
Kedves Egyetemi Munkatársak!

» A „Pécs a jövőd kapuja!” néven jegyzett egyetemfejlesztési 
program már tervezési szakaszában is jelentős kreatív energiákat 
mozgatott meg: az előkészítésben 79 tervezőt foglalkoztatott az 
Egyetem, továbbá 11 építész stúdiót vont be az elmúlt két év 
során. Az építkezések javában zajlanak, már most látható, hogy 
mitől lesz egyedi és megnyerő az egyetem kínálata.
Ennek apropóján készült egy installáció, amely a hagyományos és 
a legkorszerűbb infokommunikációs eszközök segítségével 
egyben láttatja az eddigi eredményeket, a jelenleg zajló építkezé-
seket. A kiállítás október 3 és 22. között a Nádor Art&Med Galériá-
ban (Pécs Széchenyi tér 15.) volt látható, és többek közt itt debütált 
az egyetemfejlesztési program bemutatását szolgáló interaktív 
virtuális webséta, amely elérhető a www.pte360.hu linken.

»

A bemutatóval elsődlegesen az volt a célunk, hogy a városlakók, 
diákok, leendő hallgatók találkozhassanak a fejlesztési tervekkel, 
ismerjék meg az Egyetem ambícióit.

Egy egyetem képét meghatározhatja annak sziluettje, 
ingatlanjainak állapota, a karok városszerkezeten belüli 
elrendezése, a szolgáltatásai, a diákélet, a munkatársak 
nyitottsága és sok más egyéb. De mindenekelőtt az oktatás 
és a tudományos élet színvonala.
Hogy milyen is a Pécsi Tudományegyetemen zajló oktatás, 
képzés és, hogy milyen sikereket értek/érnek el kutatóink, 
tudósaink, arról számtalan méltató írás született már. Hogy 
a közel 25 Mrd összegű beruházás milyen módon segíti, 
erősíti az egyetem nemzetközi képzési és tudományos 
térképen betöltött helyét és szerepét, a jövő méltató 
írásainak a tárgya lehet. 
Annyi bizonyos, hogy a PTE olyan minőségű és léptékű infrastruk-
túra-fejlesztést és olyan korszerű eszközpark bővítést valósít meg, 
amire annak előtte nem volt, nem lehetett példa.
A vélekedés, hogy Pécs a kultúra városa, reményeink szerint 
tovább árnyalódik: Pécs nem csupán a kultúra, hanem a 
tudomány városa is, ahol tanulni és élni is érdemes.
Ezúton ajánljuk a kedves munkatársak figyelmébe a 
fejlesztések aktuális helyzetéről szóló összefoglalót.

Jenei Zoltán                         Dr. Miseta Attila
kancellár                                                          rektor



 

» ÚJ TÉRSZERVEZÉS A SZIGETI ÚTON

Zajlanak az építési munkálatok a program „zászlóshajó” nagyberuházá-
sán. Az orvoskar Szigeti úti főépülete egy új, 11.223 m2-es szárnnyal 
bővül, ahová négy intézet költözik át a régi elméleti tömbből. 
A „design & build” konstrukcióban megvalósuló beruházás keretében 
lezárultak a területelőkészítési munkálatok, és befejeződtek a közműki-
váltások. A jogerős építési engedélyt augusztus végén kaptuk kézhez és 
megkezdődhettek az alapozási munkálatok. Az ünnepélyes alapkőleté-
telre 2018. december 7-én kerül sor. 
Öt közbeszerzési eljárás keretében szereztünk be szeptember végéig 
mintegy negyedmilliárd forint értékű orvosi, labortechnológiai eszközt, 
melyek mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatásban szerepet kapnak. 
Tervező: ZÁÉV Zrt.
Beruházás költsége: 10,669 Mrd Ft
Eszközbeszerzés: 1,6 Mrd Ft

» ÓVODA + BÖLCSŐDE

Többféle szcenárió készült, „mi is legyen az ÁOK campuson 
működő Óvoda - Bölcsőde sorsa”. Végül az a döntés született, hogy 
nem törjük meg a hagyományt és az Óvoda – Bölcsőde marad a 
jelenlegi, jól megszokott helyén. Ellenben, egy komoly felújításon esik 
át, és minden jel arra mutat, hogy hangulatosabb, gyerekbarát 
környezet várja a csöppségeket. A felújítási munkák időzítése nem 
befolyásolja a zavartalan szolgáltatás biztosítását. 
Tervező: Építész Kétszög Kft.
Beruházás költsége: 190 M Ft

»

» GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR 
LABORKAPACITÁSAINAK FEJLESZTÉSE 

A fejlesztés során új laboratóriumokkal, modern eszközparkkal, oktatási 
helységekkel, közösségi terekkel gazdagodik a Kar és a külső homlokzat 
is megújult. A több szakaszban megvalósuló beruházás I. ütemének 
átadása megtörtént, a II. ütem átadása 2019. nyarán lesz.
Beruházás költsége: 450 M Ft

MODERN BELVÁROSI CAMPUS LESZ 
AZ EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

Az Egyetem és a nyertes kivitelező cég október 19-én írta alá a 
kivitelezői szerződést.
A kontraktus értelmében az ETK integrációját biztosító két emble-
matikus belvárosi épület újul meg: az Egyetem vagyonkezelésébe 
került Csorba Győző könyvtárépület és a Szepessy Ignác utcai 
ingatlan. Jelenleg a Kar oktatási tevékenysége a pécsi belváros több 
történelmi épületében zajlik és épp időszerűvé vált egy nagy léptékű 
fejlesztés, amely szem előtt tartja a hallgatók igényeit, elvárásait is. 
Tervező: PTE Műszaki és Informatikai Kar
Beruházás költsége: 1,8 Mrd Ft



» ÉPÍTÉSZETI KÍSÉRLET IS A MŰSZAKI ÉS
INFORMATIKAI KAR FEJLESZTÉSE

A Kar oktatási területe két, összességében 1477 
m²-es acélszerkezetű csarnokkal bővül a Boszorkány 
úton. A meglévő épület rekonstrukciójára is sor kerül, 
így a 3D Központtal kiegészülve egy 21. századi 
campus támogatja a műszaki képzéseket és határoz-
za meg a városrész arculatát. Az ünnepélyes lapkőle-
tételre 2018. június 13-án került sor.
A műhelycsarnokok jelenleg szerkezetkészek, már a 
gépészeti alapszerelések zajlanak. 
Tervező: PTE Műszaki és Informatikai Kar
Beruházás költsége: É és G csarnokok 1,019 Mrd Ft
ABC épület átalakítás és a telephelyi integráció 
költsége: 178,5 M Ft

» KÖZÉPPONTBAN A SPORT ÉS ALAPKUTATÁSOK

Látványosnak ígérkezik a Természettudományi Kar 
atlétika pálya rekonstrukciója. A szabadtéri futópálya a 
professzionális sporttudomány és testnevelés oktatás-
ban részt vevő hallgatók, valamint a városi polgárok 
rendelkezésére áll. A felújítás ez év áprilisban kezdődött 
és hamarosan birtokba vehetik az atlétika rajongói.
A tudományos területet érintő beruházások közül 
kiemelkedik a kémiai laborfejlesztés, amire igen nagy 
szükség van, ugyanis az 1972-es átadása óta gyakorlati-
lag változatlan technikai háttérrel rendelkezik, így már 
nemigen felel meg napjaink követelményeinek.
Tervező: Schünterv Bt.
Beruházás költsége: 155 M Ft 
Sportcsarnok rekonstrukció és laborfelújítás: 270 M Ft



 

 

»

»

MEGHÖKKENTŐ RÁÉPÍTÉS 
A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KARON

Új emelettel bővül az Ifjúság úti „B” épület, ahol 
oktató-termek és korszerű laboratórium szolgálja a 
Pszichológia Intézet angol és német nyelvű képzésében 
részt vevő hallgatóit.
A kivitelezés idén januárban kezdődött, az átadásra 
2019. I. negyedévében kerül sor.
Tervező: PTE Műszaki és Informatikai Kar
Beruházás költsége: 435 M Ft

INFOKOMMUNIKÁCIÓS TEREM KIALAKÍTÁSA AZ 
ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARON

A Kar célja a színvonalas távoktatás feltételeinek megte-
remtése. Ez az oktatási forma innovatív, rugalmas és 
okosan kihasználja a digitális technikában rejlő lehetősé-
geket, komoly szerepe lehet például a médiajog terüle-
tén.
Eszközbeszerzés: 13 M Ft

»

»

CSÚCSKATEGÓRIÁS HANGSZEREK ÉS 
ESZKÖZÖK A MŰVÉSZETI KARON 

A fejlesztés során csúcskategóriás hangszerek és 
eszközök beszerzésére kerül sor: fotólabor eszközök, 
szobrász eszközök, oktávgitárok, kottatartók, mestergi-
tár, ütős hangszerek, felújításra kerül egy Blüthner, 
Weinbach és Förster zongora, valamint új orgona épül. A 
Fazioli zongora ünnepélyes átadására 2017. októberben 
került sor. A további hangszerek és eszközök beszerzé-
se folyamatos és ez év végéig hiánytalanul megérkeznek 
a Karra. 
Hangszer- és eszközbeszerzés: 80,64 M Ft

A TÉRSÉGI ADOTTSÁGOKHOZ ILLESZKEDNI!

A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesz-
tési Kar szekszárdi kollégiumának kivitelezése 2018. 
szeptember 10-én lezárult, így a tanévkezdésre, a 
Szüreti Fesztiváltra már rendelkezésre állt. A főépület 
felújítása is elkészült ez év októberére. A gépész és 
borászati eszközbeszerzések a kivitelezésekkel párhu-
zamosan zajlottak, a szállítók a szerződéseiknek megfe-
lelően határidőben teljesítenek.
Szekszárdi főépület és kollégium felújítási 
költsége: 272 M Ft
Rendszertechnológiai és borászati 
eszközbeszerzés: 290 M Ft
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»

FÓKUSZBAN A NEMZETKÖZISÉG!

A Nemzetközi Oktatási Központ a város egyik rangos épületé-
ben kap helyet, ahol a lenyűgöző környezet és szolgáltatások 
tucatja segíti a nemzetközi hallgatók beilleszkedését. A 
Nemzetközi Oktatási Központ kivitelezése végéhez közeledik, 
hamarosan megkezdődik a műszaki átadás-átvétel zajlik. Az 
oktatás, a bútorok és informatikai eszközök megérkezését 
követően a tavaszi félévben veszi kezdetét.
Tervező: PTE Műszaki és Informatikai Kar
Beruházás költsége: 909 M Ft

KOLLÉGIUMI FEJLESZTÉSEK

A kollégiumok állapota, minősége jelentősen befolyásolja a 
hallgatók elégedettségi mutatóit. Rendbetételük nem hiányoz-
hat a hazai és külföldi hallgatói létszám emelése érdekében 
tervezett infrastrukturális fejlesztések sorából, hiszen javulnak 
ezáltal a lakhatási feltételek, a hallgatók igényeit jobban, megfe-
lelőbben szolgáló tanulási, mentori, sportolási, kikapcsolódási 
lehetőségek állnak majd rendelkezésre. 

»

»

DAMJANICH KOLLÉGIUM

Szeptember 17-én került sor a felújított Damjanich kollégi-
um ünnepélyes átadására. A modern hallgatói terek, a 
korszerű informatikai hálózat és az egyéb kiegészítő 
szolgáltatások, valamint a megújult környezet, mind a 
hallgatók beilleszkedését támogatják.
Tervező: PTE Műszaki és Informatikai Kar
Beruházás költsége: 431 M Ft

BALASSA KOLLÉGIUM

Jellemzően túlzsúfolt és leromlott állapotú kollégiumról van 
szó, amelynek rekonstrukciója az EHÖK és az ÁOK HÖK 
igényein és elképzelésein alapszik. Az épületet a tavaszi 
szemeszter elején adhatjuk át a hallgatóknak.
Tervező: PTE Műszaki és Informatikai Kar
Beruházás költsége: 803 M Ft


