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A Budapesti Corvinus Egyetem épületállomá-
nya két új taggal bővül a közeljövőben. A nemrég 
zárult pályázatok nyertesei kiérdemelték a bírálók 
dicséretét, mindkét épület a harmonikus arányok-
ra és a tiszta szerkesztésmódra épül, megoldása-
ik ugyanakkor számos különbséget is hordoznak.
A Czuczor utcában épülő foghíjbeépítést kollégium-
nak és professzori vendéglakások számára építik, Sza-
bó Levente és Biri Balázs munkája azonban az alap-
funkción túlmutatva a közösségteremtést helyezte 
a középpontba – egy afféle „közösségi toronnyal” 
olyan helyiségeket kívánnak létrehozni, amelyek az 
itt élők számára a kikapcsolódás, a tanulás és a sze-
mélyes találkozások evidens helyszínei lehetnek.
A ház térszervezése igazodik a meglévő adottságokhoz 
– ez közös tulajdonsága mindkét új épületnek. L ala-
kú átrium köti össze a szomszédos házak belső udva-
rait, az átrium körbe öleli a földszint helyiségein „álló”, 
közösségi terek uralta tornyot. E toronyhoz két szint 
magas hidak vezetnek az épület fő tömbjéből, ame-
lyek strukturálják a belső udvart, ugyanakkor átme-
neti térként izgalmas lehetőségeket teremtenek nyi-
tottságuk, átláthatóságuk által a közösségi helyiségek 
bővítésére. Ezekkel a hidakkal sikerült a tervezőknek 
újraértelmezniük a belvárosi, gangos házak rendszerét.
Az épület tiszta, áttekinthető alaprajza a homlokza-
ton is tükröződik, amin a viszonylag kis megnyitá-
sokkal kissé ipari hangulatot teremtettek – ezt vala-
melyest az ablaknyílásokra helyezett árnyékolók 
oldják fel. Ezt a szigorúságot átvezették a belső udvar-
ra is, ahol azonban a hidak által szabdalt tér élménye 
miatt veszít hűvösségéből, a merev struktúra ottho-
nosabbá válik. Az épület burkolati- és közlekedőrend-
szere egyaránt a belső udvart teszi az épület vizuális 
súlypontjává, ennek eredményeként pedig a közössé-
get természetes módon erősítő, az egyetemista kor-
osztály igényeit kielégítő épület jön majd létre.
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A terv újraértelmezi a gangos házak jól 
ismert rendszerét.

Az alapfunkció kiszolgálá-
sán túl a közösségteremtés 
adta az építészeti koncepció 
bázisát.


