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H! 6-78)-(! 9+$%):;(! 9+<<#,);.! j7+%F44)-C4-:W! 699k! 6-,B-$+$(&F,! A#<#:<#,)! <#,:-,B+44!
.;<7)2)(&3)@<):F$)(!C+<<',);.-C':7D!-!8-&-)!7#8#7(',,+:2+&F(!'(!#<)7C'@&'(!K#<<#,%F$-C':7!/0/=e
4#:!'@@#:!/G!'%#!:BUjt lehetőséget a fejlődni vágyó, ambiciózus magyar fiataloknak képességeik
C)4+:7-C+&7-7F(F$-1!9'<;:C!-!8-&FA;C!)$F:7!#<CE7#<#&#77D!K#<C'(&V<7!'(!(&F.+(!7#$V<#7#:!:#.&#7CE&)!
szinten is kiemelkedően teljesítő ifjak kiművelése. Ebből fakadóan, a kiemelten te8#7(',#(!K)-7-<+C!
támogatásának ügye alapvető fontosságú közérdek, ami meghatározó egy ország
%#$(#:BC'@#((','$#!:'&%#1!!
Az intézményben az előkészítő munkát követően 1996e4-:!.):2E((&#!:'8F:B!2)FCC-<!):2;<7!U7AF$-!
-! 7#8#7(',,+:2+&F()! 7#%'C#:B(',D! -.)! /00=eben mérföldkőhöz érkezett, mert kiegészült
4#:7<-CF(+(!C+<<',);.)!(&+<,F<7-7F((-<D!-.)!:-@A-):C),!-&!):7'&.':B!#,B)C!.#,8-7F$+&TD!(&#$%#(!
$'(&#1! H&! 699! C#&2#74#:! -! 7#8#7(',#(! CE&'@)(C+<F(! '(! #,B#7#.)(7-! 7-:;<TC! K#<C-$+<F(F$-!
E((&@+:7+(J7+77D! -!/000e#(! '%#ktől kezdődően azonban fokozatosan bővült képzési kínálata, és
6-,B-$+$(&F,! 8-7F$-):! CJ%V<D! -! MF$@F7e.#2#:3#! 7E44! @+:7AF:! )(! .#,A#<#:7! -&! 6991! 6-! .F$!
minden korosztálynak kínál fejlődési lehetőséget: az általános iskolában, a középiskolában, a
felsőoktatásban tanuló tehetséges diákokokon felül már a diplomával rendelkező fiatal
felnőtteknek is nyújt térítésmentes képzési lehetőséget, ezzel egyedülálló, komplex képzést
4)&7+(J7%-!-!7#8#7(',#(!K)-7-<+C:-C1!!
H&!):,B#:#(!+C7-7F()!C;$&;(+C-7!(&#$7#F,-&T!(&#<<#.)!műhelymunka egészíti ki: a teljesség igénye
:'<CV<!-&!699!CE:B%#C#7!-2!C)t!4#<KE<2)!'(!:#.&#7CE&)!C+:K#$#:3)FC-7D!(&-C.-)!KT$;.+C-7!(&#$%#&t!
jelentős kutatásokat, elemzéseket készít; nemzetközi mobilitásie'(! E(&7E:2JA! @$+,$-.+C-7!
C++$2):F<1! Z&#C:#C! CE(&E:hetően az MCC nemzetközileg is jegyzett tudásközponttá vált
6-,B-$+$(&F,+:1!!
A tehetséggondozás fejlesztésének részeként a jelenlegi ~2500 diák helyett a következő öt évben
mintegy 10 ezer fiatal képzését vállalja az MCC különböző programjain keresztül. A .+(7-:)!=0!
8#<B(&J:!8#<B#77!5G!.-,B-$<-C7-!%F$+(4-:!<#(&!A#<#:!MF$@F7e.#2#:3#e(&#$7#!-!6-78)-(!9+$%):;(!
9+<<#,);.1! S&-C.-)! @$+,$-.A-):C! K+<B-.-7+(! K#A<#(&7'(#! '$2#C'4#:! -! <#,A+44D! 8-&-)! '(! (+C!
#(#74#:!:#.&#7CE&)<#,!)(!#<)(.#$7!7-:F$+C-7!%+:A-!4#!'(!-!<#,)(mertebb vendégelőadókat kéri fel.
Z88#&!-!.-,-(!(&J:%+:-<U!+C7-7F(8+&!<'7(&VC(',!-&!+C7-7F()!CE&@+:7+C!K#<UAJ7F(-D!%-<-.):7!#,B!
UA!CE&@+:7!'@J7'(#1!
A működés megértésének sarokpontja, hogy az MCC nem versenytársa, és nem is alternatívája a
CE&+C7-7F()! '(! -! felsőoktatási intézményeknek, független azoktól, ugyanakkor képzéseinek
köszönhetően a diákok a hagyományos oktatási rendszerben is jobban tudnak teljesíteni. Az
intézmény célja, hogy a fiatalok a legkitűnőbb oktatóktól tanulhassanak, nyitottak legyenek a!
%)<F,$-D!)(.#$A'C!-!:#.&#7CE&)!K+<B-.-7+C-7D!;,B-:-CC+$!<#,B#:#C!@-7$)T7FCD!'(!+<B-:!'$7'C#C#7D!
(&#.<'<#7.T2+7!C'@%)(#<A#:#CD!-.#<B#C!-!CF$@F7e.#2#:3#)!.-,B-$(F,!(+$(F$-!'(!#,'(&!Z;$T@-!
jövőjére nézve előremutatók. Az MCC valamennyi, szerteágazó programjá:-C! 3'<A-D! 8+,B! 7#$#7!
adjon az egyéni tehetség kibontakozására, amire a közoktatásban a lehetőségek korlátozottak. !
H&!699!(&#$%#&'('4#:!'(!<#4+:B+<J7F(F4-:!&-A<)C!-!_)-7-<!"#8#7(',!*$+,$-.!j_b"kD!-.)!F<7-<F:+(!
iskola felső tagozatos diákjai számára biztosJ7!)(C+<F:!CJ%V<)!):,B#:#(!7#8#7(',,+:2+&T!@$+,$-.+71!
A FIT emeli a gyerekek tudás iránti vágyát, felkészíti őket a továbbtanulásra, segíti a tudatos
pályaválasztásukat és az életben való érvényesülésüket. A program az otthoni tanulást lehetővé
tevő digitális oktatási anyagokra és kéthetenként személyes jelenlétet igénylő játékos szombati
K+,<-<C+&F($-! '@V<1! H! ,B#$.#C#C! (&V<#)%#<! )(! (&+$+(! CE&E((',)! C-@3(+<-7+7! F@+<! -&! 699D!
rendszeresen előadásokat, szakmai összejöveteleket szervez számukra. !

EFGHI'J*)K/L#&'IM#:'

>/!Irodaház, 1. emelet, Tűzoltó utca 57., 1094 ?;2-@#(7!

'
!

!=/1!+<2-<'

6-78)-(!9+$%):;(!9+<<#,);.!
"#$%#&'()!*$+,$-.!–!/0/01=/1501!
H&!699!(&#$%#&)!7+%F44F!-!ME&'@)(C+<F(!*$+,$-.+7D!-.)!/00/!T7-!CJ:F<!MF$@F7e.#2#:3#e(&#$7#!
7F%+C7-7F(+:! '(! (&+.4-7)! K+,<-<C+&F(+C+:! -<-@;<T! ):,B#:#(! C'@&'(7! -! CE&'@)(C+<F(! C+$+(&7F<B!
<#,7#8#7(',#(#44! 2)FCA-)! (&F.F$-1! H! @$+,$-.! 3'<A-D! 8+,B! CE&'@)(C+<-)! 7-:-:B-,+7! C)#,'(&J7%#!
segítse a pályaválasztást, felkészítse a diákokat a sikeres továbbtanulásra, és kezdő támogatást
:BUA7(+:!#,B!8+((&-44!7F%U!C-$$)#$U7!7#$%#&'('8#&!)(1!H&!+C7-7F(!.#<<#77!-!2)FC+C!(&F.F$-!:BF$)!
'(! 7'<)! 7F4+$+C-7D! 7-:;<.F:B)! C)$F:2;<F(+C-7! (&#$%#&:#CD! -hol a szociokultúrálisan is különböző
résztvevők igazi MCCe(! CE&E((',,'! K+$.F<T28-7:-C1! H! ME&'@)(C+<F(! *$+,$-.4-:! A#<#:<#,! =500!
2)FC! %#(&! $'(&7D! .-,B-$+$(&F,)! '(! CV<8+:)! CE&@+:7A-):C! (&F.F:-C! :E%#<'('%#<! -&+:4-:! -!
közeljövőben már 4000 tanulót tervez bevon:)1! A havi rendszerességű, konferencia jellegű
4;2-@#(7)!7-<F<C+&F(+C!.#<<#77!-!@$+,$-.!$'(&#C':7!C<;42'<;7F:+C-7D!4#<KE<2)!'(!CV<KE<2)!(&-C.-)e
tanulmányi kirándulások szerveződnek, valamint a gyerekek pályaorientációját támogató
.#:7+$$#:2(&#$7!)(!C)-<-CJtásra kerül a kurzuskínálat bővítésével párhuzamosan. !
Az Egyetemi Program az MCC képzéseinek zászlóshajója, amely a felsőoktatásban tanuló
elsőéveseknek meghirdetett, egyéves Juniorképzésből, a másode! '(! 8-$.-2'%#(#C:#C! (&T<TD!
C'7'%#(! b(C+<-$#:2(&#$)! C'@&ésből és a mesterképzésen lévőket célzó, szintén kétéves
Vezetőképző Akadémia kurzusaiból áll. A tanítási órák döntően az egyetemi oktatás végeztével,
este kezdődnek és akár éjszakába nyúlóan is tartanak, ezért az Egyetemi Programban résztvevők
4#AF$T! '(! C+<<',);.)! 4#:7<-CT! 2)FC+C:-C! :#.! 3(;@F:! 7#8#7(',#(:#CD! 2#! (&+$,-<.-(:-C! '(!
C)7-$7T:-C!)(!C#<<!<#::)VC1!
H! 2)FC+C! K+<B-.-7+(-:! (#,J7(',#7! C-@:-C! .#:7+$;C7T<D! #,B':)<#,! )(! K#A<#(&7)C! C'(&(',#)C#7! '(!
C'@#((',#)C#7D! %-<-.):7! -&! #<.'<#7)! 7;2F(! F7-2F(-!.#<<#77! K),B#<.#7! K+$2J7! -&! 699! -! ,B-C+$<-7)!
tapasztalatszerzésre is. A diákok neves külföldi professzoroktól, szerzőktől, vállalati és
kormányzati döntéshozóktól hallgathatnak előadásokat, ami önmagában is rangot és exkluzivitást
CE<3(E:E&! -&! 699! Z,B#7#.)! *$+,$-.AF:-C1! Z.#<<#77! -&! ):7'&.':B! C)#.#<7#:! 7F.+,-7A-! -!
hallgatók megjelenését különböző versenyeken, konferenciákon, hazai és külföldi ösztöndíjjal
A;7-<.-&&-!-!<#,7#8#7(',#(#44#C#71!!
Az MCC célja, hogy egységes elvek és minőségbiztosítás alapján –!-!4;2-@#(7)!CE&@+:7!.#<<#77!–!
Pécsen, Szegeden, Debrecenben, Kolozsváron, Győrben, Miskolcon és Bécsben is diákszállás
lehetőséggel kiegészülő egyetemi képzés induljon el. A fentieken túl ott, ahol a magyar diákok
(&F.-! %)(&+:B<-,! .-,-(D! -! 8-7'C+:B! C+<<',);.)! V&#.#<7#7'(! %)(&+:7! :#.! .#,+<28-7TD! #,B'4!
699es találkozási helyszínek segítségével kívánja megvalósítani az érdeklődő diákoknak a
hagyományos oktatást kiegészítő képzését. A jövőben ilyen MCCe(!7-<F<C+&F()eC'@&'()!8#<B(&J:#C!
<'7#(V<8#7:#C!@'<2F;<!`:,%F$+:D!iA%)2'C#:D!Y+:2+:4-:!'(!*+&(+:B4-:1!
H!*+(&7,$-2;F<)(!*$+,$-.!(+$F:!-&+:!2)@<+.F(!K)-7-<+C:-C!:BUA7!-&!699!):,B#:#(!C'@&'(7D!-C)C!
a felsőoktatásban szerzett tudásukat olyan hasznos készségekkel és további ismeretekkel
,B-$-@J7-:FCD!-.#<B#C!#<#:,#28#7#7<#:#C!-!CE&'<#7)D!,-&2-(F,)!%-,B!C;<7;$F<)(!7#$V<#7#:!4#7E<7E77!
véleményformálói és döntéshozói szerep felelősségteljes gyakorlásához. Az MCC Posztgraduális
Programjának része az Erdélyi Politikai Iskola, a Kárpátaljai Közéleti Vezetőképző, a Női Közéleti
Vezetőképző '(!-!f)7--C-2'.)-1!
A roma fiatalokat támogató Roma Tehetség Programot 2018 őszén indította el az MCC. A
hagyományos oktatást kiegészítő, intenzív MCCe(! C'@&'(! 3'<A-! -! CE&'@)(C+<F(! '(! #,B#7#.)(7-!
$+.-! K)-7-<+C! K#<C-$+<F(-D! @F<B-%F<-(&7F(;CD! ()C#$#(! K#<%'7#<)AVCD! #$#2.':B#(! 2)@<+.-(&#$&'(VC!
8-7'C+:B!7F.+,-7F(-1!!
!
!
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Az MCC vezetésének határozott álláspontja, hogy az épített környezet minősége és kisugárzása
:-,B.'$7'C4#:! 8-7! -! ,+:2+<C+2F($-1! H! 6-78)-(! 9+$%):;(! 9+<<#,);.! #,B! 7#8#7(',,+:2+&F()!
@$+,$-.+7! .#,%-<T(J7T! -<-@J7%F:BD! -.)! .-! .F$! -&! #,'(&! MF$@F7e.#2#:3'4#:! A#<#:! %-:D! '(!
különböző programokat kínál általános iskola felsőtagozatától egészen az egyetemi képzés
végéig, sőt még azon túl is. A Mathias Corvinus Collegium egy rendkívül innovatív, de tradíciókra
-<-@;<T!";2F(CE&@+:7D!-.)7!-&!'@V<#7:#C!)(!7VC$E&:)#!C#<<1!!
A Munkásőrség Országos Parancsnokságának brutalistae.+2#$:)(7-! (7J<;(U! CE&@+:7A-! 8#<B'4#!
megépülő Somlói úti épületnek ezért minden tekintetben a XXI. századra végre újra felemelkedő
@F<BF$-!F<<T!6-,B-$+$(&F,!C'@'7D!%-<-.):7!-&!699!(&#<<#.)(','7!'(!CV<2#7'('7!C#<<!%)((&-7VC$E&:)#!
aképpen, hogy az ország fiatal tehetségeinek gondozása méltó, korszerű, szellemi elmélyülésre
-<C-<.-(!'(!-!CE$:B#&#77#<!8-$.+:)&F<T!C+.@<#n;.4-:!K+<B8-((+:1!H!7#$%#&'(!(+$F:!-&7!%F$A;CD!
8+,B!-&!'@V<#7!E7%E&&#!-!C<-((&)C;(!.-,B-$!'(!-!.+2#$:!'@J7'(&#7)!(7J<;(+C!A#,B#)7D!;,B-:-CC+$!
#,B!+<B-:!'@V<#7!C'(&V<AE:!#<D!-.#<B!-!%)<F,:-C!3(;@F:!#&#:!-!@+:7AF:!8+$2+&:F!-&7!-!A#<#:7'(7D!
-.)7!-&!-<C+7T)!.#,F<.+27-CD!.F(8+<!:#.1!!
HCF$! -! 6F7BF(! C+$)! $#:#(&F:(&$-D! -CF$! -! $#K+$.C+$)! C<-((&)3)&.;($-D! -CF$! -! 2;-<)&.;(! C+$)!
8)(7+$)&.;($-D! #C<#C7)CF$-D! (&#3#((&)T$-D! %-,B! '@@#:! -! C'7! %)<F,8F4+$U! CE&E77)! :#+4-$+CC$-! j'(!
C)(#44! $'(&4#:! -$7! 2#3+$-kD! )<<#7%#! -&! #<.U<7! '%7)&#2#C! +$,-:)C;(! '@J7'(&#7'$#! 7#C):7V:C! %)((&-D!
-&7!<F78-7A;CD!8+,B!-!.-,B-$!7E$7':#<.)!C+$(&-C+C!.'<B!:B+.+7!8-,B7-C!'@J7'(&#7V:C4#:!)(1!Z&#C!
.):2! +<B-:! (7J<;(+C! %+<7-CD! -.#<B#C4#:! -! K;:C3)+:-<)7F(! :#.! :B+.7-! #<! -&! #(&7'7)C-)!
szempontokat, s amelyek közül jónéhányra a most elkészülő projektnek is vissza kell utalnia. !
?;2-@#(7#:! -&! #<.U<7! '%#C4#:! <#&-A<+77! :-,B+44! '@J7C#&'(#C#7! %)&(,F<%-! U,B! <F7(&)CD! 8+,B!
dualizmus kori épületek jó minőségű, ám mechanikusan végzendő helyreállítása .#<<#77! -!
:#.&#7CE&)!C+$7F$(!'@J7'(&#7)!A#,B#C#7!.;7-7TD!2#!!-!.-,B-$!'@J7'(&#7$#!(-A:+(!C#%'(('!$#K<#C7F<T!
.+2#$:! 4#7+:! '(m%-,B! V%#,'@V<#7#C! 2+.):F<:-C1! Z&#C! (&#<<#.)(','7! <':B#,#(#:! .#,8-<-2%-!
<#::#! (&VC(',! -! \#<<'$7e8#,B#:! #,B! +<B-:! 7E$7':#<.)! .'$3'%#<! )(! )C+:)C;(! '@V<#7$#D! -.#<B!
hamisítatlanul magyar jellemzőket hordoz, ugyanakkor a XXI. század kihívásainak minden!
tekintetben megfelelő modern oktatásie(&#<<#.)!CE&@+:71!!
Az épület kötődjön a HELYehez és annak szelleméhez („Genius loci”): Budapesthez (Kárpáte
medence közepe), szűkebben értelmezve a \#<<'$7e8#,B8#&1!H&!'@V<#77#<!(&#.4#:!CE%#7#<.':BD!
8+,B!.#,A#<#:'('4#:!'(!4;$C+<-7-)4-:!-!7#$.'(&#7#(!-:B-,+C!2+.):F<A-:-CW!8+.<okzaton kő,
fa és üveg a hangsúlyos zöldfelületek mellett. Továbbá valamennyi építőanyag, külsőebelső
burkolat esetén a természetes, fenntartható termelésből származó környezetbarát
-:B-,8-(&:F<-7! -! @$#K#$F<7D! 7#$.'(&#7#(#:! -! K;:C3)T8+&! '(! 8-(&:F<8-7T(F,8+&! jV&#.#<7#7'(D!
tisztíthatóság) illeszkedően.!
H&! '@V<#7! CV<(#A':#C! '(! 4#<(#A':#C! #,B-$F:7! 7VC$E&:)#! C#<<! -! <#7)(&7;<7(F,+7D! -.#<B! C)K#A#&)! -!
tehetséggondozás iránti elhivatottság morális tisztaságát, tisztességét. Az exteriőr és enteriőr
C)-<-CJ7F(F:-C!#&#n túlmenően a fent említett korszakok közül néhánynak a jellegzetességeiből
C#<<! %#,BJ7#:)#! -! C)K):+.;<7! .'$7'C7-$7F((-<D! .)CE&4#:! .#,! C#<<! A#<#::)#! -! .-,B-$! :#.&#7)!
művészet formavilágának is. Az épülettől, mint a nemzeti tehetséggondozás jövőbeli ikonjátT<!
'@@#:!#&'$7!-&!699!#,BK-A7-!(&-C$F<)(!C)(;,F$&F(7!)(!#<%F$D!-.#<B!-CF$!-!8+.<+C&-74-:D!-CF$!-!
belsőépítészetben is megjelenhet, de legerőteljesebben a Könyvtáre7'$! '@J7'(&#7)!
.#,K+,-<.-&F(-!(+$F:!(&#$#7:'!'$%':B#(J7#:)W!-!@$+KF:!K;:C3)T:!7U<<'@%#!A#<#:A#:!.#,!-!7;2F(!
(&-C$-<)7F(-1!
H&! 699! #,B#2V<F<<T! (&#<<#.)! '(! C;<7;$F<)(! ";2F(CE&@+:7C':7! +<B-:! CE&@+:7)! '@V<#7#7! (&#$#7:#!
.-,F:-CD! .#<B! ?;2-@#(7! )C+:)C;(! '@V<#7#! <#8#71! H! 6-78)-(! 9+$%):;(! 9+<<#,);.! #<CE7#<#&#77!
-.#<<#77D!8+,B!8)2-7!C'@#&&#:!-!.-,B-$+$(&F,)!'(!CV<8+:)!K)-7-<+C!CE&E77D!#&F<7-<!-!7#<A#(!.-,B-$!
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nemzet javát szolgálja. Az épületnek ennek megfelelően határozott, de nem hivalkodó
:#.&#77;2-7+7!C#<<!F$-(&7-:)-!.-,F4T<D!-.#<<B#<!-!:#.&#7)!E((&#7-$7+&F(!'$&'('7!C'@#(!C)%F<7-:)!
.):2#:!2)FC4T<D!+C7-7T4T<!'(!<F7+,-7T4T<1!H&!UA!<'7#(J7.':B!'@J7'(&#7)!3'<A-!7#8F7D!8+,B!-!.-,B-$!
7E$7':#<#.! ()C#$C+$(&-C-)$-! -! A#<#:C+$! .+2#$:! ),':B#):#C! E7%E&'('%#<! $#-,F<A+:D! A#<C'@#&%#!
hazánk 21. századi felívelését is. Ez a kombináció teszi egyedül lehetővé, hogy értékállósá,F%-<!
az MCC méltóképpen képviselhesse azt a minőséget, amelyet a falak között otthonra találó
7#8#7(',,+:2+&T!CE&E((',!(&#<<#.)(',#!)(!7VC$E&1!!
Az ideális központ a környezettudatos építés olyan példaértékű és meghatározó magyar példája,
-.)!):7#,$F<7!7#$%#&'()!(&#.<'<#77#<D!-!CE$:B#&#77;2-7+(! '@J7'(!%-<-.#::B)!#(&CE&':#C!C+.@<#n!
8-(&:F<-7F%-<! AE:! <'7$#1! H! 7#$%#&'(! (+$F:! +<B-:! CE$:B#&#77;2-7+(! '@J7'(&#7)! (&#.<'<#7$#! %-:!
(&VC(',D!-.)!7VC$E&)!-&!699!)::+%-7J%D!2#!7$-2J3)TC$-!-<-@+&T!(&#<<#.)(','71!H&!'@V<#7!.;7-((-!
meg, hogy a fenntartható építészet nem egyenlő, a korszerűtlen épületek napelemmel történő
lefedésével. Ezzel szemben szellemes, épít a helyi építészeti hagyományokra ugyanakkor korszerű
'(! '$7'CF<<T! .#,+<2F(+C-7! 7-$7-<.-&D! 7)(&7#<#74#:! 7-$7A-! -! 7#$.'(&#7#7D! .)CE&4#:! .#,@$T4F<A-!
7FA+<F((-<D! -&! '@J7'(&#7)! 7E.#,! .#,K+,-<.-&F(F%-<D! 7#$.'(&#7)! &E<2CE$:B#&#7! 7#<#@J7'('%#<D!
többrétegűe! '(! &E<2(&#$C#&#7#C! -<C-<.-&F(F%-<! -! CE$:B#&#7)! #<#.#C#7! j(&'<! –! 7#$.'(&#7#(!
átszellőztetés, eső –!esővíz hasznosítás, nap(V7'(!–!(&+<F$)(!#:#$,)-!8-(&:+(J7F(!'(!7#$.'(&#7#(!
K':B! 4#%#&#7'(#! -! 8-(&:F<-7)! 7#$#C4#D! 8;<<-2'C! C)4+3(F7F(! .):).-<)&F<F(-k! .-n).F<)(-:!
8-(&:+(J7-:)1! H&! '@J7'(&#7)! C+:3#@3)T:-C! )(! (;,F$+&:)-! C#<<! #,B! CE$:B#&#7)! #,B#:(U<B! )$F:7!
#<CE7#<#&#77D!.-,-(!(&J:%+:-<UD!)::+%-7J%!+C7-7F()!):7'&.':B!C'@'71!!
!
H&!'@V<#7!<#,B#:!#,B!#,'(&(',#(!+778+:!'(!.;:C-8#<BD!-.)!K#::7-$78-7T!j,-&2-(F,)e7F$(-2-<.)e
#,'(&(',)e#:#$,#7)C-)eC<J.-%'2#<.)! (&#.@+:74T<! #,B-$F:7kD! CE$:B#&#77;2-7+(D! ,-&2-(F,+(-:!
üzemeltethető és karbantartható,! ;,B-:-CC+$! .-,-(! 8-(&:F<-7)! C+.K+$77-<! 4J$1! A belső design
használja az MCC már meglévő (elsősorban kiadványokon tettenérhető) arculatát.!
H&!'@V<#7!–!-!.+(7-:)!):,-7<-:8+&!8-(+:<T-:!–!látható lesz északkeletről a Budai Várból, keletről
-! 9)7-2#<<F$T<D! %-<-.):7! 2'<e:B;,-7D! :B;,-7D! '(&-Ce:B;,-7)! )$F:B4T<! -! ?;2-)e8#,B(',! (&F.+(!
@+:7AF$T<D! #&'$7! C)#.#<7#:! K+:7+(D! 8+,B! -! <F7C'@4#:! 7;2-7+(-:! '(! #(&7'7)C;(-:! A#<#:A#:! .#,D! -!
%F$+(C'@4#! 8-$.+:)C;(-:! )<<#(&C#2%#D! ;,B-:-CC+$! )C+:)C;(! CE&@+:7A-! <#,B#:! -! 7;2F(!
K#<<#,%F$F:-C1!!
A homlokzati megjelenésen túl fontos elvárás, hogy a tető is esztétikus legyen. A telek adottságai
lehetővé teszik, hogy használói a budapesti panorámában gyönyörködhessenek a Gellérte8#,B!
átlag feletti minőségű levegőjén, így a tető célja nem az é@V<#7,'@'(&#7! 8#<B),':B':#C!
biztosítása. Preferált ezen berendezések egyéb helyre történő telepítése építészetileg takartan,
illetve lehetőleg kevés zajszennyezéssel. !
A tetőszint magassága nyújtotta egyedi és különleges panorámát az MCC részben vagy egész4#:!
járható tetővel, intenzíveextenzív több szintes zöldtető, tetőkert kialakításával képzeli el. Az
építészeti tömegformálás tekintetében bármilyen tetőidom elképzelhető, azonban cél, hogy a
8#<B(&J:!:BUA7+77-!#,B#2)!'(!CV<E:<#,#(!@-:+$F.F7!-&!'@V<#7!.):'<!A+44-:!C)8-(&:F<A-!-CF$!AF$8-7T!
zöld tető, vagy olyan emelt használati szintű terasz, ami zöld és a panorámát élvezni lehet,
$#@$#&#:7-7J%!C)<F7T@+:7C':7!)(!K;:C3)+:F<1!
H&!'@J7'(&#7)!7E.#,K+$.F<F(!7#<A#(#:!(&-4-2D!-CF$!#,B!'@V<#77E.#,4#:D!-CF$!7E44! '@V<#74#:!)(!
elhelyezhető valamennyi funkció.!
H&! 699! :#.! 3(-C! #,B! ):7'&.':BD! (+CC-<! ):CF44! #,B! E((&#7-$7+&T! CE&E((',D! '(! .):7! %-<T2)!
közösségek ismérve a közös felelősségérzet, az egymásra való odafigyelés és a lojalitás. Ezért az
épület széleskörű, az egyéb funkciókba jól illeszkedő akadálymentesítése elmaradhatatlan feladat.!
H&! '@J7'(&#7)! e! 7FA'@J7'(&#7)! C+:3#@3)T7#$%#&'(! $'(&#! <#8#7! -&! '@V<#7! CE$V<)! CE&7#$V<#7!
8-(&:F<-7F:-C! '(! .#,A#<#:'(':#C! UA$-,+:2+<F(-D! -! 7#$%#&#77! '@V<#78#&! )<<#(&7'(#1! H&! 699! #,B!
:B)tott és befogadó közösség, ezt tükrözendő az épület és a telken belül eső kert egy része
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mindenki számára alapvetően nyitottan tudjon működni, ugyanakkor éjszakára vagy kiemelt
jelentőségű rendezvények során elzárhatónak kell lennie. Az épület és a kert sz#$%#(!#,B(',#7!
alakítson ki az épület szűk környezetével: a környező zöldfelületekkel, a támfal esetleges
esztétikus újragondolásával, praktikus és esztétikus közterületi megközelíthetőséggel. !
H&! 699! -! <#,:-,B+44! '$7'C:#C! -! CE&E((',#7! 7#C):7)D! #&'$7! -&! '@ület egészének fő feladata a
CE&E((',eépítés, hogy a sokrétű és mind életkorban, mind társadalmie(&+3)F<)(! 7'$#:! $#:2CJ%V<!
változatos egyének összességéből elősegítse a szellemi közösséggé formálódást.!
!
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A MCC nem egy „hagyományos értelemben vett” oktatási, közoktatási intézmény. A diákok
jellemzően a kötelező iskolai elfoglaltságuk után és hétvégén vannak jelen és töltik meg élettel
az épületet: az Egyetemi képzésben résztvevők elsősorban hétköznap délu7F:! '(! #(7#! j-! 8#7)!
rendszerességű tanórák fő idősávja 17:00e//W00e),!7-$7kD!-!ME&'@)(C+<F(!*$+,$-.!2)FCA-)!@#2),!
péntek délután és szombaton, a FIT Program pedig jellemzően szombati napokon használja
$#:2(&#$#(#:!-&!699!'@V<#7':#C!+C7-7Te!'(!CE&E((',)!7#$#)71!
Az épületet hétközben napközben (azaz hagyományos munkaidőben) a dolgozók használják
rugalmasan. Az egyetemi diákok jelentős része bent lakik az épületben, de napközben jellemzően
-! (-AF7! +C7-7F()! ):7'&.':BVC4#:! 7-:;<:-CD! #&'$7! -&! Z,B#7#.)! *$+,$-.! C;$&;(-)D! %)7-CE$#)D!
előadásai, tréningjei, valamint kirándulásai mind hétköznap késődélutáne#(7#D! )<<#7%#! 8'7%',':!
%-<T(;<:-C! .#,1! "+%F44F! -! 4;2-@#(7)! ME&'@)(C+<F(! *$+,$-.D! -! ^+.-! "#8#7(',! *$+,$-.D! -!
*+(&7,$-2;F<)(!*$+,$-.+C!#,B!$'(&#!'(!-!_)-7-<!"#8#7(',!*$+,$-.!@':7#C!2'<;7F:!'(!(&+.4-7)!
napokon tartja a személyes jelenlétre szervezett foglalkozásait és előadásait. !
Ez azt jelenti, hogy egy hagyományos oktatási épülettől eltérően az épületnek van egy „nappali”
és „késődélutáni7esti”, valamint egy „hétvégi” VC/1/.O&#! )(D! .#<B#C! .):2#,B)C#!
jellegében is eltérő. Ez lehetőséget ad egyeegy tér többfunkciós és többrétű hasznosítására, amely
.):2#:C'@@! elvárás is a belső térszervezés kialakítása során1! H&! 699! #<%F$F(-D! 8+,B!
*-0".1"&",'M/.$"&C,D.$"#3!7#$#C!C#$V<A#:#C!7#$%#&'($#D!-8+<!/0B7/0B'#/*1/#'+"0B'#/*/#'
helyzettől függően többféle! képen lehet használni. Például a kisebb méretű oktatótermek
j.#<B#C!#(7#!'(!8'7%',':!-2:-C!8#<B#7!C;$&;(+C!'(!7$':):,#C!(&F.F$-k!7EC'<#7#(#:!.#,K#<#<:#C!
:-@CE&4#:! )$+2-)! 7F$,B-<T8#<B(',#C:#C! )(1! Az MCC szerteágazó programjaiból jól érzékelhető
7+%F44FD!8+,B!-&!'@V<#74#!3)C<)C;(-:!'$C#&:#C!C)(#44e:-,B+44!3(+@+$7+CD!-C)C!7E.#,#(#:D!)<<#7%#!
#,B':)!(&):7#:!)(!):7#:&J%#:!8-(&:F<AFC!-&!'@V<#7!7#$#)71!!
Az MCC sokrétű és átfogó tehetséggondozá()! @$+,$-.A-)! .#<<#77! 7'$-<C+7F()! (&#.@+:74T<!
kiemelendő a N),M/*/,L%"! –! %)7-#(7D! C#$#C-(&7-<e4#(&'<,#7'(! (741! –! rendezvényszervezői
7#%'C#:B(',#!)(1!_+:7+(D!8+,B!-&!UA!'@V<#7!%-<-.#::B)D!-&!699!F<7-<!(&#$%#&#77!$#:2#&%':B:#C!
7EC'<#7#(!+778+:7!-2A+:D!.#,K#<#<A#:!8-:,(U<B+(-:!$#@$#&#:7-7J%!3'<+C$-!)(D!.)CE&4#:!-&!'@V<#7!
egyéb (kutatói, oktatói, tanulói) funkciói is zavartalanul tudnak működni. !
Hz épületegyüttesben lévő különböző funkciók nem különülnek el egymástól a használattól
függően. Azaz a térszervezés során törekedni kell arra, hogy a különböző funkciójú terek
F7AF$8-7TC!<#,B#:#C1!!
!

9:5

SC'O@V./#'1/0$"#D*)C3'#O*%'/0B&O0/%W'

H&!#,B#(!7'$)!#,B(',#C!@+:7+(!.#,8-7F$+&F(!'(!K;:C3)TC!$'(&<#7#(#!)(.#$7#7'(#!-&!G151!K#A#&#74#:!
7-<F<8-7TD! -<F44)-C4-:! -! 7'$(7$;C7;$F<)(! '(! #,B#(! 8-(&:F<-7)! 7#$#C! C-@3(+<T2F()! ),':B#)! A#<#::#C!
.#,1!

EFGHI'J*)K/L#&'IM#:'

>/!Irodaház, 1. emelet, Tűzoltó utca 57., 1094 ?;2-@#(7!

'
!

!=I1!+<2-<'

6-78)-(!9+$%):;(!9+<<#,);.!
"#$%#&'()!*$+,$-.!–!/0/01=/1501!
H&! 699e4#:! .F$! C)-<-C;<7! 7'$8-(&:F<-7)! K)<+&TK)F:-C! (&#$%#(! $'(&#D! 8+,B! -&! '@V<#7#,BV77#(! '(!
%-<-.#::B)!7'$!-!2)FC+C!számára könnyen elérhető, azaz elkerülendő az a K-A7-!7'$(&#$%#&'(D!8+,B!
-!2)FC!4F$8+<!)2#,#::#C!'$#&&#!.-,F71!H!különböző tereket úgy kell kialakítani, hogy a diákok -!
.):2#::-@A-)C-7!-&!):7'&.':B!#,'(&#!-<C+77-! CE&E((',4#:!'<A'CD!#,BV77!7E<7('C!-&!)2#AVC!:-,B!
$'(&'71!Elkerülendő az a térszervezés mely!#<<#:7'7#(!-!CE&E((',!K)<+&TK)FAF%-<D!%-,B)(!:#!#,B#2V<D!
-!(&+4FA;C4-:D!%-,B!-!7'$(&#$%#&'(!.#,8-7F$+&7-!kiscsoportokban, hanem lehetőleg vegyülveD!-!
CE&E((',)!7#$#C#7!7E<7('C!.#,1!
SXYZS!–!tér: Az MCC elsősorban összetartó közösségként, másodsorban intézm':BC':7!7#C):7!
magára. Az MCC sajátossága, hogy a diákok a közösségnek nem csak tagjai, hanem aktív építői
'(!K+$.F<T)1!S&VC(',!%-:!-&!'@V<#74#:, illetve az épület kívül lehetőség szerint a főbejárata előtt
#,B!+<B-:!+$),T$-D!C)):2;<T!@+:7$-D!-8+<!.):2#:!U7!E((&#K;7!'(!.):2#:C)!7-<F<C+&:)!7;21!Z::#C!-!
belső térnek $#@$#&#:7-7J%!#(#.':B#C:#C!)(!8#<B7!C#<<!7;2:)-!4)&7+(J7-:)1!Z&7!-&!E((&CE&E((',)!7'$!
(&#$#@'7! C#<<! 4#7E<7#:)#! -&! -,T$F:-CD! -.)! #,B! +<B-:! (+CK;:C3)T(! 7'$D! -.)! AT<! C-@3(+<T2)C! 7E44!
j.):'<!7E44k!K;:C3)+:F<)(!7'$)!#,B(',8#&!'(!.):2),!7#<#!%-:!'<#77#<1!^;,-<.-(-:!4U7+$+&8-7TD!'(!
8-(&:F<-7! (+$F:! 8+&&FC-@3(+<8-7T! .F(! 7'$#,B(',#C8#&D! @'<2F;<! C+:K#$#:3)-! 7#$#.8#&D!
CF%'&T8+&D!CE:B%7F$8+&!%-,B!'77#$#.8#&1!H&!H\c^H!7'$:#C!C)#.#<7#:!.#,!C#<<!K#<#<:)#!-&!'@V<#7!
egészétől elvárt közössége'@J7'(!K#<-2-7F:-C1!H\c^HD!.):7!+$),T!7#$A#2A#:!C)!-&!'@V<#7#:!CJ%V<)!
területrészre, amely meghatározza és egyben kijelöli az épület főbejáratát is, amely! .):2#:C)!
j-CF$!):7'&.':B#:!CJ%V<)#Ck!(&F.F$-!7-<F<C+&T@+:7C':7!7;2!(&+<,F<:)1!!
I)..O0%-1%'&CD..D&: az Egyetemi Programban résztvevő diákok jelentős részének bentlakást is
4)&7+(J7!-&!6991!H8+,B!-&!#,'(&!699!-&!H\c^H!7'$!CE$'D!U,B!-!2)FC+C!<-CT(&+4F)!)(!#,B!CE&E((',)!
hely köré szerveződjenek. Nem akarunk olyan belső térbővületeke7D!-8+<!C)(#44!3(+@+$7+(;<F(+C!
ki tudnak alakulni, cél, hogy a diákok a jövőben is egy rendkívül színes közösséget formáljanak.
Ezért az lakószobák és lakói nem „csoportosulnak” C'@&'(VCD!C+$+(&7F<B;C!(&#$):7D!K+:7+(D!8+,B!-!
<-CT(&+4FC4-:! C#%#$7#:! 8#<B#&C#djenek el a diákok, ami lehetőséget teremt a változatos
tudományterületek és nézőpontok megismerésének. Ez alól kivételt képez az elsőévesek, azaz
juniorok szobái. A junior lakószobák (max. 60 fő elhelyezése kétágyas szobákban) esetében
K+:7+(D! 8+,B! #,B.F(! .#<<#77! –! #,B! K+<B+(T:D! %-,B! #,B! (&F$:B4-:! –! 8#<B#&C#2A#:#C! #<D! 4F$!
'@J7'(&#7)!C)-<-CJ7F(;C4-:!:#.!CV<E:4E&:#C!-!7E44)!<-CT(&+4F7T<1!>#!-!A;:)+$!<-CT(&+4FC8+&!(#!
7-$7+&&+:! CV<E:! CE&E((',)! 7'$1! H&! ):7'&.':B! #<%F$F(-D! 8+,B! -&! E((&#(! 2)FC:-C! #,B! CE&E(!
„nappa<)A-eétkezője” legyen, ahol évfolyamtól, iskolától, egyetemi szaktól függetlenül mindenki
7-<F<C+&)CD!7F$(-<+,D!'7C#&)CD!(&T$-C+&)C!(741!
H! C+<<',);.)! (&F<<F(! .#<<#77! -&! 699e:#C! (&VC(',#! %-:! C)(! -@-$7.-:+C$-D! -.)C! (&F<<F(7D! )<<#7%#!
<-C8-7F(7! 7;2:-C! 4)&7+(J7-:)! -CF$! #,Be#,B! 8#7#(! F7;7-&T! %#:2',@$+K#((&+$:-CD! -CF$! K'<e=! '%#(!
bentlakás biztosítására nevelőtanárok számára.!
[N#"#3#O*!–!főként a kollégiumi szállással és az irodatérrel kell könnyen kapcsolódnia. !
H&! %*)?"#O*' N%"."NT#D&F4-:! )(! #,B#2)! '(! E((&#7#77! #<%F$F(+C:-C! C#<<! .#,K#<#<:)W! -&! 699!
jellemzően 10e20 fős irodahelységeket preferál (adott szervezeti struktúra egység létszámának
megfelelően), ami belső bútorozással tagolt, de mégis egyterű irodahelység. Jellemzően minden
(&#$%#&7)! #,B(',:#C! #,B! )<B#:! #,Bterű irodahelységet kíván az MCC megvalósítani, ahol az
irodavezető szobája nagyméretű, kétszárnyú ajtóval gyakorlatilag összenyitható a közös térrel,
de szükség esetén az irodavezető mégis tud privát egyeztetéseket folytatni. Nagyobb méretű
7F$,B-<T$-!#,B!.+2#$:!)$+2-C+.@<#n;..-<!#<<#:7'74#:! :):3(!(&VC(',D!.#$7!-&!+C7-7T7#$.#C#7!
kívánjuk tárgyalónak is használni, ez alól kivétel az intézmény felsővezetése részére tervezett
reprezentatív, magas biztonsági szintű tárgyaló. A felsővezetői irodarész kialakítás-!(+$F:!#<%F$F(!
a reprezentatív megjelenés és a panoráma maximális kihasználása, lehetőleg saját kijárási
lehetőséggel a szabadtérbe, ami lehetséges teraszon vagy járható zöldtetőn keresztül is.!
H! N),M/*/,L%"' –' */,?/C+O,B' #/*/1! K;:C3)+:F<)(-:! #,B! E:F<<T! #,B(',C':7! A#<#:A#:! .#,! -&!
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