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A BASE  VERTIKÁLIS RITMUSA REAGÁL 
A KÖZPONTI ÉPÜLET PORTIKUSZÁRA IS. 

A FÜGGŐLEGES TAGOLÁSOK EGY-EGY SÖTÉT 
BEUGRÓT, ABLAKKÖZÖKET ÖLELNEK KÖRÜL 

A földszinti előadóterem 
és a főbejárat, háttérben 
a Gondűző-villa

» Erős, vakolt rizalitok és 
függőleges üvegsávok 
jellemzik 
az épületet

A játékosan a térbe belebegtetett lépcsőház 
körül minden szinten egy közösségi teret hoz-
tak létre markáns, vörösre festett teakonyhá-
val. Ezekből az előterekből nyílnak délre 
a kisebb szemináriumi szobák, il letve a föld-
szinten és a második emeleten egy-egy ket-
téválasztható, szabadon bebútorozható elő-
adóterem. A másik irányban hozták létre az 
alkotás helyeit, az úgynevezett hallgatói ott-
hontereket. Ezek nagy, egybenyitott, köny-
nyeden rendezhető térségek, ahol a diákok 
külön vagy csoportosan dolgozhatnak, mun-
káikat tárolhatják, és itt zajlanak a konzultá-
ciók is. A teret igény szerint ideiglenes hang-
szigetelő panelekkel, akusztikus függönyökkel 
tagolhatják, il letve minden szinten kialakítot-
tak egy középső magot, amelyben egy-egy zár-
tabb modellező műhelyt, valamint a személyes 

holmik tárolására zárható, szekrényes gardrób-
szobákat alakítottak ki. A közös térből, két szin-
ten, az északi oldalon kisebb projektszobákat is 
leválasztottak üvegfallal, ahol egy kisebb team 
tud akár hetekig is egy közös munkán dolgozni.
Az őszinte homlokzat az épület statikai szer-
kezetét képezi le, de vertikális ritmusa reagál a 
központi épület portikuszára is. A sávos kiala-
kításban a világos, kidomborodó, függőleges 
tagolások mindenütt egy sötét beugrót ölelnek 
körül és ezekbe a közökbe kerültek az ablakok. 
Az egész épület egy pontos, minimalista képlet 
mentén egy jól kialakított, szinte teljesen sza-
badon alakítható rendszert alkot, amely felfe-
dezésre, belakásra vár. Egy tiszta, akár semle-
gesnek is tartható keretet ad a hallgatóknak, így 
az épület végleges kialakítása már rájuk vár. 
Kíváncsian várjuk ennek az eredményét is.

Volumen: 4000 m²

Épület átadása: 2019

Vezető építész tervező: CSILLAG KATALIN, 

GUNTHER ZSOLT (3H ÉPÍTÉSZIRODA)

Építész munkatársak: BOROMISSZA JÚLIA, 

GARAY-KISS DOROTTYA, KÁLLAY GÁBOR 

(TERVPÁLYÁZAT). BOROMISSZA JÚLIA, 

GARAY-KISS DOROTTYA, BÉKESI TAMÁS, 

TARI KRISZTINA, FARKAS ÁDÁM, KÁLLAY 

GÁBOR, GALAMB EMESE, BÁLINT ÁBEL, 

GYURICZA JÁNOS, PÉTERI ZSOLT, 

DOBRÁNYI ÁKOS, BARANYAI BALÁZS, 

PARIZÁN BORI, FARKAS ÁDÁM; 

AZ ÖT ELEM ÉPÍTÉSZIRODA MUNKATÁRSAI

Kertészet / Tájépítészet: 

KAPÁS ENIKŐ (DEPARTER MÉRNÖKI IRODA KFT.)

Generáltervezés: MARKET ÉPÍTŐ ZRT.
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Szerző: BOTZHEIM BÁ LINT
Építészet: 3H ÉPÍTÉSZIRODA | Építészeti fotó: DA N Y I BA L Á ZS

MEGLEPETÉSBEN LESZ R ÉSZE A N NA K, A K I A MOME FELÉ SÉTÁ L 

MOSTA NÁ BA N. A R ÉGI K IS ÖSV ÉN Y, A MELY A KOLLÉGIUM ÉPÜLETE 

MELLETT INDULT FÖLFELÉ , EGÉSZEN MEGVÁ LTOZOTT. A LIGETBEN, 

A K IS JA PÁ N PAV ILON HELY ÉN A N YAGTA L A N NA K TETSZŐ KOCK A 

HÍVOGATJA A H A LLGATÓK AT. MINDEN ÁTA L A KULT, MEGÚ JULT, 

DE MÉGIS M AR A DT VA L A MI ITT A R ÉGIBŐL . 

A MOM E U P é pül ete

KREATÍV 
KOCKA
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› Az egykori „japán 
pavilon" felőli bejárat

« A MOME új 
főbejárata, a GROUND, 
háttérben jól látszik 
az UP fekete-fehér 
fény–árnyék-játéka
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A MOME története eddigi legjelentősebb fejlesz-
tésének végéhez ért idén ősszel. Az új Campus 
szeptember eleji átadásával a 2019/2020-as tan-
év már az új és a régi-új épületekben indulhat.
A Zugligeti útra érkezve a klasszikus MOME-s 
kép fogad: a hallgatók jönnek-mennek, piknikez-
nek, beszélgetnek, egyszóval otthon érzik magu-
kat. Mindez talán jelzi, habár az épületek, terek 
megújultak, sikerült átemelni valamit a régi-
ből az újba. Néhányat ezek közül a fontos helyek, 
téri helyzetek közül kiemelnék, különösen 
a MOME UP, azaz a tudásközpont és a dokto-
ri iskola környezetére koncentrálva. Először is 
a „kis bejárat”, amely a kollégium mellett indult, 
most már „hivatalos” bejárattá nemesedett. Itt 
belépve indul az az ösvény, melyen végigjárha-
tók a fő oktatási épületek. Ezen elindulva, áthalad-
va a MOME UP-on, egy hatalmas közösségi térbe, 

»  Az üveglamella-
rendszer a természetes 
szellőzést is segíti

   A kisebbik 
épülettömbben csak 
egybenyitott tereket 
találunk

AZ UP LETT MOST A MOME ÚJ 
ARCA: AKÁR GYALOGOSAN, 
AKÁR AUTÓVAL ÉRKEZZEN IS 
VALAKI AZ EGYETEMHEZ, 
EZT FOGJA ELŐSZÖR MEGLÁTNI

‹
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   A nagyobb tömb 
közösségi tereiben 
az áttörések emelkedő 
spirált alkotnak

«  Az épület tájolása 
garantálja a természetes 
fény dominanciáját

a MOME GROUND-ba érünk, mely belső és 
külső területekkel is rendelkezik. Hatalmas 
ajtókkal is megnyitott üvegfelület választja 
el a kint és bent világát. A külső rész föld-
be süllyesztett lelátóhoz hasonlatos, mely-
ben a régi étterem előtti leülős-beszélgetős 
részt látom továbbélni. A régi A épület mel-
letti füves rét is megmaradt, kisebb terüle-
ten ugyan, viszont a talán kicsit zavaró zsák-
utca jel lege megszűnt. Most az új füves rész 
a MOME UP és a régi épület, a MOME MAS-
TER közötti összeköttetés is lett egyben, 
így eddigi statikus szerepéből most dinami-
kus térré vált. A kis japán pavilon – amely a 
füves terület utca felé eső részén állt – szá-
momra mindig azt az inspiratív, MOME-s 

életérzést szimbolizálta, amely a zugli-
geti úti campus sajátja. Az új MOME UP 
épp ezt az érzést viszi tovább anyagta-
lanságával, játékos fényhatásaival.
A Magyar Iparművészeti Főiskola 2005-ben 
vette fel Moholy-Nagy László nevét, és lett 
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem. 2000-ben, 
az egyetemi rang elnyerésével egy időben indult 
a doktori iskola, mely posztgraduális fokozat-
szerzésre nyújt lehetőséget. Az új campus-fej-
lesztés részeként a doktori iskola önálló épüle-
tet kapott. A Campus területén az épületek ún. 
pavilonos elrendezést alkotnak, közülük három 
épület: a MOME UP, a MOME MASTER (a régi 
A épület) és a MOME BASE szorosabb egységet 
képez: egy hosszú közlekedőtengely vezet végig 

‹
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    A doktori iskola 
inkubációs helyisége-
inek egyike

«  A térélményt 
fokozza, hogy 
a szintek kettesével 
vannak egybenyitva

‹ Egy nagyelőadó is 
a kutatók rendelkezésre áll

›
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» Az ablakok a GROUND 
kiülős közösségi terére 
nyílnak

‹  Jól látható a könyvtár 
kétszintes tere

a tudásközpont bejáratától egészen a BASE-ig. 
A tudásközpont lett most a MOME új arca. 
Akár gyalogosan, akár autóval érkezzen is vala-
ki az Egyetemhez, ezt fogja először meglátni. 
Az épület a lapvetése a Campus oktatási épü-
letein átvezető közlekedő-csapás koncepci-
ójából következik. Az épülettömeg ott vál ik 
szét , ahol a közlekedő ösvény, mint egy patak, 
keresztü lcsordogál rajta . Ez az erős gesztus 
nagyon határozott építészeti karaktert ad 
a háznak. Ugyanakkor tel ita lá lat. Funkcio-
nál isan indokolható, nemcsak az áthaladó 
ösvény miatt , hanem az épületfunkciók téri 

elrendezése okán is. Külön izgalmat jelente-
nek a két épületrészt összekötő hidak. Továb-
bi értelmezési lehetőség, amely szerint a 
kisebb épület egy monol itként jelenik meg, 
és mint i lyen, A rthur C. Clark Űrodisszeiája 
után, a tudás szimbóluma. Az épület külső 
megjelenését tekintve kívül fehér üveglamel-
lák teszik anyagtalanná, a szétválás helyén 
pedig a fekete szín dominál, így erősítve a 
szétválás érzetét. A homlokzat legerősebb 
eleme az üveglamel la-rendszer, amely máso-
dik épülethéjként, árnyékolóként funkcionál, 
i l letve az enyhén felmelegedő levegő á lta l 

A KÖNYVTÁR AZ UP 
NAGYOBB 

ÉPÜLETRÉSZÉBEN, 
A BEJÁRATI SZINTEN 

TALÁLHATÓ
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keltett légmozgássa l a természetes szel lő-
zést is segít i . A z üveglamel lák szintmagasak, 
és a hom lokzaton föl felé eg ymáshoz képest 
mind ig eltolva jelennek meg, a tetőhöz közel 
ped ig szinte öná l ló életre kel nek, befogják 
a fény t és játszanak vele . Ez a játé-
kosság a Bau haus fényk ísérleteit idé-
zi meg; méltó uta lás az eg yetem név-
adójára , Moholy-Nag y Lász lóra . 
A z épü let térszervezése könnyen át látható, 
ug yanakkor téri játékokat is rejt magában. 

A bejárat i szinten ta lá l ható a köny v tár, 
amelynek kétszintes tere segít i az
 elmély ü lést . Följebb ha ladva a doktori 
iskolá hoz kötődő hely iségcsoportok, a fel-
ső szinteken ped ig a innovációs és inkubá-
ciós tevékenységhez kapcsolódó hely isé-
geket ta lá ljuk. A z eg yes szintek a laprajza 
eg yszer ű , középen mind ig nag y közleke-
dő/közösségi tér ta lá l ható, innen táru l-
nak fel a szobák. A másik épü letrész-
ben eg ybenyitott tereket ta lá lu nk, ezek 

megközel ítése a nag yobb épü let felől hida-
kon keresztü l lehetséges . A nag yobb tömb 
közösségi tereiben a térélmény t fokoz-
za , hog y a szintek kettesével vannak eg y-
benyitva , i l letve mind ig az előző szint-
hez képest eltolva jelenik meg a k itöltés . 
Íg y az áttörések emelkedő spirá lt a lkotnak. 
A MOM E nag yot lépett előre, minősé-
gi és inspirat ív kü lső-belső terek szü let-
tek. Reméljük, hog y a bennük folyó mu n-
ka is hasonlóképpen sikeres lesz .

« Az elmélyült munkát 
a nyitott és mégis zárt 
kutatóhelyek is segítik

   „Lebegő” lépcsőház 
visz fel a könyvtár 
felső szintjére

‹
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AZ ÜVEGLAMELLÁK A HOMLOKZATON 
FÖLFELÉ EGYMÁSHOZ KÉPEST ELTOLVA 

JELENNEK MEG. A TETŐHÖZ KÖZEL 
BEFOGJÁK A FÉNYT ÉS JÁTSZANAK VELE. 

EZ A BAUHAUS FÉNYKÍSÉRLETEIT IDÉZI MEG, 
MÉLTÓ UTALÁSKÉNT

MOHOLY-NAGY LÁSZLÓR A 

Az UP a MOME technológiai 
központja, a TWO felől, 
jobbra a MASTER

«  A sötét felület a 2001 
Űrodüsszeia monolitját is 
eszünkbe juttathatja

Volumen: 6000 m²

Épület átadása: 2019

Vezető építész tervező: 

CSILLAG KATALIN, 

GUNTHER ZSOLT (3H ÉPÍTÉSZIRODA)

Építész munkatársak: 

BOROMISSZA JÚLIA,

GAR AY-KISS DOROTTYA, 

KÁLLAY GÁBOR (TERVPÁLYÁZAT). 

BOROMISSZA JÚLIA, GAR AY-KISS 

DOROTTYA, BÉKESI TAMÁS, 

TARI KRISZTINA, FARKAS ÁDÁM,

KÁLLAY GÁBOR, GALAMB EMESE, 

BÁLINT ÁBEL, GYURICZA JÁNOS, 

PÉTERI ZSOLT, DOBR ÁNYI ÁKOS, 

BAR ANYAI BALÁZS, 

PARIZÁN BORI, FARKAS ÁDÁM; 

AZ ÖT ELEM ÉPÍTÉSZIRODA 

MUNKATÁRSAI

Kertészet / Tájépítészet: KAPÁS ENIKŐ 

(DEPARTER MÉRNÖKI IRODA KFT.)

Generáltervezés: MARKET ÉPÍTŐ ZRT.




