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MINIMALISTA 
KERET 

A SZABADSÁGNAK
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Az Egyetem a kerítések 
elbontásával beinvitálja
az érdeklődőt

A Z ÉPÜLET ELK ÉSZÜLT, A TER EK K I A L A K ÍTÁSA M ÁR 

A H A LLGATÓK FEL A DATA. A CSILL AG K ATA LIN ÉS GU NTHER 

ZSOLT TERV EZTE MOME BASE-ÉPÜLET KÜLÖNLEGES 

STATIKUS MEGOLDÁSA IVA L , V ISSZA FOGOTT, DE RUGA LM AS 

TÉR K I A L A K ÍTÁSÁVA L A H ASZNÁ LÓK NAGY FOKÚ 

SZA BA DSÁGÁT TESZI LEHETŐV É . 

Szöveg: BÁN DÁVID 
Építészet: 3H ÉPÍTÉSZIRODA | Fotó: BATÁR ZSOLT

A MOM E B AS E é pül ete

A BA ALAPKÉPZÉS 
HALLGATÓI AZ EGYÉNI 
ÉS KÖZÖS ALKOTÁSRA, 
A GONDOLKODÁSRA, 
A KÍSÉRLETEZÉSRE 
KAPTAK EGY LAZA 
KERETEKET NYÚJTÓ, 
NYITOTT ÉPÜLETET

A megújult és kibővült MOME talán leginkább a nyitott-
ságról szól. Míg manapság egyre jobban igyekszünk kerí-
téssekkel körbevenni magunkat, addig a zugligeti kam-
puszon épp azok elbontásával invitálják be a járókelőt, 
a kutyasétáltatót, az érdeklődőt, hogy nézzenek szét, 
használják annak parkját. Ez pedig egy fontos, szép gesz-
tus. A nyitottság és a szabadság szellemisége pedig jól 
megfogalmazódik az új és megújult épületekben is. 
A korábban egyszerűen B épületnek nevezett, a kam-
pusz legfelső, nyugati részén, a telekhatár szélén ál ló 
tömb lebontásával kezdődött el a most átadott MOME 
Base története. A Csil lag Katalin és Gunther Zsolt 
(3h építésziroda) tervezte épület természetesen szo-
ros rendszerben áll a megújult kampusz többi elemé-
vel, azokkal egy zárt, jól átjárható egységet alkot, de 
persze saját identitást is kapott. A BA alapképzés hall-
gatói lényegében az egyéni és közös alkotásra, a gondol-
kodásra, a kísérletezésre kaptak egy szabadon felhasz-
nálható, nagyon laza kereteket nyújtó, nyitott épületet. 

   A statikai szerkezet 
az egész épületet 
lebegni hagyja

‹
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« A földszint vizuálisan 
akadálymentessé vált, és 
szinte átmenet nélkül folyik 
bele a park zöldjébe

Minden szinten a markáns 
színű teakonyha 
a közösségi tér

A BELSŐ TEREKET 
NEM TÖRIK MEG 

PILLÉREK, ÍGY 
SZABADON 

ELRENDEZHETŐEK 
MARADHATTAK

Egy olyat, amelynek fő célja az időtállóság, amely a jövő-
ben is jól ki tudja szolgálni a hallgatók alkotói igénye-
it, azoknak egyfajta neutrális keretet tud adni.
A kampusz új elrendezésének alapvetése az volt, hogy az 
1950-es években a Farkasdy Zoltán által elképzelt, elkez-
dett, de félbemaradt alapkoncepció most beteljesedhessen. 
Az akkor megépült A jelű főépület aszimmetriáját egy B és C 
épület egészítette volna ki teljessé, szimmetrikussá, de végül 
csak a B melléképület jött létre. Ennek elbontásával alakult 
ki a mostani BASE, amely a tengely felső, míg a keleti, UP 
nevű épület pedig alsó eleme lett, így teljesült be az ötvenes 
években elgondolt koordináta. Fizikailag a két épület lezár-
ja ugyan ezt a hosszanti tengelyt, de az építészeti elgondolás 
mind a két irányban meghagyja a nyitottságot. Az UP a város 
felől érkezőt szinte rögtön magába szippantja, vagy segít elin-
dulni valamelyik sétányon, esetleg a felszín alatti folyosó-
rendszerben a többi épület felé, majd a nyugati végén a BASE 
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A tér ideiglenes 
hangszigetelő panelekkel, 
akusztikus függönyökkel 
tagolható

›  A látszóbeton 
gerendarendszeren 
szabadon függenek az 
oldalfalak

zárja le ezt a sort úgy, hogy közben mintha máris 
a szomszédos vil la kertjében éreznénk magunkat.
A BASE alapfunkciójában a szabad alkotás terét 
nyújtja a hallgatóknak és ezt a fő elképzelést 
maga az épület is jól szolgálja. Statikailag sike-
rült egy olyan szerkezetet létrehozni, amely az 
egész épületet lebegni hagyja. Három, vasbeton-
ból készült belső mag tartja azt a kifeszített, nyíl-
tan megmutatkozó beton gerendarendszert, amin 
az oldalfalak szabadon függenek. Ezáltal a bel-
ső teret nem törik meg pil lérek, így az szellős, 

szabadon elrendezhető maradhatott. Ezzel a meg-
oldással vált a földszint teljesen transzparens-
sé, vizuálisan akadálymentessé, szinte átme-
net nélkül folyik bele a környező park zöldjébe.
A terek kiosztása egyszerű, alapvetően szabad 
keretet kíván biztosítani a hallgatóknak, egyben 
biztatja is őket, hogy egyes helyeket ők találjanak 
ki, fedezzenek fel, rendezzenek be; hozzanak lét-
re installációkat, kiál lításokat, használják a fan-
táziájukat. A földszint és a felette elhelyezke-
dő három emelet elrendezése lényegében azonos. 




