
Az építészek célja volt, hogy a jó kapcsolódási pontok kialakítása mellett  
a Technológiai Park karakteresen elkülönüljön a terület többi részétől, de faj-
súlyában legyen méltó a területet uraló és az iskola szimbólumává vált „A” épü-
lethez. Az épületek megfogalmazásánál arra törekedtek, hogy erkölcsileg, fi-
zikailag nem avuló, önmagukkal és egymással konform épületek szülessenek.  
A színt, a formát, a mozgalmasságot a beköltöző élet hozza majd.
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Laudáció

Két ütemben épült a MOME idén használat-
ba vett új campusának két új épülete, a Műhely-
ház, illetve a Műterem- és Médiaház. A két épület 
mind a Zugligeti, mind a Budakeszi útról meg-
közelíthető, elhelyezésük követi a terep lejtését, 
változatos és kellemes viszonyokat alakítva ki  
a kerttel, minden irányból izgalmas térbeli hely-
zetekből megközelíthetően.

Mindkét házban jellemzően ipari jellegű tevé-
kenység folyik, ezt tükrözik az épületek belső ki-
alakításánál használt anyagok, felületek, szerel-
vények. 

A Műhelyházban asztalos és modellezőműhely, 
autólabor, a formatervezők, az ötvösök, bőrösök 
és textilesek műhelyei találhatók. A lépcsőház-
ban építészeti lelemény, ahogy a másfél szint bel-
magasságot a nyitott kétkarú lépcső három kar-
ral hidalja át, izgalmas térbeli szobrot alkotva. 

A MOME oktatási filozófiáját fejezi ki, hogy az 
előtér teljes magasságú üvegezésén át minden 
műhelybe beláthatunk. 

A Műterem- és Médiaház két pinceszintjén ke-
rámia, üveg és betonműhelyek, továbbá fotóstú-
dió találhatók, míg a két fölső szinten hang- és 
filmes stúdiók. Az épületeket kívülről kézi vetésű 
sötétszürke telibe fugázott téglaburkolat borítja. 
A plasztikus homlokzatokon az álló elrendezésű 
ablakok arányaikkal és mély káváikkal a klasz-
szicista jellegű főépülettel tartanak építészeti ro-
konságot. 

A MOME Technológiai Parkjaként kialakított 
két új épület külső tömegeivel a szomszédos tár-
sasházak léptékéhez igazodik, belső elrendezése-
ivel pedig rugalmasan követi a változatos tech-
nológiai igényeket.
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