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KECSKEMÉT CAMPUS

KEDO ZRT.

Szecessziós 
áramkörök 
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Magasított járdák kötik majd össze 
az épületet a társaival, a csatlakozás 
helye már előkészítve

Határozottan szakít a hazai egyetemi építészeti kialakításokkal 
a Bánáti + Hartvig és a LIMA Design tervezte kecskeméti Neumann 

János Egyetem campusának első épülete, amelyben a tömörség helyett 
a szellősség és a világosság érhető tetten, jelképezve a mindenki számára 

átlátható, elérhető tudást.

em sok összetett, eg ységesen tervezett 
eg yetemi campus van ma Mag yarországon, íg y elő-
kép sem igazán állt rendelkezésre, amikor elkezd-
ték a kecskeméti új eg yetemi városrész kialakí-
tását. Talán az első következetesen tervezett és 
telepített eg yetemi campus a Miskolci Nehézipa-
ri Eg yetem volt, amelyet a legsűrűbb Rákosi-idő-
szakban úg y sikerült Janáky Istvánnak és fiatal 
csapatának megterveznie, hog y az elvárt szov-
jet mintákat a helyi adottságokhoz szelídítsék, 
íg y eg y jó arányú, kellő szellősséggel elhelyezett 

N eg yetemváros jöhetett létre. Nég y évtizeddel 
később egészen más építészeti koncepció vezérelte 
az 1990-es évek első felében Piliscsabán elindult 
Pázmány Péter Katolikus Eg yetem fejlődését. 
A leginkább Makovecz-tanítványok által meg-
alkotott, a természetbe simuló épületeg yüt-
tes az organikus építészet eg yfajta mintatelepé-
vé vált, amelynek legdominánsabb darabját, a 
Stephaneumot maga Makovecz Imre tervezte. 
E két, következetesen tervezett, eg y-eg y konk-
rét építészeti elképzelést tudatosan végig vivő 
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A Campus árnyékolóinak 
fő motívuma a vizuálisan is 
megjelenő technológia

eg yetemi campus szolgálhatott előképként, ami-
kor a Bánáti + Hartvig Építész Iroda és a LIMA 
Design 2015-ben papírra vetette a létesítendő 
kecskeméti campus terveit. A Mag yar Nemze-
ti Bank alapítványai által létrehozott Kecskemé-
ti Duális Oktatás Zrt. voltaképpen a meglévő fel-
sőoktatási központot kívánta új vag y megújuló 
karokkal bővíteni, amelyhez eg y teljesen modern 
eg yetemi épületeg yüttest kívánt felépíteni.  
A kecskeméti Neumann János Eg yetem Gazdaság-
tudományi Karának új tömbjei a meglévő eg yete-
mi területtel szemben, eg y korábban bezárt kór-
ház telkén kezdenek lassan kibontakozni. A két 
oktatási térséget eg yelőre a nag y forgalmú főútvo-
nal szeli ketté, de az idővel megépülő g yalogoshíd 
ezeket ténylegesen összekapcsolja majd. A léte-
sítendő campus fő motívuma a vizuálisan is jól 
megjelenő technológia. Maguk az eg yetem megál-
modó is eg y csúcstechnológiájú, 21. századi okta-
tástechnológiai eszközökkel felszerelt intézményt 
ígértek a jövendőbeli hallgatóknak és tanároknak, 
amihez az épületeg yüttes építészeti karakteré-
vel ig yekszik igazodni. A tervezetten öt nag yobb 
oktatási eg ységből álló eg yüttesen és a közöttük 
elterülő parkos, sétányos, számos híddal kiegé-
szített közösségi területen következetesen vonul 
majd végig a modernség, átláthatóság, világosság 
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‹ Az épületet középen 
keresztül metszi egy szellős, 
a teljes magasságban nyitott, 
átriumszerű fogadótér

»  A túlzott benapozást és 
felmelegedést elkerülendő, 
az épületen – egyfajta külső 
burokként – egy külső 
árnyékolórendszert kellett 
felfuttatni
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gondolata. Az eg yetemi épületek a hag yományos 
átadható, átlátható, tiszta tudást ug yanúg y kíván-
ják jelképezni, mint a kortárs ismereteket és mai 
eszközöket. A campusra elkészített átfogó terv 
öt nag yobb eg ységgel: oktatói, multifunkcioná-
lis és adminisztratív épülettel, kollégiummal és 
eg y tudástárral számol. Az épületek közötti par-
kos kialakítás fölé eg y magasított járdasor kerül 
majd, amely célirányosan köti össze a különböző 
eg ységeket, és ad eg yfajta levegőben lebegő körül-
járhatóságot a campusnak. Emellett eg y szimboli-
kus elem, eg y kilátótorony is épül a terület sarká-
ra, amely az amúg y sík tájban határozott jelként 
kívánja kijelölni az új neg yedet. Első ütemben az 
oktatási épület készült el, amely maximálisan a 
logikus elrendezésre, az átláthatóságra és funkci-
onalitásra törekszik. Terei nag yvonalúak, szellő-
sek, nyitnak a külső világra, azaz idővel a campus 
többi elemére, amelyekkel végül eg y mindenhon-
nan jól áttekinthető eg ységet alkot majd. A vala-
melyest amorf alaprajzi kontúrt mutató épüle-
tet középen keresztülmetszi eg y szellős, a teljes 
magasságban nyitott, átriumszerű fogadótér. E 
köré rendeződnek a különböző funkciók: eg yik 
irányban az oktatók irodái, a másikban a külön-
böző előadó- és szemináriumi termek. A szinten-
ként hasonló módon elhelyezett tanszéki irodák 
az íves homlokzatra rendezve kapnak benapozást. 
Az irodákat eg ybefűző függőfolyosók eg y leve-
gős légteret ölelnek körbe, amely felülről kap ter-
mészetes meg világítást, végfalán pedig növények-
kel felfuttatott zöld felületet, amelyek a földszinti 
növénytárolókba folynak bele szimbolikusan és 
ténylegesen zöldítve az épületet. Az átrium másik 
oldalára rendezték a multifunkcionális nag yelő-
adót, amely a lejtése miatt több szintet elfoglal, 
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   A belső terek tónusa 
világos hatású, főként 
fehér, nyers fa felületek 
és szürke nyílászáró-ke-
retek dominálják

‹  Az aula amorf, 
szerteágazó szárakkal 
játszó ülőrendszerei, 
ezek a színes objektek 
egy-egy ponton 
valósággal feldobják 
a belső teret

valamint az emeletenként hasonló elrendezésű, 
az oldalhomlokzatra tapadó szemináriumi ter-
meket. Az első emelet hátsó kicsúcsosodásában 
helyezték el a kávézót, amely szintén szel lős, eg y-
benyitott, magas légteret kapott. A kávézó-büfé 
felett kisebb terasz, amely az épületből is kilép. 
Ajövőben itt jön majd létre a közvetlen kapcsolat 
a további épületekkel. Az épületben két szokat-
lan térkialakítással is találkozhatunk. Eg yrészt 
maga a nag yelőadó, amelyhez ötletes megoldás-
sal, körívben átforduló fal lal leválasztható két, 
külön is használható kisterem kapcsolódik. A 
kistermek – amelyeknek a széksorai is az igény 
szerint fordíthatók át a nag yterem felé, vag y az 
el lenkező irányba – adott esetben részét képe-
zik a nag yelőadónak, folytatják annak lépcső-
zetességét, ug yanakkor kifordítva abból külön-
ál ló életet élnek, saját bejárást is kapnak. Az 
átrium légterébe pedig eg y úg ynevezett „tőzs-
detojást” lógattak be. A földszint fölé acélszer-
kezeten befüggesztett, a levegőben lebegő, való-
ban tojásdad formájú zárt helyiség célja , hog y 
abban szimulálják a hallgatók számára a tőzs-
de működését, kijelzőkkel, fénytechnikával, kel-
lő technikai felszereltséggel. A világos hatású – 
főként a fehérrel, nyers fa felületekkel és szürke 

nyílászáró-keretekkel operáló – belső teret eg y-
eg y ponton színes objektek dobják fel, kezdve 
az aula szintén amorf, szerteágazó szárakkal ját-
szó ülőrendszereitől a lépcső mellett futó színes, 
átforduló elemekből összeál ló plasztikáig vag y 
akár a szemináriumi termek végfalának szürkés, 
palakő hatású burkolatáig. A játékosság tovább 
folytatódik az épület külső, karakteres rajzola-
tú héjszerkezetén is. Mivel szinte az egész épüle-
tet üveghomlokzat határolja , a túlzott felmelege-
dést és benapozást elkerülendő, külső árnyékoló 
rendszert kel lett eg yfajta külső burokként felfut-
tatni. A mozgatható, finoman perforált lamellák 
kívülről fehérek, belső oldaluk türkízkék, ami a 
mozgatással a lkalmi rajzolatot, színezést adhat 
az épületnek. Az árnyékolóra eg y szecessziós 
ihletésű, ám akár a számítástechnikában hasz-
nált áramköröket is megjelenítő hálószerű réteg 
került. A campus további épületeivel ez a min-
tavilág teremt majd kapcsolatot, a rajzolat fűzi 
eg ybe az elemeket, amelyek lamellái mind eltérő 
színárnyalatot kapnak. A megépült oktatási épü-
let önmagában is izgalmas térelemként ál l Kecs-
kemét Nyugati Kapu övezetében, de – kiegé-
szülve a további darabokkal – eg yfajta összetett 
térplasztikát formál majd meg. 

‹
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A multifunkcionális nagyelőadó a lejtés miatt több szintet elfoglal
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› A 3. emeleti dékáni 
hivatal tárgyalója

› Az első emelet hátsó 
kicsúcsosodásában 
helyezték el a 
kávézó-büfét, amely 
szintén szellős, 
egybenyitott, magas 
légteret kapott

A tojásdad formájú, belógatott, zárt helyiség célja, hogy 
abban szimulálják a hallgatók számára a tőzsde működését
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›  A nagyelőadóhoz, 
ötletes megoldással 
két, körívben 
átforduló, fallal 
leválasztható, külön is 
használható kisterem 
kapcsolódik
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A szemináriumi termek 
végfalai szürkés, palakő 
hatású burkolatot kaptak


