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Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola, Győr
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Laboratórium
Építészek:
Dr. V a l k ó G á b o r n é
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Dr. F e k e t e L a j o s n é
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Hőtervezők:
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Un gi János
Statikus:
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Tróznai Attila
Statikus:
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Légtechnikus:
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Fűtéstervező:
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Escuela S u p e rio r P olitécnica de
T ra n s p o rte у de T ele com u nica ció n,
G yőr
In g e n ie ro c iv il: M ik ló s H o fe r

Ecole S u p é rie u re Technique de
C o m m u n ic a tio n e t de T é lé co m m u nication, G y ő r
A rc h ite c te : M ik ló s H o fe r

Technical H ig h School
fo r C o m m u n ic a tio n s
and T e le co m m u n ica tio n s, G y ő r
A rc h ite c t: M ik ló s H o fe r

La escuela superior esto capacitada para
formar ingenieros de taller en cuatro facultades: en la de transportes, construction del
transpone, producción de vehiculos у en la
de telecomunicación.
En la ubicación de la escuela se trataba de
asegurar tanto las ventajas de la disposi
tion campus la cual ofrece la concentra
tion de las unidades arquitectónicas,
сото la disposition linear siendo ésta la
más rációnál en la arquitectura. El campo
abierto hacia la dirección dei centro de la

L’éco/e supérieure est appelée о former les
ingénieurs d’usine de la communication et
de la télécommunication aux quatre fai ultés, celles de la communication, des cons
tructions de Communications, de la
fabrication des véhicules et de la télécom
munication.
L’emplacement de l'école supérieure veut
unir l’aménagement «campus» prévu sur
le terrain central et les avantages du
classement linéaire que Гоп trouve le plus
rationnel dans la construction. La place

At the School production engineers are
trained for the communications and tele
communications branch in four faculties,
viz.: the transport, the transport building,
the vehicle building and telecommunications
faculties.
When settling the buildings for the High
School the aim was to unite the advantages
of the campus-arrangement placed around
a central space, with the linear arrange
ment found most reasonable in construc
tion. The central square opened in the di-

Igazgatási épület
Építész:
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Statikus:
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Solymosi Antal
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Belsőépítészek:
Moes T i b o r
Kádár József
Tereprendezés, kertépítő:
Schrenk Ágnes
Generál kivitelező:
Győr megyei Állami Építőipari
Vállalat
Építésvezető:
Magyar Vi l mo s
Beruházó:
KPM, Oktatási és Beruházási
Felügyelőség
Beruházás vezetője:
M a n g e l J á n o s főmérnök
Tervezés:
1969— 1974
K ivite l:
1971— 1977
Fényképek:
Szabó József
H e l t a y Lászl ó
H o f e r M i k i ós
Bruttó építési költség:
458,0 eFt
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dudád Győr, está fianquzada por los cuatro
edificios docentes a los cuales estd conectado el bloque de laboratorios por
medio de un puente —corridor. El bloque
de los laboratorios se compone de trés
secciones de laboratorios у de dos campos
muy amplios, el de los corridores. El bloque
de los laboratorios se termina en un edificio de dós niveles por el lado meridional
cuyo sistema de edificación coincide con el
de los edificios docentes. Los albergues de
la escuela superior se encuentran en el
bloque escalonado que guarda la tortedad
dei curso del Danubio.
La escuela superior tiene dos accesos. Por
el lado Sur-Oriente se encuentra el forum,
la entrada principal у también la entrada

centrale ou/erte dans la direction de la
cité de Győr est entourée en demi-cercle
des quatre bátiments de l'enseignement,
á quoi se joint par un pont-couloir le bloc
de laboratoires ayant trois ét ages de labo
ratoires et deux champs de couloir larges.
Le laboratoire est fermé vers le sud par un
bátiment-chef qui a deux niveaux et dönt
le Systeme de construction est identique á
célúi des bátiments de l’enseignement.
Les bátiments de logis de l’école supé
rieure ont trouvé leur place dans le bloc
échelonné qui suit la courbe du bord de
Danube.
L’école supérieure a deux abords principaux: la conduite du trafic personnel arrivant de la direction sud-est dans le forum

Plan de situ a tio n
M aquette
B ä tim ent d ’enseignem ent
Ensemble de bátim ents de l ’école supérieure
du cőté des la borato ires

rection of the town-centre of Győr is sur
rounded by the foil o f the four educational
buildings. The building block of the labora
tories consisting o f three laboratory wings
and of two broad passage- fields are con
nected to the former by a corridor-bridge.
The laboratory wing is terminated from the
south by a head-building of two levels the
building system o f which is identical with
that of the educational buildings. The living
quarters of the High School are placed in
a block of steplike arraegement which
is follows the bend of the river Danube.
Two main roads are leading to the High
School. One from the south-east guiding the
personnel traffic up to the forum of the
High School and to the educational build-
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Az utóbbi évtizedben legnagyobb
oktatási beruházásunk az ország első
üzemmérnöki főiskolája a Győri Közle
kedési és Távközlési Műszaki Főiskola.
A főiskola a közlekedés és a távközlés
üzemmérnökeit hivatott képezni négy
karon, a közlekedési, közlekedésépítési,
járműgyártási és távközlési karon, öszszesen 1734 fő nappali hallgatói és
mintegy 280 fős oktatói létszámmal.
A beruházás 1404 fő részére biztosítja
a kollégiumi elhelyezést.
A tervezés tudományos igényű
programelemzéssel indult, amely meg
határozta az együttes rendszerét, m éret
rendjét, figyelemmel annak távlati k o r
szerűségére is.

Elhelyezés-telepítés
A választott révfalui telepítési kon
cepció a m integy 1 0 hektáros te rü le t
kiváló városrendezési, városképi a d o tt
ságait jól hasznosítja:
— közvetlen kapcsolatot teremt G yőr
történelm i városközpontjával,
biztosítja a fejlesztés lehetőségét
(északi irányban),
— egységes építészeti környezetet te 
remt és biztosítja az oktatás nyugodt
feltételeit,
— jól kapcsolja a diákjóléti intézménye
ket a Duna-parthoz és a zöldövezet
hez,
— forgalmi rendszere a város távlati
fejlesztéséhez is illeszkedik.

A főiskola telepítése egyesíteni kí
vánja a centrális térségre tervezett
campus-elrendezés és az építésben ta
lán legracionálisabb lineáris sorolás
előnyeit. A délre, Győr Belváros irányá
ba m egnyitott központi teret, a tanul
mányi épületek négy épületből álló
karéja övezi, melyhez folyosó-híddal
kapcsolódik a három laboratóriumtraktusból és két széles folyosó-mező
ből álló labor-tömb. A laboratóriumot
délről kétszintes fejépület (L-1 épület)
zárja, melynek építési rendszere a ta 
nulmányi épületekével azonos.
A főiskola szállásépületei a Duna-part
hajlatát követő lépcsőzetes tömbben
kaptak helyet.
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Tanulm ányi épületek m etszete, M = 1 : 500
Tanulm ányi
épületek
fö ld sz in ti
alaprajza,
M = 1 : 1000
Tanulm ányi épületek I. e m ele ti alaprajza,
M = 1 : 1000
A tanulm ányi épületek sora k e le trő l
Aulai főbejárat
Aulabelső

3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

El c o rte de los edificos docentes M = 1 : 500
Plano de la planta baja de los edificios docente
Plano del p rim e r piso de los edificios docentes
La serie de los edificios docentes vista desde el
Este
5. La entrada principal
6. In te r io r de un aula

1. Coupe des bätim ents d’enseignem ent
2. Plan du rez-de-chaussée des bätim ents d ’ensei
gnem ent
3. Plan du 1 er étage des bätim ents d ’enseignem ent
4. Rangée des bätim ents d’enseignem ent du cőté
est
5. L’entrée principale de Paula
6. In té rie u r de Paula
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Study buildings
Study buildings, ground-plan, ground flo o r
Study buildings, ground-plan, 1st flo o r
The ro w o f th e study buildings fro m east
Main entrance o f the aula
In te rio r o f th e aula
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de los edificios docentes. Por el lado
Este-Oeste desenbocan las carreteras para
el servicio de los laboratories у para la
cocina-restaurante.
El análisis del desarrollo de la education
superior politécnica nos llevó a la conclu
sion de interpretarla сото un sistema el
cual está en constante desarrollo у sufre
cambios por Io tanto los edificios no deben
ser sino espacios limitados para funciones
que se van alternando о sea no permanen
tes. Esta consideration nos llevó a la
definíción de la tesis “ calificaicón por
periodos de validez” en la teória de planificaciones. Igualmente es la razón por la
cual se haya formado el sistema de zonas
de gran envergadura flexibles lo cual
22

de l’école supérieure, aux bätiments de
l'enseignement et le chemin service d’une
direction d’est-ouest, qui est le chemin
desservant les laboratoires et la cuisinerestaurant.
L’examen du développement international
de l'enseignement technique supérieur a
abouti á la reconnaissance que l’école su
périeure dóit étre considérée comme un
Systeme qui se développe continuellement
et qui change, ой les bätiments sont les
cadres spatiaux de la fonction toujours
changeante. Cette considération a inspiré
de rédiger la these de la théorie de planification, le «sectionnement qualificatif»,
le Systeme des zones flexibles d’une grande

ings, the other from the east to west being
a service-road for the deliveries for the
laboratories and the kitchens.
In consideration o f the permanent develop
ment of the international technical educa
tion, this had led to the perception that the
High School has to be organized as a system
permanently in development and chan
geable, the buildings o f which are the spa
tia l framework of these changing functions.
This consideration has thus led to the for
mulation of the planning-theory of “ quality
o f sections” as well as to the system of the
flexible belts of large spans and to the
demand of industrialized construction.
The system of “ quality o f sections” is

Közlekedésiig a főiskolának két fő
megközelítése van: a délkeleti irányból
érkező személyforgalmi bevezetés a fő 
iskola fórumára, a tanulmányi épülethez
és a kelet-nyugati irányú gazdasági út,
amely a laboratórium ok és a konyha
étterem kiszolgáló útja.
Funkcionális megoldás
A programelemző vizsgálatok és a m ű
szaki felsőoktatás nemzetközi fejlődésé
nek vizsgálata ahhoz a felismeréshez
vezetett, hogy a főiskolát csak m int egy
állandó fejlődésben levő, változó rend
szert szabad te kin te n i, ahol az épületek,
a változó funkció térbeli keretei. Ez
a megfontolás vezetett a „m inősítő sza

requiere la industrialización de la con
struction.
Por el sistéma de la “ calificación por perio
dos de validez" toda la construcción está
tripartita en unidades de diferentes
hierarquías. Estas definen arquitectónicamente cada unidad dada.
Las partes de primera categoria son
aquellas que son determinantes para toda
la duración del conjunto.
Aquellas unidades arquitectónicas que son
determinantes para la mitad de duración
de la construcción son de categoria segundaria (la construcción de los tabiques, las
puertas у ventanas, los sistemas bdsicos de
mecdnica).
Todos los elementos que pasan en desuso

kaszolás” tervezéselméleti tételének
megfogalmazásához és a nagy fesztávú
flexibilis zónák rendszeréhez, az iparo
sított építés igényéhez.
„M inősítő szakaszolás” rendszere hár
mas hierarchiába sorolja az együttesek
építési meghatározóit az épület erkölcsi
élettartamával összefüggésben.
— Primer kategória meghatározó jelen
tőségű az épület teljes élettartamára
nézve (telepítés, méretrend és tartószerkezeti alaprendszer).
— Szekunder kategória érvényessége
meghatározó az élettartam felére,
mintegy 40— 50 évre (válaszfalak
szerkezete, nyílászárók, gépészeti
alaprendszerek stb.

portóé et /’exigence de la construction industrialisée.
Le «sect/onnement qualificatif» divise en
trois hiérarchies les déterminants architecturaux des ensembles.
La catégorie primaire a une importance déterminative pour la durée de vie entiére de
Tédifice.
La catégorie secondaire donne une détermination valable pour la moitié de la durée
de vie, environ pour 40 á 50 ans (structure
des cloisons, huisserie, systémes de l'équipement etc.).
La catégorie tertiaire renferme les éléments qui vieillissent rapidement et ont
physiquement aussi une courte durée de
vie, leur valabilité est de 10 á 20 ans (cer-

— Tercier kategóriába soroljuk a gyor
san elavuló és fizikailag is rövid élet
tartamú elemeket, melyek érvényes
sége 1 0 — 2 0 év (bizonyos burkolatok,
gépészeti berendezések, mobiliák stb.
Tanulmányi épületek
Az egyes épületek szerkezeti meg
határozója az a megfontolás volt, hogy
egy-egy kar komplex elhelyezését tegye
lehetővé, tehát: földszinten az előadó
termeket, az aulát, az első-második
emeleten a rajztermeket, a szeminá
riumokat, a felső négy-öt szinten a
tanszékeket.
A méretrend vizsgálat a 7,2 m mély
ségű és 9 m homlokzati szélességű rajz-

ranging the determinants of the building
ensembles into a treble hierarchy.
The first category is o f determinant im
portance to the total lifetime o f the
building.
The second category is of determinant im
portance to the half of the lifetime, for
approx. 40 to 50 years (structure of the
separation walls, doors, windows, basic
technical installations, etc.).
The third category is of determinant im
portance to the elements of fast dete
rioration, and to the elements of physical
short life, their lifetime being approx. 10
to 20 years (certain coverings, technical
installations, furnitures, etc.).
Determinant of the selection of the struc-
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teremben találta meg a racionális nagymodult, amelynek kétszerese, a 18 m
már elegendő a 240 fős előadók elhelye
zéséhez is.
A mélyalapozás szüksége és az alap
rajzi, funkcionális megoldás szempontjai
találkoztak a szerkezettervezés nagy
vonalú koncepciójával.
A 18 méterenként elhelyezett páros
tornyok váltak a tanulmányi épületek
vertikális szerkezeti elemeivé, egyben
a „nem változó” funkciók területeivé
(így lépcsők, lifte k , W C-csoportok, gé
pészeti aknák stb.), míg a 18 m széles
közbenső mezők a későbbi alaprajzi vál
toztatások csaknem teljes szabadságát
biztosítják.

Az igen szűkre szabott te rü le ti és
kubatúra keretek eredményezték, hogy
a vertikális szervezésben a különböző
rendeltetésű rétegek, a tanszéki szin
tek, a rajzterm i szintek, a földszint az
előadótermekkel teraszosan kialakított,
tömegben is jellegzetesen elkülönítő ré 
tegekké váltak és ez tette lehetővé
a beruházás szakaszos üzembehelyezé
sét.
A tanulmányi épületek másodlagos
szerkezeti elemei is megfelelnek a már
em lített „m in ősítő szakaszolás” elvének.
Törtsíkú, so ro lt ablakai mély bevilágítást biztosítanak a rajztermeknek, vá
laszfalai sajtolt acéllemez vázra szerelt
gipszkarton lapokkal készültek (K Ö Z -

FAL-típus) száraz szerelési technológiá
val.
Szerkezeti újításnak számít a feszített
födémek hangszigetelése az úsztatott
aljzat megoldásával.
A tanulmányi töm böt a laboratóri
umokkal összekapcsoló folyosó-híd szer
kezeti és formai megoldása nemzetközi
leg is újszerű, m ert a 25 m fesztávú
folyosó, önhordó vasúti kocsi szekrény
ként a vagon-gyárban készült és teljesen
készre szerelve ke rü lt elhelyezésre.
Laboratóriumok
A főiskola az üzemmérnök-képzés
oktatási koncepcióit követve magas mű-
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rapidamente e incluso fisicamente no duran
más de 10—20 anos pertenecen a la cate
goria numero trés (revestimientos, ciertos
equipos mecánicos, enseres).
El principio de guardar la unidad de /as
facultades сото unidades complejas de
finio la estructura de los edificios: en la
planta baja se encuentran las salas
grandes, los auditorios, en el primer у
segundo piso estdn las salas de diseho у los
seminarios у en el cuarto у quinto piso
estdn las cdtedras (los institutos).
Verticalmente la estructura de los edi
ficios docentes consiste de torres gemelas.
Cada par de torre dista 18 ms uno del otro.
A éstas estdn asignadas las “ areas de
funciones estables о permanentes” у los 18
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tains revétements, installations mécaniques, mobiliers etc.).
Ce qui déterminait la structure de chacun
des bätiments était la considération de
pouvoir placer chaque faculté d’une fa$on
complexe, les auditoires et Paula au rezde-chaussée, aux premier et deuxiéme étages les salles de dessin et les séminaires et
aux 4 —5 niveaux supérieurs les chaires.
Les tours doubles placées par 18 metres
sont devenues les éléments verticaux de la
structure des bätiments d’enseignement,
en тёте temps les terrains « invariables»
des fonctions, tandis que les champs intermédiaires, larges de 18 métres, assurent une liberté presque totale pour chan
ger ultérieurement les schémas.

ture of the single buildings was to enable
the complex accommodation of a total
faculty with the lecture rooms on the
ground level, with the aula, the drawing
studios on the first and second level to
gether with the seminaries, and the facul
ties on the upper four to five levels.
The twin towers placed every 18 metres
became the vertical structural elements of
the educational buildings, and at the same
time the areas of the invariable functions,
while the intermitting fields of 18 m
breadth assure almost total freedom for
the later changes of the ground plan.
The secondary structural components of the
educational buildings are corresponding

szerezettségű, terjedelmes laborató
riumokat követelt.
A három 18 m széles laborcsarnok
követi a tanulmányi épületek méretrendjét, kétszintes fejépülete pedig szer
kezetileg is megegyezik azokkal.
A laboratórium i csarnokok között
6 m széles demonstrációs és közlekedő
folyosó van, amely targoncával is já r
ható.
Konyha-étterem
A két fő funkció, az oktatás és a szál
lás között helyezkedik el a 2 0 0 0 adagos
konyhaüzem és az önkiszolgáló étterem ,
déli oldalán a teraszos büfével. Alsó

szintje raktár-előkészitő
tartalmaz.

helyiségeket

Igazgatási épület
A kollégiumok sorát délen a hét
szintes igazgatási épület zárja le, bejárat
tal a campus felől, alsó két szintjén a fő 
iskola könyvtárával.
Az igazgatási épület, m onolit vasbeton
pillérvázzal, előregyártott födémelemek
kel és segédüzemben g yá rto tt parapet
elemekkel épült.
Kollégiumok
A középfolyosós hotel-szárnyak észa
ki-déli hossztengelye m iatt a szobák

részben a mosoni Dunára, részben a
campusra néznek, ezért indokolt vo lt
a közösségi terek, a tanulószobák és a
társalgók teraszos megnyitása a Duna
felé.
A három azonos épület hat szinten
épületenként 468 fő elhelyezésére szol
gál, háromágyas szobákban. A lakószo
bákhoz közvetlen kapcsolódik a ház
gyári térelemként előregyártott fü rd ő 
szoba.
Szerkezeti elvek
A főiskola épületegyüttesével olyan
szerkezeti elveket kerestünk, melyek
— teljes összhangban vannak az építé
szeti és épületgépészeti igényekkel;
1. Tanulm ányi é pü let az északi ú t felől
2. A tanulm ányi é pü let északról, a légbeszívó csa
tornákkal
3. A nagy előadó az akusztikus b e to n b u rko la tta l
4. Kollégium i épü letek, általános em eleti alaprajz,
M = 1 : 1000
5. K ollégium i lakóegység, M = 1 : 150
6. Étterem -, konyhaépület, M = 1 : 1000
1. Edificio docente visto desde la carre tera septen
trional
2. Vista de un e dificio docente desde el N o rte con
los canales de aspiráción
3. El aula grande con el revestim iento de h o rm igón acustico
4. Los albergues, plano general de los pisos
5. Unidad de albergue
6. Restaurante
1. Bätim ent d ’enseignem ent du cőté de la ro u te
norde
2. Bätim ent d ’enseignem ent du cőté n o rd , avec
les canaux de v e n tila tio n d ’a ir frais
3. G rand a u d ito riu m au revetem ent acoustique
en béton
4. Bätim ent de college, plan d ’un étage général
5. U n ité d ’hab itation du college
6. Bätim ent de la cantine-cuisine
1. Study buildings fro m th e n orth road
2. The study build in g fro m the n o rth w ith th e air
intake ducts
3. The main le ctu re hall w ith the acoustic concrete
panelling
4. College buildings, general upper flo o r, g ro u n d plan
5. College apa rtm e nt
6. Canteen and kitchen building

ms de distancia como campo intermedio
aseguran la libériád para realizar cualquier cambio posterior en el plano.
También los elementos segundarios de los
edificios docentes responden a los prin
ciples de “ la calificación por periodos de
duración” ya mencionados. E.I puente
—coridor que conecta el bloque docente
con los laboratories tanto por su forma
сото por la estructura es internacionalmente novedoso. El corridor de 25 ms de
envergadura se fabricó en la empresa de
vagones сото piesa integral completamente
armada.
fos trés salas de laboratories cuyo ancho es
de 18 ms han sido adaptadas al orden de
medidas (dimensiones) de los edificios do-

Les éléments de structure secondaires des
bőtiments d'enseignement répondent aussi
au principe du «sectionnement qualificatif» déja mentionné. La solution de struc
ture et de forme du couloir-pont, qui relie le
bloc d’enseignement aux laboratoires, est
internationalement aussi moderne, car le
couloir d’une partéé de 25 metres était fait
dans une usine á wagons comme un wagon
auto-porteur de chemin de fer, et il était
installé apres une finition totale.
Les trois halles de laboratoires larges de 18
metres suivent l ’échelle des bailments
d’enseignement et son bátiment-chef a
deux niveaux s’accorde structuralement
aussi avec eux.
Entre les deux fonctions principales, — I’en-

too to the principle of “ quality of sections’’
already mentioned.
The constructional and formal solution of
the corridor-bridge which connects the
block of education with the laboratories, is
internationally a novelty.
The corridor with its span of 25 metres was
assembled as a self-supporting railway
carriage box construction in the Factory
of Railway Carriages, and lifted comp
letely finished into its final place. The
three laboratory halls each of 18 m
breadth follow the measurements of the
educational buildings, while its headbuildings of two levels are structurally
identical with the latter.
In between the two main functions—educa-
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— előremutatóan illeszkednek építő
iparunk fejlődési rendjébe, mely a
nagy elemméretek, kevés csomópon
to t tartalmazó, nagyfokú gépesítés
célszerű alkalmazását és kevés szere
lési élőmunkát biztosító megoldások
felé mutat;
— megvalósítják a „flexibilitás” , vala
m int a „m inősítő szakaszolás” elvét;
— bizonyítják a korszerű építés esztéti
káját és gazdaságosságát;
— kifejezik szocialista építőiparunk he
lyes fejlesztési irányait és színvonalát.
Épületgépészet
A gépészeti és villamos berendezése
ket meghatározó szempontok közül
kiemelendők

— az építészeti-szerkezeti koncepció
hoz tö rté n ő maximális igazodás, ez
zel összefüggésben,
— a tömbösítés, ugyanakkor a szaka
szolt megvalósítást lehetővé tevő
koncentrált elrendezés,
— a csaknem teljes egészében hazai
gyártmányokkal felépített rendsze
rek maximális előregyárthatósága,
— a főiskola egészét behálózó, a fle x i
bilitást is megoldó igen gazdaságos
vertikális és horizontális gerincveze
ték rendszerek alkalmazása.
Számos speciálisnak mondható, első
sorban technológiai jellegű berendezés
és technológiai igényeket kiszolgáló
rendszer is létesült (pl. sűrített levegő).

Ugyanilyen célokat, továbbá a kom for
tosságot biztosítják a különböző szállító,
hírközlő, szabályozó, védelmi, jelző stb.
berendezések is.
HM —HZK—SA

centes. Los edificios que estan al final
coinciden con aquellos incluso en la
estructura.
Entre los locales docentes у los albergues о
sea entre las dos funciones principales se
encuentra la cocina у el restaurante autoservicio cuya capacidad es de 2 mil porciones. A éstos sigue un café con una terraza que da hacia el lado meridional.
De los albergues se pasa al edificio de Ia
dirección que t /еле siete pisos, en los dos
primeros estd Ia biblioteca de Ia escuela
superior. Este edificio tiene la entrada por
el lado meridional, del campus. Ya que
los cuartos dei albergue están a ambos
lados de los corridores Norte-Sur, dan al
Danubio о al campus. Cada uno de los tres

seignement et l’hőtel — se place la cuisine
á 2000 portions et le restaurant self-service
avec un buffet, ayant une terrasse, de
son cőté de sud.
La ligne des colléges est fermée vers le sud
par le bőtiment de la direction ayant sept
niveaux, une entrée du «campus» et avec
la bibliothéque de l’école supérieure á ses
deux niveaux inférieurs.
A cause de l'axe longitudinal nord-sud des
ailes d’hötel á couloirs médians, les chambres donnent en partié sur le Danube et en
partié sur le «campus».
Les trois batiments identiques servent á pla
cer 468 personnes par bőtiment sur les six
niveaux dans des chambres á trois lits.
La salle de bains, préfabriquée comme éle

tion and accommodation —, is situated the
kitchen with its daily capacity of 2000
dishes, the canteen with selfservice, and
the snack-bar with terraces on the southern
side.
The row of the college-buildings is ter
minated on the south side by the admi
nistration building with its seven levels.
The entrance faces the campus. On the
two first levels is installed the library of
the High School.
The longitudinal axis of the accommodation
buildings is placed north to south with
central corridors, and its the rooms are
looking partially on the Danube, partially
onto the campus. The three buildings of
identical arrangement with six levels each

1.
2.
3.
4.

Igazgatási épü le t, h á tté rb e n a d iá ko tth o n
A d iá ko tth o n o k sora a D u na-part felől
A menza é tte rm e
A kollégium ok terasz-sora

1
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1.
2.
3.
4.

Edificio de dire cció n con los albergues al fondo
Vista de los albergues desde el D anubio
Com edor estu d ia n til
Las terrasas de los albergues

1 . Bätim ent a d m in is tra tif, au fond le fo y e r des
étudiants
2. Rangée des foyers d ’étudiants du cóté du Q uai
du Danube
3. Restaurant de la cantine
4. Rangée de terrasses des colleges
1. A d m in is tra tio n buildings w ith th e s tu d e n t hos
tel in the background
2. The ro w o f th e stu d e n t hotels fro m the
Danube-shore
3. The dining room o f th e canteen
4. The ro w o f terraces o f the colleges

edifidos de 6 pisos puede albergar 468
estudiantes en cuartos de a tres personas.
Los cuartos tienen sus bános con acceso
directo, los bános son elementos completos
prefabricados.

ment-spatial fa it dans les usines, se ratt ache directement aux chambres d’habitation.

can accomodate 468 students in three-bed
rooms. The prefabricated spatial wet
cabins are directly attached to the rooms.
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