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A Challenging Futures kiállításon kiemelkedő hallgatói munkákkal találkozunk. A tárlat bepillantást nyújt
a különböző szakágazatokba, úgymint az építészet,
a design, a média és az elmélet területeibe. A tervek gazdag képanyaggal és modellekkel prezentálják
azokat az előremutató megoldásokat, amelyek a társadalmi igényeket tartják szem előtt.
Nemcsak a szakemberek érdeklődésére számítunk,
hanem azt reméljük, kiállításunk ismerteti a MOME
képzési feladatát, kulturális és gazdasági jelentőségét, és mindenekelőtt emlékeztet arra, hogy tárgyi
környezetünk, használati tárgyaink és az ember kölcsönhatásban állnak.

STEFAN LENGYEL
Professor emeritus

This exhibition presents outstanding works created by the students. It provides an insight into various disciplines, such as architecture, design, media,
and theoretical studies. Accompanied by a wealth
of images and models, the designs demonstrate forward-looking solutions in line with the social needs.
We expect interest not only from the experts, but we
hope that our exhibition presents the
educational function, cultural and economic significance of MOME, reminding the visitors that humans,
their material environment and their consumer products are interlinked.

STEFAN LENGYEL
Professor emeritus
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Kedves Barátunk,

Dear Friend,

2020 óta dolgozunk a MOME megújításán. Az a célunk, hogy Budapesten jöjjön létre a kelet-középeurópai térség legszínvonalasabb designegyeteme –egy olyan hely, ami hallgatóinak és oktatóinak
teljesítményén keresztül minden nap hozzátesz
valamit a bennünket körülvevő kulturális és gazdasági ökoszisztémához.

We have been working on the renewal of MOME
since 2020. Our objective is to create in Budapest
the highest quality design university in the Central
and Eastern European region—a place which adds
something each day to the cultural and economic
ecosystem around us through the performance of its
students and teachers.

A Stefan Lengyel Kiválósági Ösztöndíj sok szempontból a MOME megújulásának legfontosabb eleme.
Nem véletlen, hogy alapítványunk, mint az egyetem
új fenntartója a legelső intézkedései között gondoskodott a megalapításáról. Miért éppen ezzel kezdtük?
Miért ennyire fontos számunkra ez az ösztöndíj?

In many respects, the Stefan Lengyel Scholarship of
Excellence is the most significant element of MOME’s
renewal. It is no accident that one of the first measures
of our foundation—the university’s operator—was to
establish this program. Why did we start with this?
Why is this scholarship so important to us?

Először, mert a kiválóságról szól. Egy olyan korszakban, ahol a kultúra és az üzlet számos területén –ideértve a világhálót is–egyenlőségjel kerül a valós és
mímelt teljesítmények, a minőség és a hulladék közé,
ott a kiválóság ünneplésének kiemelt jelentősége van.
Ez az ösztöndíj a tehetség és az erőfeszítés metszete.

First of all, because it is about excellence. In an
era where actual and fake performances, quality
and waste are equated in many areas of culture
and business—including the world wide web—the
celebration of excellence is of key importance. This
scholarship is the intersection of talent and effort.

Másodszor, mert emeli a közösségünk belső kultúráját. A Stefan Lengyel Kiválósági Ösztöndíjra minden szemeszterben egymást jelölik a MOME hallgatói, ezzel kifejezik elismerésüket, nagyrabecsülésüket
az átlagnál jobban teljesítők felé. Ösztöndíjunk tehát
a barátság és a versengés egészséges metszete is.

Secondly, because it elevates the internal culture of
our community. MOME’s students nominate each
other to the Stefan Lengyel Scholarship of Excellence
in each semester, thus expressing their recognition
and appreciation to those performing above the
average. Our scholarship is, therefore, also a healthy
intersection between friendship and competition.

Ahogyan az új MOME, úgy a Stefan Lengyel Kiválósági Ösztöndíj első díjazottjai is útjuk elején járnak.
Ám nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy a lehető legjobb
úton.

BÖSZÖRMÉNYI-NAGY GERGELY
alapítványi elnök

Just like the new MOME, the first awardees of the
Stefan Lengyel Scholarship of Excellence are also at
the beginning of their journeys. Yet we can safely say
that they are on the best possible path.
GERGELY BÖSZÖRMÉNYI-NAGY
President of the Foundation
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Challenging Futures –
Design egy kihívásokkal teli jövőhöz
Kiállítás a Stefan Lengyel Kiválósági
Ösztöndíj nyerteseinek munkáiból

Az elmúlt két év örvényszerűen sodorta a világot
egyik globális veszélyhelyzetből a másikba, amelyek
egymást átfedve még összetettebb ökológiai, gazdasági és társadalmi jelenségeket generáltak. 2022ben minden eddiginél nagyobb szükségünk van arra,
hogy a megszokott keretekből és viselkedési formákból kilépve reflektáljunk a történtekre, tervezzük
a jövőt, és cselekedjünk most. Ebben a kreatív szakembereknek kiemelt szerepük van – a művészet és
a design segíthet a megszokott struktúrák megkérdőjelezésében, és azoknak az alternatíváknak a megtalálásában, amelyek ökológiailag és társadalmilag is
egy fenntarthatóbb jövő felé vezethetnek.
A kiállítás a Stefan Lengyel Kiválósági Ösztöndíjban
részesült hallgatók munkáit összegzi, amelyek mind
az elmúlt két évben készültek, így hiteles képet adnak
arról, mely kérdések foglalkoztatták ebben a turbulens időszakban a pályakezdő alkotókat, tervezőket
és kutatókat. Az ösztöndíjprogramot a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetemért Alapítvány 2020 őszén hívta
életre azzal a céllal, hogy teljesítményalapú és szakmai támogatásban részesítse azokat a hallgatókat,

9

Challenging Futures
Exhibition of the works created by the winners of the
Stefan Lengyel Scholarship of Excellence

akik projektjeikkel és továbbfejlesztési koncepcióikkal kiemelkedő ötleteket mutatnak fel. Az itt látható
munkák tehát olyan kísérleti koncepciók és kutatások, amelyeknek egyes gondolatai különböző utakon
fejlődhetnek még tovább. Ezek az első lépések azon
kreatív és határozott döntések felé, amelyek a jövőnket és a designszakma sorsát alakíthatják.
A Design, Elméleti, Építészeti és Média Intézet hallgatói az urbanizáció fenntarthatóságának módjait, a
múlt kritikai értelmezését, a társadalmi szakadékok
áthidalását, a design jelenkori kihívásait és a kreatívipar fejlesztési lehetőségeit saját mikrokörnyezetükben kutatták, de a válaszaik globális viszonylatban is
érvényesek. A kiállítás egyes blokkjaiban a különböző
szakok munkái a hasonló tervezői gondolkodás és az
általuk érintett témák mentén csoportosulnak, erősítve ezzel a kiállítás többszólamúságát és a szakma
egyes területei közötti párbeszédet. A tárlat installálási módja interaktív felfedezésére és befogadására
hív, emellett arra az állapotra reflektál, amikor valami
még alakuló, fejlődő fázisban van egy biztonságos
közegben.
VISKI NOÉMI
kurátor

The past two years have whirled the world from one
global emergency to another, which—overlapping
each over—generated even more complex ecological,
economic, and social phenomena. In 2022, we need
more than ever to respond to what happened, plan the
future, and take action now, leaving the conventional
context and behavior patterns behind. Creative
professionals play a key role here—arts and design
can help us question the established structures and
find alternatives that can lead to a more sustainable
future in terms of both ecology and society.
The exhibition summarizes the works of the students
having been awarded the Stefan Lengyel Scholarship
of Excellence: each of them was created in the past
two years, thus giving an authentic image of the
questions of concern to young creators, designers, and
researchers in this turbulent period. The scholarship
program was launched by the Foundation for MoholyNagy University of Art and Design in fall 2020 with
the aim to grant performance-based and professional
support to students who propose outstanding ideas
with their projects and further development concepts.
The works exhibited here are experimental concepts

and research projects containing ideas which can still
evolve further on different pathways. These are the
first steps taken towards creative and firm decisions
which may shape our future and the fate of the design
profession.
The students of the Institutes for Design, Theoretical
Studies, Architecture and Media researched the
modes of sustainability of urbanization, the critical
interpretation of the past, the bridging of social gaps,
the contemporary challenges of design and the
development possibilities of the creative industry in
their own micro environments, but their responses
are also valid in a global context. In each block of the
exhibition, the works of the different programs are
grouped along similar designer mindsets and topics
covered, thus strengthening the polyphony of the
exhibition and the dialogue between the different
areas of the profession. The installation mode of the
exhibition invites the visitor to interactive discovery
and reception, while reflecting a state where
something is still evolving and developing in a safe
environment.
NOÉMI VISKI
curator
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LIVING
TOGETHER

AZ EGYÜTTÉLÉS
KIHÍVÁSAI
A globalizáció organikus alakulása mellett a világot
megrázó események is közvetlen hatással vannak
makro- és mikrokörnyezetünkre: folyamatosan változik, hogyan viszonyulunk a bolygónkhoz, a környezetünkhöz és egymáshoz. A városok növekedésével arányosan erősödik a városlakók egymástól és
a természettől való elszigetelődése is. Hogyan lehet
közösséget építeni a városi térben, és visszahozni a
zöld felületeket az urbánus közegbe? Vannak, akik
konkrét tervezői megoldásokkal igyekeznek enyhíteni a globalizáció negatív hatásait, míg mások szerint
radikális nézőpontváltásra van szükség: nemcsak a
korábbi anyaghasználatot és tervezői elveket kell felülvizsgálni, hanem az emberközpontú szemléletmódot is.
A hallgatók a mikromobilitás és az okosvárosok lehetőségeinek a kutatásával, társadalomérzékenyítő
vizuális kommunikációval, illetve a spekulatív design
és az ökodesign eszközeivel mutatnak alternatívákat
egy fenntarthatóbb, törődésen alapuló jövő felé.

Besides the organic development of globalization,
world-shaking events also have direct impacts
on our macro and micro environment: there are
constant changes in how we relate to our planet,
our environment and each other. The isolation of
city dwellers from each other and from nature is
increasing in proportion to the growth of cities. How
can a community be built in the urban space and green
spaces be brought back into the urban environment?
There are some who endeavor to mitigate the adverse
effects of globalization with design solutions, while
others think that a radical change of point of view is
required: not only the previous use of materials and
design principles should be reviewed, but also the
anthropocentric approach.
The students show alternatives for a more sustainable
and care-based future by researching the possibilities
offered by micro-mobility and smart cities, with
communication to sensitize society or the tools of
speculative design and eco-design.
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BENCSICS DORINA

DORINA BENCSICS

A lebomló kerámia koncepciója az elsivatagosodott
területeken járulhat hozzá a biodiverzitás növeléséhez.

The concept of degradable ceramics can contribute
to enhanced biodiversity in desertified areas.

Kerámiatervezés MA1
Lebomló kerámia
2020/2021. tavasz

Ceramics Design MA1
Degradable Ceramic
Spring 2020/2021

Az elsivatagosodás a legtöbb kontinens élővilágát
fenyegeti, a facsoportok visszatelepítése világszerte
komoly kihívást jelent. Hogyan segíthetnek a klímaválság megfékezésében a lebomló anyagok és a digitális technológiák? A Bencsics Dorina által tervezett
réteges szerkezetű burokforma biológiailag lebomló
anyagból készül, melynek föld alá kerülő részében
mikorrhiza gombák segítik a facsemeték tápanyagellátását, míg föld feletti része a szél talajpusztító hatása ellen nyújt védelmet. A kikísérletezett anyagkeverékből 3D nyomtatás segítségével is elő lehet állítani a növény növekedését biztosító habstruktúrát.

Desertification threatens the wildlife of most
continents, and the replantation of trees poses
considerable challenges all around the world. How
can degradable materials and digital technologies
help contain the climate crisis? The layered structured
crust form designed by Dorina Bencsics is made of
a bio-degradable material; the underground part
contains mycorrhizal fungi providing saplings with
nutrients, while the aboveground part protects
them against the soil destroying effect of winds. The
plant growth promoting foam structure can also be
produced from the newly developed compound by
using 3D printing.

Témavezető: Kemény Péter

Supervisor: Péter Kemény
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BERZSÁK BULCSÚ

BULCSÚ BERZSÁK

A mozgó boltként működő jármű célja az utcai árusítás és a helyi kistermelői termékek népszerűsítése.

The purpose of the vehicle functioning as a mobile
store is to promote street vending and the goods of
local small producers.

Mikromobilitás
Formatervezés BA3
2021/2022. ősz

A klímakrízis és a pandémia hatásaként ma már egyre többen fordulunk a helyi kistermelők termékei felé.
Berzsák Bulcsú azoknak az utcai árusoknak tervezett
ún. mozgó boltot, akiknek nincs annyi kezdőtőkéjük
vagy portékájuk, hogy üzletet nyissanak, vagy hosszú
időre a piacokra települjenek. A zsúrkocsik mintájára
kialakított járművet az árusok az önkormányzatoktól
bérelhetnék jutányos áron. A bérlést és a zsúrkocsik
megtalálását egy alkalmazás segíti. Az eszköz amellett, hogy népszerűsíti a helyi kistermelőktől való vásárlást, hozzájárul a városi terek felpezsdítéséhez és
rendezettebbé tételéhez is.
A projekt társtervezője: Szilágyi Nóra
Témavezetők: Húnfalvi András, Ruppert Dániel

Micromobility
Product Design BA3
Fall 2021/2022

As a result of the climate crisis and the pandemic, an
increasing number of people are becoming interested
in the goods of local small producers. Bulcsú Berzsák
designed a so-called mobile store for street vendors
who do not have sufficient initial capital or goods to
open a store or maintain a market stall for a long time.
The vehicle modelled on serving trolleys could be
rented by the vendors from the local governments at
a fair price. Renting and finding the serving trolleys is
facilitated by an application. In addition to promoting
shopping from local small producers, the device also
contributes to livening up town squares and making
them more orderly.
Co-leader of the project: Nóra Szilágyi
Supervisors: András Húnfalvi, Dániel Ruppert

16

CHALLENGING FUTURES

DE JONG ZSUZSANNA

ZSUZSANNA DE JONG

A MOST kampány egy antireklám, amely a vásárlástól való eltávolodásra és az „itt és most” megélésére buzdít.

The NOW Campaign is an anti-advert encouraging
people to distance themselves from shopping and
experiencing the “here and now”.

A Black Fridayt minden évben november utolsó péntekjén tartják. Ugyanezen a napon rendezik meg a
Buy Nothing Dayt is, melynek célja, hogy óva intsen a túlfogyasztástól. De Jong Zsuzsanna a világnaphoz olyan vizuális kampányt tervezett, amely a
városi terekben egyfajta antireklámként funkcionál,
és a vásárlás helyett az „itt és most” élményére és a
környezetünkkel való kapcsolódás fontosságára hívja fel a figyelmet. A kommunikációs anyagok áttetsző kialakítása ablakot nyit a körülöttünk lévő világra,
amelyről az anyagi javak hajszolása közben gyakran
elfeledkezünk.

Black Friday is held on the last Friday of November
every year. Also organized on the same day, the
Buy Nothing Day aims to caution against overconsumption. Zsuzsanna De Jong designed a visual
campaign for the world day, which functions as a
kind of anti-advert in urban spaces, highlighting the
importance of the “here and now” experience and
connection with our environment instead of the
experience of shopping. The transparent design of
the communication materials opens a window to the
world around us, which we often forget about in the
pursuit of material goods.

Témavezetők: Nagy László, Falvay László

Supervisors: László Nagy, László Falvay

Tervezőgrafika BA2
Buy Nothing Day – MOST kampány
2021/2022. ősz

Graphic Design BA2
Buy Nothing Day – NOW Campaign
Fall 2021/2022
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GONDA SOMA

SOMA GONDA

A PLANTOPOMORF projektben az emberek spekulatív növényi alakjait ismerhetjük meg.

In the PLANTOPOMOPRHIC project, we can discover
the speculative plant forms of humans.

A PLANTOPOMORF projekt egy nem embercentrikus világkép lehetőségét mutatja meg, és felhívja
a figyelmet a spekuláció jövőformáló hatására. „Ha
egyszer csak növényként ébrednél, akkor milyen növény lennél?” – ezt a kérdést tette fel interjúalanyainak Gonda Soma, aki később vizualizálta a beérkezett
válaszokat. Az így létrejött spekulatív ötletbankból
az emberek fiktív növényi alakjait ismerhetjük meg.
A projekt célja, hogy szemléletformálással csökkentse az ember és a természet között húzódó egyre nagyobb távolságot.

The PLANTOPOMOPRHIC project presents the
possibility of a non-anthropocentric worldview and
draws attention to the future-forming effect of the
speculation. “If you suddenly woke up as a plant,
what plant would you be”—Soma Gonda asked his
interviewees, and later visualized the responses
received. The fictional plant shapes of humans can
be discovered in the thus created bank of speculative
ideas. The project aims to reduce the increasingly
great distance between humans and nature.

Tervezőgrafika MA1
PLANTOPOMORF
2021/2022. ősz

Graphic Design MA1
PLANTOPOMORPHIC
Fall 2021/2022

Supervisors: Antal Lakner, Beáta Pintérné Sosity
Témavezetők: Lakner Antal, Pintérné Sosity Beáta
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GUTHY MÁTÉ

MÁTÉ GUTHY

A buszmegálló az esővíz gyűjtése mellett vezetékes
hálózatról érkező ivóvizet is biztosít a városlakók
számára.

In addition to collecting rainwater, the bus stop also
provides city dwellers with potable water from the
pipeline water network.

Az éghajlatváltozás, a növekvő lélekszám és az ember környezetre gyakorolt hatása miatt a 21. század
globális vízválsággal néz szembe, Magyarországon is
egyre több települést fenyeget vízhiány. Guthy Máté
projektje a háztáji megoldások városi létbe emelésére, az esővíz városi hasznosítására mutat példát.
Az általa tervezett, ivókúttal felszerelt buszmegálló
tölcsérszerű teteje összegyűjti a csapadékvizet.

In addition to climate change, a growing population,
and the impact of humanity on the environment, the
21st century also faces a global water crisis; water
scarcity threatens more and more settlements in
Hungary as well. The project of Máté Guthy shows an
example of the integration of farm solutions into urban
existence and the urban utilization of rainwater. The
funnel-shaped top of the bus stop designed by him,
equipped with a drinking fountain, collects rainwater.

Formatervezés BA2
Smart City
2020/2021. tavasz

Product Design BA2
Smart City
Spring 2020/2021

Témavezető: Keszei István
Supervisor: István Keszei
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KRISTÓFFY RÓBERT

RÓBERT KRISTÓFFY

A molnárkocsi és a segway formai megoldásait ötvöző mikromobilitási eszköz célja, hogy tehermentesítse a postai kézbesítőket és futárokat a csomagok kiszállítása során.

The purpose of the micromobility device combining
the design solutions of sack trucks and segways is
to relieve the burden of postal delivery staff and
couriers in delivering packages.

Egy postai kézbesítőnek átlagosan napi 30-40 kilogrammnyi postai küldeményt kell kiszállítania, ami fizikailag és időben is megterhelő. Kristóffy Róbert a
postások számára tervezett egy olyan mikromobilitási
eszközt, amely segítséget nyújthat a gyors és kényelmes kiszállításban. A tervezett tárgy a segway, valamint a molnárkocsi ötvözete, és a két funkció (jármű
és hordozó) közötti váltást a beépített sínrendszer
teszi lehetővé. Az eszköz nem csupán a postásoknak lehet hasznos, hanem a futárok számára is, akik
a pandémia alatt rohamosan beindult online rendelések miatt szintén leterheltekké váltak.

On average, each postman has to deliver 30 to
40 kilograms of postal mail each day, which is
burdensome both physically and time-wise. Róbert
Kristóffy designed a micro-mobility device for
postmen, which can provide assistance in quick
and convenient delivery. The designed object is the
combination of the Segway and sack trucks, in which
an integrated guide system allows switching between
two functions (vehicle and carrier). The device is not
only useful for postmen but also for couriers, who
have also become overloaded due to online orders
having taken off rapidly during the pandemic.

A projekt társtervezője: Guthy Máté
Témavezetők: Húnfalvi András, Ruppert Dániel

Co-leader of the project: Máté Guthy
Supervisors: András Húnfalvi, Dániel Ruppert

Formatervezés BA3
MICROMOBILITY
2021/2022. ősz

Product Design BA3
MICRO-MOBILITY
Fall 2021/2022
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LAKI ÁBEL

ÁBEL LAKI

A privát és a publikus terek közti átmenetekre mutat példát az albertfalvai OTI-lakótelepre készült
építészeti koncepció.

The architectural concept designed for the OTI
housing estate in Albertfalva shows an example of
transitions between private and public spaces.

Budapesten az albertfalvai OTI-telepre, egy 3,5 hektáros üres telekre készült Laki Ábel terve, aki kutatása során azzal foglalkozott, hogyan lehet nagy lakósűrűséget alacsony beépítéssel létrehozni, méghozzá úgy, hogy a terület fele parkként működik. Olyan
lakóegységek születtek, amelyek a minimum-térhasználatra törekednek, emellett a minőségi lakhatás
kívánalmainak is eleget tesznek. A lakásokból elvett
funkciókat a park jelenléte és kialakítása kompenzálja. A közösségi terek nyilvános térbe helyezésével a
terv egy társas interakciókon alapuló, élhetőbb létformát vizionál.

The design of Ábel Laki was prepared for the OTI
estate in Albertfalva, Budapest, a vacant lot of 3.5
hectares; during his research, he explored how to
create a high residential density with a low buildingup rate, with half of the area functioning as a park. He
created residential units striving to a minimum use
of space, but also satisfying the demands of quality
housing. The functions removed from the apartments
are compensated for by the presence and design
of the park. By placing the community spaces into
a public space, the design envisions a more livable
form of life based on social interactions.

A projekt társtervezői: Gunther Júlia és Réti Eszter
Témavezetők: Csomay Zsófia, Marián Balázs

Co-leader of the project: Júlia Gunther and Eszter
Réti
Supervisors: Zsófia Csomay, Balázs Marián

Építőművész MA1
Albertfalva – Átkelés a nagybaracskai szigetre
2020/2021. tavasz

Architecture MA1
Albertfalva – Crossing to Nagybaracska Island
Spring 2020/2021
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SUBA-FALUVÉGI SZILÁRD

SZILÁRD SUBA-FALUVÉGI

Az átriumos házak mintájára tervezett alacsony, sűrű
beépítésű lakóövezet terve egy javaslat az ideális együttélésre az albertfalvai OTI-telepen.

The design of the low and densely built-up residential
zone, modelled on atrium houses, is a proposal for
an ideal coexistence on the OTI estate in Albertfalva.

Suba-Faluvégi Szilárd Király Csengével készített közös tervében az albertfalvai OTI-telep bővítésére tesz
javaslatot. A terv célja egy olyan ideális városi lakóövezet megteremtése, amely közösségi funkciókkal is
bír, és amely a nagy sűrűség mellett képes megtartani a szükséges és elégséges privát tereket. A lakószövet alacsony és intenzív beépítésű, az átriumos házak
tipológiáját követi, ezáltal jön létre a privát, félprivát
és közös terek ideális aránya. A projektet összegző
zine célja, hogy a szakmai értékeket közérthető formában közvetítse, és élénkítse a lakhatási válságról
zajló párbeszédet.

In his design co-created with Csenge Király, Szilárd
Suba-Faluvégi makes a proposal for the expansion
of the OTI estate in Albertfalva. The objective of the
design is to create an ideal residential zone having
community functions, but also able to maintain the
necessary and sufficient private spaces despite the
high density. The residential zone has a low and
intensive building-up, following the typology of
atrium houses, thus creating an ideal proportion
between private, semi-private and common spaces.
The zine summarizing the project aims to convey the
professional values in a comprehensible manner and
to intensify discussion on the housing crisis.

Építőművész MA1
Agora – Tervezési stúdió
2020/2021. tavasz

A projekt társtervezője: Király Csenge
Témavezetők: Csomay Zsófia, Marián Balázs

Architecture MA1
Agóra – Design Studio
Spring 2020/2021

Co-leader of the project: Csenge Király
Supervisors: Zsófia Csomay, Balázs Marián
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VARGA DOMONKOS

DOMONKOS VARGA

A Város Falak Nélkül című fotósorozat a jelenkori
urbanizáció visszafordíthatatlan és fenntarthatatlan
hatásait vizsgálja.

The series of photos entitled City Without Walls
examines the irreversible and unsustainable effects
of recent urbanization.

Az előrejelzések szerint 2050-re az emberek kétharmada fog városlakóvá válni. Az urbanizáció olyan vis�szafordíthatatlan folyamatokkal jár, amelyek hozzájárulnak a klímakrízishez, az egészségügyi problémák
és a társadalmi egyenlőtlenség fokozódásához. Varga Domonkos sorozatában a növekvő városok ezeknek a szélsőséges folyamatoknak a megtestesülései.
A fotókon a városképek részletei, az emberi léptékek
motívumai és a tudományos megfigyelések elegyednek párbeszédbe. A sorozathoz tartozó szövegblokkok arra szólítanak, hogy kritikusan szemléljük a
globalizáció és az urbanizáció elsőre talán pozitívnak
tűnő hatásait.

Forecasts show that by 2050, two thirds of people
will have become city dwellers. Urbanization involves
irreversible effects which contribute to the climate
crisis, an increase in health problems and social
inequality. The series of Domonkos Varga shows
growing cities as the embodiments of these extreme
processes. In the photographs, the motifs of human
scale and scientific observations are in dialogue with
each other. The text blocks belonging to the series
call upon us to take a critical look at the effects of
globalization and urbanization, which may seem
positive at first.

Fotográfia MA1
Város Falak Nélkül
2021/2022. ősz

Photography MA1
City Without Walls
Fall 2021/2022

Supervisor: Gábor Arion Kudász
Témavezető: Kudász Gábor Arion
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ÚJRAGONDOLT
HAGYOMÁNYOK

Az itt bemutatkozó tervezők a múlt mélyebb megértésével és a történelmi események kritikai vizsgálatával foglalkoznak. Spektrumuk széles: a családtörténetek felfejtésétől egy tájegység közösségének a
szokásain át egészen egy nemzet kollektív emlékezetéig vizsgálják, hogyan lehet a múlt újrafelfedezésével és innovatív értékmentéssel egy jobb jövőt építeni. Hogyan válik egy tárgy egy történelmi esemény
szimbólumává? Mit tanulhatunk a népi, paraszti kultúra szemléletéből ma? Lehet-e a hagyományokat a
kortárs design részévé tenni?
A válogatásban olyan öltözékkel és tárgyakkal találkozunk, amelyek a népviselet kódolt jelentéseihez, az
üvegfúvás hagyományos technikájához és a gasztronómiai tradíciókhoz kapcsolódnak, míg a fotográfia
és a média design szakos hallgatók munkái az emlékezés és a múltfeldolgozás alternatív módjait szemléltetik.

31

REINVENTED
TRADITIONS

The designers introduced here focus on a deeper
understanding of the past and the critical examination
of historical events. Their spectrum is wide: from the
unraveling of family stories through the customs of
the community of a region to the collective memory of
a whole nation, they examine how a better future can
be built by rediscovering the past and rescuing values
in an innovative way. How does an object become
the symbol of a historical event? What can we learn
today from the approach of folk, peasant culture? Can
traditions be integrated into contemporary design?
In the selection, we encountered clothing and
objects linked to the encoded meanings of traditional
clothing, the traditional technique of glass blowing
and gastronomic traditions, while the works of the
students of the photography and media design
department demonstrate alternative methods for
remembering and processing the past.
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BÁNYÁSZ ANNA

ANNA BÁNYÁSZ

A fotósorozat egy önfenntartó gazdaságot mutat
be, amelynek működési módja a klímaválság idején
korunk kihívásaira is megoldást jelenthet.

The series of photos presents a self-sustaining
economy, whose mode of operation may provide a
solution to the challenges of our times during the
climate crisis.

Fotográfia MA2
Már a jövő sem a régi
2021/2022. ősz

A képek egy olyan jövőalternatívát ábrázolnak, amely
a falusi, paraszti életmódon alapszik. Az önfenntartó
gazdaságok logikája a 21. században újrafelfedezésre
vár: a környezettel való tudatos bánásmód és a különböző fajokkal való harmonikus együttélés igénye
aktuálisabb, mint valaha. Bányász Anna sorozatában
saját emlékeinek idealizált megragadására törekszik
– elmondása szerint a nosztalgikus emlékezetben a
dolgok nem úgy jelennek meg, ahogyan egykor jelen
voltak, hanem ahogy sosem éltük meg őket.
Témavezető: Máté Gábor

Photography MA2
Even the Future Is Not What It Used to Be
Fall 2021/2022

The pictures depict a future alternative which is based
on the peasant, village lifestyle. The rationale of selfsustaining economies is waiting to be rediscovered
in the 21st century: the need for a more conscious
treatment of the environment and a harmonious coexistence with the various species is more topical
than ever. In her series, Anna Bányász endeavors to
capture her own memories in an idealized manner—
in her words, things do not appear in the nostalgic
memory as they used to be but in a way we never
experienced them.
Supervisor: Gábor Máté
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DOKTOR MELINDA

MELINDA DOKTOR

Az Onyx számára tervezett desszertestál formai kialakítását egy klasszikus desszert, a konyakmeggy
ihlette.

The design of the dessert plate was inspired by a
classic dessert, the cherry liquor chocolate.

Kerámiatervezés MA1
Desszertestál az Onyx számára
2021/2022. ősz

Doktor Melinda a hazai üveggyártás egykoron virágzó múltja és a gasztronómia egyik klasszikusa,
a Magyarországon Gerbeaud Emil által meghonosított konyakmeggy előtt tiszteleg az Onyx étteremnek
tervezett tárgyával. A desszertestál a konyakmeggy
összetevőiből, formájából és állagából inspirálódott.
A folyékony állagok számára egy zárt, kerekded rész
szolgál, amelyből szívószállal fogyasztható el az étel.
Mint ahogyan egy minőségi konyakmeggy, úgy a
tárgy is kézzel készül, és a gyakorlati funkciók ellátásán túl célja, hogy az üvegkészítési hagyományokat a
kortárs ízlés és igények szerint örökítse tovább.

Ceramics Design MA1
Dessert Plate for Onyx
Fall 2021/2022

With her object designed for the Onyx restaurant,
Melinda Doktor pays tribute to the once thriving past
of domestic glass manufacturing and a gastronomical
classic, the cherry liquor chocolate, introduced in
Hungary by Emil Gerbeaud. The dessert plate was
inspired by the ingredients, form, and texture of
cherry liquor chocolates. A closed and roundish form
was created for the liquid consistencies, from which
its content can be consumed with a straw. Just like
a high-quality cherry liquor chocolate, the object is
also made by hand, and in addition to performing
practical functions, it aims to continue the traditions
of glass manufacturing according to contemporary
taste and needs.

Témavezetők: Kondor Edit, Góg Angéla
Supervisors: Edit Kondor, Angéla Góg
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GARA ÁDÁM

ÁDÁM GARA

Az Egy családtörténet végei című sorozat a fotós
nagyapjának migrációs történetéről és annak kritikai vizsgálatáról szól.

The Ends of a Family Story series is about the
migration story of the photographer’s grandfather
and its critical examination.

Gara Ádám fotósorozatában a családja történetét
dolgozza fel. A fotós nagyapja Csehszlovákiában
született, és húszéves korában illegálisan jött át Magyarországra. Szökése hősies történetként került be a
családi legendáriumba, generációkon keresztül meghatározta a család nemzetről és szülőföldről alkotott
képét. A fotográfus a családi történethez fűződő viszonyát kutatja: archív anyagokon, például képeslapokon és egy csehszlovák útikönyv lapjain keresztül
keresi a múlttal való kapcsolódását. A sorozat második részében a fotográfus otthonról, migrációról és
nemzeti identitásról vallott gondolatai ütköznek az
örökölt traumákkal.

In his series of photos, Ádám Gara processes his family
history. The photographer’s grandfather was born in
Czechoslovakia and came over to Hungary illegally
when he was twenty. His fleeing became a heroic story
in the family legend and determined the family’s image
of nation and homeland throughout generations. The
photographer investigates his relation to the family
history: he searches for his connection through
archive materials, for example postcards and the
pages of a Czechoslovak travel guide. In the second
part of the series, the photographer’s thoughts about
home, migration, and national identity clash with the
inherited traumas.

Témavezetők: Fátyol Viola, Richard Usher

Supervisors: Viola Fátyol, Richard Usher

Fotográfia BA2
Egy családtörténet végei
2021/2022. tavasz

Photography BA2
Ends of a Family Story
Spring 2021/2022
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GRINBERG DANIELLA

DANIELLA GRINBERG

Grinberg Daniella fotósorozatában a nagyapjáról
fennmaradt emléktöredékeket konstruálja újra.

In her series of photos, Daniella Grinberg reconstructs
the memory fragments preserved of her grandfather.

A Red Spots a fotográfus nagyapja számára állít emléket, aki állomásozó ezredesként szolgált a szovjet
hadseregben. A képeken a Budapesti Orosz-Szovjet
Hagyományőrző Egyesület tagjai láthatók, akik a
fennmaradt emléktöredékek alapján alkotják újra a
nagyapa fiatalkorát. Grinberg Daniella a kulturális
gyökerei mellett az orosz és a magyar nemzeti érzetre is identitása meghatározó és ellentmondásos
alkotóelemeiként tekint. A sorozat egyaránt szól a
háború egyéni szintjén megfogalmazódó, de társadalmi szintű pszichés hatásairól, valamint a családtörténeten keresztüli identitáskeresésről.

Red Spots commemorates the photographer’s
grandfather, who served in the Soviet army as a
stationing colonel. The pictures depict the members
of the Russian-Soviet Association of Budapest, who
recreate the young age of the grandfather based
on the remaining memory fragments. In addition
to her cultural roots, Daniella Grinberg regards
both Russian and Hungarian heritage as dominant
and contradictory components of her identity. The
series is about the psychological effects of the war
conceptualized at the level of the individual but
present at the level of the society, and about a quest
for identity through family history.

Fotográfia BA2
Red Spots
2020/2021. tavasz

Photography BA2
Red Spots
Spring 2020/2021

Témavezető: Máté Gábor
Supervisor: Gábor Máté
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SZILÁGYI NÓRA

NÓRA SZILÁGYI

A gasztronómiai hagyományokra építkező tárgykollekció zero waste csomagolásként, illetve a tárolás
és a tálalás eszközeként is alkalmazható.

The object collection building upon gastronomical
traditions can be used as zero waste packaging or a
piece for storage and serving of food.

A vidéki háztartásokban máig népszerű esemény a
disznóvágás, amely során a résztvevők nem sajnálják az időt a falatozásra, csipegetésre. Szilágyi Nóra
a magyar gasztrokultúra és a slow living kapcsolatát
vizsgálta, és egy olyan hagyományőrző tárgyegyüttest hozott létre, amely reagál korunk kihívásaira is.
Maradhat. elnevezésű kollekciójának darabjai a bevásárláskor zero waste csomagolásként használhatók,
utána pedig az ételek tárolására és tálalására, a közös „falatozás” hangulatának megteremtésére is alkalmasak.

Pig slaughters have been popular in rural households
to this day. During this event the participants take their
time to snack and nibble. Nóra Szilágyi examined the
connection between the Hungarian gastro-culture
and slow living, creating a traditionalist set of objects
which also reacts to the challenges of our time. The
items of the it can stay. collection can be used as
zero waste packaging when shopping, then after
shopping they are suitable for storing and serving
food, creating the atmosphere of “snacking” together.

Formatervezés BA3
Maradhat.
2021/2022. ősz

Product Design BA3
It Can Stay.
Fall 2021/2022

Supervisors: Fanni Csernátony, István Juhász
Témavezetők: Csernátony Fanni, Juhász István
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PAPP ZSÓFIA

ZSÓFIA PAPP

A kollekció kísérletet tesz a széki népművészeti
örökség kortárs divatba emelésére, és célja, hogy
közelebb hozza a paraszti élet és kultúra értékeit a
21. századi városlakóhoz.

The collection attempts to incorporate the folk-art
heritage of Szék into contemporary fashion and its
objective is to bring the values of peasant life and
culture to the city dwellers of the 21st century.

Papp Zsófia a transzgenerációs öröklődés kutatása
során azt vizsgálta, milyen hatása lehet az utódokra a
paraszti társadalomban élő nők sorsának, és hogyan
válhat egy ruha a traumafeldolgozás eszközévé. Inspirációja az erdélyi széki népviselet volt, amely egy
kollektív traumának állít emléket: 1717-ben az utolsó
tatárjárás során a falu lakosságát megtizedelték,
aminek következtében a fekete a halál, a piros a vér
szimbólumaként épült be a helyiek öltözködésébe.
A széki viseletre építő kollekció a népi kultúra értékeit éleszti újra funkcionális, kortárs ruhadarabokban: a
népi elveknek megfelelően a ruhák egyszerű alapformákból, a hulladékmentességre törekedve készültek.

In researching transgenerational inheritance, Zsófia
Papp examined the effect that the life path of
women living in a peasant society may have on the
descendants and how a garment can become a tool for
trauma processing. Her inspiration was the traditional
clothing of Szék, Transylvania, which commemorates
a collective trauma: In 1717, during the last Tartar
invasion, the population of the village was decimated,
and as a result black as the symbol of death and
red as the symbol of blood were incorporated into
the clothing of locals. The collection based on the
clothing of Szék revives the values of folk culture in
the form of functional contemporary garments: the
clothes were made of simple basic forms in line with
the principles of traditional clothes making, while
also striving to achieve zero waste.

FUTURE HUMAN – REPRODUKCIÓ
Divat- és textiltervezés MA2
2021/2022. ősz

Témavezetők: Nagy Adrien, Bráda Judit

FUTURE HUMAN – REPRODUCTION
Textile and Fashion Design MA2
Fall 2021/2022

Supervisors: Adrien Nagy, Judit Bráda
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PATAKI ZSOLT

ZSOLT PATAKI

Az ID56 Webshopon található termékek az 1956-os
forradalomnak állítanak emléket, és a kritikai design
módszereivel mutatnak rá arra, hogyan válhatnak
társadalmilag fontos kérdések a marketing áldozatává.

The products in the ID56 Web Shop commemorate
the 1956 revolution and point out by using the
methods of critical design how socially important
questions can become the victims of marketing.

Médiadesign BA2
ID56 Webshop
2020/2021. tavasz

A ID56 Stúdió nosztalgiát árusít olyan csomagolásban, ami sosem volt, és nem is lesz. A webshopon
elérhető fiktív tárgykollekció az 1956-os forradalom
sokat használt szimbólumaira épít. A termékek leírásai a forradalmat megélt emberek történetei alapján születtek, az egyes szövegrészletek a termékek
kosárba helyezésével állnak össze a vásárló döntése
alapján mindig más történetszállá. Pataki Zsolt spekulatív honlaptervével a kollektív traumák feldolgozásának alternatív módjára és a fogyasztói kultúra
megkérdőjelezhető működési modelljeire hívja fel a
figyelmet.
Témavezetők: Erhardt Miklós, Sánta Balázs, Pálfalusi
Attila

Media Design BA2
ID56 Web Shop
Spring 2020/2021

The “ID56 Studio” offers nostalgia for sale in a
packaging which has never been and will never be.
The fictional object collection available in the web
shop is based on the frequently used symbols of the
1956 revolution. The descriptions of the products
were created based on the stories of people having
experienced the revolution, and the text excerpts are
combined into a different storyline every time the
products are placed into the cart according to the
customer’s decision. With his speculative website
design, Zsolt Pataki highlights an alternative method
for the processing of collective traumas and the
questionable operating model of consumer culture.
Supervisors: Miklós Erhardt, Balázs Sánta, Attila
Pálfalusi
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TÁRSADALMAT
TERVEZÜNK

Egy designernek különleges szerepe és kötelessége
van a társadalmi és ökológiai felelősségvállalásban:
képes arra, hogy olyan tárgyakat és tereket alkosson,
amelyek hátrányos helyzetű közösségek számára is
ideálisak, vagy olyan társadalmi gyakorlatokat vezessen be, amelyek megteremtik az esélyegyenlőséget.
Az itt bemutatott szociális és inkluzív designszemlélettel készült tervek, kutatások és társadalomérzékenyítő művészeti projektek célja, hogy szolidárisabb
közösségeket és a legtöbbek számára élhető világot teremtsenek. Egyes projektek az időskori elmagányosodással, a vakok térérzékelésével, az inkluzív
múzeumok ideájával foglalkoznak, míg mások arra
keresik a választ, hogyan lehet olyan tereket tervezni,
amelyek a megértési nehézséggel vagy testi fogyatékossággal élők által is használhatók.

DESIGNING
THE SOCIAL*

Designers have a special role and obligation to play
in social and ecological responsibility: they are able
to create objects and spaces which are also ideal for
disadvantaged communities or to introduce social
practices which create equal opportunities.
The designs, research and society sensitization artistic projects presented here and created based on
the approach of social and inclusive design aim to
create more inclusive communities and a world more
livable for most of us. Certain projects deal with oldage loneliness, the spatial perception of the blind, the
idea of inclusive museums, while others seek an answer as to how to design spaces that can be used by
those with difficulties in understanding or physical
disabilities.
*The reference basis of the English title is the exhibition of the Het Nieuwe
Instituut with the same title, which presents the society-shaping impact of
design through the history of the Netherlands.
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FORMANEK LIZA

LIZA FORMANEK

A Mátyás térre tervezett épületegyüttes az idősotthon és az óvoda funkcióit egyesíti.

The building complex designed for Mátyás Square
combines the functions of a retirement home and a
nursery school.

Építőművész MA1
Alternatív Idősotthon
2021/2022. tavasz

Formanek Liza az idősotthon és az óvoda funkcióinak egészséges egyesítésével tervezett épületegyüttest a budapesti Mátyás térre. Az idősek óvodásokkal
való vegyülése enyhítheti a városi öregedésre sokkal
jellemzőbb elmagányosodást. Ezt figyelembe véve
az alternatív otthon olyan elrendezést kapott, amely
az idősközösséget összetartja, de a behatárolt életteret feloldja. A terv része a nyugdíjasok által gondozott üvegház is, amely átmeneti zónát képez a Mátyás tér és a privát lakófunkció között. Az óvodások
programszinten látogatnák az üvegházat, az idősek
kezei alatt tanulhatnák meg, hogyan kell a növényeket gondozni.
Témavezetők: Csomay Zsófia, Marián Balázs

Architecture MA1
Alternative Retirement Home
Spring 2021/2022

GSEducationalVersion
GSPublisherVersion 75.1.3.100

Liza Formanek designed a building complex for
Mátyás Square, Budapest, by combining the functions
of a retirement home and a nursery school in a
healthy way. The co-existence of the elderly and preschool children can reduce loneliness, which is much
more likely to affect older people in cities. Taking this
into consideration, the alternative home was given a
layout which brings the elderly community together
but dissolves the limited living space. A glass house
tended by the pensioners forms part of the design,
creating a transitional zone between Mátyás Square
and the private residential function. The preschoolers
would visit the glass house as an activity to learn
plant care under the hands of the elderly.
Supervisors: Zsófia Csomay, Balázs Marián

GSEducationalVersion
GSPublisherVersion 75.1.3.100
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GSEducationalVersion
GSPublisherVersion 0.6.100.87

GULYÁS JANKA

JANKA GULYÁS

Gulyás Janka a piaci szereplők számára értéktelen
foghíjtelkek társadalmi célú hasznosítására mutat
alternatívát.

Janka Gulyás shows an alternative for the socialpurpose utilization of vacant lots worthless for the
market players.

Gulyás Janka a foghíjtelkek felhasználási módjait kutatta, tervében a budapesti Práter utcában található
telek beépítésére tesz javaslatot. Piaci szempontból
a foghíjtelkek gyakran értéktelenek, viszont közösségi térként és szociális funkciók ellátására alkalmasak.
Gulyás Janka a támogatott lakhatás (hátrányos helyzetűek számára nyújtott lakhatás) programját ajánlja,
mely által a foghíjtelekre a fogyatékkal élő emberek
számára létesülhet biztonságos, ugyanakkor a társadalom felé is nyitott multifunkcionális közösségi és
lakótér.

Janka Gulyás researched the modes of utilization of
vacant lots; in her design, she makes a proposal for
the development of the vacant lots located in Práter
Street, Budapest. Vacant lots are often worthless
from a market point of view, but they are suitable
for being used as community spaces and performing
social functions. Janka Gulyás recommends the
subsidized housing program (housing provided for
the disadvantaged) which enables the vacant lots to
become multifunctional public and residential spaces,
which are safe but also open to the society.

Témavezetők: Barcza Gergely, Kovács Csaba

Supervisors: Gergely Barcza, Csaba Kovács

Építőművészet BA3
Foghíjtelkek – Támogatott lakhatás a Práter utcában
2020/2021. tavasz

Architecture BA3
Vacant Lots – Subsidized Housing in Páter
Street
Spring 2020/2021
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HODOVÁN MÁRIA

MÁRIA HODOVÁN

A rövidfilm a hajléktalansággal, szegénységgel és
alkoholizmussal küzdő Erzsi hétköznapjába enged
bepillantást.

The short film provides insight into the everyday life
of Erzsi struggling with homelessness, poverty, and
alcoholism.

Hodován Mária rövidfilmjének főszereplője a budapesti Terebesi utca lakója, Erzsi. A város ezen területe
évekig illegális szeméttelepként működött, majd az
erdőbe, a régi kamionmosóba és annak melléképületeibe emberek költöztek. Az érzékenyítő videó megfigyelő ábrázolással és lírai elbeszélésmóddal mutatja
be a hajléktalansággal, alkoholizmussal és szegénységgel küzdő szereplő hétköznapjait. A jelenetek bepillantást engednek abba, hogyan tudnak az ábrázolt
karakterek emberek maradni az adott körülmények
között is.

The protagonist of the short film of Mária Hodován is
Erzsi, a resident of Terebesi Street in Budapest. This
area of the city operated as an illegal landfill for years;
later people moved into the woods, the old truck
washer, and its outbuildings. The sensitizing video
shows the everyday life of the character struggling
with homelessness, alcoholism, and poverty with
an observing portrayal and lyrical storytelling. The
scenes provide an insight into how the characters
portrayed can hold on to their humanity even in the
given circumstances.

Témavezető: Tasnádi József

Supervisor: József Tasnádi

Médiadesign MA1
A Terebesi utca szerelmese
2021/2022. tavasz
7:59 perc

Media Design MA1
Lover of Terebesi Street
Spring 2021/2022
7:59 minutes
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NÉMETH NIKOLETT

NIKOLETT NÉMETH

A Világteremtő Vakság kiadvány a látásban korlátozottak térérzékelését képezi le vizuális és taktilis
formában.

The World-Creating Blindness publication recreates
the spatial perception of those with visual disabilities
in visual and tactile form.

A kiadvány a látásukban korlátozottak szubjektív tértapasztalását jeleníti meg, és célja, hogy csökkentse
a társadalmi távolságot a látók, a gyengénlátók és a
nem látók között. Németh Nikolett egy látásban korlátozott társát vonta be a vizuális kísérletbe, akinek a
tervező által elkerített, különböző típusú tájrészleteken kellett végigmennie. A tapasztalt érzeteket (textúrákat és objektumokat) együtt képezték le hímzés
formájában, amely által más, látásukban korlátozott
személyek számára is befogadhatókká válnak az így
született rajzok.

The publication shows the subjective spatial
experience of people with visual disabilities and
aims to reduce the social distance between sighted,
partially sighted, and blind people. Nikolett Németh
involved into the visual experiment her peer living
with a visual disability, who was asked to go through
different types of fragments of landscape enclosed by
the designer. Together, they recreated the sensations
experienced (textures and objects) in the form of
embroidery, which also enables others with visual
disabilities to take in the thus created drawings.

Témavezetők: Lakner Antal, Pintérné Sosity Beáta

Supervisors: Antal Lakner, Beáta Pintérné Sosity

Tervezőgrafika MA1
Világteremtő Vakság
2021/2022. ősz

Graphic Design MA1
World-Creating Blindness
Fall 2021/2022
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SIPOS SÁRA

SÁRA SIPOS

A Szeniorok a piacon kiállításkoncepció a baby
boomer generáció által megélt nehézségekkel
szembesíti a látogatót.

The exhibition concept Seniors on the Market
confronts the visitor with the difficulties experienced
by the baby boomer generation.

Az elöregedő társadalmak, a generációs különbségből adódó ellentétek, az idősek diszkriminációja
vagy mellőzöttsége mind korunk problémái, melyekkel egyre több fiatal művész és tervező foglalkozik
az egyetem falain belül is. Sipos Sára kiállításterve a
hatvan év feletti generációt állítja a figyelem középpontjába, a bemutatandó munkák az ő társadalmi
helyzetükkel, kapcsolataikkal és szerepköreikkel foglalkoznak. A tárlat helyszínének a piacteret választotta, így a művek üzenete az érintett generációhoz is
könnyen eljuthat, valamint a participatív gyakorlatokra és a művészet demokratizálására is nagyobb lehetőség nyílik.

Aging societies, conflicts arising from generational
gaps, discrimination and neglect of the elderly are
all problems of this age, which are looked into by an
increasing number of young artists and designers
also within the walls of the university. The exhibition
plan of Sára Sipos places the generation over 60 into
the center of attention; the works to be exhibited
discuss their social situation, relationships, and roles.
She chose a marketplace for the location of the
exhibition: here the message of the works of art can
easily reach the generation concerned and there are
also more opportunities of participatory practices
and art democratization.

Témavezető: Ébli Gábor

Supervisor: Gábor Ébli

Design- és Művészetmenedzsment MA1
Szeniorok a piacon: outreach alapú kiállítási projektterv
2021/2022. tavasz

Fazakas Imola Zsóka
(Idősek otthona & óvoda)

Ujvári-Zsiga Luca
(Circles of memories)
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Art and Design Management MA1
Seniors on the Market: Outreach-Based Exhibition
Project Plan
Spring 2021/2022
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SZELEVÉNYI OSZKÁR

OSZKÁR SZELEVÉNYI

A Waldorf-iskola bővítésére készített terv célja,
hogy az építészet eszközeivel segítse az inkluzív
együttélést.

The aim of the design for the expansion of the
Waldorf School is to help inclusive coexistence with
the means of architecture.

Szelevényi Oszkár a Normafa területén elhelyezkedő Waldorf-iskola bővítésével foglalkozott. A tervezés során nemcsak a sajátos oktatási rendszer elveire
kellett figyelni, hanem arra is, hogy az iskolába fogyatékkal élő és ADHD-ban vagy autizmusban érintett gyermekek is járnak. Az elkészült terv olyan térstruktúrákat foglal magában, amelyek elősegítik az
inkluzív együttélést. Az egész közösséget befogadó,
átlátható terek mellett az épület nélkülözhetetlen elemei a megnyugvást biztosító terek, valamint azok az
építészeti megoldások, amelyek a természettel való
kapcsolódást erősítik.

Oszkár Szelevényi focused on the expansion of the
Waldorf School located in the area of Normafa. In the
designing process, attention had to be paid not only
to the principles of the special educational system,
but also to the fact that the school is also attended
by children with disabilities and affected by ADHD or
autism. The completed plan contains spatial structures
that facilitate inclusive coexistence. In addition to
transparent spaces inclusive of the entire community,
other indispensable elements of the building include
soothing spaces, as well as architectural solutions
that strengthen connection with the nature.

Témavezetők: Barcza Gergely, Kovács Csaba

Supervisors: Gergely Barcza, Csaba Kovács

Építőművészet BA3
Waldorf-iskola bővítése
2021/2022. tavasz

Architecture BA3
Expansion of Waldorf School
Spring 2021/2022
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TAJTI VIRÁG

VIRÁG TAJTI

A True Colors of Old People projekt az idősek felé
mutatott érdektelenség problémájával foglalkozik.

The True Colors of Old People project focuses on
the problem of indifference to elderly people.

Tajti Virág az idősek felé mutatott társadalmi érdektelenség problémáját vizsgálta. A True Colors of Old
People projekt három részből áll: a köztéri intervenciót
dokumentáló videósorozatban az idősek láthatatlanságát kiaggatott ruháik jelenítik meg. Az interjúkból
készült videóban a megkérdezettek arra válaszolnak,
hogy mi a kedvenc színük. Válaszaikat a projekt harmadik része, az installáció összegzi, amelyben a társadalom által az idősekhez rendelt színek és a megkérdezettek választott színei kerülnek kontrasztba
egymással.

Virág Tajti examined the problem of social
indifference to the elderly. The True Colors of Old
People project consists of three parts: in the video
series documenting public place intervention the
invisibility of the elderly is illustrated by their hung
clothes. In the video created from the interviews, the
respondents answer what their favorite color is. Their
responses are summarized by the third part of the
project: an installation where the colors allocated to
the elderly by the society are contrasted with the
colors selected by the respondents.

Témavezető: Szénássy Alex

Supervisor: Alex Szénássy

Média design MA1
True Colors of Old People
2021/2022. ősz

Media Design MA1
True Colors of Old People
Fall 2021/2022
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TAKÁCS BORI

BORI TAKÁCS

Az Önállítás az érintéstől való félelem jelenségét
mutatja be, és egy alternatív terápiás helyzetet kínál a haptefóbiás autizmussal élők számára.

Self-Statement presents the phenomenon of the
fear of being touched and offers an alternative
therapeutic situation for those with autism struggling
with haphephobia.

Az Önállítás a haptefóbiával, azaz az érintéstől való
félelemmel foglalkozik, és bemutatja, hogyan hatott
a fóbia az alkotó édesanyjával való kapcsolatára.
A projekt része a Playtronica Touch Me néven futó
MIDI kontrollere is, amely egyfajta kommunikációs
csatornaként segít az érzelmek hanggá formálásában. Ha a kontroller két végét megérinti két ember, és
egymáshoz érve zárják az áramkört, az érintés intenzitása hanggá alakul. Az eszköz használata fejlesztőfoglalkozásokkal kísérve segíthet az autizmussal
élő, gyakran haptefóbiával küzdő személyek számára
stresszmentes környezetet teremteni, ahol szabadon
tudnak kísérletezni a tapintással.

Self-Statement focuses on haphephobia, i.e., the fear of
being touched and presents how the phobia affected
the relationship of the creator with her mother. The
MIDI controller TouchMe by Playtronica forms part
of the project and it helps transform the emotions
into sound as a kind of communication channel. If
two people touch the two ends of the controller and
close the circuit by touching each other, the intensity
of the touch will turn into a sound. Accompanied
by development sessions, using the device may
help those living with autism, often struggling with
haphephobia, create a stress-free environment where
they can freely experiment with touch.

Témavezetők: Fábián Noémi, Pálfalusi Attila

Supervisors: Noémi Fábián, Attila Pálfalusi

Média design BA1
Önállítás
2021/2022. tavasz

Media Design BA1
Self-Statement
Spring 2021/2022
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TENDLI NOÉMI

NOÉMI TENDLI

Tendli Noémi a Csillagház Általános Iskola hátrányos helyzetű tanulóinak készített kényelmesen viselhető színházi kellékeket.

Noémi Tendli created theatrical props comfortable
to wear for the disadvantageous pupils of the
Csillagház Primary School.

Tendli Noémi a Csillagház Általános Iskolában töltötte a tanítási gyakorlatát, ahol szellemileg és fizikálisan is hátrányos helyzetű diákok részesülnek művészeti oktatásban. A gyakorlat során új ötletekkel és
módszertani megközelítésekkel segítette az ott dolgozók munkáját, öltözékkiegészítő-tervezői hátterét
kamatoztatva pedig ő felelt a gyerekek szereplésével
készülő színdarab jelmezeiért. A Hogyan kerül csillag
az almába? című előadás vizuális világához tervezett
kiegészítők elkészítésekor a gyerekek igényeinek figyelembevételével könnyű és kényelmesen viselhető
tárgyak születtek.

Noémi Tendli completed her teaching internship
at Csillagház Primary School, where mentally
and physically challenged pupils receive artistic
education. During her internship, she helped the work
of the school staff by coming up with new ideas and
methodological approaches; taking advantage of her
accessory designer background, she was responsible
for the costumes of the play to be performed by the
children. When creating the accessories designed
for the visual world of the play entitled How Does a
Star Get into the Apple?, she made objects easy and
comfortable to wear in consideration of the children’s
needs.

Design- és vizuálisművészet-tanár MA1
Csillagház Projekt
2021/2022. ősz

Design and Visual Arts Teacher MA1
Csillagház Project
Fall 2021/2022

Témavezető: Bényei Judit
Supervisor: Judit Bényei
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TREFFLER MÁTÉ

MÁTÉ TREFFLER

A Mercedes-Benz MSF Unimog az Orvosok Határok Nélkül segélyszervezet számára tervezett mobil
egészségügyi központ, amely háborús helyzetben
nyújt életmentő segítséget.

Mercedes-Benz MSF Unimog is a mobile healthcare
center designed for aid organization Doctors
Without Borders, which provides lifesaving aid in
war situations.

A szíriai polgárháborús konfliktus következtében a
térség kórházai – köztük az Orvosok Határok Nélkül (MSF) segélyszervezet által használt létesítmények is a háború martalékaivá válnak. Treffler Máté
az MSF számára olyan mobil egészségügyi központot tervezett, amellyel az önkéntesek a háborús övezetekben is biztonságban tudják ellátni a lakosságot.
A Mercedes-Benz és a MOME együttműködésének
keretében született járműkoncepció nem csupán Szíriában, hanem a világon bármilyen háborús területen
aktív szerepet vállalhat a segítségnyújtásban.

As a result of the civil war conflict in Syria, the
hospitals of the region—including the establishments
used by the Doctors Without Borders (MSF) aid
organization—were destroyed. Máté Treffler designed
a mobile healthcare center for MSF, which enables
the volunteers to care for the population in safe
conditions even in war zones. The vehicle concept
designed within the framework of the cooperation
between Mercedes-Benz and MOME can play an
active role in providing aid not only in Syria, but also
in any war area in the world.

Témavezetők: Húnfalvi András, Ruppert Dániel

Supervisors: András Húnfalvi, Dániel Ruppert

Formatervező művész MA1
Mercedes-Benz MSF Unimog
2020/2021 tavasz

Product Design MA1
Mercedes-Benz MSF Unimog
Spring 2020/2021
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VASPÖRI CINTIA

CINTIA VASPÖRI

A Beyond protéziskollekció célja a mentális betegségekről való párbeszéd normalizálása és a tünetek
mérséklése a játékterápia eszközeivel.

The aim of the Beyond prosthetics collection is
to normalize dialogue about mental illness and
to mitigate the symptoms with the tools of play
therapy.

Tervezőgrafika MA1
Beyond – Protézisek játékterápiához
2021/2022. tavasz

A mentális betegségek, a stressz jelei gyakran láthatatlanok, sokan még ma sem veszik komolyan őket.
A Beyond protéziskollekció célja, hogy láthatóvá tegye a sokunkat érintő problémát, egyúttal komfortot és segítséget nyújtson az érzelmek és a stressz
okozta vészhelyzetekben. A tárgyak nem valódi gyógyászati segédeszközök, hanem egyéni tapasztalatokon és igényeken alapuló megküzdési stratégiai
javaslatok. A hétköznapi tárgyakból fabrikált játékos
protézisek multiszenzoros élményt adnak, segíthetnek a kapcsolatteremtésben, a káros pótcselekvések
helyettesítésében vagy a fóbiák legyőzésében.

Graphic Design MA1
Beyond – Protheses for Play Therapy
Spring 2021/2022

The signs of mental illness and stress are often invisible,
and even today they are not taken seriously by many.
The objective of the Beyond prosthetics collection
is to make the problem affecting many of us visible,
thus providing comfort and assistance in emergencies
caused by emotions and stress. The objects are not
actual medical aids but strategic proposals for coping
based on individual experiences and needs. The
playful protheses fabricated out of everyday objects
provide a multi-sensorial experience, they can help in
making connections, replacing harmful displacement
activities, or fighting phobias.

Témavezetők: Filkey Áron, Lakner Antal, Sosity Beáta
Supervisors: Áron Filkey, Antal Lakner, Beáta Sosity
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VÉKONY ANNA

ANNA VÉKONY

Vékony Anna azt vizsgálta meg a kutatásában, hogyan lehet a művészeti intézményeket élvezhetőkké tenni a megértési nehézséggel élők számára is.

In her research, Anna Vékony looked into how
artistic institutions can be made more enjoyable for
those living with difficulties in understanding.

Habár a kulturális intézmények a hallás-, látás- és
mozgássérültek igényeire igyekeznek reagálni, a
megértési nehézséggel (például autizmussal) élők
szükségleteire még mindig kevés figyelem irányul.
Vékony Anna szakdolgozatában azt kutatta, hogy
nekik milyen lehetőségeik vannak, ha múzeumot, kiállítást szeretnének látogatni. Kutatási eredményeit
a gyakorlatban társkurátorként a Dress-coding által
szervezett Testet öltő inkluzivitás című csoportos kiállításon kamatoztatta, ahol az inkluzív design szemléletében született projekteket gondozta, és hallássérülteknek vezetett tárlatvezetést.

Although cultural institutions endeavor to respond to
the needs of people with hearing or visual impairments
and those with physical disabilities, there is still little
attention paid to the needs of those living with
difficulties in understanding (for example those with
autism). In her thesis, Anna Vékony researched the
possibilities they have if they wish to visit museums
or exhibitions. She used her research findings in
practice as a co-curator at the group exhibition
entitled Inclusivity Embodied organized by Dresscoding, where she nurtured the projects created in
the approach of inclusive design and led a guided
tour for people with hearing impairments.

Designkultúra BA3
Inkluzivitás és múzeumok
2020/2021. tavasz

Design Culture BA3
Inclusivity and Museums
Spring 2020/2021

Témavezető: German Kinga
Supervisor: Kinga German
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KIS LÉPÉSEKKEL A NAGY
VÁLTOZÁSOK
FELÉ
„A designer dolga az, hogy körülnézzen, és – akár
csak az utcára kimenve – észrevegye, mi a feladat”
– fogalmazott egy interjúban Stefan Lengyel 2008ban. A formatervező szerint olyan ez, mintha a designer fején egy antenna lenne, amely körbeforog, és
éjjel-nappal működik. Habár a design értelmezése átalakulóban van, a tervező feladata sok szempontból
ma sem más: a társadalmi igényeket figyeli, és különböző tudományterületek bevonásával megoldásokat
villant fel.
Az itt bemutatott munkák példák arra, hogyan lehet
kis beavatkozásokkal jelentős változásokat elérni.
Az edukatívtartalom-gyártástól a közösségeket ös�szekovácsoló építészeten át a divatipar fenntarthatóbbá tételéig a fiatal tervezők és elméleti szakemberek olyan javaslatokat adnak, amelyek amellett, hogy
megkönnyíthetik a hétköznapokat, fontos kulturális
értékeket vagy ökológiai szemléletet képviselnek.
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EVERYDAY
MATTERS
“The designer’s job is to look around and notice—
even just by stepping out into the street—what the
task is”—said Stefan Lengyel in a 2008 interview. The
product designer thinks it’s as if there was an antenna
on the designer’s head, which is spinning around and
operating day and night. Although the interpretation
of design is being transformed, the designer’s job is
still the same in many respects: paying attention to
the social needs and coming up with solutions by
involving different disciplines.
The works exhibited here are examples of how to
achieve major changes with minor interventions. From
educational content creation through architecture
binding communities together to making the fashion
industry more sustainable, the young designers
and academics make proposals that—in addition to
making everyday life easier—represent important
cultural values or an ecological approach.
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CSORBA KINGA

KINGA CSORBA

Csorba Kinga vállalkozásötlete a selejtes ruhadarabok újbóli felhasználására tesz javaslatot.

The business idea of Kinga Csorba makes a proposal
for the reuse of discarded clothes.

A divatipar fenntarthatóbbá tételével foglalkozik
Csorba Kinga vállalkozásmodellje, amely a nagy
márkák leselejtezett ruháira épít. Ezekből a megfelelő szabászati megoldásokkal egyedi ruhadarabok
készülhetnek, amelyek új, együttműködésen alapuló
kollekciókként debütálhatnak a márkáknál. A bemutatott öltözék ugyancsak selejtből készült, formai
megoldásait a méhészformaruha és a méhsejtek mintázata inspirálta. A projekt célja, hogy minimalizálja a
textilhulladékok mennyiségét, és felhívja a figyelmet
a fenntartható szemléletmódban rejlő kreatív megoldásokra.

The business model of Kinga Csorba focuses on
making the fashion industry more sustainable,
building on the discarded garments of major brands.
By using appropriate tailoring solutions, unique
garments could be made of such discarded items,
to be subsequently launched by the brands in the
form of a new, collaboration-based collection. The
presented outfit was also made of scraps, and its
design solutions were inspired by the beekeepers’
uniform and the pattern of honeycombs. The objective
of the project is to minimize the quantity of textile
waste and draw attention to the creative solutions
inherent in the sustainable development approach.

Textiltervezés BA2
Szabászat és fenntarthatóság
2021/2022. tavasz

Textile Design BA2
Tailoring and Sustainability
Spring 2021/2022

Témavezető: Tomcsányi Dóra
Supervisor: Dóra Tomcsányi
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FAZAKAS KINGA

KINGA FAZAKAS

A kesztyű a viselhető technológiák előnyeit alkalmazva segít a kisebb távolságok pontos lemérésében.

Using the advantages of wearable technologies,
the gloves help their wearer to accurately measure
shorter distances.

A mérés alapegysége hosszú ideig maga az ember
volt, a test mértékegységei (például ujj, arasz, láb) a
nyelvbe is beépültek. A Fazakas Kinga által tervezett
digitális kesztyű az arasznyi mérés eredményeit pontosítja. A mutató- és hüvelykujj végein egy-egy gyűrűszerű szenzor található, amelyeknek a segítségével
a két ujj közötti távolság és az általuk bezárt szög
is meghatározható. A nagyobb távolságok mérését
a csuklórészen egy görgős digitális mérőszalag segíti. Az eredmények a kézfejen elhelyezett kijelzőről
olvashatók le.

The basic unit of the measurement was for a long
time the human itself; the measurement units of
the body were incorporated even into the language
(for example, finger, span, foot). The digital gloves
designed by Kinga Fazakas make the measurement
of a span more accurate. There is a ring-like sensor
at the end of the index finger and the thumb, which
allow both the distance and the angle between the
two fingers to be determined. The measurement of
greater distances is facilitated by a roller-equipped
digital measuring tape on the wrist part. The results
can be read from the display placed on the dorsal
side of the hand.

Formatervezés BA2
Wearable Technology
2021/2022. tavasz

Témavezető: Keszei István

Product Design BA2
Wearable Technology
Spring 2021/2022

Supervisor: István Keszei
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FEHÉR ZSÓFIA

ZSÓFIA FEHÉR

A Neveltető podcast első adásában meghívott vendégek elemzik az alfa-generáció internethasználati
szokásait.

In the first episode of the Educational podcast, the
invited guests analyze the internet usage habits of
the alpha generation.

A BOOKR Kids és a MOME Animáció Tanszékének
közös projektje során egy olyan, gyerekeknek szánt
animációs kisfilm készült el, amelynek célja a társadalmi érzékenyítés, a mások és saját magunk elfogadására való buzdítás. Fehér Zsófia a projektben gyártásvezetőként vett részt, a kisfilm missziója pedig a
projekt befejeztével is vele maradt. Ennek eredményeként indította el a társadalmi jelenségeket elemző
Neveltető podcastet, melynek első adásában meghívott szakemberek beszélgetnek az alfa-generáció internethasználati szokásairól.

The joint project of BOOKR Kids and MOME’s
Animation Department made an animated short
film for kids with the aim to strengthen social
sensitivity and encourage us to accept others and
ourselves. Zsófia Fehér participated in the project
as a production manager, and the film’s mission has
stayed with her ever since the project ended. As a
result, she launched the Educational podcast that
analyzes social phenomena; in the first episode, the
guest experts discuss the internet usage habits of
the alpha generation.

Témavezetők: German Kinga, Ébli Gábor

Supervisors: Kinga German, Gábor Ébli

Design- és művészetmenedzsment MA1
A szociális érzékenyítés fontossága – Neveltető podcast
2020/2021. tavasz
24:23 perc

Art and Design Management MA1
The Importance of Social Sensitization – Educational Podcast
Spring 2020/2021
24:23 minutes
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KISS BOTOND LEVENTE

BOTOND LEVENTE KISS

A Mercedes J-Class egy hajóból, egy önvezető autóból és egy mobil bárból álló tárgyegyüttes, amely
a luxus és a fenntarthatóság jövőbeli problémáira
reagál.

Mercedes J-Class is a set of objects consisting of a
boat, a self-driving car, and a mobile bar, which reacts
to the future problems of luxury and sustainability.

Formatervezés MA1
Mercedes J-Class
2021/2022. tavasz

Kiss Botond Levente azzal foglalkozott a projektjében, hogyan lehet a vágy tárgyává tenni azokat a
fenntartható megoldásokat, amelyek gyakran lemondásokkal járnak. Mi jelentheti 2040-ben a luxust, és
lehet-e egy luxustermék környezetbarát? A Mercedes számára tervezett háromrészes tárgyegyüttes
a luxushajózás témakörét vizsgálja. A sorozat egy
hajóból, egy nyitott önvezető autóból és egy mobil
bárból áll, amelyek szervesen illeszkednek egymáshoz. A tárgyak méretükkel és egyes formai elemeikkel egyszerre tisztelegnek az egyes típustárgyak régi
modelljei előtt, és képviselnek innovatív, fenntartható
tervezői szemléletet.
Témavezetők: Húnfalvi András, Ruppert Dániel, Robert Lešnik, Thomas Sälzle, Daniel Reist

Product Design MA1
Mercedes J-Class
Spring 2021/2022

In his project, Botond Levente Kiss focused on how
sustainable solution—which often involve sacrifices
—can be made the objects of desire. What does
luxury mean in 2040 and how can a luxury product
be environmentally friendly? The three-part set of
objects designed for Mercedes examines the topic of
luxury boating. The series consists of a boat, an open
self-driving car, and a mobile bar, which are integral
parts of each other. With their sizes and certain design
elements, the objects pay tribute to the old models
of certain type objects and represent an innovative
and sustainable designer approach at the same time.
Supervisors: András Húnfalvi, Dániel Ruppert, Robert
Lešnik, Thomas Sälzle, Daniel Reist
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MÁRKUS DOROTTYA

DOROTTYA MÁRKUS

Márkus Dorottya tanulmányában a Kövecses Anna
által tervezett Ábécés könyv tervezőgrafikai, könyvtörténeti és designelméleti elemzésével foglalkozik.

In her study, Dorottya Márkus focuses on the graphic
design, book history and design theory analysis of
the Alphabet Book designed by Anna Kövecses.

Kövecses Anna grafikus és illusztrátor a négyéves
kislánya számára tervezett ábécéskönyvet ciprusi
tartózkodásuk idején, mert nem állt rendelkezésükre hasonló magyar nyelvű kiadvány. Márkus Dorottya
a grafikus művéről készült tanulmányában az iskolai olvasókönyvek történetét, a művészi intenciókból
születő hasonló kiadványokat, az ábécéskönyv mint
designtárgy jellemzőit és a Kövecses Anna munkáiban visszaköszönő „retró” vizuális nyelv stílusjegyeit
vizsgálja.

Anna Kövecses, graphic designer and illustrator,
designed an alphabet book for her four-year-old
daughter during their stay in Cyprus, because no
similar book was available to them in Hungarian. In her
study on the work of the designer, Dorottya Márkus
examines the history of school reading books, similar
publications born out of artistic intentions, and the
characteristics of alphabet books as design objects,
as well as the stylistic features of the “retro” visual
language recurring in the works of Anna Kövecses.

Témavezetők: Horányi Attila, Földi Eszter

Supervisors: Attila Horányi, Eszter Földi

Designelmélet MA1
Kövecses Anna Ábécés könyve mint designtárgy
2021/2022. ősz

Design Theory MA1
The Alphabet Book by Anna Kövecses as a Design Object
Fall 2021/2022
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NAGY TAMÁS MÁTÉ

TAMÁS MÁTÉ NAGY

A (C)HEIR egyszerű mechanikai megoldással alakítható át gyermeknek szánt magasszékből felnőttek
által használható székké.

The (C)HEIR can be transformed from a highchair
for children into a chair to be used by adults by a
simple mechanical solution.

A piacon kapható, kifejezetten gyermekeknek tervezett magasszékek általában eltérnek az étkezőhelyiségben elhelyezett bútorok karakterétől, és a gyermekek felnövése után sokszor feleslegessé válnak. A
(C)HEIR magasszék a megjelenése miatt könnyebben beilleszthető az étkezőenteriőrökbe, mechanikai
megoldása pedig lehetővé teszi további használatát
a gyerekek felnövése után is. Egy egyszerű átfordítással változtatható az ülésmagasság, így az étkezőszék a felnőttek és gyermekek ergonómiai szükségleteinek egyaránt eleget tesz, tehát nő a termék élettartama is.

The highchairs available on the market, specifically
designed for children, usually deviate from the
character of the furniture placed in dining rooms,
and usually become obsolete after children have
outgrown them. Thanks to its appearance, the (C)HEIR
highchair can be more easily integrated into dining
room interiors, and its mechanical design enables
the continued use of the chair even after the children
have grown up. The seat height can be changed
by a simple flip. Thus, the dining chair satisfies the
ergonomic needs of both adults and children, which
also increases the life span of the product.

Témavezetők: Kiss-Gál Zsuzsanna, Püspök Balázs

Supervisors: Zsuzsanna Kiss-Gál, Balázs Püspök

Formatervező művész MA2
(C)HEIR
2021/2022. ősz

Product Design MA2
(C)HEIR
Fall 2021/2022
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SINAY DOMONKOS

DOMONKOS SINAY

A Méra Világzenei Fesztiválra épült híd keskeny kialakítása az egymásra való odafigyelést szorgalmazza.

The narrow design of the bridge built for the World
Music Festival in Méra calls for paying attention to
each other.

Az erdélyi Méra Világzenei Fesztiválra tervezett gyalogoshíd 2021-ben, a MOME Építészeti Intézete által
évente megszervezett építőtáborban készült el Sinay
Domonkos tervei alapján. A híd sajátossága, hogy
keskeny kialakítása miatt az átkelőknek ügyelniük kell
egymásra, adott esetben megfordulva vagy egymást
kikerülve tudnak átmenni a hídon. A szándékosan teremtett intim helyzet az emberi kapcsolatokra hívta
fel a figyelmet egy olyan időszakban, amikor a világ
mindenkit távolságtartásra, elszigetelődésre intett.

The pedestrian bridge designed by Domonkos Sinay
for the World Music Festival in Méra, Transylvania, was
completed in 2021 in the building camp organized
annually by the MOME Institute for Architecture. The
special feature of the bridge is that because of its
narrow design those crossing it need to look out for
each other, as they can only cross by turning around
or sidestepping each other from time to time. The
intentionally created intimate situation calls attention
to human relations at a time when the world advised
us to keep distance and isolate ourselves.

Építőművészet BA1
Híd tervezése a Méra Világzenei Fesztiválra
2020/2021. tavasz

Architecture BA1
Bridge Designed for the World Music Festival in Méra
Spring 2020/2021

Témavezetők: Börzsei Tamás, Vass-Eysen Áron
Supervisors: Tamás Börzsei, Áron Vass-Eysen
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NÉZŐPONTVÁLTÁS
A fejlődéshez folyamatos önreflexió, kritikai vizsgálat és kísérletezés szükséges – nincs ez másként a
kreatív szakmákban sem. Az itt bemutatott tervezők
új nézőpontokból közelítenek a saját praxisukhoz.
Megkérdőjelezik az eddigi működési módszereket,
visszamennek az alapokhoz, vizsgálódnak, és újraterveznek. Olyan ötleteket vonultatnak fel, amelyek
a kultúra és a kreatívipar felpezsdítését célozzák, legyen szó akár bizonyos anyagok innovatív felhasználási lehetőségeiről vagy a design intézményrendszeréhez tartozó platformok (például vásárok, online
tudástárak, ügynökségek) fejlesztéséről.
A munkák egy része a saját médiumának a lehetőségeit feszegeti izgalmas anyag- és térkísérleteken
keresztül, míg mások szoftverekkel, tudományos
kutatásokkal, vállalkozástervekkel vagy szakmai
eseményekkel igyekeznek újabb szintre emelni a
designszcénát és annak megítélését, s jobb társadalmigazdasági közeget teremteni a tervezőknek,
művészeknek és elméleti szakembereknek.
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CHANGING
POV
Development requires continuous self-reflection,
critical examination and experimenting—and it is
no different in creative professions. The designers
presented here approach their own practices from
novel points of view. They question the methods
used so far, go back to the basics, investigate and
replan. They present ideas that aim to reinvigorate
culture and the creative industry, whether they be
about the possibilities for using certain materials
or the development of platforms belonging to the
institutional system of design (for example, fairs,
online repositories, agencies).
Some of their works push the limits of the possibilities
offered by their own media through exciting material
and spatial experiments, while others try to take the
design scene and its reputation to a higher level and
create a better social and economic environment for
designers, artists and academics with new software,
scientific research, business plans or professional
events.
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Shiro Kuramata:
Glass Chair 1976

ADAMIK LUCA

LUCA ADAMIK

A Nendo üvegszékéről szóló esettanulmányban arról olvashatunk, mitől függ, hogy valamire designtárgyként vagy műtárgyként tekintünk.

The case study on the glass chair by Nendo discusses
what determines whether something is regarded as
a design object or a work of art.

Adamik Luca kutatásában azt a köztes helyzetet vizsgálta, amelyben egy tárgy a designelmélet és a művészetelmélet tudományán belül egyaránt értelmezhetővé válik. Esettanulmányában a japán Nendo cég
2019-ben debütált melt kollekciójának karfás üvegszékét elemzi, amely megtestesíti a designtárgyak és
a műtárgyak közötti hibrid állapotot. A tanulmány kitér a művészettörténeti hagyományok által befolyásolt tárgyelemzés nehézségeire, illetve a designalapú
módszertan alkalmazási módjára is.

Luca Adamik examined in her research the
intermediary situation where an object becomes
interpretable within the discipline of both design
theory and art theory. In her case study, she analyses
a glass chair with arm rests, forming part of the melt
collection launched by the Japanese company Nendo
in 2019, which embodies the hybrid state between
design objects and works of art. The study covers the
difficulties of object analysis influenced by art history
traditions, as well as the modes of application of the
design-based methodology.

Designelmélet MA1
Elméleti Intézet
Testetlen tárgy / Üvegszék esettanulmány
2020/2021. tavasz

Cini Boeri: Ghost Chair 1987

Nendo : Melt Chair 2019

Design Theory MA1
Institute for Theoretical Studies
Bodiless Object/Glass Chair Case Study
Spring 2020/2021

Témavezető: Fiáth Henrietta
Supervisor: Henrietta Fiáth
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BALKÓ DOROTTYA ANNAMÁRIA

DOROTTYA ANNAMÁRIA BALKÓ

Balkó Dorottya Annamária a MOME önkéntes programjának fejlesztésére tesz javaslatokat.

Dorottya Annamária Balkó makes proposals for the
development of MOME’s volunteer program.

Egy jól működő önkéntes program az adott oktatási intézmény társadalmi felelősségvállalási kísérleteit magasabb szintre emelheti. Ezekben a
programokban a MOME mint design- és művészeti egyetem leginkább a vizuális kommunikáció és a
design segítségével javíthat egy-egy közösség életszínvonalán. Balkó Dorottya az önkéntes program
fejlesztési javaslatait a Vidám Falak projekt tapasztalataira alapozza, amelyben menedzserként vett részt.
Az öt hónapos együttműködés során dr. Dura Mónika
ügyvéd és Kovács Ágnes MOME-alumna felhívására
a Budai Gyermekkórház felújított váróiba készítettek
díszítőfestést a MOME és a Budapesti Metropolitan
Egyetem hallgatói közösen.

A well-functioning volunteer program may take
the social responsibility attempts of an educational
institution to a higher level. In such programs,
MOME as a university of art and design can improve
the standard of living of certain communities by
means of design and visual communication in
particular. Dorottya Balkó bases her proposals for
the development of the volunteer program on the
experiences gained from the Happy Walls project,
which she took part in as a manager. In the course
of the five months of collaboration, the students of
MOME and the Budapest Metropolitan University
jointly prepared decorative paintings in the renovated
waiting rooms of the Buda Children’s Hospital upon
the invitation of attorney Dr. Mónika Dura and MOME
alumna Ágnes Kovács.

Design- és művészetmenedzsment MA1
Önkéntesség professzionálisan
2021/2022. tavasz

Témavezető: Ébli Gábor
Fotók: Kovács Milán

Art and Design Management MA1
Professional Volunteerism
Spring 2021/2022

Supervisor: Gábor Ébli
Photos: Milán Kovács
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FÉNYES PAULA

PAULA FÉNYES

Fényes Paula a MOME Fair fejlesztésével és brandépítésével foglalkozik a projektjében.

In her project, Paula Fényes focuses on the
development and brand-building of the MOME Fair.

A MOME Fair az egyetem művészeti és designvására, ahol a hallgatók értékesíthetik alkotásaikat és termékeiket. A vásár rendszeressé tételére és stratégiai
újragondolására vállalkozott két társával együtt Fényes Paula, akinek célja, hogy a MOME Fair brandként
nagyobb láthatóságot kapjon. A különböző külső
helyszíneken megrendezendő vásár a hallgatóknak
gyakorlóterepet kínál a termékeik piacon való értékesítéséhez, az eseményt a jövőben pedig edukatív
programok (workshopok, kerekasztal-beszélgetések)
is kísérni fogják.

The MOME Fair is an art and design fair organized by
the university, where the students can sell their works
of art and products. With her two fellow students,
Paula Fényes undertook to make the fair a regular
event and rethink its strategy with a view to giving
more visibility to the MOME Fair as a brand. The fair
organized at various off-campus locations offers
a training ground to the students for selling their
products on the market, and in the future the event
will also be accompanied by educational programs
(workshops, roundtable discussions).

A projekt társszervezői: Kereszty Anna és Sipos Sára
Témavezető: Ébli Gábor

Co-organizer of the project: Anna Kereszty and Sára
Sipos
Supervisor: Gábor Ébli

Design- és művészetmenedzsment MA1
A MOME Fair újragondolása
2021/2022. ősz

Art and Design Management MA1
The MOME Fair Rethought
Fall 2021/2022
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FÜLÖP SZABOLCS

SZABOLCS FÜLÖP

Az organikus, mobil kiállítótér terve felülírja a hagyományos kiállításrendezési gyakorlatokat.

The design of the organic, mobile exhibition space
overwrites the traditional practices of exhibition
organization.

Tervezőgrafika MA1
Face Manifesto
2020/2021. tavasz

Mi befolyásolja, hogy miképpen emlékezünk különböző arcokra? Ennek kutatásával foglalkozott Fülöp
Szabolcs a Face Manifesto című projektben. Kérdőíves kutatásának válaszaira háromdimenziós kompozíciókat alkotott. A projektet bemutató rendhagyó kiállításkoncepció továbbgondolásaként egy
olyan mobil installációs teret tervezett, amely szakít
a klasszikus kiállítótermek kialakításával. Az organikus tér természetes anyagokból készül, és könnyen
összeszerelhető, így szinte bárhol használható kiállításszervezésre vagy workshopok rendezésére.
Témavezetők: Lakner Antal, Marcell Tamás, Vargha
Balázs

Graphic Design MA1
Face Manifesto
Spring 2020/2021

What influences how we remember different faces?
This is what was researched by Szabolcs Fülöp in the
Face Manifesto project. He prepared three-dimensional
compositions as replies to his questionnaire-based
survey. Following on the exceptional exhibition
concept presenting the project, he designed a mobile
installation space which breaks away from the design
of classic exhibition halls. The organic space is made
of natural materials and is easy to assemble, so it
can be used for organizing exhibitions or workshops
almost anywhere.
Supervisors: Antal Lakner, Tamás Marcell, Balázs
Vargha
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HEGYI FANNI

FANNI HEGYI

A látogatóközpont célja, hogy felhívja magára a figyelmet, és rendhagyó építészeti megoldásaival
felpezsdítse Pécs kulturális életét.

The purpose of the visitor center is to draw attention
to itself and to freshen up the cultural life of Pécs
with its exceptional architectural solutions.

Victor Vasarely az egyik legismertebb és legnagyobb
hatású magyar származású művész volt, örökségét
többek között szülővárosa, Pécs őrzi. Hegyi Fanni ide
tervezett művészeti látogatóközpontot, amely a helyi kulturális élet szimbólumaként szolgálhat. A megtartott fedélszékes épület mellé egy 21 méter magas
torony, mögé pedig egy félig a földbe süllyesztett
épület került. A vertikális kiállítótér hazánkban egyedi megoldásnak számít, a karakteres belső terek pedig új, izgalmas helyspecifikus művek létrehozására
inspirálhatják a fiatal alkotókat.

Victor Vasarely was one of the best-known and most
influential artists of Hungarian descent; his heritage
is preserved among others by its hometown, Pécs.
Fanni Hegyi designed an artistic visitor center there,
which may serve as the symbol of the local cultural
life. A 21-meter-high tower was placed next to the
kept roof trussed building, and a semi-underground
building was created behind it. The vertical exhibition
space is considered in Hungary as a unique solution,
and the characteristic interiors can inspire young
artists to create exciting local-specific works of art.

Témavezetők: Csomay Zsófia, Marián Balázs

Supervisors: Zsófia Csomay, Balázs Marián

Építőművész MA1
Látogatóközpont, Pécs, Káptalan utca
2021/2022. ősz

Architecture MA1
Visitor Centre, Pécs, Káptalan Street
Fall 2021/2022
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HOUCHARD GÁBOR TAMÁS

GÁBOR TAMÁS HOUCHARD

A lakótorony egy térkísérlet, amely a funkcionális
követelményeken túl más kritériumoknak is eleget
tesz – a különleges építészeti atmoszférák az ember
szellemi fejlődését segítik.

The residential tower is a spatial experiment, which
also meets additional criteria beyond the functional
requirements—the special architectural atmospheres
promote people’s intellectual development.

A vírushelyzet általi bezártság megmutatta, hogy állandó fedéllel a fejünk felett is érezhetjük magunkat
otthontalannak, és a lakhatási kérdések mellett a lakozás mibenlétével, a tér filozófiai és környezetpszichológiai vonatkozásaival is érdemes foglalkoznunk.
Miként orvosolhatná az építészet korunk szellemi válságát? Houchard Gábor Tamás lakótornya egy térkísérlet, amelyben a ház belső térkapcsolatainak és
fényhatásainak alakításával szűkös alapterületen is
élhető terek jöhetnek létre. A projekt újraértelmezi,
hogy mit jelent a tér intimitása, és egy olyan lakhatási formát kínál, amely lehetőséget nyújt a nyugodt
szemlélődésre.

The isolation created by the pandemic showed
that we can feel homeless even when having a
permanent roof over our heads, and in addition to
the housing issues, we should also figure out what
constitutes dwelling and reflect on the philosophical
and environmental psychology aspects of space.
How could architecture remedy the intellectual crisis
of our time? The residential tower of Gábor Tamás
Houchard is a spatial experiment, in which livable
spaces can be created even on a limited floor space
by transforming the internal spatial connections and
light effects of the house. The project reinterprets
the meaning of intimacy of space and offers a form
of housing which allows calm contemplation.

Építőművészet BA2
Lakótorony – Egzisztenciális terek
2021/2022. ősz

Architecture BA2
Residential Tower – Existential spaces
Fall 2021/2022

Témavezetők: Getto Tamás, Göde András
Supervisors: Tamás Getto, András Göde
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KOVÁCS JÓZSEF

JÓZSEF KOVÁCS

A generatív design szemléletében tervezett kerámiaburkolatok 3D nyomtatással készülnek, és képesek
a környezeti hangok elnyelésére vagy tompítására.

The ceramic tiles designed in the generative
design approach are made by 3D printing and have
the ability to absorb and damp sounds from the
environment.

Kerámiatervezés MA1
3D nyomtatott épületkerámia
2021/2022. tavasz

A 3D nyomtatás többek között az egészségügyben, az élelmiszeriparban, az űrkutatásban és az
építőiparban is soha nem látott innovatív megoldásokat hozott az elmúlt években. Kovács József a 3D
nyomtatott kerámia lehetőségeit kutatta. Akusztikai
burkolatai az általa kikísérletezett, megfelelő képlékenységű anyagból 3D nyomtatással készülnek, ezáltal felesleg nélkül lehet előállítani egyedi méretre
szabott termékeket. A generatív design által létrejött
izgalmas, sejtszerű burkolatformák belül üregesek,
s porózus anyaggal feltöltve nagy felületen tudják
tompítani a környezeti zajokat.

Ceramics Design MA1
3D-Printed Building Ceramic
Spring 2021/2022

3D printing has brought unprecedented innovative
solutions in many fields, including health care, the food
industry, space research and the building industry.
József Kovács researched the possibilities offered by
3D-printed ceramics. His acoustic tiles are made by
3D-printing from a sufficiently ductile material, which
he developed experimentally. This allows tailor-made
products to be produced without generating any
surplus. The exciting cellular tile forms created by
the generative design are hollow inside and have the
ability to damp ambient sounds on a large surface
when filled with porous material.

Témavezető: Kondor Edit
Supervisor: Edit Kondor
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LAMM LENKE

LENKE LAMM

A MOME Repozitóriumának újratervezett platformja segíthet elérhetőbbé és népszerűbbé tenni a hazai designkultúra-kutatás eredményeit.

The redesigned platform of the MOME Repository
may help render the results of domestic design
culture research more accessible and more popular.

Lamm Lenke a MOME Repozitóriumának webes felületét tervezte újra annak érdekében, hogy az egyetem tudástára és a hallgatók által írt kutatások minél szélesebb nemzetközi közönséghez elérjenek.
A platform megjelenése szakít a repozitóriumok megszokott vizualitásával, és az alapvető funkciók mellett
újakat is beemel: a felhasználók például moodboardokba rendezhetik a találataikat, ezáltal átláthatóbbak lesznek a kutatási folyamataik, és motiváltabbakká válhatnak abban, hogy a MOME kollektív tudását
gyarapítsák.

Lenke Lamm redesigned the web platform of the
MOME Repository to achieve that the knowledge
base of the university and the papers written by
the students can reach a wider international public.
The appearance of the platform breaks away from
the usual visuality of repositories and integrates new
functions in addition to the basic ones: for example,
users can arrange their findings into mood boards,
which improves the transparency of their research
processes and can make the students more motivated
to increase MOME’s collective knowledge.

Témavezetők: Nagy István, Vatány Szabolcs

Supervisors: István Nagy, Szabolcs Vatány

Tervezőgrafika BA2
MOME Repozitórium Redesign
2021/2022. tavasz

Graphic Design BA2
The MOME Repository Redesigned
Spring 2021/2022
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MADARÁSZ RITA

RITA MADARÁSZ

A Future Nature szövött struktúrái a láthatatlan
mágneses erőteret vizualizálják a fonalak mozgása
által.

The woven structures of Future Nature visualize
invisible magnetic forcefields by the movement of
the threads.

Madarász Rita a textil mint a láthatatlan megjelenítésére alkalmas médium lehetőségeit kutatta. Szövött
struktúrái a mágneses tér vizualizálására tesznek
kísérletet: a struktúrák vas-oxidot tartalmazó folyadékkal kezelt fonalai a mágnes hatására mozgásba
lendülnek. A len- és gyapjúfonalak különbözőképpen
vágott szálai és a szálak sűrűségének a változása
más-más típusú mozgást generál. Az interakciót dokumentáló videóban a fonalak mozdulataira a hozzájuk rendelt hanghatások erősítenek rá.

Rita Madarász researched the possibilities of textile
as a medium suitable for displaying the invisible. Her
woven structures attempt to visualize the magnetic
field: the threads of the structures treated with a
liquid containing iron oxide start moving under the
influence of a magnet. The variously cut fibers of the
flax and wool yarns and the changes in the density
of the fibers generate different types of movements.
In the video documenting the interaction, the
movements of the threads are strengthened by the
sound effects allocated to them.

Divat- és textiltervezés MA1
Future Nature
2020/2021. tavasz

Témavezetők: Harmati Hedvig, Balázs Viola
Videó: Kőrösi László

Fashion and Textile Design MA1
Future Nature
Spring 2020/2021

Supervisors: Hedvig Harmati, Viola Balázs
Video: László Kőrösi
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REBEKA RIDEG

A SONNEIRE projekt példát mutat arra, hogyan lehet a zenét és a mozgást a szociális design területén alkalmazni.

The SONNERIE project shows an example of how
music and movement can be applied in the field of
social design.

Rideg Rebeka a zene és a tánc kapcsolatát vizsgálta a kutatásában. A SONNERIE projekt során három
olyan, testre adaptálható csörgő hangszert hozott
létre, amelyek kizárólag a test mozgásával szólaltathatók meg. A különböző mozdulatokból és hangminőségekből végül ritmikus zajzene született, amelyhez egy egyedi jelrendszerből összeállított kotta is
társul. A háztartásban fellelhető eszközökből készült,
személyre szabható hangszerek olyan inkluzív workshopokon is alkalmazhatók, ahol mozgásukban korlátozottak és nem korlátozottak együtt zenélhetnek
és alkothatnak.

In her research, Rebeka Rideg examined the connection
between music and dance. In the SONNERIE project,
she created three rattling musical instruments,
adaptable on the body, which can only be played
by body movements. Finally, a rhythmic noise music
was born from the different movements and sound
qualities, which is also accompanied by a sheet music
which uses a unique symbology. The customizable
musical instruments made of household tools can be
used in inclusive workshops where those living with
and without physical limitations can play music and
create together.

Témavezetők: Filkey Áron, Lakner Antal, Pintérné Sosity Beáta, Vargha Balázs

Supervisors: Áron Filkey, Antal Lakner, Beáta Pintérné
Sosity, Balázs Vargha

Tervezőgrafika MA1
SONNERIE
2021/2022. tavasz

Graphic Design MA1
SONNERIE
Spring 2021/2022
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SÁNDOR-SZENDRÉNYI DÁNIEL

DÁNIEL SÁNDOR-SZENDRÉNYI

Egyre nagyobb igény érződik a budapesti fiatal kreatívipari, és művészi-alkotói személyek körében az
alkotóközösségekbe való csoportosulásra. SándorSzendrényi Dániel kutatása létező közegek és közösségek vizsgálatával teszi érthetőbbé ezt a jelenséget.

There is a growing need for creative communities
among young designers and artist-creators in
Budapest. Dániel Sándor-Szendrényi’s research
aims to shed light on this phenomenon by examining
existing creative milieus and communities.

Designkultúra BA1
ALKOTÓI KÖZEGEK – KÖZÖSSÉGEK
2021/2022. tavasz

A kutatás a budapesti, kulturális központként működő Nyitott Műhely kulturális antropológiai eszközökkel való megfigyelésén alapszik. A Műhely által elősegített természetes közösségi integrációs folyamatból
következtetve három fő kérdéskört vizsgál a projekt.
Szükséges-e az alkotói társulás fenntartásához egy
központi aktív karakter? Milyen szerepet kap a társulás kiteljesedésében egy közös alkotó- vagy kiállítótér? Hogyan segítik elő a közösségen belül kialakított
normák az alkotói individuumok és a csoport kohézióját?
A kutatásban közreműködött: Molnár Anna
Témavezető: Kapitány Gábor

Design Culture BA1
CREATIVE MILIEUS – COMMUNITIES
Spring 2021/2022

The research is based on a project investigating the
Budapest-based cultural center Open Studio from a
cultural anthropological viewpoint. Drawing on the
natural process of communal integration facilitated
by the Studio, the project aims to investigate three
main issues concerning the above-mentioned
communities. Is a central active character necessary
to establish and sustain a creative association?
What is the role of a common space for artists and
exhibitors in developing the partnership? How do the
established norms within the community contribute
to the cohesion of the creative individuals and the
group?
Contributors to the research: Anna Molnár
Supervisor: Gábor Kapitány
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SAS VILMOS

VILMOS SAS

A TypogrApp AR plakátsorozat hasznos gyakorlati
tudással vértezi fel mindazokat a kreatív szakembereket, akik nem grafikusok, de szükségük van grafikai alapismeretekre.

The TypogrApp AR series of posters equips creative
professionals who are not graphic designers but
need some basic skills in graphic design with useful
and practical knowledge.

A tipográfiai alapokat oktató plakátok egy böngészőből elérhető vektorgrafikus program tervét népszerűsítik, a TypogrApp szoftverét, amely megfelelő
platformot nyújthat mindazoknak, akiknek a szakmai
munkájukhoz elengedhetetlen, hogy igényes grafikai anyagokat szerkesszenek, de nincs mélyreható
szoftverismeretük a piacon elérhető programokban.
A TypogrApp társadalmi vállalatként a művészeti intézmények tanulóinak ingyenesen biztosítaná a
programhoz való hozzáférést.

The posters teaching the basics of typography
promote the plan of the TypogrApp software, a vector
graphic program available from a browser, which may
be a relevant platform for those whose professional
work requires sophisticated graphic materials to
be edited, but who do not have in-depth software
knowledge in the programs available on the market.
TypogrApp, as a social enterprise, would provide free
access to the program to students studying in arts
institutions.

Témavezetők: Marcell Tamás, Simon Péter Bence,
Borbély Áron, Faragó Gergő

Supervisors: Tamás Marcell, Péter Bence Simon, Áron
Borbély, Gergő Faragó

Tervezőgrafika BA1
TypogrApp
2020/2021. tavasz

Graphic Design BA1
TypogrApp
Spring 2020/2021
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SZEGŐ JÚLIA

JÚLIA SZEGŐ

Szegő Júlia projektje egy olyan kísérleti vállalkozás,
amely kizárólag a művészeti és a civil szférát támogatja az üzleti életben régóta jól működő kommunikációs ügynökségi modell mintájára.

The project of Júlia Szegő is a pilot project which
exclusively supports the artistic and civil sphere
following the communication agency model wellestablished in business life.

A művészeti és a civil szférában a kommunikációs
feladatok sok energiát emésztenek fel, ami mellett
nem jut elegendő erőforrás az alkotásra vagy a fő
tevékenységre. Az erre megoldást nyújtó vállalkozás
elindításához szükséges tapasztalatokat Szegő Júlia
az állami gondozásban élő gyermekekkel foglalkozó
Világszép Alapítványnál szerezte, ahol 2021 óta az
alapítvány kommunikációs és stratégiai tervezéséért
felel.

Communication tasks consume a lot of energy in
both the artistic and the civil sphere, besides which
there are no sufficient resources for creation or the
main activity. Júlia Szegő gained the experiences
necessary for launching the enterprise addressing
this problem at the Világszép Foundation dealing with
children in state care, where she has been responsible
for the communication and strategy planning of the
foundation since 2021.

Témavezetők: German Kinga, Ébli Gábor

Supervisors: Kinga German, Gábor Ébli

Design- és művészetmenedzsment MA1
Online kommunikáció és értékteremtés
2021/2022. ősz

Art and Design Management MA1
Online Communication and Value Creation
Fall 2021/2022
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Ösztöndíjasok

2020/2021. TAVASZ

2021/2022. ŐSZ

2021/2022. TAVASZ

Design Intézet

Design Intézet

Design Intézet

Bencsics Dorina, Kerámiatervezés MA1
Guthy Máté, Formatervezés BA2
Madarász Rita, Divat- és textiltervezés MA1
Treffler Máté, Formatervező művész MA1

Berzsák Bulcsú, Formatervezés BA3
Doktor Melinda, Kerámiatervezés MA1
Kristóffy Róbert, Formatervezés BA3
Nagy Tamás Máté, Formatervező művész MA2
Papp Zsófia, Divat- és textiltervezés MA2

Csorba Kinga, Textiltervezés BA2
Fazakas Kinga, Formatervezés BA 2
Kiss Botond Levente, Formatervező művész MA1
Kovács József, Kerámiatervezés MA1
Szilágyi Nóra, Formatervezés BA3

Elméleti Intézet

Elméleti Intézet

Fényes Paula, Designés Művészetmenedzsment MA1
Márkus Dorottya, Designelmélet MA1
Tendli Noémi, Design- és vizuálisművészettanár MA1

Balkó Dorottya Annamária, Designés művészetmenedzsment MA1
Sándor-Szendrényi Dániel, Designkultúra BA1
Sipos Sára, Design- és művészetmenedzsment MA1

Elméleti Intézet
Adamik Luca, Designelmélet MA1
Fehér Zsófia, Designés művészetmenedzsment MA1
Szegő Júlia, Design- és művészetmenedzsment MA1
Vékony Anna, Designkultúra BA3
Építészeti Intézet

Építészeti Intézet
Építészeti Intézet

Laki Ábel, Építőművész MA1
Gulyás Janka, Építőművészet BA3
Sinay Domonkos, Építőművészet BA1
Suba-Faluvégi Szilárd, Építőművész MA1

Hegyi Fanni, Építőművész MA1
Houchard Gábor Tamás, Építőművészet BA2

Formanek Liza, Építőművész MA1
Szelevényi Oszkár, Építőművészet BA3
Média Intézet

Média Intézet
Média Intézet
Fülöp Szabolcs, Tervezőgrafika MA1
Grinberg Daniella, Fotográfia BA2
Pataki Zsolt, Média design BA2
Sas Vilmos, Tervezőgrafika BA1

Bányász Anna, Fotográfia MA2
De Jong Zsuzsanna, Tervezőgrafika BA2
Gonda Soma, Tervezőgrafika MA1
Németh Nikolett, Tervezőgrafika MA1
Tajti Virág, Média Design MA1
Varga Domonkos, Fotográfia MA1

Gara Ádám, Fotográfia BA2
Hodován Mária , Média design MA1
Lamm Lenke Sára, Tervezőgrafika BA2
Rideg Rebeka, Tervezőgrafika MA1
Takács Bori, Média Design BA1
Vaspöri Cintia, Tervezőgrafika MA 1
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Winners

SPRING 2020/2021

FALL 2021/2022

SPRING 2021/2022

Design Institute

Design Institute

Design Institute

Dorina Bencsics, Ceramics Design MA1
Máté Guthy, Product Design BA2
Rita Madarász, Fashion and Textile Design MA1
Máté Treffler, Product Design MA1

Bulcsú Berzsák, Product Design BA3
Melinda Doktor, Ceramic Design MA1
Róbert Kristóffy, Product Design BA3
Tamás Máté Nagy, Product Design MA2
Zsófia Papp, Fashion and Textile Design MA2

Kinga Csorba, Textile Design BA2
Kinga Fazakas, Product Design BA2
Botond Levente Kiss, Product Design MA1
József Kovács, Ceramic Design MA1
Nóra Szilágyi, Product Design BA3

Institute for Theoretical Studies

Institute for Theoretical Studies

Luca Adamik, Design Theory MA1
Zsófia Fehér, Design and Art Management MA1
Júlia Szegő, Design and Art Management MA1
Anna Vékony, Design Culture BA3

Paula Fényes, Design and Art Management MA1
Dorottya Márkus, Design Theory MA1
Noémi Tendli, Design and Visual Arts Teacher MA1

Dorottya Annamária Balkó, Design and Art
Management MA1
Dániel Sándor-Szendrényi, Design Culture BA1
Sára Sipos, Design and Art Management MA1

Institute for Architecture

Institute for Architecture

Institute for Theoretical Studies

Institute for Architecture
Ábel Laki, Architecture MA1
Janka Gulyás, Architecture BA3
Domonkos Sinay, Architecture BA1
Szilárd Suba-Faluvégi, Architecture MA1

Fanni Hegyi, Architecture MA1
Gábor Tamás Houchard, Architecture BA2

Liza Formanek, Architecture MA1
Oszkár Szelevényi, Architecture BA3

Media Institute
Media Institute

Media Institute
Szabolcs Fülöp, Graphic Design MA1
Daniella Grinberg, Photography BA2
Zsolt Pataki, Media Design BA2
Vilmos Sas, Graphic Design BA1

Anna Bányász, Photography MA2
Zsuzsanna De Jong, Graphic Design BA2
Soma Gonda, Graphic Design MA1
Nikolett Németh, Graphic Design MA1
Virág Tajti, Media Design MA1
Domonkos Varga, Photography MA1

Ádám Gara, Photography BA2
Mária Hodován, Media Design MA1
Lenke Sára Lamm, Graphic Design BA2
Rebeka Rideg, Graphic Design MA1
Bori Takács, Media Design BA1
Cintia Vaspöri, Graphic Design MA 1
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