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A jövő Campusa
Épül a Corvinus új, Ménesi Campusa
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Campus vízió

Személyes, minőségi 
pillanatok

Kreatív kooperáció és 
módszertani innováció

A Ménesi Campus feladata, hogy szimbóluma legyen a Corvinus Egyetem 
megújulásának. Célja, hogy megmutassa, milyen a huszonegyedik század 

gazdaság- és társadalomtudományi egyeteme.

Technológiaintenzív oktatás és kutatás

Külső partnerekkel közös 
értékteremtés

Fenntarthatóság
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A projekt keretei

A Campus tulajdonosa, a fejlesztés irányítója, és a 12 milliárd forintos állami 
támogatást kiegészítő finanszírozója az Egyetemet fenntartó Maecenas 

Universitatis Corvini Alapítvány.

A 2021 őszén megkezdett építkezés összköltsége várhatóan nettó 16 milliárd forint 
körül alakul.

Az RRF-pályázat 650 millió Ft értékben járul hozzá a Campus fejlesztéséhez.
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A hely szelleme

§ A Campus fejlesztése egy korábban is oktatási és kollégiumi funkciókat 
betöltő épületegyüttes (volt Államigazgatási Főiskola, majd BCE 
Közigazgatástudományi Kar, később NKE Államtudományi és 
Közigazgatási Kar) átfogó felújítása.

§ A Ménesi úton található az Eötvös József Collegium, a Bibó István 
Szakkollégium és a Széchenyi István Szakkollégium.

§ A közeli Villányi úton található a Magyar Agrár- és Élettudományi 
Egyetem Budai Campusa.

§ Az említett intézmények nagy múlttal és hagyományokkal 
rendelkeznek, mind valamilyen mértékű felújításon esett át az elmúlt 5 
évben.

§ A környék kulturálisan is gazdag, köszönhetően a közeli galériáknak, a 
Budai Arborétumnak és a Ménesi Kulturális Utcabálnak.

A megújuló Campus tovább erősíti a szellemi és kulturális 
értékekben jelenleg is kiemelten gazdag környéket.
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Multifunkciós oktatási, innovációs 
és közösségi központ

Professzori apartmanok
Rooftop Café és tetőterasz

Kollégiumi szintek

Oktatási szintek

Adattér

Olvasótér

K+F+I / Laborok

Osztható nagyelőadó és 
konferenciaterem

Közösségi terek

Sport terei

Oktatási terek
Kooperációt támogató és új módszertanok használatát 
lehetővé tevő többfunkciós oktatási terek 

Kutatás és innováció terei
Technológiaintenzív terek a kutatás és az innováció 
támogatására: Adattér, Szimulációs labor, 
Médiastúdió, Maker Space, Inkubációs terek

Kollégium
2 és 3 ágyas szobák, amerikai konyhás 
közösségi terekkel

Közösségi terek
Tanulásra, csoportmunkára és kikapcsolódásra 
alkalmas belső és külső közösségi terek

Sport terei
A Campuson 2350 m2-en kapnak helyet 
változatos sportolási lehetőségek
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Fenntartható campus

Energiahatékonyság Épület fenntarthatóság

§ A Campus fűtési és hűtési energia 
felhasználásának több, mint 50%-át 
megújuló energiából nyeri.

§ Az épület fűtését és hűtését nagy 
hatásfokú talajszondás és levegő-víz 
hőszivattyú biztosítja. 

§ Az épület elektromos áram fogyasztásának 
egy részét napelemek állítják elő.

§ Az autómentes megközelítés  lehetőségének 
biztosítására nagy számú bicikli tároló és 
biciklis öltöző rendelkezésre áll. 

§ A felújítás során a zöldfelületek nem 
csökkenek, kis mértékben növekednek.

§ A kivitelezés során minél több 
környezetvédelmi terméknyilatkozattal 
rendelkező, fenntartható kitermelésből 
származó építési anyag kerül felhasználásra.

AA+ energetikai kategória Egyedülálló LEED Gold minősítés
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A projekt számokban

600 - 700 fő 
Hallgató

1830 m2

Közösségi tér

2350 m2

Sport

180 fő
Kollégiumi férőhely

11 000 m2

Park

250 m2

Tetőterasz
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A projekt idővonala

2020 2021 2022 2023

TERVEZÉS

ÉPÍTKEZÉS BEKÖLTÖZÉS

TARTALOMFEJLESZTÉS



9

Bejárati szárny és a két torony
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Kollégiumi torony tetőterasszal
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Felső kert
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Bejárati szárny
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Hibrid kollaboratív tér
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Olvasótér
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Auditórium
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Tárgyaló
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Kollégiumi közösségi tér
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Sportközpont



Köszönöm 
a figyelmet!


