI Judit

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ILLÉS Anikó

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ILLÉS Anikó

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Az önismeret kompetenciaterületének fejlesztési lehetőségei a
köznevelésben, a vizuális kultúra tantárgy keretein belül, a jóllét
transzcendentális megközelítésének aspektusából
Developmental possibilities of the competence of self-awareness in the public education, within the frames of visual culture
lessons, from the aspect of the transcendental approach to
well-being

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Szorongás oldása vizuális órák keretein belül
Anxiety Relief in Class

APPLYING SKETCHBOOKS IN VISUAL
EDUCATION – THE SKETCHBOOK AS
AN AID FOR VISUAL THINKING AND ITS
PEDAGOGICAL METHODOLOGY

SZORONGÁS OLDÁSA VIZUÁLIS ÓRÁK
KERETEIN BELÜL

ANXIETY RELIEF IN CLASS

A kutatásom célja az iskolai szorongással kapcsolatos

The aim of my research was to find the causes and

kiváltó okok és megoldások feltárása. Az olvasmányaim

solutions to anxiety at school. During my research, I found

során rátaláltam a gamification módszerére, amely

the method of gamification, which may be a solution to this

megoldásként szolgálhat erre a problémára. A gamification

problem. The essence of gamification is making teaching

Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy mit

In my thesis, I am trying to determine what teachers of

lényege, hogy a tanítást és a tanulást a játékokból

and learning more exciting with the principles of games,

tehet a vizuális nevelés tanára a vizuális nevelés tanórán

visual education can do to raise happier people in visual

vett elvekkel próbálja izgalmasabbá tenni. A módszer

getting students more motivated and curious.

– megfelelve a törvényes kereteknek, a körülményeknek

education classes, complying at the same time with the

révén a diákok sokkal motiváltabbak, elmélyültebbek

During the „heat of playing” they learn more efficiently

és személyes értékválasztásának – a saját hatáskörében

legal requirements, conditions and their personal morals.

és érdeklődőbbek lesznek. A „játék hevében” sokkal

and without anxiety.

azért, hogy boldogabb embereket neveljen. Gyakorlati

I am looking for practical solutions for the problems, and

hatékonyabban és szorongás nélkül sajátítják el

problémákra próbálok választ nyújtani, vázolom a vizuális

for methods of visual self-awareness, while revising the

a tananyagot.

önismereti módszereket, valamint áttekintem az ember

possibilities of human development from the viewpoint

fejlődési lehetőségeit a keleti filozófiák és a nyugati

of eastern philosophies as well as western psychology.

pszichológia szemszögéből. A vizuális nevelés a vizuális

Visual education can make people and the world happier by

kogníció fejlesztésével is tehet a boldogabb emberekért,

developing visual cognition.

egy boldogabb világért.
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TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÉNYEI Judit

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A vizuális jelek redukciója
Reduction of Visual Signs

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÉNYEI Judit

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ILLÉS Anikó

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
K. NAGY Emese

A VIZUÁLIS NEVELÉS LEHETŐSÉGEI
A KOMPLEX INSTRUKCIÓS PROGRAM
SEGÍTSÉGÉVEL

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A vizuális nevelés lehetőségei a Komplex Instrukciós Program
segítségével
Possibilities in Visual Education According to the Complex
Instruction Programme

POSSIBILITIES IN VISUAL EDUCATION
ACCORDING TO THE COMPLEX
INSTRUCTION PROGRAMME

A VIZUÁLIS JELEK REDUKCIÓJA

REDUCTION OF VISUAL SIGNS

Mindennap ingerek sokaságának vagyunk kitéve, de

Day after day, we face multiple stimuli, but somehow we

képesek vagyunk valamilyen módon ezekből kiválasztani

possess skills to be able to differentiate between them

a számunkra hasznosakat; és ha szeretnénk, még vizuális

and to choose the right ones and even to convert them

Szakdolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy

In my thesis, I am trying to find possible ways to strengthen

jelekké is tudjuk alakítani őket. A kérdés az, hogyan

into visual signs. The question is, how do we convert our

a vizualitással, a vizuális nevelés eszközeivel hogyan

the goals of the Complex Instruction Programme through

alakítjuk át környezetünket vizuális jelekké, és hogyan

environment into visual signs and how can a particular

erősíthető meg a Komplex Instrukciós Program célkitűzése,

visuality. The languauge of visuality may foster tolerance,

válik egy adott jelentés vizuális jellé. Szakdolgozatom az

meaning transform into a visual sign? My thesis is a

azaz a tudásban és szocializáltságban heterogén

acceptence and issues of status. It is important to teach

észlelés folyamatának feltárásával, a vizuális kommunikáció

theoretical approach to the exploration of perceptual

tanulócsoport sikeres nevelése, oktatása. A vizuális

students understand everyday visuality and select pieces of

működésével, az absztrahálás problémájával, a jelentések

processes, the action of visual communication,

nyelv használata segítheti az elfogadást, a megértést és

information that are presented visually, in order to increase

jellé redukálásával, átfordításával foglalkozik, elsősorban

the question of abstract, the reduction, convertion

a kialakult státuszproblémák kezelését. A hétköznapi

the number of people who think in a more complex way

elméleti szinten.

of signs into meanings.

vizualitás értelmezésének és szelektálásának oktatása

regardless of their social or economic background.

fontos tényező annak érdekében, hogy szociális és
gazdasági háttértől függetlenül komplexebben gondolkodni
tudó emberek kerüljenek ki az iskolából.
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ZÁMORI Zsófia
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TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BÉNYEI Judit
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
SINKÓ István
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Tehetséggondozás, avagy a Legendás Labirintus
Talent Management, or the Legendary Labyrinth

TEHETSÉGGONDOZÁS, AVAGY
A LEGENDÁS LABIRINTUS

TALENT MANAGEMENT, OR THE
LEGENDARY LABYRINTH

Dolgozatomban a tehetséges diákok fejlődésének formális

In my thesis, I reviewed the formal and informal possibilities

és nem formális keretek között működő támogatási

of the advancement of highly gifted students in today’s

lehetőségeit vettem számba a mai Magyarországon,

Hungary, focusing on the position of the visually talented.

kiemelten foglalkozva a vizuális területeken megmutatkozó

I inspected the nature of talent, the ways of identifying it

tehetségek helyzetével. Vizsgáltam a tehetség mibenlétét,

and the venues of talent management. For my research,

fajtáit, azonosítását, valamint a tehetséggondozás

I was looking for answers in the pedagogical programmes

színtereit. Kutatási kérdéseimre az alapfokú

and their implementations in practice in elementary art

művészetoktatásra vonatkozó előírásokban és annak

education.

gyakorlati megvalósulásában kerestem a választ.
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Építészeti Intézet

Architecture Institute

Az Építészeti Intézet diplomázó hallgatói a sport-

This semester, final-year students at the Institute

Építészeti Intézet | Institute of Architecture

mozgás-dinamika tematikával foglalkoztak ebben

of Architecture worked on the theme sports-movement-

Intézetigazgató | Head of Institute: KOVÁCS Csaba

a szemeszterben. Több közös feladat konceptuális

dynamics. Based on broad understandings of the subject,

feldolgozása után választották ki a tematika

they selected individual graduation work topics after

tág értelmezése mentén az egyéni diplomatémáikat.

conceptually processing several joint tasks. Some proposed

Többen elhanyagolt épületek újraértelmezésével, mások

reinterpretations for neglected buildings or suggested

városi foghíjak jövőbeli lehetőségeivel, sőt teljes városi

future opportunities for empty plots, even rethinking

Intézeti menedzser | Department Manager: SZERENCSÉS Rita
Oktatási titkár | Department Assistant: TORNYOS-VARGA Adrienn

tömbök újragondolásával, megint mások természeti

whole blocks; others worked on architectural structures

Tanszéki oktatók | Faculty members:

környezetbe ágyazott építményekkel foglalkoztak.

in natural environments.

BAZSÓ Ferenc | FARKASNÉ LIGETI Ágnes | GETTO Tamás

A lokációválasztás tekintetében nagy szabadságot kaptak

Students enjoyed a considerable freedom when finding

GÖDE András | JUHÁSZ Ákos | KOSARAS György

a diplomázók: a délkelet-ázsiai vulkáni hegyoldaltól

locations, be it a volcanic hillside in Southeastern Asia

KOVÁCS Csaba | MAGYARI Márton | MARIÁN Balázs

az eklektikus budapesti városszövetig terjed a spektrum.

or the eclectic urban web of Budapest. On a general

NAGY Tamás | POZSÁR Péter | SZLÁVICS László | VELŐSY András

Általánosan elmondható, hogy a tervek különböző

level, the designs reflect the students’ architectural

hangsúllyal, néha alkalmazkodva a meglévő épített

approaches and priinciples, which, despite being diverse—

Óraadók | Lecturers:

struktúrákhoz, máskor radikális új lehetőségek felvetésével,

adapting to existing architectural structures in some

BALÓ Dániel | BARCZA Gergely | BENE Tamás | BENSON Marcell

de szinte minden esetben lényeges társadalmi-közösségi

cases and introducing radical, new solutions in others—,

BORBÁS Péter | BOTZHEIM Bálint | BÖRZSEI Tamás

kérdéseket feszegetve mutatják meg alkotóik építészeti

always incorporate crucial questions relating to society

CSELOVSZKI Attila | CSOMAY Zsófia | CZAPEK Ádám

szemléletét, hitvallását.

or the community.

DEBRECZENI Péter | DOBÓ Krisztina I FÜLÖP Krisztina

A hallgatók diplomatervei idén talán a szokásosnál

This year, diploma works seem to search and explore

KÁKONYINÉ HORÁNYI Éva | KOVÁCS Szabolcs Gergő

is szélesebb skálán kutatják, keresik a jövő útjait.

the paths of the future on a wider scale than usual.

MÁTHÉNÉ BOGNÁR Katalin | MÁTÉ Tamás | MÓNUS Noémi

Felvetéseik a széles spektrumú építészet jegyében a táji,

In the spirit of an extended spectrum of architecture, their

NAGY Nándor | NYÁRI Atilla | OLTVAI Tamás

illetve komplex urbanisztikai kérdésköröktől, az építészeti

proposals present ideas ranging from natural or complex

RADNÓCZI Ferenc SÓLYMOS Sándor | TIHANYI Dominika

megfogalmazás kérdésein keresztül, a belső téri helyzetek

urban issues to the questions of architectural composition,

VARGA Imre | VASS-EYSEN Áron

felvázolásáig vagy akár tárgyi megfogalmazásáig mutatják

and to the outlining, or even physical execution

be gondolataikat. Nem kétséges, hogy nagyon izgalmas

of interior spatial situations. There is no doubt that these

Más tanszékről vendégoktató | Guest lecturer from other department:

felvetéseik, időnként újszerű, néha provokatív javaslataik

intriguing, often innovative, occasionally provocative

FERKAI András

a szakma és az építészet iránt érdeklődő szélesebb

proposals provide more than enough intellectual delight

közönség számára is bőven kínálnak szellemi táplálékot.

for professional architects, as well as for a wider audience.

KOVÁCS Csaba
Intézetigazgató | Head of Institute

BAKI Áron
ÉPÍTŐMŰVÉSZ | ARCHITECTURE
aaron.aarto@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
CSOMAY Zsófia
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
MARIÁN Balázs

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Halál a nyugati kultúrában
Death in Western Cultures
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
KAPITÁNY Ágnes, KAPITÁNY Gábor

MÓKEMBÉ – TEMETŐ

MÓKEMBÉ – CEMETERY

Arra keresem a választ, hogy miért szorítottuk ki a halált

My aim is to find an answer to why we have excluded

életünkből, és hogyan lehetne újra kultúránk szervesebb

death from our lives and how to reintegrate it into our

részévé tenni azt. A halált mint a forma és a véglesség

everydays. I am regarding death as a releasing and noble

felszabadító és méltóságot adó lehetőségét vizsgálom,

opportunity to achieve form and finality, while I am looking

illetve ennek az absztrakt fogalomrendszernek és az

for connections between these abstractions and the crisis

építészeti forma válságának összefüggéseit keresem.

of architectural forms. Retaining the walls of the Kilián

A Kilián Laktanya falait megőrizve egy nekropoliszt hozok

Barrack, I am creating a necropolis in the city centre, where

létre a belvárosban, ahol a halál konvencionális rítusai

apart from – or together with – conventional rites related

mellett – vagy éppen azokkal együtt – a profán városi élet

to death, profane urban dynamism occurs, enabling new

dinamizmusa is megjelenik, lehetőséget és teret adva új

shapes and interactions.

formáknak és kölcsönhatásoknak.
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EGYED Csongor

BUDAI Csaba

ÉPÍTŐMŰVÉSZ | ARCHITECTURE
egyed_csongor@yahoo.com

ÉPÍTŐMŰVÉSZ | ARCHITECTURE
csabbba@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
KOVÁCS Csaba
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BALÓ Dániel
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Városi sport terei
Spaces for Urban Sport
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ANTALÓCZY Tímea

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
MARIÁN Balázs

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
CSOMAY Zsófia

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Kontrollált közterek – Az építészet mint
az irányítás eszköze a köztereken
Architecture as a Means of Control over Public Spaces
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ÉBLI Gábor

ALMÁSSY SZABADIDŐKÖZPONT

ALMÁSSY LEISURE CENTRE

MÓKEMBÉ – KÖZTÉR

MOKEMBE – PUBLIC SPACE

Diplomamunkánk (113. o., LIBERTINY Anna Borbála) célja

The aim of our masterwork (p. 113., LIBERTINY Anna Borbála)

Tervemben egy alacsony beépítettségű, 8. kerületi tömb

The project considers a re-definition of a fragmented,

élettel megtölteni a sokakban nosztalgikus emlékeket

is to bring the nostalgic and iconic building of the so-called

újrafogalmazásával kísérletezem. Hiányos szerkezete

low density urban block in the VIII. district of Budapest.

ébresztő egykori, kultikus Almássy téri Szabadidőközpontot.

Leisure Centre in Almássy tér to life. We have created a loosely

lehetővé teszi határainak eltörlését, így azt a környező

The system of vacant lots enables the cancellation of the

Ennek érdekében egy lazán kapcsolódó funkcionális

connected functional area providing valuable spaces to

épületek által közrefogott térként kezelem. A tervezésem

block’s perimeter, thus transforming it into an urban space

egyveleget alakítottunk ki, ami a kerületi hiányosságokra

spend time on recreation, reflecting on various shortages

egyik részét egy toronyház képezi, mely szimbolikájával

where the existing buildings are morphed into scattered

reagálva a rekreációs idő eltöltésének értékes tereit

in the district.

fokozza a meglévő városszövet és az új lehetőségek

objects. Two architectural archetypes define the opened

közötti feszültséget, másik része pedig a felszabadult

up fabric of courtyards and urban fragments; a tower

terek kialakítása. A Budapestre jellemző, kiváltképp sűrű

and a secular „cloister”. The former creates a productive

beépítésű telkek kinyitásával a zárt és sötét belső udvarok

tension with the surroundings and the politics of

bekerülnek a város vérkeringésébe, új városhasználati

preservation while the latter is a neutral but legible

módokat követelve maguknak.

frame to different public interactions.

hozza létre.
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LIBERTINY Anna Borbála

KŐMŰVES Márton

ÉPÍTŐMŰVÉSZ | ARCHITECTURE
anna.libertiny@gmail.com

ÉPÍTŐMŰVÉSZ | ARCHITECTURE
komuvesmarci@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
MARIÁN Balázs
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
GÖDE András
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Kolházak - Közösségi együttélési formák a városban
Kolházak – Collective Housing Forms in the City
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
HABA Péter

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
MARIÁN Balázs
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
CSOMAY Zsófia

SZAKDOLGOZAT/THESIS
TÁNC, TÁNC A POSZTDRAMATIKUS SZÍNHÁZBAN
Dance in Postdramatic Theatre
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
TILLMANN József

MÓKEMBÉ – LAKHATÁS

MOKEMBE – HOUSING

ALMÁSSY SZABADIDŐKÖZPONT

ALMÁSSY LEISURE CENTRE

A projekt egy külső 8. kerületi tömb szerkezetét rendezi át

The project is the rearrangement of a block in Budapest’s

Diplomamunkánk (110. o., BUDAI Csaba) célja élettel

During our diploma work (p. 110., BUDAI Csaba) our aim

két, a környező városi szövetre nem jellemző tipológia –

8th district, based on the critical approach of two

megtölteni a sokakban nosztalgikus emlékeket ébresztő

was to revitalise the deserted ex-socialist leisure centre

a torony és a városi villa – kritikai alkalmazásával. A város

typologies – the tower and the urban villa – that are unusual

egykori, kultikus Almássy téri Szabadidőközpontot. Ennek

that was an iconic place of the youth until not that long

és a tömb léptékében a két urbánus elem megkérdőjelezi

in this metropolitan environment. On the scale of the city

érdekében egy lazán kapcsolódó funkcionális egyveleget

ago. We achieved this through a mix of different functions

a budapesti bérháznegyedben konvencionálisan

and the block, these two elements question the exclusivity

alakítottunk ki, ami a kerületi hiányosságokra reagálva

that are loosely connected. These functions aim to fill few

használatos építészeti stratégiák (megőrzés, illeszkedés

of the conventional architectural strategies, namely

a rekreációs idő eltöltésének értékes tereit hozza létre.

recreational gaps of the 7th district.

vagy teljes szövetcsere) kizárólagosságát. Az új épületek

preservation, insertion and complete rebuilding. The interior

belső elrendezése pedig a munka és a lakhatás tereinek

of the new buildings integrate the more and more blurry

a posztindusztriális városban mindinkább elmosódó

postindustrial notions of working and living space into

kategóriáit integrálja egyetlen zárt, a hétköznapokat

a closed architectural composition.

monumentalizáló építészeti kompozícióba.
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PETRÁNYI Luca

OSZETZKY Dorina

ÉPÍTŐMŰVÉSZ | ARCHITECTURE
lucapetranyi@gmail.com

ÉPÍTŐMŰVÉSZ | ARCHITECTURE
dorinaoszetzky@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
CSOMAY Zsófia

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
MARIÁN Balázs

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
MARIÁN Balázs

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
KISS-GÁL Zsuzsanna

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A város peremén
On the Edge of the City

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Vulkánok és emberek: a Merapi esete
Volcanoes and People: The Merapi Case

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
SCHMIDT Andrea

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BECK András

C-23 / SZUBURBÁN ÉLETTÉR

C-23 / SUBURBAN LIVING

MERAPI

MERAPI

A mestermunka célja olyan urbánus funkciók telepítése

The aim of my masterwork is to install urban functions in

Ritualizált túra Indonézia egy aktív vulkánjára. A determinált

Ritual tour. The aim of my masterwork is to discuss the

Újpestre, amelyek helyi viszonylatban hiányoznak, és

Újpest which are missing in the local area, and which are

építészet létjogosultsága. Diplomatervemben kérdéseket

problems of East and West, with a special focus on the

képesek kapcsolatot teremteni a város többi részével.

able to make contact with the rest of the city. The main

vetek fel a kelet-nyugat ellentétéről, a modernizálódó

presence of traditions in the modernized world. It is done

A kisléptékűség és a kertesség kiemelt vezérszálai

guidelines of the plan are the small scale and the green

világban jelenlévő tradíciók milyenségéről és az építészet

through a case study in Indonesia: a ritual hiking tour

a tervnek. Az épület egyik utcafronti szárnyában egy kávézó,

space. There are two wings on the streetfront: one is the

determinált helyzetben való létjogosultságáról. Mindezt

on an active volcano called Merapi. During the planning

co-working iroda és könyvesbolt fúziója, a másikban

fusion of a café, a co-working place and a bookstore,

egy ritualizált túraútvonal tervezésével teszem egy fejlődő

of the tour, an emphasis was put on the problem whether

pedig kulturális eseményeket befogadó tér kapott helyet.

and the other one is a space for cultural events. The two

ország, Indonézia egy aktív vulkánjára, a Merapira.

the existence of determined architecture can be justified

A két teret kert fogja össze, mely fölött két lábakon álló

spaces are linked by a garden, over which there are two

A hangsúlyt a folyamatokra helyezem: a funkcionalitás

or not. The processes are principal motives of my work:

épületszárny található. Az épületrészek tetején olyan

more elevated wings of the building. At the top of the whole,

elvesztése, az építészeti formavilág átalakulása, a természet

loss of functionality, transformation of architectural

kislakások kerültek kialakításra, melyek ideálisak lehetnek

small flats are imagined that might be ideal for temporary

erejének megfigyelése és a lenyomat jelenségének

forms, observation of natural forces, and the matter

az átmeneti élethelyzetben lévőknek.

life situations.

kérdéseként.

of the remains.
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SCHMIDT Márta

SZABÓ Ákos

ÉPÍTŐMŰVÉSZ | ARCHITECTURE
schmidtmarti23@gmail.com

ÉPÍTŐMŰVÉSZ | ARCHITECTURE
szaboakosmail@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
GETTO Tamás
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
GETTO Tamás
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Az ideiglenességről – Átmeneti helyzetek
a természetben
On the Temporary Nature of Architecture
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
TILLMANN József

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
GÖDE András

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
GÖDE András

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Éjszakai fórumok – Az éjszakai élet és a nyilvánosság
szerkezetváltozásának metszéspontjai Budapesten
Forums of Nightlife: Intersections between the Structural
Tranformations of the Public Sphere and Nightlife in Budapest
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ANTALÓCZY Tímea

DÖMÖRKAPU

DÖMÖRKAPU

MÓKEMBÉ – FÓRUM

MOKEMBE – FORUM

Mestermunkámban a volt Pécsi Vidámpark területével

In my masterwork, I am working on the location

Diplomamunkámban olyan építészeti kompozíció

The concept of my masterwork is an architectural

foglalkozom. A Mecsekben és a környéken túrázóknak

of the Amusement Park of Pécs. In the Mecsek and in the

kialakításában gondolkodtam, amely egyértelmű építészeti

composition that applies clear architectural forms to create

tervezek olyan szálláshelyeket, melyek ugyan

neighborhood I am planning accommodations which are

formákkal meghatározott nyilvános tereket hoz létre,

public spaces, while rejecting informal views. My plan

a természetben találhatók, mégis a városhoz elég közel

found in the nature, although they are located quite close

elutasítva az informalitás fétisét. A terv egy külső

makes use of the connected gaps of a block in the 7th

helyezkednek el. A vidámparkhoz tartozó épületeket idővel

to the city. The buildings which belong to the amusement

7. kerületi tömb összefüggő foghíjtelkeit hasznosítja.

district. The empty land open towards the street is divided

elbontották, ezek megmaradt alapozásai jelölik ki az általam

park have been demolished, these remaining substructures

Az utca felé nyitott grundot három torony tagolja, amelyek

by three towers, which serve as frameworks and flexible

tervezett épületek helyét. Étterem a bejáratnál, kis szállások

mark the location planned by me. A restaurant at the

különböző kulturális és szociális funkciók kereteként és

platforms for several cultural and social functions.

a fák között, nagy szállásépület kilátással a városra, melyek

entrance, small apartments between the trees, a big

rugalmas hordozófelületeiként szolgálnak. A tornyokra egy

The towers support a horizontal body, which breaks

a terület más-más pontját hozzák fókuszba.

accommodation building with a view on the city bring

horizontális tömeg támaszkodik, amely megtöri, ugyanakkor

but at the same time reveals the monotonous roof-level

different sights of the territory into focus.

fel is tárja a belváros monoton tetőszintjét.

of the city center.
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TOLDI Veronika

TÓTH Árpád

ÉPÍTŐMŰVÉSZ | ARCHITECTURE
nooanswer@gmail.com

ÉPÍTŐMŰVÉSZ | ARCHITECTURE
totoarpad@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
MARIÁN Balázs
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
CSOMAY Zsófia
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Cirkusz és ÚjCirkusz
Circus and NewCircus
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BECK András

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
GÖDE András

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Periférikus helyzetű területek újrahasznosítása
Reusing Areas on the Periphery of Towns

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
CZAPEK Ádám

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
HABA Péter

VÍZTORONY REVITALIZÁCIÓ

WATERTOWER REVITALIZATION

ÚJCIRKUSZ

CONTEMPORARY CIRCUS

Az újcirkusz szellemisége számára leginkább ideális

For the innovative spirit of the newcircus, the most ideal

performatív tér flexibilisen alakítható, ahol a nézőtér és

space can be shaped flexibly, where the auditorium

Mestermunkámban a kecskeméti Vasútkert elhanyagolt,

My masterwork is about the neglected, free-use sports

előadótér helye nem determinált, a néző és az előadás

and the venue space are not determined. The plan consists

szabad felhasználású sportterületének rehabilitációjával

area of Kecskemét Vasútkert. The purpose of the project is

viszonyrendszere rugalmasan értelmezhető. A terv 4 fő

of 4 main components: the circus school, the venue, and

foglalkoztam. A projekt célja, hogy a zöldterület

to reconnect green space to urban life by offering various

komponensből áll. Ezek a cirkusziskola, előadótér, a közéjük

between the two spaces, the reception hall. In front of all,

visszakapcsolódjon a városi élet keringésébe a különböző

recreational opportunities.

ékelődött fogadócsarnok és az ezek előtt futó, a szabadtéri

there is “the street” that enables open air practice with it’s

rekreációs lehetőségek felkínálása által. A fejlesztés

gyakorlást biztosító, fémszerkezettel behálózott „utca”.

metal structure. The server functions are located at each

fókuszában a területen található, használaton kívüli

A kiszolgáló funkciók minden szinten a tűzfalra épített

level in a reinforced concrete core mounted on a firewall

víztorony felújítása és funkcionális átépítése, valamint

vasbeton magban kapnak helyet. Az iskolát befogadó talált

on the back front. Apart from the brick building, the other

egy parkot kiszolgáló épületegység megtervezése állt.

téglaépület kivételével a komplexum indusztriális jellegű

building modules dominate the industrial light structure.

A program a városi sport, a szabadtéri kikapcsolódás

könnyűszerkezetből épül.

lehetőségeire épül, a kiépített futókörrel, a különböző
sportpályákkal és a toronyban létesült kalandpályával.
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WEICHINGER Sára

ZSILINSZKY Bea

ÉPÍTŐMŰVÉSZ | ARCHITECTURE
sari.weichinger@gmail.com

ÉPÍTŐMŰVÉSZ | ARCHITECTURE
zsilinszky.bea@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
CSOMAY Zsófia

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
MOLNÁR Bea
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Tér és építészet mint impulzus
a gyógypedagógiai intézményekben
Space and Architecture as Impulse
in Special Education Institutions
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ÉBLI Gábor

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
CSOMAY Zsófia

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Korszakváltás időszerűsége a természetjárás
épített formáinak minőségében
The Necessity of a New Era in the Quality of Built
Forms of Hiking

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
VASS-EYSEN Áron

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
KAPITÁNY Ágnes, KAPITÁNY Gábor

KIRAKÓS – INKLÚZÍV ÓVODA

PUZZLE – INCLUSIVE KINDERGARTEN

MENEDÉK

SHELTER

A mestermunka egy mozgásjavító óvoda sérült

My masterwork is a kindergarten for disabled and normal

A természetjárás – hosszú idő után – újra sok embert vonzó,

Hiking and natural tourism have gained a renewed

és ép gyermekek számára. Ellentétben az eddig

children. Unlike the existing sanatorium-like institutions in

mozgósító eszköz lett, úgy az egészséges életmód, mint

popularity in recent years, and have become intertwined

meglévő, kertvárosias környezetben elhelyezkedő,

garden-like environments, my kindergarten is located in the

a szabadidő hasznos eltöltése jegyében. Mestermunkám

with the cultivation of a healthy lifestyle and active leisure.

szanatóriumhangulatú intézményekkel, óvodám a város

8th district, deep in the city. In contrast with the traditional

a mainstream szálláshelyhálózat kiegészítéseként az erdő

The project offers a set of shelters deep in the wilderness,

mélyén, a 8. kerületben helyezkedik el. A hagyományos

institutional corridor system, I created a large “playground”

mélyén nyújt menedéket, szállást a megfáradt túrázóknak.

supplementing the mainstream system of accommodation

intézményi folyosós rendszertől eltérően, egy nagy

in which the rooms are scattered. Due to the special

A tervezési program több, eltérő nagyságú és elrendezésű

with new experiences. The “shelters” are devised

„játszóteret” hoztam létre, melyben elszórva helyezkednek

educational needs, each identical floor plan is connected to

épülettípus kidolgozására irányul. Az építmények különböző

as a collection of types, which are not site specific, but

el a csoportszobák. A speciális nevelési igényekből

a garden of different identities, which in addition to

hazai helyszínekre adaptálhatók, a lakott területektől

adaptable to various locations troughout the woods of the

adódóan a kis létszámú helyiségek azonos alaprajzához

the light also serves the free play.

viszonylag távoli túracélpontok közelében építhetők fel,

country. They are supposed to be placed into secluded,

minden esetben egy eltérő identitású belső kert is

üzemeltetésük, felügyeletük pedig nem igényel folyamatos

uninhabited areas; thus, their maintenance does not require

kapcsolódik, mely a világosság mellett a szabadabb játékot

helyszíni fenntartói jelenlétet.

any permanent staff.

is szolgálja.
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Média Intézet

Media Institute

A napjainkra jellemző kaotikus technológiai örvénylés

Artificial intelligence, robotics, genetic engineering; current

Média Intézet | Media Institute

Tanszéki projektmenedzser | Project manager:

aktuális és kortárs kérdései, a mesterséges intelligencia,

issues of the chaotic technological whirlwind that shape

Intézetigazgató | Head of Institute: SZALONTAI Ábel

BAKK Ágnes

a robotika és géntechnológia globálisan befolyásolják

our time, making a global impact on mankind. People seem

media@mome.hu
Óraadók | Lecturers:

az emberiséget. Az önazonosságát veszíteni látszó,

to become gradually more vulnerable, as they, losing their

a magánélet és társadalom összefüggésében folytonosan

self-image, constantly look for—often in vain—a path that

Az intézethez tartozó valamennyi szakon tanítanak

ANTALÓCZY Tímea | BETHLENFALVY Ádám

útját kereső (és azt gyakran elveszítő) ember mintha egyre

runs between private life and society.

Teachers giving lectures in every department

ERDÉLY Mátyás | FABRICIUS, Anna

kiszolgáltatottabbá válna.

Despite the impressive results technology’s turn towards

Intézeti oktatók | Faculty members:

FÁI András | FÖLDI Endre | GELLÉR Judit

FÁBIÁN Noémi | FÁBICS Natália

HERRMANN Géza | OLTAI Kata | PUKLUS Péter

HAJNÓCZY Csaba | RUTTKAY Zsófia

RÁCMOLNÁR Milán | WANDERER Hannes

Annak ellenére, hogy a technológia változása

“sustainable development” brought, it still seems to do

a „fenntartható fejlődés” reményében látványos

irreversible damage to the exterior nature of human

eredményeket ér el, mintha visszafordíthatatlannak tűnő

existence, the ecological system, and, as a consequence,

módon roncsolná az emberi létezés külső természetét,

our spiritual, moral, and intellectual character.

Óraadók | Lecturers:

az ökológiai rendszert és ezzel kölcsönhatásban a lelki,

In the next 20 years, digitalisation and automatisation

BODÓCZKY István | GLASER Katalin | JUHÁSZ András

erkölcsi és szellemi természetünket. Számos szakértői

will threaten 50% of the jobs today, many experts predict.

KOLOZSI László | PFISZTNER Gábor | VÁCZ Péter

jóslat szerint a digitalizálás és automatizálás miatt

For the first time in the history of civilisation, machines

a meglévő munkahelyek 50 százaléka veszélybe kerülhet

will replace not only human muscle, but complex human

Animáció Tanszék | Animation Department

a következő 20 évben. A civilizáció történetében először,

thought as well. Apparently, man-made, self-learning

Tanszékvezető | Head of Department: FÜLÖP József

a gépek nem csak az emberi izomerő, hanem az összetett

machines are in direct competition with people also

Tanszékvezető helyettes | Deputy Head of Department:

emberi gondolkodás helyére lépnek. Úgy tűnik, hogy

in fields previously believed to belong exclusively

BROVINSZKI László

a manmade öntanuló gépek közvetlen versenyben állnak

to the human sphere.

anim@mome.hu / animacio.mome.hu

az emberekkel olyan mezőkön, amelyekről úgy gondoltuk

How is humankind’s role supposed to be reinvented

korábban, hogy kizárólag az ember szférájába tartoznak.

in a world more and more controlled, created,

Tanszéki oktatók | Faculty members:

Hogyan kell újragondolni az emberiség szerepét egy olyan

and dominated by evolutionary algorithms and synthetic

BOGNÁR Éva Katinka | BROVINSZKI László

világban, amelyet egyre inkább az evolúciós algoritmusok

biology? What is the role of education in a system that

DOMONYI Rita | GACS Réka

és a szintetikus biológia vezérelnek, teremtenek

is revolved around the question of employability? Where

Tanszéki projekt menedzser | Project manager: GLASER Eszter

és dominálnak? Mi lehet az oktatás szerepe egy olyan

do we, MOME, stand on this map?

rendszerben, ahol a foglalkoztathatóság válik központi

The way out and the solution today, I believe, is the easy,

Óraadók | Lecturers:

kérdéssé? Hol állunk mi, a MOME, ezen a térképen?

yet critic and provocative presence of art, creativity,

BUTTINGER Gergely | FÁBICS Natália | GELLEY Bálint

Média Design Tanszék | Media Design Department
Tanszékvezető | Head of Department: SZIRTES János
media@mome.hu / facebook.com/momemedia
Tanszéki oktatók | Faculty members:
BODÓCZKY Antal | CSEH Dániel | ERHARDT Miklós
FÁBIÁN Noémi | FAZAKAS Péter | SÁNTA Balázs
SZIRTES János | TASNÁDI József | TÓTA András
Óraadók | Lecturers:

Ma meggyőződésem, hogy kiutat és megoldást leginkább

and empathy. Enabling confrontation and proposing

HAJNÓCZY Csaba | HUSZÁR Dániel

a művészet, a kreativitás és az empátia könnyed, de kritikus

legitimate answers, it catalyses, analyses, and reflects

KALOTÁS Csaba KOLOZSI László | MAGYARÓSI Éva

és provokatív jelenléte kínál. A konfliktusokat felvállalva

on ecological, social, and economical issues. Practicing

NAGY Lajos | NAGY László | OROSZ Anna Ida

és minőségi válaszokat adva katalizál, elemez és reflektál

this attitude is the task and responsibility of all of us.

OROSZ Márton | OSVÁTH Gábor | PAPP Károly

az ökológiai, társadalmi és gazdasági kérdésekre. Ennek

Even beyond MOME.

DÉVÉNYI Zoltán | FALVAY Miklós
FORGÁCS Kristóf | HORVÁTH Judit | NAGY Ágoston
PÁLFALUSI Attila | SAMU Bence
Tervezőgrafika Tanszék | Graphic Design Department
Tanszékvezető | Head of Department: VARGHA Balázs
grafika@mome.hu / grafika.mome.hu
Tanszéki oktatók | Faculty members:
BALLA Dóra | BOSKOVITZ Oszkár | HEGYI Béla
HANGYÁS Gergely | MARCELL Tamás
NAGY László | PÁLFI György | ULRICH Sára

a gyakorlata mindannyiunk közös feladata és felelőssége.

Fotográfia Tanszék | Photography Department

A MOME határain túl is.

Tanszékvezető | Head of Department: MÁTÉ Gábor
media@mome.hu / mome-photography.tumblr.com

VARGHA Balázs | ZSÓTÉR László
Óraadók | Lecturers:
FOGARASY Tamás | GRYLLUS Ábris | HANGYÁS Gergely

SZALONTAI Ábel
Intézetigazgató | Head of Institute

Tanszéki oktatók | Faculty members:
DRÉGELY Imre | FÁTYOL Viola | GULYÁS Miklós
KUDÁSZ Gábor Arion | MÁTÉ Gábor
ORAVECZ István | SZALONTAI Ábel | USHER Richard

KATYI Ádám | PAPP Sámuel | VERES Bálint

BALOGH FÁBIÁN András
ANIMÁCIÓ | ANIMATION
b-fabian@hotmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
GACS Réka

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Mike Judge munkássága – A bugyutaságtól
a kifinomult intellektusig
Mike Judge – From Dumbness
to Fine Intellect

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
DOMONYI Rita

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BECK ANDRÁS

OUR HOUSE

OUR HOUSE

Három srác felfedez egy elhagyatott, szürke épületet

Three kids discover an abandoned house in their

a kertvárosban. Miután körbejárják a tereket, a földszinten

neighbourhood. After they explore the inside of the house,

egy bezárt ajtóra bukkannak. Megpróbálják az ajtót

they find a closed door, which they try to open in different

különböző módokon feltörni, ez sehogy sem sikerül,

ways, but they do not succeed. All of a sudden the main

így végül a főszereplő egy téglával töri be a garázs

character crashes the window of the garage with a brick, so

hátsó ablakát. A garázsban egy lerobbant autón kívül

they could sneak in, and they find lots of different kinds of

a legkülönbözőbb tárgyakat őrzik, hőseink végül egy

objects. They leave the place with a trophy, which happens

neonzöld fürdőruhával távoznak. Hazaérkezéskor

to be a swimsuit. At home, the protagonist gets into a trippy

a főszereplőt bűntudat keríti hatalmába, egy álomszerű

dream because of his compunction, therefore he needs to

látomást él át, amelyben felelősségre vonják tette

get rid of the swimsuit.

elkövetéséért. Ezek után meg kell szabadulnia
a fürdőruhától.
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GYULAI Panni

BUDA Flóra Anna

ANIMÁCIÓ | ANIMATION
panniagulia@gmail.com

ANIMÁCIÓ | ANIMATION
budaflora@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
DOMONYI Rita

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BOGNÁR Éva Katinka
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Gyermekkori traumák a kortárs
filmművészetben
Childhood Traumas in Contemporary
Cinematics
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
FÁBICS Natália

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
FÜLÖP József

SZAKDOLGOZAT/THESIS
David Lynch befogadókra tett hatása és filmes eszközeinek vizsgálata A sötétség útja – Mulholland Drive
című filmje alapján
David Lynch’s film style and its effect on the audience
based on Mulholland Drive

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
RUTTKAY Zsófia

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
FÁBICS Natália

ENTROPIA

ENTROPIA

BROKEN THINGS

BROKEN THINGS

Az Entropia egy fiatal nő három párhuzamos valóságát

Entropia is a film about three parallel realities of a young

Egy magányos kisgyerek felnövéstörténete, amiben

Story of a lonely child growing up in an isolated family from

mutatja be. A filmben megjelenő világ egy közös belső

woman. They have a common inner universe, where the

az otthoni helyzet elől saját belső világába menekül.

where she hides in her inner fantasy world. The adults who

univerzum, amin belül a három karakter mikrokörnyezete

three characters live in different circumstances. The conflict

A főszereplő kislány egy olyan helyzetben éli életét, ami

surround her don’t do anything to solve the unbearable life

létezik, és melyet ők éltetnek. A film konfliktusa szerint

of the film is that none of them function happily without

a körülötte levő felnőttek számára is elviselhetetlen,

they live, everybody is resigned. The mother hides behind

egyik karakter sem bír boldogan funkcionálni a másik

the others. Monotony makes them frustrated, they cannot

mégis természetes, nem tesz ellene senki semmit.

her cigarette smoke, the grandmother is covered with her

nélkül, a környezetük teremtette egyoldalúság frusztrációt

satisfy their desires. Suddenly, an error in the system ruins

Az anyuka füstbe burkolózik a probléma elől,

plants, and the little girl tries to alleviate her depressing

szül, vágyaikat képtelenek kielégíteni.

the spaces and the three girls meet. The feel of the meeting

a nagymamát benövi a növényzet, a kislány pedig

circumstances with her fantasy world. But as she dives

Egy rendszerhiba folytán azonban mindhárom világ

is cathartic though it makes the whole universe collapse

fantáziája segítségével enyhíti a nyomasztó körülményeket.

deeper and deeper into herself, she realizes that

megbomlik, és a karakterek útja összeér. Találkozásuk

and let something new begin.

everything that surrounds her is part of her life
that she cannot escape or hide from.

katartikus ugyan, de véget vet az univerzumnak, mely
leomlik és teret ad valami másnak.
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KRANOT Uriel

KUIZS Lilla

ANIMÁCIÓ | ANIMATION
urikranot@yahoo.com

ANIMÁCIÓ | ANIMATION
lillakuizs@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
DOMONYI Rita

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
DOMONYI Rita

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
TILLMANN József

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BOGNÁR Éva Katinka

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Történetmesélés VR környezetben:
Alapvető koncepciók és eszközök bemutatása
STORYTELLING IN VIRTUAL REALITY:
INTRODUCING KEY CONCEPTS AND TOOLS

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Nők a kortárs képregényszcénában
Women in the Contemporary Graphic
Novel Scene

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
TILLMANN József

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BECK András

A HÓHÉR OTTHON

THE HANGMAN AT HOME

MATILDA ÉLETE

LIFE OF MATILDA

Mestermunkám Carl Sandburg (1878–1967) amerikai

My project is based on the poem “The Hangman at Home”

Matilda élete egy önéletrajzi ihletésű fekete-fehér

Life of Matilda is an autobiographically inspired black and

költő „Hóhér otthon” c. versén alapul. Bár a mű több

by the American poet and cultural icon Carl Sandburg

képregény. Főhőse, Matilda kitalált személy.

white graphic novel. Its main character Matilda is a fictional

mint 100 éve született, úgy érzem megrendítő és releváns

(1878–1967). Though written almost 100 years ago, it still

A képregény a vidéki életből a nagyvárosi művészeti

character. The story is about a young girl leaving her regular

alkotás a mai napig. A munkám vizuális interpetációja

feels as relevant and poignant as ever. My masterwork is

szférába csöppenő fiatal lány történetét meséli el.

countryside life to experience the art scene of the big

a műnek, mely a projekt alapvető rétegeként szolgál.

a contemporary visual interpretation of the poem, which

Az első kötet fő témakörei a család, az önállósodás,

city. The topcis of the first book are family, individualism,

A projekt fókuszában az állt, hogy a művészi színvonalú

serves as the ground layer for the project. In this practice-

az egyetemi élet és a párkeresés. A Matilda élete

university life and romance. Life of Madilda will include

történetmesélést virtuális térben hozzam létre. További

based work I wish to focus on the artistic investigation

tervezetten több kötetből fog állni, amelyek témái az alkotó

more books, for which the topics would come depending on

célom kérdések megfogalmazása annak érdekében, hogy

of storytelling in virtual space. I am raising questions

életével némileg időben eltolt párhuzamban alakulnak ki.

the life of the author.

egy új nyelvezet jöjjön létre a néző bevonása révén, mely

regarding vocabulary in order to accommodate a new

nem-lineáris, nyitott időkeretű, 360 fokos lefedettségű

language calling for immersion, non-linearity, open

történetmesélést valósít meg.

timeline and 360° storytelling.
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MÁKÓ Borbála Erzsébet

LÁSZLÓ Márk Attila

ANIMÁCIÓ | ANIMATION
borimaako@gmail.com

ANIMÁCIÓ | ANIMATION
bikeage666@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BOGNÁR Éva Katinka
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BOGNÁR Éva Katinka
SZAKDOLGOZAT/THESIS
A szörny és az ábrázolás viszonya
Monsters and Imagery
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BECK András

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
FÜLÖP József

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Négy Évszak, avagy a tájképábrázolás új
fejezete
Four Seasons

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
DOMONYI Rita

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
HORÁNYI Attila

SZELLEMBOHÓC

GHOSTCLOWN

CSEND

SILENCE

A diplomamunkám egy 28 oldal terjedelmű, analóg módon

My masterwork is a 28-page-long comic, drawn with pen

Diplomamunkám egy háromcsatornás kiállított animációs

My masterwork is a three-channel animation movie

készített, angol nyelvű képregény. Műfaját tekintve a horror

and ink on paper. Genre-wise it’s a mixture of a classical

film. Műfaját tekintve tájképvideo. A három kivetített kép

specialised for exhibition. It is a landscape video. The

és a gyerekmese határán egyensúlyoz, hangulatában

childtale and a ghoststory, somewhere between the early

körbeveszi a befogadót. Különböző helyszínek, éghajlatok,

receiver is surrounded by the three projected pictures. We

egyszerre próbálom megidézni az olyan korai némafilmek,

silentfilm era’s creepy mood (“He Who Gets Slapped”) and

időjárási körülmények és különböző napszakok között

are jumping between different sceneries, climates, weather

mint pl. a Lon Chaney-féle „He who gets slapped”, illetve

the cheesiness of “Tales from the Crypt” comics. The story

ugrálunk, mégis az lehet a befogadó érzése, hogy mindez

and even between different parts of the day. However, the

az ötvenes évekbeli, vállaltan B-kategóriás

is about the relationship between a little boy and the ghost

most történik, egyszerre. A világ sokféleségével mutat rá

receiver might feel that it all happens simultaneously in the

horrorképregények („Tales from the crypt) hangulatát.

of his favorite clown.

annak egységességére. Ahogyan a lemenő nap a világ egy

present. The diversity of the world shows its homogeneity.

más pontján felkelő nap egyúttal.

Just as the sun that sets for one part of the planet is the

A történet egy kisfiúról és az őt álmaiban szellemként

same sun that rises for the other one.

kísértő kedvenc bohócáról szól.
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OTTLIK Anna

NÉMETI Fanni

ANIMÁCIÓ | ANIMATION
ottlikanna@gmail.com

ANIMÁCIÓ | ANIMATION
fanni.nemeti@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
FÜLÖP József

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Rendhagyó hanghasználat kortárs animációs
rövidfilmekben
Irregular Ways of Sound in Contemporary
Animation Shorts

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
FÜLÖP József

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
VERES Bálint

VIGYÁZZ, MIT KÍVÁNSZ

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
DOMONYI Rita

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Valóság és képi fikció
Reality and Visual Fiction

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BÁNÓCZKI Tibor

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
OROSZ Anna Ida

CAREFUL WHAT YOU WISH FOR

PRÍMEK

PRIME NUMBERS

Mestermunkám egy formakísérlet, ami az absztrakt

My masterwork is a formal experiment on the border of

A diplomafilmem célja, hogy körüljárja azt a kérdést, hogy

The aim of my graduation film is to analyse the effects of

animáció és a zenei klip határterületén egyensúlyoz. Egy

abstract animation and music video. The main theme of my

miként hatnak ki gyerekkori sérelmek egy felnőtt életére.

childhood traumas in adulthood, shown through a father

ősidők óta munkáló érzelem, a félelem megragadását

visual composition is fear, which has always been a familiar

Ezt a kérdést egy apa–fiú kapcsolaton keresztül mutatom

and son relationship. The storyline jumps back and forth

igyekeztem az ösztönös érzékelés hullámaira komponálni.

feeling. The film has no narrative, it is built like a musical

be. A film az emlékek és a jelen síkján játszódik felváltva;

between past and present: the latter showing a morning

A film nem elbeszélő, inkább egy zenei kompozícióhoz

piece from abstract visual components. These elements

a jelenben egy felnőtt férfi reggelét kísérhetjük végig, a

routine of an adult man, while the former is a collection

hasonló, ami a kép absztrakt elemeiből építkezve hoz

build a road to fear.

múltban pedig az apjával kapcsolatos emlékeket látjuk.

of his memories about his father. Besides narration, the

létre érzeteket. Az így létrejövő benyomások egy utazás

A két síkot a narráció mellett a számok és a matematika

two storylines are also connected by mathematics, prime

láncszemei magába a félelembe.

kapcsolják össze. Ez a kettősség és az összekapcsolódás

numbers especially. This connection is represented in the

vizuálisan is megjelenik. A jelen éles, grafitos, merev, a múlt

visuals too. The present is a sharp and rigid monochrome

pedig foszlányosan színes, homályos.

sketch, while the past is out of focus, partially filled with
colour patches.
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TIMÁR Anna Erika

SZÁSZ Enikő

ANIMÁCIÓ | ANIMATION
t.pannni@gmail.com

ANIMÁCIÓ | ANIMATION
szaszeniko88@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
FÜLÖP József

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A Cartoon Network brand evolúciója
Evolution of the Cartoon Network Brand

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
BOGNÁR Éva Katinka

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Az Interaktív Hős
The Interactive Hero

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
FÜLÖP József

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BABARCZY Eszter

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BOGNÁR Éva Katinka

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BÉNYEI Judit

LAND OF SLUMBER

LAND OF SLUMBER

BIOMASS

BIOMASS

Mestermunkám videoklip a Jagaja nevű amerikai psych-pop

My masterwork is a video clip for the American psych-pop

Diplomamunkám egy számítógépes játék

My masterwork is a video game’s concept, and the making

együttes Land of Slumber című számára.

band Jagaja’s Land of Slumber. Land of Slumber is a lonely

koncepciójának, illetve annak hangulati trailerének

of a mood trailer. The project is a point and click adventure

Land of Slumber, azaz az álmok földje, egy magányos sziget

island in the middle of the sea, where after a hot day, the

elkészítése. A projekt egy point and click kalandjáték,

game, with emphasis on exploration, solving riddles, and

a tenger közepén, ahol egy forró, heverészéssel töltött nap

day is over. It is characterized by black humor that is built

melyben a hangsúly a felfedezésen, rejtvények megoldásán

interaction with the characters. Both the game and the

után elszabadul a buli. Szituációs gagekre épülő, könnyed

on situational gags and has a light tone. Its elaborate style

és a szereplőkkel való interakción van.

trailer are made with stop-motion technique, which helps

hangvételbe oltott fekete humor jellemzi.

helps to deepen the meaning of the text without the film’s

A játék és a trailer is stop-motion technikával készült, mely

create the unique atmosphere.

A részletesen kidolgozott grafikus stílusvilága a szöveg

slaves following the plot of the lyrics.

hozzájárul a világ egyedi hangulatához.

mélyebb értelmezését segíti, anélkül hogy a film
szolgaian követné a dalszöveg cselekményét.
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ALBERT Anna

YAMAZAKI Hana

FOTOGRÁFIA | PHOTOGRAPHY
albertanna95@gmail.com

ANIMÁCIÓ | ANIMATION
hanathegreat29@yahoo.co.uk
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
MÁTÉ Gábor
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
KUDÁSZ Gábor Arion
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Női jelenlét a képernyőn és a kamera mögött
Women’s presence on screen and behind the camera

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
FÁBICS Natália

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
TIBOR Bánóczki, RÉKA Gacs

SZAKDOLGOZAT/THESIS
From Dance to Animation: Transforming
Physical Motion

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
TIBOR Bánóczki, ALEX Reuben,
RÉKA Gacs

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
GYENGE Zsolt

THE ACT OF BREATHING

NŐI TEKINTET

FEMALE GAZE

My diploma work is an animated dance film. The concept

Mestermunkám létrehozása alatt arra törekedtem, hogy

In making my masterwork, I sought to construct a series of

is based on the physical and emotional behaviour of

autonóm, intuitív vizuális nyelvem segítségével egy olyan

images in my own autonomous, intuitive visual language

breathing.

sorozatot konstruáljak, amely tételesen bemutatja a női lét

to represent everyday issues of womanhood and women’s

This vital living function is manifested in an artificial and

mindennapos kérdéseit. Az alkotói folyamat során velem

existence. During the creative process, I transformed true

yet organic material, plastic, as well as in a human body.

megtörtént mozzanatokból inspirálódtam, ezeket dolgoztam

stories into symbolic motifs by creating staged images. My

The film questions physical existence and movements as

át szimbolikus motívumokká, így megrendezett képeket

aim was to communicate my own, personally experienced

dance on screen, through the metamorphosis of a body.

hoztam létre. A saját, személyesen átélt történeteket

moments in a way that talks about the phenomenon in

igyekeztem úgy megfogalmazni, hogy azok egy általános,

general instead of being reduced to a subjective point of

nem egy személyre redukálható jelenségről meséljenek.

view. Women’s roles, social expectations, and the concept

A női szerepek, a társadalmi elvárások és az illem fogalma

of decorum were the subjects of my study.

is vizsgálatom tárgyát képezték.
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BAKSA Gábor

ÁRKI Noémi

FOTOGRÁFIA | PHOTOGRAPHY
hello@baksagabor.com

FOTOGRÁFIA | PHOTOGRAPHY
arki.nono@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
GULYÁS Miklós

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
KUDÁSZ Gábor Arion

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
GULYÁS Miklós

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
KUDÁSZ Gábor Arion

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Fénykép és memória – A kollektív emlékezet és az
ikonikussá váló fényképek kölcsönhatása
Photograph and Memory – The Relation between
Collective Memory and Iconic Photographs

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Budapest reprezentatív városképe és alakulása
Representative Brand/Cityscape of Budapest
and its Evolution

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
TILLMAN József

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
HABA Péter

AMERIKA VOLT AZ NDK

THE DDR WAS THEIR AMERICA

EGYIRÁNYÚ DIALÓGUS

MONODIRECTIONAL DIALOGUE

1967-ben Magyarország és az NDK között született egy

In 1967, a labor contract was established between Hungary

A főváros nem csak funkcionális élettér. A benne élők

Our capital city is not only a functional space for living.

munkacsere-szerződés, melynek keretében mintegy

and the DDR. As a consequence, around 40.000 Hungarian

véleménye tudatosan vagy esetlegesen jelenik meg benne,

It also reveals the opinion of those living in it, either in

40.000 magyar fiatal indult útnak kelet-német gyárakban

youngsters left in order to work in factories in the DDR

ezzel alakítva a városképet. Mestermunkám a digitális kép

a conscious or incidental way, thus leaving its mark on

dolgozni ’67 és ’83 között. Ma, 40 évvel később az NDK-s

between ’67 and ’83. Now, 40 years later, the Association

eszközeit használja arra, hogy gyakran véletlenszerű és

the cityscape. My project uses the tools of digital images

Magyarok Közhasznú Egyesülete igyekszik összetartani

of DDR Hungarians aims to hold all ’DDR Hungarians’

ideiglenes jeleneteket emeljen ki, vesse össze a hatalom és

to emphasize scenes that are often random and very

lehetőleg minden „NDK-s magyart”. Egy olyan közösségbe

together. I have gained insight into a community which

a közvélemény megjelenési felületeit, mindenközben pedig

temporary, and to compare gestures of authority and public

nyertem betekintést, mely a tagok fiatalságában átélt emlék

is built on the collective memories from the youth of the

vizsgálja az értelmezhetőség, a percepció és az egymás

opinion. While doing so, it takes a look at the questions of

nyomán szerveződik, és akik most, 30-40 évvel később

members, who now, 30-40 years later, thrive to safeguard

mellett élő párhuzamos valóságok kérdéseit.

interpretability, perception and parallel realities living side

ezt az emlékvilágot teljes mértékben fenntartva és őrizve

these memories and to keep – as they refer to it – “the era

igyekeznek életben tartani – ahogy ők mondják –

of the greatest freedom” alive.

by side.

„a legnagyobb szabadság éveit”.
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GOSZTOM Gergő

BÍRÓ Dávid

FOTOGRÁFIA | PHOTOGRAPHY
gosztomfoto@gmail.com

FOTOGRÁFIA | PHOTOGRAPHY
biroo.david@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
KUDÁSZ Gábor Arion

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
SZALONTAI Ábel

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
GULYÁS Miklós

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
SZALONTAI Ábel

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Adatvizualizációs stratégiák a kortárs művészetben
Strategies for Data Visualization in Contemporary Art

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
TILLMAN József

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A nagy adat
Big Data

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
ANTALÓCZY Tímea

FRONT END

FRONT END

TÖREDÉK

FRAGMENTUM

A mindennapok részévé vált virtuális valóság hatására

Virtual reality has become a part of everyday life

Mestermunkám kiindulópontja egy alkalmazott fotográfusi

My diploma work, the photo documentation of a stadium

nem csupán egyre nagyobb kihívást jelent különbséget

and it becomes gradually a growing challenge not only to

megrendelés, amely egy budapesti stadion bontásának és

dismantled and rebuilt in Budapest, arose from a

tenni a kétféle realitás között, hanem egyre nehezebb is

distinguish between the two types of reality, but it is more

újraépítésének fotódokumentációja. A sorozat szubjektív

commissioned work. The series is an attempt to approach

elhagyni a technológia által teremtett álomszerű színtért.

and more difficult to leave the dream-like scene created

módon mutatja be több mint két év történését, s kísérletet

my subject in an individual way, depicting the developments

A párhuzamos jelenlét és az információ mennyisége

by technology. This parallel presence and the amount of

tesz a téma egyéni módon történő megközelítésére,

of more than two years from a personal point of view, with

megkívánja a koncentráció és az érzékelés fókuszát,

information expect us to focus our attention and perception

fókuszba helyezve a folyamatosan átalakuló teret.

the continuously transforming space in focus.

hogy ne essünk a digitális figyelemelterelés áldozatául.

on avoiding digital distraction. I created photographic

Videojátékokból és 3D grafikákból építkezve hoztam létre

images to depict this uncertain orientation, inspired by

olyan fotografikus képeket, amik a valós vagy számítógép-

the visuality of video games and 3D graphics, where it is

generált látvány határán egyensúlyozva érzékeltetik

not clear whether what we see is reality or a computer-

a tájékozódás bizonytalanságát.

generated image.
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KOKAVECZ Boglárka

KOVÁCS Dávid

FOTOGRÁFIA | PHOTOGRAPHY
boglarka.kokavecz@gmail.com

FOTOGRÁFIA | PHOTOGRAPHY
davidkovacsphoto@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
MÁTÉ Gábor
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
MÁTÉ Gábor
SZAKDOLGOZAT/THESIS
A multiplex-hatás
The Multiplex Effect
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BECK András

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
FÁTYOL Viola

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A felnőtté válás szakaszának kitolódása az Y
generáción keresztül
The Extension of the Growing-Up Phase Through
the Generation Y

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
FÁTYOL Viola

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
GYENGE Zsolt

NOTHING CAN STOP ME

NOTHING CAN STOP ME

CINEMA CITIES

CINEMA CITIES

Mestermunkám a serdülő- és felnőttkor között átívelő

The series dissects the period between adolescence

A II. világháború utáni modern fogyasztói társadalom

The modern consumer society following World War II

életszakaszt vizsgálja, és ezen átmeneti időszak

and adulthood, and observes problems of this transitional

már nem volt hajlandó kitüntetett szerepet tulajdonítani

refused to attribute a privileged role to traditional cinemas.

problémáit veszi górcső alá. Egy olyan érzékeny és

phase. It is a sensitive and vulnarable period, where the

a hagyományos értelemben vett filmszínházaknak. Létrejött

A kind of entertainment centre has been established, which

sebezhető periódusról van szó, melyben a folyamatosan

still-evolving identity, definitions of roles – and the many

a moziközönséget már a bejárattól kezdve fogyasztásra

encourages the audience to consume and spend money

fejlődő identitás, a szerepkonfliktusok, valamint a sok új

new life-changing situations cause variable states of being.

és pénzköltésre ösztönző szórakoztató centrum, ami

right after entering. This centre keeps the visitors’ every

és változatos élethelyzet ingatag létállapotot okoz: a jelen

The present is utterly uncertain, the solutions seem far

a látogatók minden lépését ellenőrzése alá vonta. Az új

step under control. Finally, the revenue indicators of new

teljesen bizonytalan, a megoldások távolinak tűnnek, a jövő

away, and the future is malleable. Nothing can stop me,

mozik bevételi mutatóit végül a multiplexek előterében

cinemas could be boosted by the retail stores in the foyers

képlékeny. Semmi nem állíthat meg, de merre is tartok?

but where am I going?

létrejött kiskereskedelmi egységek tudták felpörgetni.

of multiplexes. My photo series, which has been expanded

Évek óta bővülő fotósorozatom ezeken a neonfények által

for years, guides in these neon-lit, church-like spaces.

megvilágított, templomszerű tereken vezet végig.
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SÓKI Tamás

LAKOS Máté

FOTOGRÁFIA | PHOTOGRAPHY
stom93@gmail.com

FOTOGRÁFIA | PHOTOGRAPHY
lakosmate@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
GULYÁS Miklós
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
ORAVECZ István, KUDÁSZ Gábor Arion
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Képmanipuláció a sajtófotóban
Manipulation in Pressphoto
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BABARCZY Eszter

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
GULYÁS Miklós

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Bíróság – Vizuális elemek az igazságszolgáltatásban
Court – The Visual Elements of Justice

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
MÁTÉ Gábor, KUDÁSZ Gábor Arion

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
KAPITÁNY Ágnes, KAPITÁNY Gábor

SPATIA IUSTITIÆ

SPATIA IUSTITIÆ

HATÁRKERÍTÉS

BORDER FENCE

A bíróságok által működtetett igazságszolgáltatás minden

Judiciary justice is a state activity that affects the lives of

A Magyarország déli határán 2015-ben felállított kerítés

My photographic series is about the Hungarian border

ember életét érintő és befolyásoló állami tevékenység.

all people. The system has created its own, separate world,

egy 3-4 méter magas, összesen 523 kilométer hosszú

fence, which was constructed in the middle of the

Ez a rendszer külön világot teremtett magának, érdekes

which is an interesting sample of our state organization

építmény, aminek célja megakadályozni az illegális

European migration crisis in 2015, with the aim of ensuring

lenyomata az állami berendezkedésünknek, valamint

and its organizational functioning. My photos are about the

határátlépést. A határ mentén szolgáló rendőrök és katonák

border security by preventing immigrants from entering

ezen berendezkedés szervezeti működésének. Képeim

visual elements of the justice system’s work, regarding how

megállás nélkül őrzik a kerítést, és ellenőrzik az arra járó

the country and the European Union illegally. The border

az igazságszolgáltatási rendszer működéséhez tartozó

power is demonstrated in the courts. The aim of my work

embereket. Munkám során a határzár helyszíneit jártam be,

barrier is currently 523 km long on the Hungarian border

vizuális elemekről szólnak, arról, hogy miként jelenik

is to stay away from the presentation of the commonplace

objektivitásra törekedve mutatom be a határon uralkodó

with Serbia and Croatia with two different types of fences.

meg a bíróságokon a hatalom. Munkám célja, hogy ne

elements familiar from the news and movies, but to reveal

körülményeket és magát a ideiglenes biztonsági határzárat.

During my work, I was in different spots along the fence

a híradóból és a filmekből ismert, már közhellyé vált

the visuality demonstrating the system in the everyday

A sorozat célja, hogy bemutassa a határzárat egy olyan

with the aim of showing the unknown side of the barrier.

elemeket mutassam be, hanem a rendszert demonstráló

activity of courts.

oldalról, amit nem ismerhetünk a sajtóból.

I strived to be objective and not to create any
preconceptions about this dividing topic.

vizualitást a bíróságok mindennapi működésében.
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VIZI András

URBÁN Orsolya

FOTOGRÁFIA | PHOTOGRAPHY
andvizy@gmail.com

FOTOGRÁFIA | PHOTOGRAPHY
urbanorsolyka@gmail.com
TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
KUDÁSZ Gábor Arion
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
KUDÁSZ Gábor Arion
SZAKDOLGOZAT/THESIS
Techno – Kilépés egy heterotópiába
Techno – Escape to a Heterotopie

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BABARCZY Eszter

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
MÁTÉ Gábor

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Női fotóművészek önarcképei a családábrázolásban
Female Photographers’ Self-Portraits in the Family
Depiction

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
FÁTYOL Viola

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
SZENTPÉTERI Márton

CSALÁDKERT

FAMILYGARDEN

TECHNO – KILÉPÉS

TECHNO – EKSTASIS

A család az első közösség, amelynek tagjai vagyunk

Family is the first community we are members of since our

A techno zenei színtéren készült képeim szorosan kötődnek

My photos taken in the techno music scene are closely

születésünktől fogva. Mestermunkám középpontjában

birth. My masterwork centers around my own family, in the

saját vizsgálódásaimhoz, felismeréseimhez valamint

related to my own investigations, my realisations, and my

saját családom áll, melynek tükrében önmagamat is

mirror of which I can also examine myself. I am interested

találkozásomhoz e kultúrával. Fotósorozatom identitásom

encounter with this culture. My photo series was made

vizsgálom. Az érdekel és motivál témám során, hogy egy

in the young adult who is looking for a way and identity

formálódásának azon időszakában készült, melyben múlt

in the era of the formation of my identity in which the

útját és identitását kereső fiatal felnőtt mit visz magával

and what they can take from the family values. Bondage,

és jelen összefügéseinek értelmezése volt a figyelmem

interpretation of past and present relationships was at

a családi értékrendből, illetve a kötődés, a szülői minta,

parental pattern, “sisterhood” and relationships within the

középpontjában. A techno zenei színtér az a (szimbolikus

the center of my attention. The techno music scene is the

a „sisterhood” és a családban betöltött szerepek és

family shape the individual’s character and self-awareness.

tér), mely lehetővé tette, hogy időbeli és térbeli ugrásokkal,

(symbolic space) that made it possible for me to express my

viszonyrendszerek hogyan alakítják az egyén jellemét

tisztán vizuálisan fejezzem ki gondolataimat az identitás

thoughts about searching identity with temporal and spatial

és önismeretét. Célom érzékeltetni és bemutatni, hogy

kereséséről.

jumps.

önmagunkat másokon keresztül is megtalálhatjuk.
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KÁLMÁN Mátyás

GOMBOS Cintia Mercédesz

MÉDIA DESIGN | MEDIA DESIGN
maokalman@gmail.com

MÉDIA DESIGN | MEDIA DESIGN
cinthya.dictator@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
SZIRTES János

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Az őszinteség és az autenticitás jelentősége
a személyes designban / The relevance of honesty
and authenticity in personal design

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
FAZAKAS Péter

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Doumentumfilmek és új technológiák
Documentaries and New Technologies

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
SZIRTES János

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BABARCZY Eszter

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
FAZAKAS Péter

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BÉNYEI Judit

HUNGAROPESSZIMIZMUS

HUNGAROPESSIMISM

A Hungaropesszimizmus egy kreatív dokumentumfilm,

Hungaropessimism is a creative documentary, which

amely több tudományterület tudásából és empirikus

is inspired by the knowledge of several disciplines and

MY STORY – SZEMÉLYES VLOGSOROZAT
MY STORY – MAKING PERSONAL VLOG
KÉSZÍTÉSE ONLINE MÉDIA KOMMUNIKÁCIÓN, SERIES, SHARING THEM ON ONLINE MEDIA
KÖZÖSSÉGI PORTÁLOKON MEGOSZTVA
PLATFORMS SUCH AS SOCIAL MEDIA
A mestermunka egy elkészült fejleszthető vlogból és egy

My masterwork consists of a vlog made by myself, and

tapasztalatokból egyaránt merítkezik. A film a szakértőkkel

empirical experiences. Besides the interviews and the

installációból áll. Az installáció részét képezi kb. 30 db

an installation. The latter includes 30 portraits as well

készült interjúk és az azokat illusztráló animációk mellett

animated illustrations, it uses archives from several sources

portréfotó, valamint 7-10 videoanyag. Tartalmilag az

as 7 to 10 video materials. Content-wise it deals with the

olyan rövid kultúrtörténeti archív jelenetekre épül,

(poems, paintings, films, etc.) that illustrate the pessimistic

utóbbi év szakmai és magánéleti válsága és fejlődése,

concept of work and life crisis, evolution and survival of

amelyekben megjelenik a pesszimista hozzáállás és annak

attitude of Hungarians. In this film we also analyse the fear

túlélése és a kialakult krízisszituáción való felülemelkedés

it. Furthermore, the aspects of this emerging crisis are

következményei. Szót ejtünk a nemzethaláltól való félelem

of extinction of the nation and xenophobia, which has been

követhető nyomon, az őszinteség, szókimondás, valamint

being observed in the light of pure honesty and clarity,

és az idegenellenesség régóta velünk élő jelenségéről is.

present in Hungary for a long time.

a közérthetőség szempontjait figyelembe véve.

applying the form of outspokenness. It consciously

A mestermunka tudatosan vállalja a személyes,

takes an exhibitionist point of view, using the “selfie”

exhibicionista hangvételt, aminek jó eszköze a „szelfi”

instruments with the aim of presenting them online, in oder

látószöge. Célja az online csatornákon keresztül azonosulni

to identify with what the disclosed content is intended to

azokkal a problémákkal, amiket közölni szeretnék.

communicate.
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MÁCSAI Miklós

MAKLÁRY Máté

MÉDIA DESIGN | MEDIA DESIGN
macsaimikul@gmail.com

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
FAZAKAS Péter
MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
PÁLOS György

MÉDIA DESIGN | MEDIA DESIGN
matemallory@gmail.com

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Ellenvalóság
Counter-reality
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
SCHMIDT Andrea

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
SÁNTA Balázs

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A vizuális effektusok szerepe és felhasználása a kortárs amerikai mainstream
filmművészetben
The Role and Use of Visual Effects in
Mainstream Contemporary American
Cinema

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
FAZAKAS Péter

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
GYENGE Zsolt

FELSŐ BIRODALOM

UPPER EMPIRE

SISTER (KISJÁTÉKFILM, 25’)

SISTER (SHORT FILM, 25’)

A film egy különleges nyári tábort mutat be.

The film introduces a very special kind of summer camp.

2078 levegőtlen, elhagyatott Földjén Lyn és Celest csak

In 2078’s toxic and abandoned Earth, Lyn and Celest

Ebben a táborban egy furcsa fantázia- és szerepjátékot

Every summer we create and play a strange game with

egymásra számíthatnak… Amikor találnak egy lezuhant

can only count on each other… When finding a crashed

játszunk gyerekekkel, aminek során egy varázslatos

about 30 kids. We act out a fantasy world filled with magic,

űrhajót, Lyn elszántan javítani kezdi megmenekülésük

spaceship, Lyn enters her desperate journey to fix it up in

mesevilágot keltünk életre. Egy lovagkori királyság szerepét

weird ephemeral phenomena and strange creatures. We are

reményében, de Celest találja meg a hajó energiaforrását,

plans of escaping, but Celest finds its power source first,

vesszük fel, mely történelmének egyszerre vagyunk nézői és

part of this world as a sort-of-medieval kingdom. We are

mellyel titokban növényeket kezd termeszteni, hogy

and secretly starts growing plants with it, fixing up the life

hősei. A táborok Magyarországon egy rejtett szubkultúrát

at the same time the audience and heroes of the story of

jelenlegi életüket javítsa. Mikor Lyn számára kiderül

they already have.

képeznek, mivel mára legalább 17 ilyen királyság van

this realm. Camps form a hidden subculture in Hungary, as

az igazság, mindkettőjük élete veszélybe kerül…

It is not only when Lyn finds out about her friend’s secret

az országban. A film ezeket a táborokat és játékot mutatja

there are over 17 kingdoms in the country. The film tells the

be, illetve elmeséli közel 35 évnyi történetüket, és

story of these camps, and tries to show viewers what it all

megpróbálja megmutatni azt, hogy mit jelent ez a világ

means for those who are part of it.

that their beliefs are put to the ultimate test.

azoknak, akik részesei lehetnek.
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MARKÓ Luca Zsófia
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BODÓCZKY Antal
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BODÓCZKY Antal
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Hiánynaplók – A hozzáférhetetlenség alakzatai
Sophie Calle és Szász Lilla munkáiban
Absence Diaries
SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BABARCZY Eszter

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
SZIRTES János

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Social experiments

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
SZIRTES János

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
GYENGE Zsolt

AZ ÁLOM DOMBORZATA

GEOMETRIC ARTEFACTS

FUTÓMŰ

RUNOPUS

A diplomamunkában a jelenlét és távollét kérdései,

My masterwork focuses on the questions of presence

A Futómű performansz jellegű elemekkel operáló videó-

RunOpus is a line of short scenes made with the mindset of

az eltűnés és lebomlás folyamatai, fázisai, kísérletei

and absence, the processes, phases and experiments

szkeccsfüzér. Újgenerációs abszurd humor, amely

contemporary performance-art. While using the toolset of

foglalkoztatnak, az, hogy a személyesség és

of dissolution, destruction and ruin. I’m interested in

a műfaj korábbi stílusjegyeihez képest is továbbgondolt,

surreal humour, RunOpus goes even beyond the boundaries

az emlékezet problémáit hogyan lehet jelekké és

the transformation of the private self and memories into

meglepő képzettársításokkal hat. A történeti szálat

of the genre. With no aim of having a clear concept or

nyomokká transzformálni. A manipulált, elmozdított,

gestures and signs. The parts of the multimedia installation

nélkülöző jelenetsor egyfajta „kvázi” dramaturgiává épül

storyline, the scenes are organised rather by music and

roncsolt polaroid emulziókból, experimentális

– manipulated polaroid emulsions, experimental video

fel, amelyet a történetszerűséget sugalló zenei aláfestések

the conscious usage of the absurd and the unpredictable.

videomunkákból és objektekből álló multimédiás

works and objects – were created in carefully planned

is megtámogatnak. Refrénszerű eleme a hétköznapiság

RunOpus gives an insight to the second layer of everyday

installáció darabjai olyan pontosan előkészített

environments, which relied heavily on accident and random

mögül újra és újra előbukkanó abszurditás, amely mindig

life. It reminds us that reality is often different from what

szituációkban készültek, amelyek részben

progress, thus making the individual works unique.

átértelmezi a korábban látottakat, mint ahogy a valóságban

we percept.

a véletlenszerűségre és az esetlegességre épültek,

is megszokhattuk, hogy szinte semmi nem az, aminek

megismételhetetlenné téve az egyes alkotásokat.

látszik. Filozofikus-abszurd előadói show.
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ERHARDT Miklós

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Keretezett képek, keretezetlen
valóságábrázolások
Framed pictures, frameless
reality portraits

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
TASNÁDI József

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A magyar elektronikus zene eszköztörténete
Device History of Hungarian Electronic
Music

MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
ERHARDT Miklós
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THESIS CONSULTANT
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THESIS CONSULTANT
TILLMANN József

TIMELESS

TIMELESS

Mestermunkám kísérlet az archaikus technológiai

My masterwork is an attempt to connect an archaic

ELEKTRON – ELEKTRONIKUS ZENEI
ESZKÖZTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS

ELEKTRON – INTERACTIVE EXHIBITION
ABOUT THE DEVICE HISTORY OF
ELECTRONIC MUSIC

képrögzítés és a mai kor vizuális csúcstechnológiájának

technology of image production with cutting edge visual

összekapcsolására, illetve az így létrejövő hibrid média

technology of our days as well as to use such technology

A mestermunka egy interaktív kiállítás terve, mely

My masterwork is an interactive exhibition design project.

költői felhasználására. Lényegi vázát egy tizenkét

for poetic purposes. The basic structure is given by a

két részre osztva mutatja be egyrészt az elektronikus

This exhibition is composed of two parts, one displaying

egységből álló, egyedileg tervezett, 3D-nyomtatott

self-designed pinhole camera system composed of twelve

hangszerek történetét, másrészt a Magyar Rádió HEAR

the device history of electronic musical instruments, the

lyukkamerarendszer alkotja. A legegyszerűbb elven

distinct, 3D printed parts. Such basic analogue cameras,

Stúdióját. A kiállításban meghatározó jelentőségűek

other discussing the history of the Hungarian Radio’s

működő analóg kamerák, szemben a mai digitális

as opposed to modern digital technology, provide the

a stúdióhoz és a magyar elektronikus zenéhez kötődő

former HEAR Studio. Also, a set of video interviews were

technológiákkal, lehetőséget nyújtanak megszakítás

opportunity of extremely long, uninterrupted exposures, by

zeneszerzőkkel és hangmérnökkel készült videointerjúk,

made with some of the defining composers and sound

nélküli, extrém hosszú expozícióra, amely eliminálja

which all non-fixed elements, most importantly

továbbá külön portrévideóban kerül bemutatásra Pongrácz

engineers involved in the studio and Hungarian electronic

az adott tér nem rögzített, mozgásban lévő elemeit,

living creatures, will be eliminated from the representation

Zoltán zeneszerző munkássága. A kiállításhoz készült

music. A separate video is dedicated to showing the work

elsősorban is az élőlényeket.

of a given environment.

egy segédalkalmazás, valamint két saját tervezésű és

of Zoltán Pongrácz. An application and two installations

kivitelezésű hangszer-installáció, amelyek az akusztikus

were also made, which can be seen as hybrid solutions of

és elektronikus hanggenerálás hibrid megoldásának

acoustic and electronic sound generation.

tekinthetők.
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SZAKDOLGOZAT/THESIS
A kiteljesedett „globális falu” – Médiumok
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MESTERMUNKA KONZULENS/
MASTERWORK CONSULTANT
BALLA Dóra
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TILLMANN József

EQUITORN, ETIKUS ONLINE VIZUÁLIS
VÍRUS

EQUITORN, ETHICAL ONLINE VISUAL
VIRUS

BÁB

PUPPET

Egy női börtönben nyolc fogvatartott anya bábelőadásra

8 inmate mother are preparing for a puppetry with the help

készül gyerekeik számára egy rendezőnő segítségével.

of a director in a female prison. They will perform the play

A propagandamémek, a hamis hírek, a clickbait tartalmak

Propaganda memes, fake news, clickbait contents and

Erről a helyzetről forgattam filmet.

for their children. I was shooting a shortfilm about this

és a követő reklámok meghatározó és új mediális szerepben

follower advertisements turn up in a determinative and

situation.

jelennek meg a kortárs kommunikációban. Diplomamunkám

new role of contemporary communication. My masterwork

egy EQUITORN nevű, online, etikus vizuális vírus, amely

is an online ethical visual virus called EQUITORN,

megpróbálja felhívni a figyelmet a közösségi médiatérben

which attempts to draw attention to the vulnerability of

történő kommunikáció kiszolgáltatottságára.

communication through social media. It is a dynamic

Egy dinamikus vizuális rendszer, amely a nyers és izgalmas

visual system with raw and exciting appearance, which

képi megjelenésével egy plusz réteget generál a közösségi

generates an extra layer on the user´s platform on social

oldalak felhasználói felületein. Célja a figyelemfelkeltés és

sites. Its goal is to generate public awareness. The virus is

a tájékoztatás. A vírus egy tájékoztató, tematikus weboldalra

an indicator which leads us to a thematic website on the

vezet a témában.

given topic.
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VARGHA Balázs

SZAKDOLGOZAT/THESIS
Taktilis médium
Tactile medium

TÉMAVEZETŐ/SUPERVISOR
MARCELL Tamás

MESTERMUNKA KONZULENS/
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ULRICH Sára
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MASTERWORK CONSULTANT
VARGHA Balázs
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BÉNYEI Judit

SZAKDOLGOZAT/THESIS
A nők reprezentációja a médiában –
Nőképideálok a Cosmopolitanben
Representation of Women in the Media –
Feminine Beauty Ideal in the Cosmopolitan Magazine

SZAKDOLGOZAT KONZULENS/
THESIS CONSULTANT
BÉNYEI Judit

TACTILES

TACTILES

SZÉPSÉG

BEAUTY

A „tacTiles” egy olyan open source edukációs segédeszköz,

“tacTiles” is an open source educational tool that is

Mestermunkám a „szépség” problémáját megközelítő

The project is a personal interpretation of Naomi Wolf’s

amely könyebbé kívánja tenni a vak gyermekek számára

designed to help blind children learn the Braille-based

és feldolgozó művészkönyv, melynek alapját Naomi

novel “The Beauty Myth” and its chapter “Religion”. It is

a Braille-alapú írás elsajátítását. Míg a látással rendelkező

writing. While children with sight have many tools available

Wolf A szépség kultusza művének Vallás című fejezete

an artist’s book, a book-like object, which focuses on the

gyermekek számára gazdag vizuális eszköztár áll

to learn the alphabet, a blind child only meets a system

képviseli. Egy személyes interpretáció, amelynek célja,

cultural “myth” of feminine beauty. The main purpose of the

rendelkezésre az ábécé megtanulásához, addig egy vak

of points. With 3D printing technology “tacTiles” helps to

hogy felvilágosítsa és felhívja az olvasó figyelmét a nők

book is to educate the reader, to redefine their view on the

gyermek csak a pontok rendszerével találkozik. A „tacTiles”

provide a more narrative and therefore more affordable

helyzetére és a szépség csapdájára, úgy a szöveg, mint

relationship between beauty and female identity, not only

a 3D nyomtatás technológiájával segít narratívabb és ezáltal

basis primarily for the blind students, but older blind

a különféle formai elemek, anyagok és képi megoldások

by the linguistic content but also by the use of different

befogadhatóbb alapot nyújtani elsősorban az alsó osztályos

people and those who lost their vision late can also

által. A projekt egy interaktív tárgynak is tekinthető, hiszen

visual elements and materials. The interplay of texts,

vak tanulók számára, de idősebbek, aliglátók és a látásukat

rely on it.

a szöveges tartalmon túl az anyagok és grafikai elemek

images and different materials allows for many exciting

kapcsolata folyamatos interakcióra készteti az olvasót.

interactions, creating new meanings and visuals.

később elvesztők is támaszkodhatnak rá.
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