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‹ Az eredeti tervek szerint 
a homlokzat üvegtéglás 
megnyitása a téglaborítás 
színével harmonizáló, sötét 
tónusú fugával készült volna 
el. Ennek kijavítása az 
elkövetkező hónapokban 
fog megtörténni.

›  A 2016-ban átadott 
Műhelyházhoz egy nyersbe-
ton híddal kapcsolódik az új 
épület.

A MOM E Mű te re m- és  Médi ahá z a
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    Szakmai értelemben 
a campusfejlesztés 
kulcsai a Műhelyház 
és a Műterem- és 
Médiaház...

«...melyek sok 
tekintetben, köztük 
az anyaghasználat-
ban is egy párt 
alkotnak. 

A 2016-ban átadott Műhelyház (OCTOGON 
2016/3) egyszerű fekete kubusa két évig kissé ide-
genül álldogált a parkban, a 19. századi vidéki kúri-
át imitáló – valójában a különutas magyar szocreál 
egyik első jelentős alkotásaként ismert – Zuglige-
ti úti főépület mögött. Most megerősödött a pozíci-
ója, hiszen a Műterem- és Médiaház – campusbeli 
nevén: MOME TWO – nem csupán a tömegszer-
kesztés és a homlokzatát burkoló, sötét bevonatú, 
égetett téglafelület tekintetében lett annak párja, 
hanem egy nyersbeton híddal közvetlenül is kap-
csolódik hozzá. a közös vizuális nyelvezet indokolt. 
Az első a craft jellegű tevékenység műhelyeit fogad-
ja be, ez a második az elsőnél kétszer akkora összte-
rületen, öt szinten a grafikai stúdiókat, anyagkísérle-
ti laborokat, textil- és szitanyomó, üveg, kerámia és 
beton laboratóriumot, egy speciális térkísérleti ter-
met a mennyezetre szerelt mozgatható teherdaruval, 

illetve a médiarészben fotó- és digitális laborokat, 
vágószobát, vetítőt, film- és hangstúdiót. Sok olyan 
teret a hozzá szükséges felszereléssel, amelyekhez 
korábban az egyetem hallgatói külső helyszíneken, 
és nem ritkán csak kuncsorgás árán juthattak hoz-
zá. A MOME TWO első emeletéről átnyúló, beton 
mellvédes híd pedig még egyértelműbbé teszi a ket-
tő összetartozását, egyben a földszinten a két ház 
között az esőtől védett külső előteret is képez.
Szakmai értelemben a fejlesztés kulcsa tulajdon-
képpen ez a két tömbből álló együttes; ami koráb-
ban a városban szétszórva volt elérhető, az most 
mind ide települt. Reimholz Péter koncepciója 
mentén a Technológiai Parkot tervező Csomay Zsó-
fia és Németh Tamás puritán megoldásokat, sem-
leges építészeti hátteret fogalmaztak meg, amely 
védett, biztonságos, a legváltozatosabb igényeket 
is támogató keretet ad. Kifelé sötét téglaburkolat, 

A TÖMEGEK VISZONYA KIEGYENSÚLYOZOTT

belül simított szürke betonfelületek, mindkettő 
a visszahúzódást, az építészeti csönd érzetét kel-
ti. A tömegek viszonya kiegyensúlyozott, sem elbúj-
ni, sem kiabálni nem akar, csupán racionális és jól 
követhető rendbe szervezni a házban zajló sok-
féle tevékenységet. A két részre tagolt tömb a lej-
tős terephez idomul. Egyik oldalán ablakokkal nyí-
lik fel, a középső, gépészeti rész fölébe magasodik 
a két oldalszárnynak, felületét keskeny horizontá-
lis áttörések lazítják, a másik szárny a két hossz-
homlokzat irányában teljesen zárt felületet mutat. 
Az eredeti, klasszicista főépület ablakainak aránya-
it követő nyílások és a zárt homlokzati felületek vál-
takozása kívülről is jelzi, hol milyen típusú mun-
ka folyik. A sokféleséget egybefogó puritán keret 
mégsem merev, sőt kifejezetten oldottnak érezzük, 
hiszen nincs főhomlokzata – pontosabban egy-
szerre három is van belőle: a Budakeszi úti 

›
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VILÁGOS NYERSBETON ÉS FÉM FELÜLETEK, 
NAGY BELMAGASSÁG

‹  A MOME TWO sok 
olyan teret kínál 
a szükséges felszerelé-
sekkel, amelyekhez 
korábban az egyetem 
hallgatói külső helyszí-
neken, és nem ritkán 
csak kuncsorgás árán 
juthattak hozzá.
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Racionális ipari környezet 
uralkodik: szabad terek, melyeket 
szabadon tölthetnek be a hallgatói 
ötletek és eredmények.

Kifelé sötét téglaburkolatos 
a ház, benn simított szürke 
betonfelületeket kapott, 
mindkettő a visszahúzódást, 
az építészeti csönd érzetét kelti.

‹

bejárat, amerről rámpával és lépcsővel is megkö-
zelíthető, a Műhelyház felé a földszintjén üveg-
fallal néző oldalhomlokzat, illetve a Zuglige-
ti út felé eső hosszoldal. Utóbbi elé fog érkezni 
a Tudásközpont föld alá helyezett aulájából föl-
vezető széles lépcsősor, így várhatóan a tel-
jes komplexum elkészülte után ez lesz a MOME 
TWO fő nézete. De a Budakeszi út felé való 
kommunikáció ugyanilyen hangsúlyos. Sőt, 
a MOME TWO éppen erre mutatja meg iga-
zán a tervezői gondolat kulcsát: távolabbról néz-
ve a sötét tömb szépen belesimul a környező zöldbe, 
nem emelkedik a házat körülvevő fák magassá-
ga fölé. A negyedik, egyetlen nagy panoráma-
ablakot leszámítva teljesen zárt oldalán pedig 
a tömb teljes magasságában acélhálón fog felfutni 

a növényzet. A laborok indusztriális jellegét, a stú-
diók gépparkját magába foglaló ház nem rajzol-
ja át a környék karakterét, de nem is próbál hamis 
arcot mutatni; egyszerűen meghúzódik, tiszte-
letben tartva a befogadó környezetet, köszön-
ve a lehetőséget. A két hosszanti homlokzaton az 
égetett tégla sötétjét egyedül a két házat össze-
kapcsoló emeleti híd, illetve a földszintet kísérő 
vékony beton előtető világos tónusa oldja. A Zug-
ligeti út felé ez majdnem a teljes hosszon végig-
fut, vonala a híd kontúrját folytatja egy szinttel lej-
jebb. Ez a rajzolat a homlokzat dísze, követi a terep 
természetes lépcsőzését, egyben a negyedik hom-
lokzat felé viszi a tekintetet, ahol az épület a park 
zöldjével találkozik. Finom, mértéktartó kommu-
nikációs elem, egy józan, de barátságos építészeti 
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Alapterület (nettó): 3400 m 2

Tervezés éve: 2015-2016

Átadás éve: 2018

Megrendelő: 

MOHOLY-NAGY MŰ V ÉSZETI EGY ETEM

Generáltervező: CET BU DA PEST K FT. 

Felelős tervezők: CSOM AY ZSÓFI A, 

NÉMETH TA M ÁS

magatartás megnyilvánulása, amelynek szerepe meg-
nő az egész együttest uraló eszköztelenség mellett.
Belül a legnagyobb egyszerűség uralkodik. Világos 
nyersbeton és fém felületek, nagy belmagasság, a meny-
nyezeten futó látszó gépészeti berendezés és neon fény-
csövek, rácsos tartószerkezetek és reflektorok minden-
ütt. Néhány tárolóeszköz nyers faborítást kapott, az 
egyik műteremben ugyanilyen anyagú egyszerű faasz-
talokra kerülnek ki a tárgyalkotók munkái, de alap-
vetően mindenütt racionális ipari környezet uralko-
dik: szabad terek, melyeket szabadon tölthetnek be 
a hallgatói ötletek és eredmények. Kopásálló, tar-
tós, strapabíró anyagok, irányítható fények, szin-
te középkori formákat idéző, egyszerű mosómeden-
cék. A folyosón zárható tárolórekeszek, a lépcsőházban 

A parkkal való közvetlen 
kommunikáció.

A LABOROK INDUSZTRIÁLIS JELLEGÉT, 
A STÚDIÓK GÉPPARKJÁT MAGÁBA FOGLALÓ 
HÁZ NEM RAJZOLJA ÁT A KÖRNYÉK 
KARAKTERÉT 

fémpálcás korlát, a közlekedők elég szélesek ahhoz, 
hogy ne csak átsurranni lehessen rajtuk, hanem
összetalálkozni, rövid időre megállni, beszélgetni is. 
A Műterem- és Médiaháznál jól látszik, ami 
a Műhelyház esetében még csak sejthető volt: 
az épületek szerves része maga a park is, akár az 
összekötő híd alatti, fedett sávjával, akár a mellvé-
den túli nyitott területtel, vagy a két új tömb közöt-
ti résszel.   MOME élete a komplexum teljes elkészül-
te után kint és bent egyformán változatos terekben 
fog zajlani. A Műterem- és Médiaház okosan 
komponált, tágasságot kínáló térszerkezete 
és a parkkal való közvetlen kommunikációja 
már most mutatja ezt az irányt.

Építész munkatársak: M AGYAR I M ÁT YÁS, 

SZIJJÁRTÓ CSONGOR

Kertépítészet: GY ÜR E BOR BÁ L A 

|GEUM MŰTER EM TÁJÉPÍTÉSZ K FT.|

Kiviteli terv: PL ÁJER JÁ NOS, 

KOR MOS SZA BOLCS, 

SZEGEDI DÁV ID OLIV ÉR

|ÓBU DA ÉPÍTÉSZ STÚ DIÓ K FT.|

Generálkivitelező: M AR K ET ÉPÍTŐ ZRT.
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A projekt a Duna Transznacionális Programból, 
az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, 
az Európai Unió (ERDF, IPA, ENI) és a Magyar 
Állam társ� nanszírozásával valósul meg.

ÉPÍTÉSZET 
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2018.05.30.— 06.10.
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SZECESSZIÓS VÁROSI SÉTÁK
MÚZEUMPEDAGÓGIAI PROGRAM
RÉSZLETEK: IMM.HU

A programokon 
való részvétel ingyenes, 
de előzetes regisztrá-
cióhoz kötött. 

A SZECESSZIÓ HULLÁMAI

Modern és hagyományos falazott téglaburkolatok
 
Klinkerlap burkolatú teljes homlokzati hőszigetelő rendszer, akár TH=45 
perces tűzterjedési határértékkel
 
Forgalmazás – Beépítés - Konzultáció

Bemutatóterem: Szigetszentmiklós, Petőfi u. 146.

Tel.: (+36-20) 451 6208

E-mail:info@pothklinker.hu

Web: www.poth.hu

64

A jó világítás az építészet része.
Ergonomikus, környezettudatos és
az embert helyezi a középpontba.
Értéket teremt.

Világítástechnikai tervezés
Látványtervek készítése
Világításvezérlés és programozás
Világítótest értékesítés

www.belight.hu

MOME


