
2017 június 4: diplomavédés_A épület
4th June, 2017: Thesis defense_building A

2017 július 14, 5 óra: bicikli lerzárása a kerti tárolóban
14th July, 2017, 5 PM: leaving the bicycle at the bike pavilion

5 PM: meeting with friends at the reading pavilion
6 óra: bemelegítás a MOME olimpiára

6 PM: warming-up for the MOME Olympics

7 óra: falmászó boulder-verseny kezdete
7 PM: beginning of the boulder-climbing competition 7 PM: beginning of the cooking competition at the garden pavilion

9 óra: desszertek fogyasztása, megérkezik az ingyen fagyis
9 PM: having the desserts, the free ice-cream arrives

10 óra után egyre egzotikusabb állatok bukkannak fel az állatsimogatóban
After 10 PM more and more exotic animals turn up in the petting zoo

02 óra: progresszív techno buli az A épület co-working zónájában
2 AM: progressive techno party in the coworking zone of building A

helyszínrajz 1:500

fotóba illesztett perspektíva perspektíva a Zugligeti útról

Zugliget, a hely meghatározó. A campus a hegyvidéki táj része, minden épület külön 
karakter. Egyéniségek, de összetartoznak. Eltér a funkció, a képzés jellege, az épület 
elhelyezkedése, ép tésének kora, de közös a szellemiség. Az ikonikus f épület az egyetem 
történeti folytonosságának jelképe, v tése megjelenésé en visszafogott, mai és id tálló, 
a dom oldali villa, a ond z  reprezentativitását a ligetes tett környezettel emelheti ki. 
Az j épületek is egyéniségek  a atalos j A épületre a kortárs udásközpont felel, a 

E sz ve k vülr l szinte észrevétlen, f  gesztusai a efogadást jelölik.  Az átláthatóság, 
a nagyvonal , világos és inspiráló els  terek, a tö funkciós tanulási táj mint els  
koncepció közös, de az adott környezetre funkcióra és üzenetre egyediek a válaszok.  

ályamunkánk err l a személyes, efogadó és inspiráló világról szól.

conception section about the main spaces

site plan

perspective view integrated into photo perspective view from the Zugligeti street

conceptional diagram: new functions on the 2 main axis

MOME Campus in the area-structure

Zugliget   the place is determinative. he campus is part of the hilly landscape, every 
uilding is a uni ue character. hey are different personalities, ut they elong together. 
he functions, the essence of the education, the location and the age of the uildings 

differ, ut the spirit is common. he iconic main uilding is the sym ol of the university s 
historical continuity, its extension is moderate in its appearance, contemporary and 
timeless. he hillside villa, the ovely pink uilding  could highlight its representative 
nature ith its grove like environment. he ne  uildings are separate personalaties as 

ell  the contemporary no ledge enter re ects on the fresh, ne  A uilding, the eart 
of E is almost unseen from the outside, its main gestures indicate the af liation. 

he transparency, the ample generous, right and inspiring interior spaces and the multi
purpose learning landscape as an internal concept is common, but the responses that are 
made for the given environment, function and message are unique. Our course work is 
about this personal, receptive and inspiring world.

2017 július 14: MOME Alumni piknik, a fontosabb kerti pavilonok és programok storyboard-ja:
14th July, 2017: Storyboard of the “MOME Alumni” garden party
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A épület MOME Szívebuilding A Workshop building MOME Heart Studio buildingInnovation center
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1.1.1. szeminárium és projekt terem / seminar and project room
1.1.6. auditórium / auditorium
1.1.8. prezentációs/videó konferencia terem / presentation /video conference room

. .1. kance ári iroda / c ance or s of ce

. . . titkársá vezet i iroda / secretariat e ecutive of ce
2.2.3. titkárság / secretariat
2.2. .  iroda /  of ce
2.2. . jogi iroda / juristica  of ce
2.2.6. e s  e en ri iroda / interna  supervisor of ce
2.2.7. reprezentatív tárgyaló / representative meeting room
2.2.8. iktató  iratkezel  irattár / ling  document management  arc ives
2.2. . rela ációs szo a / rela ation room

.1.1. lépcs  1 / staircase 1

.1.2. lépcs  2 / staircase 2

.1.3. lépcs  3 / staircase 3

.1. . k zleked  folyosó  aula / oating alls  corridors  aula
4.1.5. lift / elevator
4.2.1. hallgatói gardrób / student gadrobe
4.2.2. hallgatói zuhanyzó + WC / student shower+WC
4.2.3. ms. WC + pelenkázó / dis. WC + changing table
4.2.4. teakonyha / kitchenette
4.2.5. teakonyha rektori  kancellári  / kitchenette of the rector  chancellor
4.2.8. WC kancellári  / WC of the chancellor
4.2. . zuhanyzó kancellári  / shower of the chancellor

1.1.2. m terem  otthonterem / atelier  homeroom
1.1.6. auditórium / auditorium
1.1.7. modellez  m terem / mock up studio
1.2.7. intézetvezet  iroda / institute e ecutive of ce
1.2.8. intézeti adminisztrációs iroda / insititute adminitsration of ce
1.2. . szakmenedzsment iroda / department management of ce
1.2.1 . tanári irodák / teachers  of ces
1.2.11. társalgó 1 / lounge 1
1.2.12. társalgó 2 / lounge 2
2.3.1. gazdasági igazgatói iroda / conomic irector s of ce
2.3.2. tikárság / secretariat
2.3.3. csoportvezet i iroda / groupleader of ce
2.3.4. iroda / of ce
2.3.5. ellen rzési iroda / supervisor of ce
2.3.6. k nyvvizsgálói iroda / auditor of ce
2.3.7. bérszámfejtési iroda / payroll of ce
2.3.8. tárgyaló / meeting room
2.3.9. pénztár / cash register
4.1.1. lépcs  1 / staircase 1
4.1.2. lépcs  2 / staircase 2
4.1.3. lépcs  3 / staircase 3
4.1.4. k zleked  folyosó  aula / oating halls  corridors  aula
4.1.5. lift / elevator
4.2.1. hallgatói gardrób / student gadrobe
4.2.2. hallgatói zuhanyzó + WC / student shower+WC
4.2.4. teakonyha / kitchenette
5.1.1. irattár gazd.ig.  / archives conomic anagement
5.1.2. szerver szoba / server room

1.1.2. m terem  otthonterem / atelier  
homeroom
1.2.1. intézetvezet  iroda / institute e ecutive 
of ce
1.2.2. intézeti adminisztrációs iroda / insititute 
adminitsration of ce
1.2.3. szakmenedzsment iroda / department 
management of ce
1.2.4. tanári irodák / teachers  of ces
1.2.5. társalgó 1 / lounge 1
1.2.6. társalgó 2 / lounge 2
2.6.1. igazgatói iroda / director s of ce
2.6.2. iroda menedzsment és admin  / of ce 
management and admin

2.6.3. iroda szerkeszt ség  / of ce editorial
2.6.4. iroda alumini  / of ce alumni
2.6.5. tárgyaló / meeting room
2.7.1. igazgatói iroda / director s of ce
2.7.2. iroda / of ce
2.7.3. tárgyaló / meeting room
4.1.1. lépcs  1 / staircase 1
4.2.2. hallgatói zuhanyzó + WC / student 
shower+WC
4.2.4. teakonyha / kitchenette
4.2.11. raktár rand  / storage rand

1.1.2. m terem  otthonterem / atelier  homeroom
1.1.5. tanulótér / studying space / coworking / cof ce
1.1.7. modellez  m terem / mock up studio
1.2.13. intézetvezet  iroda / institute e ecutive of ce
1.2.14. intézeti adminisztrációs iroda / insititute adminitsration of ce
1.2.15. szakmenedzsment iroda / department management of ce
1.2.16. tanári iroda / teachers  of ces
1.2.17. társalgó 1 / lounge 1
1.2.18. társalgó 2 / lounge 2
2.4.1. Campus igazgatósági iroda / Campus irector s of ce
2.4.2. Campus f mérn kség és menedzsment / Campus senior engineerment and manage
ment of ce
2.4.3.  menedzsment és fejlesztési iroda /  management and administartion of ce
2.4.4. biztonsági és felügyeleti központ / security and surveillance center
2.4.5. m szaki személyzet tertózkodó / technical staff s room
2.5.1. ügyfélablakok / client windows
2.5.2. menedzsment és adminisztrációs iroda / management and administration of ce
2.5.3. önálló iroda / separate of ce
2.5.4. önálló iroda / separate of ce
2.5.5. iroda + tárgyaló / of ce + meeting room
2.5.6. irattár + páncél szekrény / archives + safe
4.1.1. lépcs  1 / staircase 1
4.1.2. lépcs  2 / staircase 2
4.1.3. lépcs  3 / staircase 3
4.1.4. közleked  folyosó  aula / oating halls  corridors  aula
4.1.5. lift / elevator
4.2.2. hallgatói zuhanyzó + WC / student shower+WC
4.2.4. teakonyha / kitchenette
5.1.2. szerver szoba / server room

1.2.19. intézetvezet  iroda / institute e ecutive of ce
1.2.2 . intézeti adminisztrációs iroda / insititute adminitsration of ce
1.2.21. szakmenedzsment iroda / department management of ce
1.2.22. tanári iroda / teachers  of ces
1.2.23. társalgó / lounge
1.2.24. tanári klub/cof ce/minikonyha / teachers  club / cof ce / kitchenette
1.2.25. tárgyaló 1 / lounge 1
1.2.26. tárgyaló 2 / lounge 2
2.1.1. rektori iroda / rector s of ce
2.1.2. rektorhelyettesi iroda 1 / vice rector s of ce 1
2.1.3. rektorhelyettesi iroda 2 / vice rector s of ce 2
2.1.4. kabinet f nöki iroda / cabinet e ecutive of ce
2.1.5. titkárság / secretariat
2.1.6. reprezentatív tárgyaló / representative meeting room
2.1.7. rektori/kancellári közös váróhelyiség / common waiting room of the rector / 
chancellor
2.1.8. rela ációs szoba / rela ation room
4.1.1. lépcs  1 / staircase 1
4.1.2. lépcs  2 / staircase 2
4.1.3. lépcs  3 / staircase 3
4.1.4. közleked  folyosó  aula / oating halls  corridors  aula
4.1.5. lift / elevator
4.2.2. hallgatói zuhanyzó + WC / student shower+WC
4.2.3. ms. WC + pelenkázó / dis. WC + changing table
4.2.4. teakonyha / kitchenette
4.2.5. teakonyha rektori  kancellári  / kitchenette of the rector  chancellor
4.2.6. WC rektori  / WC of the rector
4.2.7. zuhanyzó rektori  / shower of the rector
4.2.13. porta / reception

 1.2.4. egészségügyi szoba / health room
 1.2.5. gyermekmeg rz /játszószoba/pelenkázó / babysitting/playroom/changing table

axonometria a térkapcsolatokról

A épület

co-working tér atmoszférája

axonometric diagram about space connections

building A

atmosphere of co-working space

interior views of building A
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modell fotó

modell fotó

model photo

model photo

2.1.1. lépcs ház / stairway
2.1.2. közleked  folyosó / halls  corridors
2.1.4. lift / elevator
2.2.1. bútorraktár / furniture storage
2.2.2. eszköz és gép raktár / tool and machine storage
2.2.3. anyag és irodaszer raktár / materials and stationery storage
2.2.4. kerti gép tárolás / garden tools store
2.2.5. rendezvény raktár / storage for event props
2.2.6. központi irattár / central archives
2.2.7. öltöz  Camp. ig.  / changing room Campus irector
2.2.8. zuhanyzó Camp. ig.  / shower Campus irector
2.2.9. karbantartó m hely / maintenance workshop

1.1.1. szeminárium és projekt terem / seminar and project room
1.1.2. m terem  otthonterem / atelier  homeroom
1.1.3. digitális m terem / digital atelier
2.1.1. lépcs ház / stairway
2.1.2. közleked  folyosó / halls  corridors
2.1.3. fogadótér / reception area, public space
2.1.4. lift / elevator
2.2.10. hallgatói zuhanyzó + WC / students’ shower + toilet
2.2.12. ms. WC + pelenkázó / dis. WC. + changing table
3.2.7. épületfelügyelet és biztonsági helyiség / building manage
ment and security spaces
3.2.8. gépészeti szerel akna / mechanical inspection pit

1.1.1. szeminárium és projekt terem / seminar and project room
1.1.2. m terem, otthonterem / atelier, homeroom
1.1.3. digitális m terem / digital atelier
2.1.1. lépcs ház / stairway
2.1.2. közleked , folyosó / halls, corridors
2.1.4. lift / elevator
2.2.10. hallgatói zuhanyzó + WC / students’ shower + toilet
2.2.12. ms. WC + pelenkázó / dis. WC. + changing table
3.2.8. gépészeti szerel akna / mechanical inspection pit

1.1.1. szeminárium és projekt terem / seminar and project room
1.1.2. m terem, otthonterem / atelier, homeroom
1.1.3. digitális m terem / digital atelier
2.1.1. lépcs ház / stairway
2.1.2. közleked , folyosó / halls, corridors
2.1.4. lift / elevator
2.2.10. hallgatói zuhanyzó + WC / students’ shower + toilet
2.2.12. ms. WC + pelenkázó / dis. WC. + changing table
3.2.8. gépészeti szerel akna / mechanical inspection pit

1.3.1. ,  elnöki irodák / ,  chairman of ces
1.3.2. ,  irodák / ,  of ces
2.1.1. lépcs ház / stairway
2.1.2. közleked , folyosó / halls, corridors
2.2.10. hallgatói zuhanyzó + WC / students’ shower + toilet
3.2.8. gépészeti szerel akna / mechanical inspection pit

1.1.1. iroda / of ce
1.1.2.  zalon /  salon
1.1.3. reprezentatív étkez  / representative dining room
1.1.4. catering konyha / catering kitchen
2.1.1. lépcs  / staircase
2.2.2. öltöz , mosdó / changing room, bathroom
2.2.3. rendezvény raktár / storage for event props

2.2.1. WC / toilet
3.2.1. gépészeti helyiség / building services

2.2.11. raktár Campus  / storage Campus
3.1.1. takarítószer raktár / cleaning store
3.1.2. szeméttároló / garbage store
3.1.3. veszélyes hulladék tároló / hazardous waste storage
3.2.1. er sáram elosztó, szinti elosztó / trong ower strip, level 
distributor
3.2.2. gyengeáram elosztó, szinti elosztó / ow ower strip, level 
distributor
3.2.3. h központ / eat Center, boiler room
3.2.4. gépészet / uilding services
3.2.5. szell z gépház / echanical entilation room
3.2.6. h t gépház / Cooler machine room
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axonometria a térkapcsolatokról axonometric diagram about space connections

In this pavilion structure which is also enriched by new elements, the main building 
designed by arkasdy still plays a very dominant role. Its ast West corridor a is  is not 
only the principal organizing power of building A, but it also determinates the buildings 
situated ast and West of it  the eart of , the nowledge Center and the education’s 
fundamental base, the A building. he other decisive a is is the orth outh lateral a is 
which is marked by a neoclassical portico. It designates the Campus’s functions that 
require representativeness, its intellectual governing center. The new vertical emphasis 
formed at the junction of the two a es colligates the two storey coworking space  that 
interconnects the classical ground oor and the new park level  and the public spaces 
which are linked to it vertically. The other new buildings with their internal atriums enrich 
the possibility of transparency and the communication within. 

Az új elemekkel is gazdagodó pavilonos struktúrában a ma is 
domináns szerepet betölt  arkasdy tervezte f épület kelet
nyugati irányú közleked tengelye nemcsak az A épület, de 
a t le keletre és nyugatra elhelyezked  területek   a  
szíve, a Tudásközpont és az oktatás alapbázisát jelentó A 
épület f  szervez  erejét is jelenti.  Az ikonikus klasszicizáló 
portikusszal is megjelölt, észak déli kereszttengely a másik 
meghatározó a is , a Campus reprezentativitást is igényl  
funkcióit, szellemi irányítócentrumát jelöli ki. A két tengely 
találkozásánál képzett új vertikális hangsúly a hagyományos 
földszintet és az új parkszintet átköt  kétszintes coworking 
teret és a vertikálisan hozzá kapcsolódó közösségi tereket 
fogja össze. A többi új épület bels  átriumával együtt 
az átláthatóságot, a bels  kommunikáció lehet ségeit 
gazdagítja.



formális tanuló zónaátlátásai

MOME szíve téri átlátásai

MOME szíve atmoszféra

sights of the formal learning zone

community spaces of MOME Heart

exterior-interior sights of MOME Heart vision of communicating zone of Innovation center

1.6.1. kis auditórium / small auditorium
2.1.1. lépcs ház / staircase
2.1.2. közleked , folyosó, aula / oating halls, corridors, aula
2.1.4. lift / elevator
2.2.3. zuhanyzó + WC / shower + WC
2.2.4. projekt raktár / project storage
2.2.5. közös raktár / common storage
3.1.1. takarítószer tároló
3.2.1. er sáram elosztó, szinti elosztó / trong ower strip, level 
distributor

1.1.1. vezet i irodák  executive of ces
1.1.2. titkárság  secretariat
1.1.3. szakmai koordináció  professional coordination
1.1.4. ügyfélszolgálat  customer service
1.1.5. tárgyaló  meeting room
1.2.1. intézetvezet i iroda  institute executive of ce
1.2.2. iroda  of ce
1.2.3. oktatói társalgó  teachers  lounge
1.2.4. tárgyaló  meeting room
1.2.5. doktori rezidens st dió  doctoral residency studio
1.2.6. megh vott rezidens st dió  invited resident studio
1.2.7. videó konferencia média st dió  videoconferencing  media 
room
1.5.1. intézetvezet i iroda  institute executive of ce
1.5.2. menedzsment iroda  management of ce
1.5.3. tanári társalgó  teacher lounge
1.5.4. módszertani kutató és innovációs központ iroda  method-
ological research and innovation center of ce
1.5.5. tárgyaló  meeting room
1.6.3. teakonyha  kitchenette
2.1.1. lépcs ház  staircase
2.1.2. közleked , folyosó, aula  oating halls, corridors, aula
2.1.4. lift  elevator
2.2.3. zuhanyzó    shower  
2.2.4. projekt raktár  project storage
3.2.8. gépészeti szerel aknák  mechanical inspection pit

1.4.1. kiállítás és rendezvény szervezés iroda / e hibition and event 
management agency
1.4.2. ügynökségi iroda / agency of ce
1.4.3. projekt támogatás iroda / project support of ce
1.4.4. inkubációs iroda / incubation of ce
1.4.5. üzlet/termékfejlesztés/karrier tanácsadás iroda / business/
product development/career counseling of ce
1.4.6. pályázat és pénzügyi menedzsment iroda / competition and 
nancial management of ce

1.4.7. társalgó / lounge
1.4.8. stapt up stúdió / start up studio

1.3.1. iroda / of ce
1.3.2. coworking iroda / coworking of ce
1.3.3. workbo  / workbo
1.3.4. tárgyaló / meeting room
1.3.5. robotika phisical computing m hely / robotics  physical 
computing workshop
1.3.6. prototyping m hely / prototyping workshop
1.3.7. pop up m hely / pop up workshop
1.3.8. user test lab, cognitive lab m hely / user test lab, cognitive 
lab workshop

1.4.9. bérelhet  iroda/stúdió / hireable of ce / studio
1.4.11. tárgyaló 1 / meeting room 1
1.6.3. teakonyha / kitchenette
2.1.1. lépcs ház / staircase
2.1.2. közleked , folyosó, aula / oating halls, corridors, aula
2.1.4. lift / elevator
2.2.3. zuhanyzó + WC / shower + WC
2.2.4. projekt raktár / project storage
3.2.8. gépészeti szerel aknák / mechanical inspection pit

1.4.9. bérelhet  iroda/stúdió / hireable of ce / studio
1.4.10. co working iroda / co working of ce
1.4.12. tárgyaló 2 / meeting room 2
1.6.3. teakonyha / kitchenette
1.6.6. feln tt játszótér / adult playground
2.1.1. lépcs ház / staircase
2.1.2. közleked , folyosó, aula / oating halls, corridors, aula
2.1.4. lift / elevator
2.2.3. zuhanyzó + WC / shower + WC
2.2.4. projekt raktár / project storage
3.2.8. gépészeti szerel aknák / mechanical inspection pit

1.6.4. apartman / apartment
1.6.7. kapszula hotel / capsule hotel
2.1.1. lépcs ház / staircase
2.1.4. lift / elevator
2.2.3. zuhanyzó + WC / shower + WC
3.1.1. takarítószer tároló / cleaning store
3.2.8. gépészeti szerel aknák / mechanical inspection pit

3.2.2. gyengeáram elosztó, szinti elosztó / ow ower 
strip, level distributor
3.2.3. h központ / heat center
3.2.4. gépészet / building services
3.2.5. szell z gépház / mechanical ventilation room
3.2.6. h t gépház / cooler machine room
3.2.7. épületfelügyelet és biztonsági helyiség / building 
management and security spaces
3.2.8. gépészeti szerel aknák / mechanical inspection pit
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axonometria a térkapcsolatokról axonometric diagram about space connections

Tudásközpont

MOME Szíve

Innovation Center

MOME Heart

-2. alaprajz  -2. oor plan 1 25

1.1.1. büfé  cafeteria
1.1.2. konyhaüzem  kitchen plant
1.1.3. print shop  print shop
1.1.4. m vészellátó  artist supplier
1.2.1. vezet i iroda  executive of ce
1.2.2. iroda  of ce
1.2.3. leltározó folyóirat és könyv érkeztet , iroda  inventory  journals 
and books receive, of ce
1.2.4. kölcsönz  pult  munkaállomás  rental desk  workstation
1.2.5. önkölcsönz  pult   self-rental counter 
1.2.6. hallgatói ügyfél front of ce  students customer front of ce
1.2.7. sokszoros tás keres  terminál, szám tógépes munkaállomások  
reproduction  view nder terminal, workstations
1.2.8. szabadpolcos és csndes olvasóterem  open-shelved and quiet 
reading room
1.2.9. mádia olvasó  media reader
1.2.1 . társalgó olvasó  reading lounge
1.2.11. csndes egyéni kutató tanuló szoba  quiet individual research  
study room
1.2.12. konzultációs szoba  consulting room
1.2.13. személyes tárolók  personal storage devices
1.2.14. könyv csere pont  book exchange point
2.1.1. recepció információs pult  reception  information desk
2.1.2. közösségi tér, közleked   community space  oating
2.1.3. auditórium  auditorium
2.1.4. kantin fogyasztótér  canteen consumer space
2.1.5. raktár ampus   storage ampus
2.1.6. O E shop  O E shop
A3.1.1. zárt raktár régi könyvek   closed storage old books
A3.1.2. akt v raktár hagyományos-, tömör- és zárható raktár   active 
storage traditional-, compact- and lockable storage
A3.1.3. iroda irattárral  of ce with archives
A3.1.4. mentélhigiénés iroda  mentalhealth of ce


