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EGYSÉGES KÖZSZOLGÁLATI KÉPZÉS  
MEGÚJULÓ LÉTESÍTMÉNYEKKEL
A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) három 
jogelőd intézmény integrációjával, 2012. január el-
sején kezdte meg működését. A köz szolgálatát hi-
vatásul választók képzését és továbbképzését végző 
NKE azóta már öt karral, három karközi intézettel és 
számos tanszékkel, kutatóműhely-
lyel várja a továbbtanulni vágyó-
kat. Az intézményi fejlesztéssel 
párhuzamosan szükséges volt az 
infrastruktúra bővítése is, hiszen 
az elmúlt harminc évben egyik 
jogelőd intézménynél sem tör-
tént jelentősebb fejlesztés. A ma-
gyar állam a campusfejlesztéssel 
több évtizedes adósságát törleszti 
a közszolgálati képzés irányába.  
A Ludovika Campus-projekt lehe-
tővé teszi, hogy az egyetem koráb-
ban fizikailag széttagolt szervezeti 
egységei egységes elhelyezést kap-
janak, mert az NKE csak így tudja megvalósítani
a közszolgálati életpályára való hatékony felkészítést
és továbbképzést, amely nélkül nincs versenyképes
közigazgatás. 
 

A felújítás első ütemében megújult a Ludovika tör-
ténelmi épületegyüttese és a főbejárat előtt található 
Ludovika tér, valamint megépült az Orczy Úti Kol-
légium. 
2015 júliusában a kormány döntött a nemzetgaz-
dasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás 
folytatásáról. 2017 őszén elkészült a központi okta-

tási épület, valamint a Rendészet-
tudományi Kar kollégiuma, speci-
ális képzési épülete és lőtere. 
Jelenleg a sportközpont  kivitelezé-
se, valamint a lovarda és a lovas lé-
tesítmények rekonstrukciója zajlik, 
amelyek várhatóan 2018 tavaszán 
nyílnak meg az egyetemi polgárok 
előtt. 
2017 szeptemberében a kormány 
döntött a campus fejlesztésének 
további elemeiről. Többek között 
forrásokat biztosít a katasztró-
favédelmi speciális képzési köz-
pont felépítésére, és folytatódik a 

hadtudományi és honvédtisztképző speciális bent-
lakásos képzési központ elhelyezésével kapcsolatos 
előkészítő munka. Mindezt úgy, hogy a park beépí-
tettsége nem nőhet. 

A JÖVŐ EGYETEME ÉPÜL
AZ ORCZY-PARKBAN

„A Ludovika Campus beru-
házás célja, hogy az egye-
tem különböző létesítmé-
nyei egységes elhelyezést 
kapjanak, mert az NKE 
csak így tudja megvalósíta-
ni a közszolgálati életpályá-
ra való hatékony felkészí-
tést és továbbképzést, amely 
nélkül nincs versenyképes 
közigazgatás.”
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LUDOVIKA FŐÉPÜLET ÉS LUDOVIKA TÉR
Az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb volumenű 
felsőoktatási infrastrukturális fejlesztése az egy-
kori Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadé-
mia épületének rekonstrukciójával vette kezdetét.  
A 4,5 milliárd forintos költségvetési forrásból 
megújuló Ludovika Főépületet 2014 márciusában 
Orbán Viktor miniszterelnök adta át a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetemnek. A honvédtisztképzés 
egykori fellegvárának számító épület ma már tel-
jesen újjászületve, de a szellemi hagyományokat 
folyamatosan ápolva szolgálja az egyetemi pol-
gárokat, akik a korszerű oktatótermek, tárgyalók 
és közösségi terek mellett használhatják a törté-
nelmi jelentőségű 
Széchenyi Dísz-
termet, a Hősök 
Folyosóját és az 
egyetemi kápolnát 
is, amely 2017-
ben felvette Szent 
László nevét. A Ludovika Főépülettel egy időben 
adták át a főbejárat előtt található Ludovika teret. 
A többhektáros terület a campus „előszobájaként” 
funkcionál, ezért a tervezők nagy hangsúlyt fek-
tettek a park rendezésére, amelynek egyik fontos 
eleme a zöldfelület megújítása volt.

„Az elmúlt évtizedek 
egyik legnagyobb volu-
menű felsőoktatási infra-
strukturális fejlesztése...”
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ORCZY ÚTI KOLLÉGIUM
A kormány 2013 decemberében 
döntött a Ludovika Campus kollé-
giumának megépítéséről.
Az ország egyik legmagasabb szín-
vonalú kollégiumi szállása 13 ezer 
négyzetméteren hatszáz hallgató 
elhelyezését biztosítja. A kollégi-
umban kétágyas szobákat alakítot-

tak ki fürdőszobával, valamint két 
speciális szobát a mozgáskorláto-
zott hallgatók számára. Az emele-
teken a tévével és nappali bútor-
ral felszerelt közösségi helyiségek 
a tanulók kikapcsolódását, míg 
a büfé és a földszinti mosókony-
ha mindennapi életüket segítik.  
Az épületben helyet biztosítottak 

a hallgatói szervezeteknek és szak-
kollégiumoknak is. A kivitelezők 
korszerű hang- és hőszigetelésű 
nyílászárók beépítésével biztosítot-
ták a kollégium lakóinak nyugodt 
pihenését. Hallgatói kérésre bicik-
litároló is épült, amely a sikerrel 
futó Uni-Bike program bázisaként 
szolgál. 
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OKTATÁSI ÉPÜLET
A már elbontott Üllői úti „ba-
zársor” helyén épült az egyetem 
új oktatási épülete, amelyet 2017 
őszén vettek birtokba az egyetemi 
polgárok. A huszonegyezer négy-
zetméter összterületű létesítmény-
ben két nagyobb (300 és 500 fős) 
előadóterem, valamint több mint 
hetven oktatóterem található, to-
vábbá egy nagy étterem, több büfé, 
tetőterasz, hangulatos közösségi 
terek, valamint egy jegyzetbolt áll 
a hallgatók és oktatók rendelkezé-
sére. Itt lelt új otthonra az Állam-
tudományi és Közigazgatási Kar, 
valamint a Rendészettudományi 
Kar dékáni hivatalai és tanszéki 
irodái is, de az épület otthont ad 
tudományos rendezvényeknek is. 
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SPECIÁLIS KÉPZÉSI ÉS KOLLÉGIUMI  
ÉPÜLET
Az egyetem rendészettudományi képzései miatt az új 
campus elmaradhatatlan eleme a húszezer négyzet-
méteren elterülő speciális rendészeti oktatási és gya-
korlóblokk, egy 612 fős kollégiummal. A Diószeghy 
utcai épületet egy, az úton átívelő híd köti össze az  
Orczy-parkkal. A gyakorlati képzéseket többek kö-
zött kriminalisztikai labor és gyakorló zárka segíti.  
Az RTK hallgatói már az új épületben kezdték meg a 
2017/2018-as tanévet. A modern bútorzattal felszerelt 
kollégium minden igényt kielégítő lakhatást biztosít 
az RTK hallgatóinak, akik kétszer kétágyas szobákban 
kapnak elhelyezést, amelyekhez külön fürdőszoba is 
tartozik. Az emeleteken közösségi tér, konyha, a föld-
szinten mosókonyha áll a hallgatók rendelkezésére.  
A kollégium tetején pedig tetőteraszt alakítottak ki, 
ahonnan gyönyörű kilátás nyílik az Orczy-parkra. 
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SPORTLÉTESÍTMÉNYEK
Az NKE-n nemcsak az egészséges élet-
mód részét jelenti a rendszeres testmoz-
gás, hiszen az egyenruhás hallgatók ki-
tűnő fizikai felkészültsége elvárás is.  
A mintegy huszonháromezer négyzetmé-
ter összterületű komplexum főbb részeit a 
multifunkcionális sportcsarnok, az uszo-
da, a lőtér és a kültéri sportpályák adják.  
Ez utóbbit próbaüzem keretében az RTK 
hallgatói már használják testnevelési és ki-
képzési feladataik ellátásához. A sportköz-
pont, benne az uszodával 2018 tavaszán 
nyílik meg. 
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ORCZY-PARK ÉS LOVARDA
Az Orczy-kert, amely a kerület lakóinak közkedvelt 
pihenőhelye, teljesen megújul a beruházás révén, és 
újjászületik a Nagyvárad tér campushoz csatlakozó 
része is.
A park teljes, huszonhat hektáros területéből több 
mint tíz hektár volt a lakosság elől elzárva, ez a je-

lentős kiterjedésű 
terület is mindenki 
számára látogatható 
lesz a park rekonst-
rukcióját követően.  
Az egyetem ligete-
síti a területet, ahol 

beton volt, oda növényzetet telepít, többféle fát és 
mintegy tizenötezer cserjét. A sportközpont oldalát 
is zöld növényzet futja majd körbe.
A beruházás eredményeként a lakosságot felújított 
játszótér és tó várja majd, valamint a Ludovika térhez 
hasonlóan a park is teljesen nyitott lesz a polgárok 
számára. Bár a Ludovika Campus-projekt új épüle-
tei nem érintik a park történeti részét, az egyetem 
messzemenőkig szem előtt tartja az Orczy-park tör-
téneti és természeti értékeit. A beruházás a magyar 
lovassport újbóli felvirágoztatását is segíti, hiszen a 
ma még teljesen romos állapotban lévő történelmi 
lovarda is megújul: fedett lovarda, huszonöt bokszot 
magában foglaló lóistálló, nyitott karám és díjugrató 
pálya is épül. 

„...az egyetem messzeme-
nőkig szem előtt tartja az 
Orczy-park történeti és 
természeti értékeit.”
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AZ ORCZY ÚT MENTI SPORTPÁLYÁK
Az NKE Ludovika Campus területén a jelenle-
ginél több, illetve jobb minőségű zöldfelület és a 
lakosság által is 
használható sza-
badidős és sport-
terület kialakí-
tása mellett is 
elkötelezte ma-
gát a kormány, 
miután 2017 szeptemberében döntött arról, hogy 
újabb pénzügyi forrásokat biztosít a Ludovika 
Campus fejlesztésére. 
A Ludovika Campus-projekt fontos eleme, hogy 
kifejezetten a környék lakói számára is életminő-
ség-javító fejlesztések valósuljanak meg. Ennek ré-
szeként megújulnak az Orczy út mentén található 
sportpályák is. 
Többek között kültéri tornapálya, fitneszpark, ját-
szótér, időmérésre is alkalmas, rekortán burkolatú 
futópálya is épül kifejezetten a lakosság számára.
 

MEGÚJULÓ, MODERN, BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET 
Túlzás nélkül mondhatjuk: a Ludovika Campus-beruházás révén egy teljes városrész rehabilitá-
ciójára kerül sor: megújul az egész Orczy-park és a környéke, bővülnek a szabadidős lehetősé-
gek. A projekttel az egyetem biztonságos és egészséges környezetet teremt az itt lakók számára is.  
Az NKE mindezt úgy valósítja meg, hogy a kivitelezés során maximálisan tekintettel van a környezeti érté-
kek megőrzésére.

„...a Ludovika Campus 
beruházás révén egy tel-
jes városrész rehabilitáci-
ója megtörténik...”
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