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A kollégium homlokzatán rétegesen váltja egymást a fehér külső fal 
és a szobák ablakainak sávja, mint egy hatalmas tortaszelet. A képe 
monoton, egyenletesen tagolt, viszont izgalmat visznek bele a he-
lyenként felbukkanó, az ablakok közti szürkét leváltó narancssárga 
burkolati elemek. A rendezettség így felborul, játékos lesz a szab- 
ványos gépészkari kollégium. A kitüntetett függőleges sávok elhe-
lyezése, mérete első látásra kusza, véletlenszerű, de hosszabb ideig 
szemlélve találhatunk rációt e jelek halmazában. Ilyen például, hogy 
az épület bal harmadának kezdetét jelölő vastagabb vonal minden 
második emeleten narancssárga. A mintázat emeletenként tekintve 
vonalkódokhoz hasonlatos, egészét tekintve pedig a genetikai kódot 
tartalmazó DNS képe juthat eszünkbe, esetleg a számítástechnika 
hajnalát idéző lyukkártyák kódrendszere adhatta a tervezőknek a 
mintát.

A kód megállapodás szerinti jelek vagy szimbólumok rendszere, mellyel valamely információ 
egyértelműen megadható. Pontosabban a kód egy szabályrendszer, mely egy bizonyos in-
formáció (például egy betű, szó, hang vagy gesztus) egy másfajta (néha rövidített vagy tit-
kosított) formába vagy megjelenésbe való átalakítását jelenti. A kódolás az az eljárás, ami 
egy forrás objektumon végrehajtva az információt adattá alakítja, amelyet aztán elküld a 
vevőnek, vagy egy adatfeldolgozó rendszernek. A dekódolás e folyamat fordítottja.
A kód kifejezés hallatán általában valamilyen titkos, veszélyes, esetleg bonyolult matemati-
kai fogalomra gondolunk, pedig kódok mindenhol jelen vannak: a számítástechnikában (pl. 
ASCII kódnyelv), matematikai függvényekben (maga a hozzárendelés szabálya a kód), min-
dennapi életünk során a vásárlásban (vonalkódok), sajátmagunkban (genetikai kód: DNS), 
de maga a beszéd és írás is egy kódrendszer. Kódok nélkül nem létezhet (értelmes) élet.
A választott épület a Kármán Tódor Kollégium Budapesten, ahol lakok. A létesítmény a 
BME Gépészmérnöki Karának kollégiuma a Petőfi-híd budai hídfőjénél (XI. kerület). Az ezer 
férőhelyes kollégiumot (innen kapta az „Ezres” becenevet) 1966. augusztus 20-án adták 
át, a terveket Kisdi Pál és Perczel Dénes, a KÖZTI két építésze készítette. Mai állapotát és 
arculatát a 2006-2007-es teljes körű felújítás során kapta meg, így már méltóképp egészíti 
ki a vele szemben lévő Infopark modern épületeit.










