
Kihívások – Innovatív kortárs építészet a hazai egyetemi campusokon 

 

Időpont: 20017. április 7., péntek, 10:00 

Helyszín: Expo Congress Hotel, Sky Terem (1101 Budapest, Expo tér 2.) 

Szervező: A Hungexo/Construma projekt megbízásából: Rubóczki Erzsébet újságíró 

MÉK 2 pont (Bírálati sorszám: 2017/89) 
 

 

A konferencia előadói valamennyien építészek, és az elmúlt néhány évben az ország 

legkülönbözőbb egyetemeinek építészeti projektjeiben vettek rész. A projektek jellegéből 

és az építészek eltérő építészeti gondolkodásából adódóan a téma gazdag és változatos 

kibontására számíthat minden érdeklődő.  

 

A téma gazdag és egyben rendkívül összetett, mert az elmúlt néhány évben nem csak az 

építészetben történtek radikális változások, hanem az oktatásban is: a hagyományos elvárások 

mellett és olykor szemben, az oktatással és a tanulással foglalkozó kognitív és pszichológiai 

kutatásokra alapozott, teljesen új igények jelentek meg, és ezeknek komoly kihatása van/lehet 

az oktatási épületek építészeti megfogalmazására is. Milyen kihívásokat jelent a mai 

építészetnek az oktatási igények alapvető megváltozása? Hogyan kell, hogyan érdemes 

gondolkodni építészként az oktatás helyszíneiről? Menyire képes kreativitásra ösztönözni, az 

oktatást és a befogadást támogatni a mai téralkotás?  

Bár a rendszerváltás óta számos izgalmas projekt épült meg az egyetemi campusokon – ezek 

külön-külön kaptak is bizonyos figyelmet –, ám mégsem álltak össze olyan átütő építészeti 

tematikává, mint például a kortárs templomok vagy a borászatok építészete. A konferencia 

nem tudja átfogóan bemutatni az elmúlt közel három évtized campus fejlesztéseit, mindössze 

annyit vállal, hogy rájuk irányítja a figyelmet.  

Előadók és témák:  

10:10–11:00  

 

1., A győri Széchenyi István Egyetem campus bővítése (2 előadás) 

a., Új-Tudástér  

Tervező: Gelesz András (Gelesz és Lenzsér Kft.)  

 

b., INNO Share Regionális Tudástranszfer Központ 

Tervező: Krikovszky Balázs, Anschau Péter (ABK Építésziroda Kft.) 

 

 

11:00–11:30 
 

2., Felsőfokú oktatás egy 100 éves ipari műemlékben  
Az IBS Főiskola a Graphisoft parkban 

Tervezők: Kajdócsi Jenő, Kajdócsi Eszter (Kajdócsi Építész Stúdió Kft.) 

 

 



11:30–12:00 

 

3., Acél kocka, Fehér kocka – Építészeti kísérlet Debrecenben  

A Debreceni Egyetem Fenntartható Épületenergetikai Információs Központja és 

Szuperszámítógép épülete 

Előadó: Ferencz Marcel (NAPUR Architect) 

 

 

12:30–13:00 

 

4., Megújulás és tradíció a Belvárosban – A CEU campus fejlesztése, 1. ütem 
Előadó: Hidasnémeti Máté (M-Teampannon Építész és Mérnöki Iroda) 
 

13:00–13:30 

 

5., A design mint életforma –  A kreatív képzés terei 

A MOME campus bővítése, III. ütem  

Előadó: Csillag Katalin, Gunther Zsolt (3H Építésziroda) 

 

13:30-13:45 

 

Összefoglaló 

Rubóczki Erzsébet újságíró, a konferencia szervezője 

 
 


