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UJJ MészÁros KriszTinA (�975)

2002 diploma, bME építészmérnöki Kar
vándoriskolai gyakorlat (2002-2006 )
TrisKEll Kft., Turi Attila
Kör építész stúdió Kft., 
            Krizsán András, Ertsey Attila
PArAlEl építésziroda Kft., Kravár Ágnes
KvADrUM építésziroda Kft., zsigmond lászló
U. nagy gábor – szombathely
MérMÛ stúdió, dr. szûcs Endre

bME diplomamunka, 2002
lovaspanzió és menedékház Erdélyben

vándoriskolás diplomamunka
Családi ház, nagykovácsi – mester: dr. szûcs Endre
építés éve: 2006
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nyaraló, hegymagas – mester: dr. szûcs Endre; kivitelezõ: Komáry Tamás; építés éve: 2006

signEliT rt. telephelye, 2003, horváth zoltánnal

Magyar pavilon pályaterve,
nagyszeben, 2006. második forduló, iii. díj

Eszenyi Ákossal

vándoriskolás diplomamunka, családi ház, Õrbottyán
mester: Krizsán András. építés éve: 2005-2006
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horvÁTh bAlÁzs (�977)

200� kitüntetéses diploma, yMMF építészmérnöki Kar

200�–2005 vándoriskolai gyakorlat 

Axis építésziroda, salamin Ferenc • szentendre, Pismány, bodó–rubovszky-ház, 2002 (sala-
min Ferenccel) • Tarcal, borház 2002 (salamin Ferenc terve alapján, salamin Miklóssal, 
Török Ádámmal)

Kör építésziroda, Krizsán András

Triskell építésziroda, Turi Attila • Abádszalók, strand, 2003 (Turi Attilával) • budaka-
lász, lakóházak, 2003 (Turi Attila terve alapján)

Makona építésziroda, Makovecz imre • noszvaj, panzió és konferenciaközpont, 2003 
(szente vargáné gerencsér Judit terve alapján Török Ádámmal) • budajenõ, parasztház 
átalakítás, 2004 (önálló terv Makovecz imre felügyeletével) • Muzsla, szlovákia, kútház és 
lovasközpont 2004 (önálló terv Makovecz imre felügyeletével) • Kehidakustány, üdülõszál-
ló, 2004 (önálló terv Makovecz imre felügyeletével) • Elzász, Franciaország, kilátó, 2004 
(Makovecz imre terve alapján)

Mérmû szövetkezet, dr. szûcs Endre • Tihany, gömbös-ház, 2004 (szûcs Endre terve alapján) 
• Tihany, Martínyi-ház, 2004 (önálló terv szûcs Endre felügyeletével) • szõkéd, családi ház 
2005 (szûcs Endre munkatársaként)

2003. júniustól a bikemag lapkiadó Kft. munkatársa

Parasztház átalakítása borházzá, 
budajenõ, 2004, Makovecz imre fel-
ügyeletével – vándordiploma-terv
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sepsibükszád, népi fürdõ
öltözõfülke terve – 2002

zsámbék, családi ház vázlatterve
mester: Makovecz imre – 2004

gárdony, beépítési terv – családi ház típusterv-javaslat
mester: Makovecz imre – 2004

szõkéd, családi ház
vázlat és építési

engedélyezési terve
mester: dr. szûcs Endre 

2005


