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„A TERVEZÉS NEM HIVATÁS, HANEM MAGATARTÁS.
A design az anyagok és folyamatok szervezése a 
legproduktívabb, leggazdaságosabb módon, egy 
meghatározott funkcióhoz szükséges elemek harmónikus 
egyensúlyával. A tervezés nem látszat, nem külalak; inkább 
a termékek és intézmények mélyreható és átfogó lényege. A 
tervezés tehát igen összetett, bonyolult feladat. A technológiai, 
társadalmi és gazdasági követelményeknek, a biológiai 
szükségleteknek és az anyagok, az alak, a szín, a térfogat és a 
tér pszichofizikai hatásainak integrációja: összefüggésekben 
való gondolkodás.”

FORRÁS: MOHOLY-NAGY, LÁSZLÓ: VISION IN MOTION, 

PAUL THEOBALD, CHICAGO, 1946. 

ELSŐ MAGYAR KIADÁSA: MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ: LÁTÁS MOZGÁSBAN, 

INTERMÉDIA–MŰCSARNOK, BUDAPEST, 1996, 42.

“DESIGNING IS NOT A PROFESSION BUT AN ATTITUDE.
Design has many connotations. It is the organization of 

materials and processes in the most productive, economic 
way, in a harmonious balance of all elements necessary 

for a certain function. It is not a matter of facade, of mere 
external appearance; rather it is the essence of products and 

institutions, penetrating and comprehensive. Designing is a 
complex and intricate task. It is the integration of technological, 

social and economic requirements, biological necessities, and 
the psychophysical effects of materials, shape, color, volume 

and space: thinking in relationships.”
 

SOURCE: MOHOLY-NAGY, LÁSZLÓ: VISION IN MOTION,

PAUL THEOBALD, CHICAGO, 1946.

FIRST HUNGARIAN EDITION: MOHOLY-NAGY LÁSZLÓ: LÁTÁS MOZGÁSBAN,

INTERMÉDIA–MŰCSARNOK, BUDAPEST, 1996, 42.



31.
Regisztráció és 
kurzusfelvétel: au-
gusztus 31. – szep-
tember 16. 

Registration and 
course enrolment: 

31 August - 16 
September

5.
Szemeszter első 
és utolsó oktatási 
napja: szeptember 
5.; december 2.

First and last 
teaching day of 
the semester: 5 

September and 2 
December

17.
Kurzushét:  
október 17–21.

Course Week: 
 17-21 October

5.
Felkészülési  
időszak:  
december 5–9. 

Preparation 
period:  

5-9 December

12.
Kiértékelési  
időszak:  
december 12–16.

Evaluation  
period: 12-16 

December

27.
Vizsgaidőszak: 
december 27. – 
január 20. 

Exam period:  
27 December- 

20 January

23.
Téli szünet:  
január 23–27.

Winter break:  
23-27 January

ŐSZI 
SZEMESZTER

AUTUMN 
SEMESTER



18.
Regisztráció és 
kurzusfelvétel: 
január 18. –  
február 10.

Registration and 
course enrolment: 

18 January -  
10 February

18.
Kurzusheti  
kurzusok felvétele: 
január 18–24.

Enrolment for 
Course Week 

classes:  
18-24 January

30.
A tavaszi  
szemeszter első 
és utolsó oktatási 
napja: január 30.; 
május 5. 

First and last 
teaching day 
of the spring 

semester:  
30 January and  

5 May

30.
Kurzushét:  
január 30. –  
február 3.

Course Week:  
30 January -  

3 February

11.
Felvételi: április 
11–14.; július 3–7. 

Entrance exam:  
11-14 April; 3-7 July

15.
Felkészülési idő-
szak: május 15–19. 

Preparation 
period: 15-19 May

23.
Vizsgaidőszak MA 
végzősöknek:  
május 23–26.

Exam period for 
graduating MA 

students: 23-26 May

23.
Vizsgaidőszak BA 
végzősöknek: má-
jus 23–június 2.

Exam period for 
graduating  

BA students:  
23 May - 2 June

30.
Vizsgaidőszak a 
nem végzősöknek: 
május 30. –  
június 23.

Exam period for 
non-graduating 

students:  
30 May - 23 June

5.
Diplomaidőszak:  
MA: június 5. – 16.; 

Diploma period:
MA: 5-16 June

20.
Diplomaidőszak:  
BA: június 20–21. 

Diploma period:
BA: 20-21 June

30.
Diplomaosztó  
ünnepségek:  
június 30. (BA),  
június 30. (MA)

Graduation 
ceremonies:  
30 June (BA),  
30 June (MA)

30.
Évzáró  
bográcsozás:  
június 30.
Year-end cookout: 

30 June

TAVASZI 
SZEMESZTER

SPRING 
SEMESTER

22.
Kiértékelési idő-
szak: május 22–26.

Evaluation period: 
22-26 May









GROUND MOME GROUND is 
the university’s main entrance, 

which links the various campus 
buildings. It serves as a point 
of arrival and orientation, as 

well as a space for community 
activities. It is home to the Canteen, and is also 

the largest indoor event and exhibition venue on 
campus. From here, you can access the library 

and the reception, which is open 24/7.

MASTER In addition to the 
university management, it 

also houses the four institutes 
(Design, Theory, Architecture 

and Media), the lecturers’ 
offices, the Student Affairs and 

Registrar’s Office, the Student 
HUB, the Student Council office, the Erasmus office, the Academic 
Office (including PreMOME), the IT staff offices and the majority of 

teaching spaces used for theory classes.

GROUND A MOME GROUND az egyetem főbejá-
rata, mely összeköti a Campus egyes épületeit. 
Megérkezési és tájékozódási pont, a közösségi 
aktivitások tere. Itt található a Kantin, valamint a 
Campus legnagyobb fedett rendezvény- és kiállí-
tási helyszíne. Innen nyílik a Könyvtár, és itt a 0–24 
órában működő portaszolgálat is.

MASTER Az egyetemvezetésen túl ebben az épület-
ben kapott helyet a négy intézet (Design, Elméleti, 
Építészeti, Média), valamint itt találhatók az oktatók 
irodái, a Tanulmányi Információs Központ (TIK), a 
Hallgatói HUB, a Hallgatói Önkormányzat (HÖK), az 
Erasmus Iroda, az Akadémiai Iroda – és részeként a 
PreMOME – , az informatikusok irodái, továbbá az 
elméleti oktatás tereinek jelentős része is



BASE MOME 
BASE is where 

the various 
community and 
learning venues, 

as well as activity-
specific teaching 

spaces are 
located. The student studios can be continuously 

reconfigured and are designed for complex 
functions, supporting activities from small group 

teamwork to formal teaching situations and 
individual learning. There are also computer 

rooms here, as well as a gym in the basement.

UP MOME UP is the 
university’s most iconic 

building. Architecturally 
and spiritually, 

it embodies the 
innovative energy and 

progressiveness that 
permeates the campus. It is home to the Innovation Centre –   a key 
research, development and innovation site –, the Doctoral School, 

the EU Projects office, the IP Point, the Library, the Budapest Design 
Material Library, the Brand Office, as well as MOME OPEN, the 

university’s adult training platform.

BASE A MOME BASE-ben a különböző közösségi 
és tanulási helyszínek, illetőleg az oktatási tevé-
kenység specifikus terei kaptak helyet. A hallgatók 
folyamatosan újrakonfigurálható otthontereit 
komplex funkciókra tervezték; a kis csoportokban 
zajló munka, a formális oktatási helyzetek és az 
egyéni tanulás helyszínei. Itt találhatóak a gépter-
mek, valamint az alagsorban az Edzőterem is.

UP A MOME UP az egyetem ikonikus épülete; építészetében és 
szellemi tartalmában is azt az innovációs energiát és prog-
ressziót képviseli, amely a Campus egészét áthatja. Itt találha-
tó az Innovációs Központ, mely a kutatás–fejlesztés–innováció 
kiemelt helyszíne, valamint a Doktori Iskola, a Pályázati Iroda, 
az IP Pont, a Könyvtár és a Budapest Design Material Library. 
Itt kapott helyet a Brand Iroda és a MOME OPEN, az egyetem 
felnőttképzési platformja is.



ONE MOME ONE, the first completed 
block of the TechPark, houses 

professional technology workshops 
and primary creative spaces. It is where the classic workshops 

(textile, metal and wood) are located.

TWO The other 
TechPark building, 
MOME TWO, holds 

the media, recording 
and post-production 

studios (film, photography, graphic design and sound), as well as the 
manual and digital object design studios and labs (ceramics, plaster, 

glass, concrete, laser cutting and 3D printing). It is also home to our 
four largest spaces (spatial experimentation, drawing and shaping, 

as well as photography and film studios).

GOND-ŰZŐ The Gond-űző villa, a 
listed monument built in the Classicist style, has been converted  

to host university receptions and exclusive events.

ONE A TechPark elsőként megépült tömbje pro-
fesszionális műhelytechnológiáknak és primer 
alkotótereknek ad otthont. A MOME ONE a klasz-
szikus műhelyek (textil, fém, fa) helyszíne. 

TWO A TechPark másik épülete, a MOME TWO a média 
műtermek, a felvételi és utómunka-stúdiók (film, fotó, grafika, 
hang), valamint a manuális és digitális tárgyalkotó műtermek/
laborok (kerámia, gipsz, üveg, beton, lézervágás, 3D nyom-
tatás) színtere. Itt van négy legnagyobb terünk (térkísérleti 
műterem, rajz-formázási műterem, fotó- és filmstúdió).

GOND-ŰZŐ A Gond-űző műemléki védettséget élvező klasszicista 
épületébe az egyetem reprezentációs funkciói kerültek: egyetemi 
fogadások, exkluzív események helyszíne.



TechPark The TechPark is where practical subjects are taught. With 
approximately twenty-five workshops, studios and labs, 

 it provides the infrastructure for both digital and traditional 
production processes.

Library With a collection currently including 
over eighty thousand documents and 108 
periodicals, the library is the perfect place 
not only for research but also for studying 

for exams.

BUDAPEST DESIGN 
MATERIAL LIBRARY 
Make sure to check 

out Budapest 
Design Material 
Library. Created 

jointly by the 
Hungarian Fashion 
and Design Agency 

and MOME, it 
collects the latest and most innovative material samples from around the 

world and makes them widely available in database form. MOME students 
can access the collection free of charge after registration.

TECHPARK A TechParkban valósul-
hat meg az akadémiai képzéshez 
kapcsolódó gyakorlati tárgyak ok-
tatása. A mintegy huszonöt műhely, 
műterem és labor lehetőséget ad a 
digitális és hagyományos gyártási 
folyamatok megvalósítására.

KÖNYVTÁR Jelenleg több mint nyolcvan-
ezer dokumentumot és száznyolc folyóira-
tot számláló gyűjteményével a Könyvtár 
nemcsak kutatásra, de a vizsgákra való 
felkészülésre is tökéletes helyszín.

BUDAPEST DESIGN MATERIAL LIBRARY Nézz 
be a Magyar Divat & Design Ügynökség és 
a MOME által közösen létrehozott Budapest 
Design Material Library-be, ahol egy adatbá-
zis formájában széles körben hozzáférhetőek 
a világ minden tájáról származó, legfrissebb 
és leginnovatívabb anyagok mintái. A gyűjte-
mény a MOME hallgatói számára regisztráció 
után díjtalanul elérhető.



Hallgatói HUB A Hallgatói HUB munkatársai segítenek abban, hogy 
minél inkább jól érezd magad az egyetemen, és a legtöbbet hozd ki 
az itt töltött évekből. 

Student HUB The Student HUB staff are there to make you feel at 
home at the university, and help you make the most of your time here.

Elérhetőségük:  studentservices@mome.hu, vagy keresd őket a MAS-
TER épület M_011-ben, hétfőtől  péntekig 10.00–15.00 között!

Contact them at studentservices@mome.hu, or stop by MASTER 
Building M_011, Monday to Friday between 10 a.m. and 3 p.m.

Ha a tanulmányi adminisztrációval, tárgyfelvétellel, esetleg 
az Erasmus-mobilitással kapcsolatban kérdésed van, vagy 
csak új matricát szeretnél a diákigazolványodra, fordulj a 
Tanulmányi Információs Központhoz (MASTER épület M_007) 
tanulm@mome.hu e-mail címen. 

 If you have any questions about academic administration or 
course enrolment, or just need a new sticker for your student 

ID, please visit the Student Affairs and Registrar’s Office  
(MASTER Building M_007) or email  

them at tanulm@mome.hu.

Ha az egyetemi élettel kapcsolatos 
általános kérdéseid vannak, alap- és 
mesterképzés esetén fordulj a HÖK-höz 
a hok@mome.hu, míg doktoranduszok 
esetében a DÖK-höz a dok@mome.hu 
e-mail címen, vagy keresd a Hallgatói 
HUB-ot a studentservices@mome.hu 
elérhetőségen.

  If you have general questions about 
university life, BA and MA students can 

contact the Student Council at  
hok@mome.hu, and Doctoral students 

can contact the Doctoral Students’ 
Council at dok@mome.hu, or  
reach out to the Student HUB  

at studentservices@mome.hu.

Vállalkozás indítását forgatod 
a fejedben? Ha saját vállalkozásod 
fejlesztésében segítségre van 
szükséged, figyeld az Innovációs 
Központ rendszeresen induló  
Inkubációs Programját! Ez az 
egyetemen belüli intézmény spin-off 
cégek létrehozásával, pályázatírással, 
tanácsadással is foglalkozik.  
Elérhetőségük: innovacio@mome.hu.

Thinking about starting your own 
business? If you need help getting your 

business started, keep an eye out for 
the Incubation Programme launched 

regularly by the university’s Innovation 
Centre. The Centre is engaged in 

a variety of activities including the 
establishment of spin-offs, bid writing, 

and consultations. Contact them  
at innovacio@mome.hu.
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