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MCC Somlói úti főépület- tervpályázat

Az új MCC Campus az összes használóját egyetlen közös fedél alatt egyesíti. Együtt messzebbre érünk.

Közvetlenül a főbejárattól egy kényelmes lépcső kapcsolja össze a sport, közösségi, oktatási és igazgatási

programokat. A nagy felülvilágítók sok fényt adnak és nyithatóak hogy természetes szellőzést teremtsenek a

funkciókat. A bejárattól balra a teraszosan kialakított könyvtár a lejtős terepet követve szorosan kapcsolódik a

térben.

Iránytól függetlenül a kerek forma érzékelése ugyanazt az élményt nyújtja, olvasata állandó; fás, lejtős táj felett

külső parkhoz és a campus agórájához. A könyvtár változatos tereket kínál a tanuláshoz, a csoportmunkához és

lebegő nyugodt, elegáns gyűrű. Fenntartható, könnyed homlokzatával és zöld tetőkialakításával a környezetét

közvetlen kertkapcsolattal is rendelkezik elősegítve az elmélyült kutatómunkát.

A híd kétszintes oktatási területe választja el az Agórát és a külső udvart egymástól. A híd egyúttal lerövidíti
az oktatási szintek közlekedőútvonalát , a széles folyosó pedig informális ülőhelyeket és tanulási területeket

tiszteletben tartó erős, modern szimbólum. A lejtéshez igazított hengerpalást a Gellért- hegy, a Campus és
az MCC szélesebb körű törekvéseinek természetes fókuszpontjává válik hogy az oktatás üzenetével megtöltött

A bejárattól balra található konferencia központ, széles kilátással a park felé amelynek négy felé osztható

kínál, kilátással az Agórára. A tanulókörnyezet úgy szervezett hogy a nagyobb koncentrációt igénylő terek a

egyedülálló építészeti ikon legyen.

nagyvonalú tere szükség esetén kívülről is megközelíthető. Az ehhez kapcsolódó catering hátul kapott helyet,

körön kívülre, az aktívabb tanulási környezetek pedig körön belülre, az Agóra felé irányulnak. Mindkét esetben

ahonnan a hátsó feltáró útról a szállítás közvetlenül megoldható. Az étterem és annak konyhája a konferencia

függönyökkel lezárható az átláthatóság és priváttá tehetők a terek.

Az épület nyitott és demokratikus egységekből szervezett szoros kapcsolatban álló egységekből épül fel hogy

feletti emeleten találhatók, saját terasszal ami a campus bejáratára néz.

Az oktatás szintje és az Agóra üvegteteje felett az adminisztráció nagy, flexibilis szintjei következnek.

ösztönözze a diákokat az együttműködésre és arra hogy egymást inspirálják. Az épület alapját a terep lejtését

A bejárattól egyenesen a Campus szívébe, az Agórába jutsz. Itt az összes közösségi funkció az oktatási, könyvtár

Az adminisztráció környezete szoros kapcsolatban áll az iskola minden funkciójával. A parkolóból saját

követő mesterséges domb képezi ami természetes érzetet és harmonikus kapcsolatot teremt a kint és bennt, a

és konferencia terek egy háromdimenziós tanulókörnyezetté egyesülnek. A domboldal lépcsők és dobogók

megközelítéssel rendelkezik mely közvetlen hozzáférést biztosít a személyzet számára. Ezt a hozzáférést egy

természet és a belső funkciók között. A bejárathoz közel rendeztük el a fő nyilvános funkciókat, így hozzáférhetők

sorozataként van átformálva hogy az emberek találkozhassanak, dolgozhassanak és tanulhassanak itt vagy

reprezentatívabb lépcső egészíti ki, amely összeköti a szállás és oktatási funkciókat a látogatók bejáratával

mind a fő előcsarnokból mind pedig közvetlenül kívülről, biztosítva az iskolának a rugalmasságot több rendezvény

összegyűlhetnek nagy rendezvények esetén.

valamint az iskola mindennapi életével. E fő hozzáférési pontok körül találhatók a nagyobb konferenciatermek

egyidejű lebonyolításához. Már kívülről jól lekövethetők a terepet kísérő lejtős terű funkciók és a bejárat felől

Ez egy olyan tér ahol amely összeköt és lehetővé teszi az egyetem működését a kinti időjárástól függetlenül.

és a vezetői irodához kapcsolódó terasz, ahonnan nagyszerű kilátás nyílik a környékre. A fennmaradó tér lehetővé

egy nézetből átlátható és megérthető az egész épület.

Alakítható úgy hogy lehetővé tegye a nappali, késő délutáni vagy hétvégi eseményeket, befogadja a változatos

teszi modern egyterű és cellás irodaegységek változatos elhelyezését, amelynek arányai szükség esetén könnyen
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