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1. Bevezető

Építészeti útkeresés

Jelen dolgozatom témáját a 2016 óta a Pécsi 
Tudományegyetem fejlesztési projektjeiben 
tapasztaltak alapján, az egyetemi campusok 
fejlesztése adja.

Az elmúlt években lehetőségem volt számos 
munkában részt venni, amelyek többsége 
a Pécsi Tudományegyetem fejlesztéséhez 
kapcsolódott. Ezen projektek között 
megtalálhatók olyanok, amelyek esetében 
az előkészítésben vettem részt tevékenyen, 
másoknál a fejlesztés során fellépő igények 
felmérésében és azok optimalizálásában 
kaptam feladatot, míg vannak olyan 
projektelemek, amelyek esetében a kivitelezés 
végéig részem volt a munkában. Másik esetben 
lehetőségem volt olyan munka részben is 
dolgozni, ahol már egy esetleges jövőbeli 
fejlesztési terv kidolgozásában is részt tudtam 
venni a nemrég lezajlott fejlesztési ütem után.
Dolgozatomban szeretnék egy olyan általános 
kiindulásként használható tervezési elv 
készletet létrehozni, amely jó kiindulási alap 
lehet minden egyetemi campus esetében a 
jövőben. 
Az így kapott alapelvekkel megvizsgálom 
a Pécsi Tudományegyetem campusainak 
jelenlegi helyzetét, a közelmúltban megtörtént 
fejlesztéseket és azok hatásait valamit azt a 
lehetséges jövőképet, amellyel még közelebb 
tud kerülni a PTE a világszínvonalú egyetemi 
campusokkal rendelkező intézmények közé.

(ábra 1.) Műszaki és Informatikai Kar campusa, (fotó: Paári Péter)
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Köszönetnyilvánítás

Köszönettel tartozom mindazoknak, akik az 
elmúlt években emberileg vagy szakmailag 
támogattak, segítettek a helyes úton maradni. 
Valamint szeretném megköszönni a Breuer 
Marcell Doktori Iskolának, hogy lehetőséget 
biztosított doktori tanulmányaimhoz.

Szeretném megköszönni témavezetőimnek a 
támogatást. Külön szeretném megemlíteni Dr. 
Gyergyák Jánost, akit 2016 óta mesteremnek 
tekinthetek. Valamint Prof. Dr. Hübner 
Mátyásnak. Tanácsaikkal, észrevételeikkel 
segítették értekezésem elkészültét.

Mindezek mellett köszönöm alkotótársaimnak 
(néha sorstársaimnak) hogy az évek során 
támogatták, segítették vagy kiegészítették 
munkámat. Mindenkitől tanulhattam valamit, 
amiért hálás lehetek.

Végül és nem utolsó sorban szeretném 
megköszönni a segítséget Martonné Gyurász 
Zsuzsannának a felmerülő tanulmányi vagy 
adminisztrációs dolgokkal kapcsolatban.

Zsuzsa néni nélkül nem ment volna!

(ábra 2.) Pécs Madártávlatból, (fotó: Paári Péter)
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2. Az építész DNS
Az épített környezet a DNS-hez hasonlóan 
az összes apró vagy helyenként nagynak 
tekinthető elemével alkot egy életképes 
egészet. Ezen elemek kölcsönösen hatnak 
egymásra. Ha valamely elem hiányzik, vagy 
nem megfelelően kapcsolódik a láncolathoz, 
akkor az adott organizmus megváltozik, 
legrosszabb esetben életképtelenné válik. A 
természeti környezet, mint a „DNS lánc eleme” 
részt vesz a kölcsönhatásban, az épített 
környezet alakításában. 

A tervezési folyamatban az élő környezetet 
építőelemként, kapcsolódási pontként kell 
tekinteni, amely nélkül az általunk tervezett 
építészeti elemek nem lesznek és nem is 
lehetnek élhetőek a városlakó ember számára, 
aki gyakran menekül a városból annak 
ellenére, hogy életéhez szükséges a város és 
az általa nyújtott tér. 

Ezért az új építészeti koncepciók 
megalkotásakor az urbanizált környezetet az 
említett „DNS lánc”-ként is lehet kezelni. (ábra 3.)

GSPublisherVersion 0.18.100.100

(ábra 3.) az épített környezet DNS lánckénz való értelmezése

Komplex mestermunka részei

1 Közgazdaságtudományi Kar fejlesztési terve, 
megvalósíthatósági tanulmány terv

Tervező: Dr. Medvegy Gabriella, Paári Péter 

2 Az Orvostudományi campus 
telepelyfejlesztési terve

Építészeti és településtervezési munkarész: 
Másfél Építész Stúdió Kft.

Sebestyén Péter, Gyergyák János, Koronczi 
Péter, Berta Ádám, Paári Péter, Szüsz Dániel, 
Kinászt Ákos, Homann Ákos, Kovács Attila, 
Lovig Dalma

Kert- és tájépítészet: Hencz Helga

Külső közmű tervezés: Dravecz Gábor, Sturcz 
Mihály, Sas Gyula

Külső út és forgalomtechnika tevezés: Geri 
Péter, Udvardi Péter

 Generál tervező: TSPC Technical Supervision 
and Planning Consulting Hungary Kft.)
3 Műszaki és Informatikai Kar - Építész és 
Gépész műhelyek, É81, G56 

Építész tervezők: Dr. Medvegy Gabriella, Dr. 
Bachmann Bálint, Dr. Veres Gábor, Tárnoki 
István, Greg András, Kokas Balázs, Sike Ildikó, 
Paári Péter

Gyengeáram: Gungl Péter

Statika: Aradi Ferenc

Épületgépészet: Vigh Szabolcs
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Vizsgálni kell a városlakó embert és természetet 
egyaránt, a számos egyéb hatással 
egyetemben amik az épített környezetünket 
érik. Ezért úgy gondolom szükséges egy újfajta 
tervezési módszer megalkotása, mely reagál 
ezen kialakult igényekre és kezeli is azokat. 
(ábra 4.)

Ezt a gondolatmentet követve a kutatásom 
az előző félévekben az urbanizált környezet 
egészét az egyetemi campusokra szűkítette. 
A vizsgált terület szűkítésének irányának oka, 
hogy magam is az egyetemi campusokat 
használó, azokban élő ember vagyok. Az 
egyetemi campusokat tekinthetjük tematikus 
parkoknak, amelyek a környezetükben lévő 
várossal, településekkel kapcsolatban vannak, 
illetve kapcsolatban kellene hogy legyenek. 
(ábra 5.)

A kapcsolat minősége és fajtája függ az 
adott helyzettől. Jelenleg a vizsgált campusok 
elsődlegesen a Pécsi Tudományegyem 
területei. Ugyanakkor több magyarországi és 
külföldi egyetemi campus, kialakulásának, 
fejlesztésének megismerése segített a rendkívül 
izgalmas és sokrétű feladatban eligazodni.

GSPublisherVersion 0.18.100.100

(ábra 4.) az épített környezet DNS lánckénz való értelmezése az 
egyetemekkel együtt

(ábra 5.) Tematikus park, Rockefeller center, New York, 
https://www.nycgo.com/articles/visit-rockefeller-center-nyc/ 
(megtekintve 2021.03.01.)
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 Városépítészeti felvetések

A települések egyik alapelvének tekinthetjük a 
Cedric Price által kidolgozott tojás elméletet.[1] 
Price elsőre talán szokatlannak tűnő, ám 
annál érzékletesebb, történelmi kontextusba 
ágyazott „tojás-analógiája” a következőkben 
ragadható meg („The City as an Egg”, 
idézi Shane 2005).Ezen elmélet szerint az 
ősi városok egy a keménytojáshoz hasonló 
mintát mutatnak, amelynél egy központ köré 
rendeződnek (ez jelenti a tojás sárgáját), ezt 
veszi körül a város lakóterüete (a fehér részek a 
tojásból) amelyet körben a védelmező városfal 
határol (a tojás héja). (ábra 6.)

Ezt követően a 17-19. század folyamán a 
keménytojásból tükörtojás lesz ahol még 
mindig megtudunk határozni egy központot 
(tojás sárgája), amely köré a város települ (tojás 
fehérje), azonban a héja már nem található 
meg, a városok a növekedések hatására 
túlnöttek a városfalakon, széfolytak, ahogy azt 
egy tükötojásnál láthatjuk. A védelmi funkciót 
betöltő városfal miatt a település növekedése 
korlátozott, a központ és a fal közötti terület 
fokozatosan „besűrűsödik” (a korszak városait 
éppen ezért rendkívül rossz közegészségügyi 
állapotok és gyakori járványok jellemzik). 
Az ipari forradalom nyomán kibontakozó 
technológiai fejlődés és motorizáció révén a 
település áttöri a középkori városfalat és a 
közlekedési útvonalak mentén amőbaszerűen 
szétterül. A gyors területi növekedés ellenére 
a „gépkor városának” még mindig pontosan 

[1] https://geoarchitecture.wordpress.com/2015/08/24/the-
urban-hyperobject/cedric-price-city-a-an-egg/ (megtekintve: 2020. 02. 
20.)
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meghatározható a központja (ábra 7.)

Ezen logikán továbbhaladva a modern város 
egy az előzőektől eltérő már nem egy központú 
rendszerként működik. 

Végezetül, a Los Angelesi Iskola urbanistái által 
definiált, fragmentált szerkezetű (posztmodern) 
nagyvárosokkal teljes mértékben analóg 
Cedric Price rántotta-városa; a fejlett 
közlekedési- és telekommunikációs 
hálózatoknak köszönhetően a térben szinte 
korlátlanul növekszik, a fordista/poszt-fordista 
termelésmód-váltás következtében azonban 
a város központja, valamint a korábbi nagy 
monofunkciós területek eltűnnek, a település 
egészét funkcionális heterogenitás és 
„központtalanság” jellemzi. (ábra 8.)

(ábra 8.) Rántotta ábra, Cedric Price tojás elmélete alaján (modern 
városok struktúrája)

(ábra 7.) Lágytojás ábra, Cedric Price tojás elmélete alaján (17-19. 
századi városok struktúrája)

(ábra 6.) Keménytojás ábra, Cedric Price tojás elmélete alaján (ősi 
városok struktúrája)
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3. Mozaik jellegű 
nagyvárosok
Az előbbi elmélethez kapcsolódva Lukovich 
Tamás A posztmodern kor városépítészetének 
kihívásai című könvyvében foglamazza meg, 
hogy a kortárs történelmi nagyváros egyre 
inkább mozaikjellegű, ahol az egyes részeket 
az infrastruktúra-hálózatok fogják egységbe. 
A mozaikok legutolsó darabjai pedig az új 
gazdasági hangsúlyok, illetve társadalmi 
jelenségek következtében egyre inkább 
tematikus parkokra emlékeztetnek, olyan 
témákkal, mint a szórakoztatás, a rekreáció, a 
kultúra, a lakás vagy a fogyasztás.

A „város mint kollázs”[2] talán eddig a 
legkomplexebb és legrugalmasabb 
magyarázata annak az igen sokféle városi 
tapasztalatnak (beleértve a térbeli és 
építészeti formákat is), amelyek lehetővé 
teszik sok egymással ellentmondó elképzelés 
együttélését. A kollázs mint technika, amely 
látszólag össze nem függő elemeket helyez 
egymás mellé, igen értékes technika lehet, 
hiszen rejtett kapcsolatokat tárhat fel az egyes 
elemek között. Napjaink nagyvárosainak 
összetettségében még mindig megvannak a 
lehetőségek, izgalmak, a tapasztalatok és az 
innováció otthona marad.

Tematikus parkok

A kapitalizmus információs módja úgynevezett 
„áramlat-terekben” szerveződik, továbbá 
ezek az áramlat-terek a világ értékes (helyi) 

[2] Lukovich Tamás: A posztmodern kor városépítészetének 
kihívásai, Pallas Stúdió, Második bővített kiadás, 2001, ISBN 963 9207 65 9

csomópontjait kötik össze és absztrahálják 
őket kulturális és társadalmi gyökereiktől. 
A posztmodern korszak építészete ezért 
olyan terekre koncentrál, mint a repülőterek, 
konferencia-központok és irodaházak. A 
városépítészet reakciója pedig a szervezett 
látványosság, befelé forduló mikrovilágokkal, 
ál-közterületekkel, illetve –terekkel, amelyek 
közös jellemzője a hagyományos utca gazdag 
hangulatának szimulációja, a centralitás 
nélküli változatosság, a tervezett áramlatok, 
valamint a minden áron emlékezetességre 
való törekvés a szervezett látványosság és a 
különféle utalások segítségével. (ábra 9.)

(ábra 9.) MOME campus, Budapest, Tervező: 3h Építésziroda (fotó: 
Paári Péter)
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A városok egyre inkább elveszítik régi 
hagyományos értelemben vett szerkezetüket, 
és egyre inkább tematikus parkok 
gyűjteményévé válnak olyan témákkal, mint:

• szórakoztató parkok (ábra 10.)
• üzleti és ipari parkok (ábra 11.)
• védett, zárt privát lakótelepek (ábra 12.)
• nyugdíjas közösségek (ábra 13.)
• bevásárló központok (ábra 14.)
• újrahasznosított, általában vízparti 

vendéglátásra orientált létesítmények (ábra 
15.)

• telepszerű, úgynevezett campus-jellegű 
létesítmények (ábra 16.)

• megaprojektek (ábra 17.)
Telepszerű, úgynevezett campus jellegű 

ábra 10.: https://hotfishing.ru/hu/samye-interesnye-
tematicheskie-parki-attrakciony-v-babushkinskom-parke/ 
(megtekintve: 2021.03.02) Disneyland - Franciaország

ábra 11.: https://budapestkornyeke.hu/uj-uzleti-park-epul-del-
budan-a-campona-mellett/ (megtekintve: 2021.03.02.) Dél-budai 
üzleti park

ábra 12.: https://metrodom.hu/metrodom-panorama/a-haz 
(megtekintve: 2021.03.02) Metrodom Panoráma lakópark

ábra 13.: https://www.hellovidek.hu/otthon/2019/07/19/ilyen-
fenyuzo-idosotthonokban-laknak-a-dusgazdag-magyar-
nyugdijasok (megtekintve: 2021.03.02) Kékduna nyugdíjasház

ábra 14.: https://www.iasautomatika.hu/arkad-bevasarlokozpont 
(megtekintve: 2021.03.02) Árkád 2 bevásárlóközpont

ábra 15.: https://www.sydney.com/destinations/sydney/sydney-
city/darling-harbour (megtekintve: 2021.03.02.) Darling Harbour, 
Sydney

ábra 16.: https://www.facebook.com/TUDelft.EEMCS/
photos/a.805272492829220/3203021823054263 (megtekintve: 
2021.03.02.) TU Delft campusa

ábra 17.: https://www.aimsun.com/aimsun-ride-case-studies/
evaluation-of-an-autonomous-on-demand-pod-service-at-
queen-elizabeth-olympic-park/ (megtekintve: 2021.03.02.) Queen 
Elizabeth Olympic Park, London

(ábra 10.) 

(ábra 12.) (ábra 14.) (ábra 13.) (ábra 15.) 

(ábra 11.) (ábra 16.) 

(ábra 17.) 

(ábra 15.) 



18 19

létesítmények: Itt olyan elsősorban olyan 
létesítményekre kell gondolni, mint a pavilonos 
elrendezésű kórházak, egyetemek, ipari 
nagyüzemek, katonai bázisok, ifjúsági bázisok 
és nyaraló telepek. Ezek kivétel nélkül egy 
(esetleg több) összefüggő nagy telken felépülő 
és egy kéz által üzemeltetett objektumok, 
sajátos belső világgal, amely számos 
szolgáltatást is magában foglal (például sport, 
rekreáció, üzletek, éttermek, könyvtár).[3]

Mint láthatjuk a tematikus parkok sokféle 
formában jelennek meg a világban, amelyek 
között megtaláljuk kicsi és nagy, valamint 
tervezett és spontán verziójukat. Természetesen 
ezen tulajdonságok bármelyik variációját.

Közös tulajdonságuk a sajátos belső hangulatuk, 
sajátos világuk, amely rájuk jellemző. Elsősorban 
befelé fordulóak, sok esetben zárt a világuk 
(több esteben már megtaláljuk a külvilág felé 
nyitást), pszeudo „közterületekkel” (ebben az 
esetben a hamisságot a közterület tulajdoni 
viszonya adja) és különösképen a tervezetten 
létrejött verziók esetében az emlékezetességre 
törekednek. Elsősorban igaz ez a szórakoztató 
parkokra, de egy speciális formában 
megtaláljuk ezt az egyetemi campusok 
esetében is, amelyek esetében ez a tervezési, 
fejlesztési szempont is kell hogy legyen.

[3] Lukovich Tamás: A posztmodern kor városépítészetének 
kihívásai, Pallas Stúdió, Második bővített kiadás, 2001, ISBN 963 9207 65 9

4. Mi a campus
A campus eredeti jelentése egyetemváros, 
vagyis az a terület, ahol az egyetem épületei 
elkülönülnek a város többi részétől. A 
legjellegzetesebb campusok Magyarországon: 
Szegeden, Gödöllőn, Miskolcon 
(Egyetemváros), Pécsett és Debrecenben 
találhatóak. Ebből alakult ki később a 
második jelentés, melyen felsőoktatási 
közösséget (hallgatók, oktatók) értünk. A 
klasszikus magyarországi campusok mellett 
a közelmúltban több helyen hoztak létre 
külföldi mintára egyetemi campus területeket. 
Ilyen campusokat találunk a Moholy-Nagy 
Művészeti Egyetem (MOME) (ábra 18.) és a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) terültén. 
(ábra 19.)

(ábra 18.) Moholy-Nagy Művészeti Egyetem campusa, Tervező:   
3H Építésziroda, Csillag Katalin, Gunther Zsolt, Kállay Gábor 
(projektvezető), Békesi Tamás (projektvezető), (fotó: Paári Péter)

(ábra 19.) Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) (Fotó: Paári Péter)
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Campus-lét

 A campus-lét, más néven lombikélet, elvont 
fogalom annak a kifejezésére, hogy a 
felsőoktatásban, a különböző képzésekben 
részt vevő huszonévesek korosztályai kívül 
rekednek az olyan társadalmi gyakorlatokon, 
mint például a munkavállalás, a politikai 
részvétel és a közélet. Az is megeshet, hogy 
csak töredékesen vesznek részt bennük: 
munkahelyi tapasztalat nélküli választók, 
önálló egzisztencia (legyen az saját ház, lakás 
vagy bármilyen tulajdon) nélkül vesznek részt 
a helyi közéletben, vagy a valóságos életből 
hasznosított tapasztalatok nélkül alapítanak 
családot.

Az egyetemek szerepe átalakul, a tisztán 
oktatási és kutatási létesítmények egyre 
inkább aktív partnerei és inkubátorai a 
regionális fejlesztéseknek. A fizikai és társadami 
helyzetük fontossága egyidejűleg növekszik 
a várostervezési és fejlesztési szerepükkel. Az 
egyetemeket gyakran tekintik innovációs 
mintaként, amik mutatják az utat a saját 
régiójuknak. A tudással a gazdaság egyre 
fontosabb, iránymutató szereplőjévé válnak, 
új dolgokat hoznak létre, innovatív fejlesztések 
lesznek elérhetőek a városaik számára[4]

Az egyetemek városokban szerveződnek, 
és az ősi helyek hírneve szinonimája a városi 
helyükkel: Padova, Salamanca, Oxford, Paris, 
Göttingen, Uppsala, Helsinki, Tartu. (ábra 20.)

A városok és a tanulás helyszínei fizikailag 
[4] Schewenius, Keranen, al Rawaf,Dreams and seeds, The role 
of campuses in sustainable urban development, Erweko, Helsinki, 2017, 
ISBN 978-91-87355-43-1

(ábra 20.) Az egyetemi campusok az adott város szerves részeként 
található meg

(ábra 21.) A britt bentlakásos iskolák mintájára az egyetemi 
campus kivonulva jött létre, távol a várostól

GSPublisherVersion 0.17.100.100

GSPublisherVersion 0.17.100.100

összefonódtak azzal a hellyel, - középkori 
főiskolák és karok esetében is - , ahol egykor 
megnyíltak. A poszt-reneszánsz monumentális 
klasszikus épületei meghatározták a város 
központosságát is. A késő 19. században 
az amerikai egyetemek a városon kívüli 
parkokban a brit bentlakásos iskolák mintájára 
jöttek létre. (ábra 21.)
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Erre a jelenségre egy új kifejezést a latin 
„campust” használták. (ábra 22.)

Az  innováció gyorsan elindult. A campus 
tervezés rugalmasságot nyújtott a 
terjeszkedésnek és új tudományágak 
megjelenésének, hasonlítva a 20. sz.-i 
közlekedés kommunikációs technologiához. 
Megjelentek a modernista “napfény és 
növényzet korszellemek”. (ábra 23.)

Nemsokára a campus szó szinonimája lett az 
egyetemnek, akár a városban vagy a városon 
kívül helyezkedtek el.[5] Magától értetődő volt, 
hogy az újonnan alakult egyetemek 1950 után 
nyitott parkosított területen kapnak helyet a 
város területén.
(ábra 24)

Sok egyetemet ösztönöztek arra, hogy új 
campusra költözzenek. Azon egyetemek 
amelyeknek nem volt lehetőségük a városból 
való kivonulásra gyakran alkalmazták a 
campus-stílusú elveket, a szomszéd utcától 
elfordulva, cserjékből és fákból puffert 
kialakítva szeparálták el az oktatási tereket, a 
környezetüktől, és a beépítetlen területeket 
parkolóként hasznosították, hogy a nap 
végén egyenesen haza vezethessenek a 
külvárosokba.[6] 

[5] Carvalho, L. and W. van Winden., Planned knowledge locations 
in cities: studying emergence and change., 2017, International Journal 
of Knowledge-Based Development, vol. 8(1): 47-67. doi link: https://doi.
org/10.1504/IJKBD.2017.082429
[6] Chapman, M. Perry, American Places, in search of the twenty-
first century campus, 2006, ACE, American Council on Education.
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(ábra 22.) https://www.businessleader.co.uk/oxford-
university-creates-its-200th-spinout-company-phishar/101206/ 
(megtekintve: 2021.03.02.) Oxford University campus

(ábra 23.) A korábbiakban a britt bentlakásos iskolák mintájára 
kialakult campus az idő múlásával a környező város körbenötte

(ábra 24.) A campus eredeti helyét kinőve új helyre költözik, 
optimalizálva funkcióját és méreteit
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(ábra 25.) Cambridge, Pitt épület, https://hu.wikipedia.org/
wiki/Cambridge-i_Egyetem#/media/F%C3%A1jl:Pitt_Building_
Picture_21_07_2010.jpg, (megtekintve 2021.04.20.)

Nagymúltú egyetemek és történelmük

Cambridge-i Egyetem: A Cambridge-i 
Egyetem (University of Cambridge, a 
köznyelvben gyakran Cambridge University 
vagy Cambridge) állami tudományegyetem 
az Egyesült Királyságban, Cambridge 
városában. Angol nyelvterületen (Oxford 
után) a második, világviszonylatban pedig a 
harmadik legrégebbi, folyamatosan működő 
felsőoktatási intézmény.

Az egyetem a Cambridge-ben 1209-ben 
letelepedő tudósok társulatából nőtte ki 
magát, akik – a korabeli feljegyzések szerint 
– Oxfordból menekültek el a helyi lakosokkal 
történt összetűzéseket követően. A két régi 
angol egyetemnek számos közös vonása van, 
együttesen pedig gyakran Oxbridge néven 
hivatkoznak rájuk.[7]

Cambridge kimagaslóan szerepel számos 
egyetemi rangsorban, a Quacquarelli Symonds 
listáján (QS World University Rankings) 2010-ben 
és 2011-ben is a világ legjobb egyetemeként 
szerepelt, míg 2012-ben második lett. Ezen 
kívül 2011-ben a világ hatodik legjobb 
egyeteme lett a Times (Times Higher Education 
World University Rankings), és ötödik legjobb 
(egyben európai első) a Shanghai Jiao Tong 
Egyetem ranglistáján (Academic Ranking of 
World Universities). Mindemellett Cambridge 
folyamatosan rivalizál Oxforddal az Egyesült 
Királyság rangsorainak első helyéért. 2011-ben 
[7] https://www.cam.ac.uk/about-the-university/history/early-
records (megtekintve: 2021.04.20.)

Cambridge – a Harvard és az MIT mögött – 
harmadik helyre került a Times hírnév alapján 
összeállított listáján (Times Higher Education 
World Reputation Rankings). Az egyetem 
kutatói és volt diákjai összesen 98 Nobel-díjat 
nyertek el. (ábra 25)

Oxfordi Egyetem: Az Oxfordi Egyetem (angolul 
University of Oxford vagy csak egyszerűen 
Oxford) Angliában, Oxfordshire központjában, 
Oxfordban működő egyetem. Az angol 
nyelvterületen ez a legrégebbi egyetem, és a 
bolognai egyetem után a második legrégebbi 
egyetem, amely ma is működik. A világ egyik 
vezető felsőoktatási, kutatási helyének tekintik 
világszerte. Az egyetem gyökerei legalább a 
12. század végéig visszavezethetőek, de az 
alapítás pontos időpontja bizonytalan. 1096-
ban már biztosan folyt itt tanítás. Miután II. Henrik 
megtiltotta 1167-ben az angol hallgatóknak, 
hogy külföldre járjanak egyetemre, Oxford 
nagyon gyorsan fejlődött. 1209-ben a város 
és a diákok/oktatók között kitört viszály miatt 
az oktatók egy része északkeletre hajózott, 
és megalapította a Cambridge-i Egyetemet. 
A két, együtt Oxbridge-ként emlegetett 
egyetem rivalizálása több évszázados múltra 
tekint vissza, ugyanakkor nincs még két másik 
egyetem a világon, amelyek ennyire hasonlóan 
működnének, és épülnének fel. Mindkét 
egyetem college rendszerben működik, 
és az oktatási módszerük is gyakorlatilag 
megegyező. Ennek lényege, hogy az 
előadásokon és esetleges szemináriumokon 
kívül a hallgatóknak van egy un. supervisor-
juk, vezető oktatójuk, akivel hetente kettesben 
átbeszélik a diák erre írt esszéit. A rendszer 
lényege, hogy rendkívül személyes, és 
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(ábra 26.) Oxford, Bodleian könyvtár, https://hu.wikipedia.org/
wiki/Oxfordi_Egyetem#/media/F%C3%A1jl:Radcliffe_Camera,_
Oxford_-_Oct_2006.jpg,  (megtekintve: 2021.04.20.)

koncentrált tanulást tesz lehetővé. Érdekesség, 
hogy Oxford és Cambridge diákjai a 
felmérések szerint heti szinten mintegy 50%-
kal több időt szentelnek a tanulmányaiknak, 
mint az egyéb vezető brit egyetemek diákjai. 
Azonos évben a diákok nem jelentkezhetnek 
Oxfordba és Cambridge-be egyaránt, hanem 
választaniuk kell a két egyetem között, és meg 
kell jelölniük egy college-t, amelybe felvételizni 
szeretnének. (ábra 26)

Oxford és Cambridge jellegzetessége, hogy az 
egyetemi intézeteken, kutatóközpontokon felül 
részben autonóm intézmények, ún. college-ok 
alkotják, a diákok, és az oktatók nagyobbik 
része pedig nem csupán az egyetemmel, 
hanem valamely college-dzsal is jogviszonyban 
áll. Ez azonban nem volt mindig így: az első 
college (Peterhouse) alapítására is csak 1284-
ben került sor. Kezdetben az egyetem tagjai 
kolostorokban vagy bérelt, majd vezető 
tudósok által építtetett, de magántulajdonban 
álló szállásokon, hostelekben éltek. Ezen 
épületek legtöbbjét később bekebelezték 
a college-ok, nyomaik azonban ma is 
felfedezhetőek, például a Garret Hostel Lane 
utcanévben.[8]

A 15. század előtt az egyetemi polgároknak 
csak töredéke tartozott college-hoz. A korai 
college-okat egyházi vezetők vagy királyi 
méltóságok alapították, akik adományaikkal 
tudósok egy csoportját, a college-ok tagjait 
támogatták. Céljuk a tanulás segítése, a 
[8] Sager, Peter (2005). Oxford and Cambridge: An Uncommon 
History. p36

katolikus egyház fejlesztése, és természetesen 
saját presztízsük növelése volt. A tagoknak 
cserébe teljesíteniük kellett az alapítók 
kéréseit, és rendszeresen miséket kellett 
tartaniuk meghatározott célokért, beleértve 
az alapítók (és családjuk) lelkéért imádkozást 
is. A 16. század közepére a college-ok jelentős 
befolyásra tettek szert. Ekkorra számuk már 
tíz fölé emelkedett, és vezetőik közül került 
ki az egyetem alkancellárja is. A század eleji 
intézmény meghatározó alakja volt John 
Fisher, aki számos elnöki tisztséget is betöltött, 
de komoly szerepe volt két új college (Christ’s 
és St John’s) megalapításában és az első 
dotált tanári cím (Lady Margaret Professorship 
of Divinity) létrehozásában is.

Az 1520-as évektől kezdve a lutheri tanok 
és a reformáció Cambridge-ben is éreztetni 
kezdte hatását, élénk viták témájává vált 
az egyetemen. A 30-as években az első 
feleségével kötött házasságát érvényteleníteni 
kívánó VIII. Henriknek kapóra jött a vallási 
megosztottság. Főminisztere, Thomas Cromwell, 
valamint a későbbi canterburyi érsek, Thomas 
Cranmer közbenjárásával az egyetemet is 
felhasználta az érvénytelenítés legitimálására, 
és egy új, a katolicizmustól, de Luther Márton 
elképzeléseitől is eltérő irányzat kialakítására, 
melyen a későbbi anglikán egyházak 
alapulnak. 1536-ban Henrik a Kánonjogi Kar 
feloszlatására utasította Cambridge-et (és 
Oxfordot), és a skolasztikus filozófia tanítását is 
megtiltotta. Ennek hatására az egyetemen a 
kánonjog tanulmányozása elhalt, a hangsúly 
pedig átkerült a görög és latin klasszikára, a 
bibliatanulmányokra és a matematikára.
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(ábra 27.) Harvard University (forrás: https://www.thoughtco.com/
harvard-university-photo-tour-788549 megtekintve: 2021.04.26.)

A Peterhouse 1284-es létrejötte óta eltelt 
évszázadok során számos college-ot 
alapítottak, és bár kisebb-nagyobb szünetek 
előfordultak (a Sidney Sussex 1596-os és a 
Downing 1800-as alapítása közt például 204 
év telt el), újak a 20. században is nyíltak. 
Cambridge college-ainak száma ma 31, 
közülük a 70-es évek végén épült Robinson 
nyitotta meg legutóbb kapuit, bár a Homerton 
csak 2010 márciusában kapta meg a teljes 
értékű egyetemi college státuszt (ezelőtt 
hivatalosan az egyetem által jóváhagyott 
közösségként működött).

Harvard egyetem: A Harvard Egyetem (angolul 
Harvard University) amerikai magánegyetem 
a Massachusetts állambeli Cambridge-ben, 
tagja a magas színvonaláról híres Borostyán 
Ligának. (ábra 27)

1636. szeptember 8-án alapították, így ez az 
USA legrégebb óta működő felsőoktatási 
intézménye. Eredetileg csak New College-nek 
hívták, később, 1639. március 13-án nevezték 
el Harvard College-nak John Harvard papról, 
aki az intézmény támogatója volt, és aki a 
Cambridge-i Egyetemen tanult. Kezdetben 
a professzorok többsége is Cambridge-
ből érkezett: a várost, ahol az egyetemet 
alapították, éppen ezért nevezték el 
Cambridge-nek, tisztelegve almamaterük felé. 
A félreértések elkerülése végett a Harvardon 
megjelenő publikációkra (könyvek, folyóiratok, 
stb) a kiadási helynél Cambridge neve mellé 
mindig kiírják, hogy MA, utalva arra, hogy a 
Massachusetts államban lévő Cambridge-ben 
adták ki, nem a brit ősében. Az intézményt 

először 1780-ban nevezték egyetemnek a 
massachusettsi alkotmányban. 1974 óta 19 
Nobel-díjas és 15 Pulitzer-díjas dolgozott az 
egyetemen.

A Harvard 2011-ben a Times Higher Education 
világranglistájának első helyén végzett. A lista 
a Thomson Reuters adatai, illetve az Ipsos 
Media 131 országra kiterjedő felmérése és több 
mint 13 ezer akadémikus megkérdezésével 
összeállított statisztikája alapján készült el. A 
Harvard University régebbi, mint maga az 
Egyesült Államok, hiszen 1636-ban alapították, 
bő másfél századdal azelőtt, hogy bárki is 
hallott volna a függetlenségi nyilatkozatról. 
A Harvard volt az első főiskola a mai USA 
északkeleti csücskében, amely a világ egyik 
agyközpontjává nőtte ki magát.

A diákság szabadidejében is aktív: kiadják 
Amerika egyik legrégebbi egyetemi 
napilapját, a Harvard Crimsont, de van még 
itt havonta megjelenő irodalmi folyóirat, rádió 
és konzervatív kétheti kiadvány is. A Harvard 
színét, a karmazsinvöröst és az iskola nevét 
hordják ruháikon éjjel-nappal, erősítve az 
egyetemmel való azonosulást. És ez pontosan 
az, amit a vezetés is szeretne: aki egyszer 
harvardi diák volt, mindig az lesz, és sikeres 
karriert befutva minél több pénzzel támogatja 
majd szeretett iskoláját.[9]

[9] mohaonline.hu (megtekintve: 2020. 03.22.)
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(ábra 28.) MIT Ray and Maria Stata Center (forrás: https://www.
modlar.com/photos/10591/ray-and-maria-stata-center-birds-
eye-view/ megtekintve: 2021.04.26.)

Massachusetts Institute of Technology (MIT): 
Az 1861-ben alapított, felsőoktatási rangsorok 
élén álló Massachusettsi Műszaki Egyetem 
(angolul Massachusetts Institute of Technology, 
rövidítve: MIT) Boston városának Cambridge 
nevű elővárosában, a Charles folyó partján 
fekszik egy 1,5 négyzetkilométeres campusban. 
Jelenleg 10.000 diáknak és 1.000 fős oktatói 
gárdának ad helyszínt ez a növekvő presztízsű 
intézmény. (ábra 28)

Bár a Massachusettsi Műszaki Egyetem non-
profit szervezetként van bejegyezve, azonban 
az irányítási és tulajdoni jogokat az MIT 
Corporation néven ismert igazgatótanács 
birtokolja. Jól jellemzi az intézményre jellemző 
erős vállalkozói kultúrát, hogy a pénzügyi 
eszközök kezelése egy leányvállalaton 
keresztül, az MIT Investment Management 
Company keresztül valósulnak meg.

Az egyetem jelentősen különbözik az 
intézmény a többi egyetemtől abban, hogy 
a hallgatóinak többsége - mintegy 6.000 
fő - posztgraduális képzésben vesz részt. Az 
Massachusettsi Műszaki Egyetem neve széles 
körben ismert a tudomány és a technika 
területén. De említésre méltó a menedzsment, 
közgazdaságtan, nyelvészet, államigazgatás 
és filozófia képzése is. 2004-ben adták át a 
67 ezer négyzetméteres a Massachusetts 
Institute of Technology Ray and Maria Stata 
Center-t, amely az Egyesült Államok egyik 
legfurcsább egyetemi épülete. A központban 
számítástechnikai laboratóriumok, mesterséges 
intelligenciával foglalkozó kutatók irodái és 
előadótermek vannak.

Eddig összesen 76 jelenlegi és korábbi hallgatója 
és kutatója kapott Nobel-díjat. Az egyetem 
jellegéből következően az MIT híres volt 
diákjainak többsége a természettudományok 
és a technika területén dolgozik. Akad 
azonban néhány kivétel, mint Kofi Annan 
volt ENSZ-főtitkár, Benjamin Netanjahu izraeli 
miniszterelnök, Noam Chomsky nyelvész, vagy 
Ben Bernanke amerikai jegybank-elnök.[10]

[10] http://www.woohooo.hu/luxusmarkak/kultura/oktatas/
massachusettsi-muszaki-egyetem (megtekintve: 2021.04.26.)
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5. XX. század vége XXI. 
század eleje egyetemi 
környezetek, campusok 
tervezési elvei
A millenium környékén radikális tervezési 
változások következtek. Kerstin Hoeger (ETH 
Zürich) (ábra 29.) beszél az új tudáskultúráról a 
városok és az egyetemek kapcsolatában. 
A campus tervezés minden léptékében 
láthatjuk a hatást a szélesebb kört érintő 
kérdésektől egészen az épületek léptékéig. 
A városon kívül található egyetemeknél 
a campusok alacsony sűrűségű, normál 
időbeosztású munkahelyekkel, lakásokkal 
és szolgáltatássokkal lettek kialakítva, hogy 
jobban hasonlítsanak a megszokott városi 
kiterjedéshez. A városon belüli egyetemek, 
amelyek a megszokott módon gondolkodnak 
magukról, védőfalként működnek, az épületek 
arccal a külvilágfelé fordulnak, és a helyi lakosok 
számára elérhetővé téve a szolgáltatásokat. A 
hivatalos utcák és terek – kültéri szobák névvel 
ellátva – helyettesítve lettek a campus név 
nélküli természeti környezetével; utcai kávézók 
és éttermek, vegyes használatú épületek 
aktív nyilvános homlokzatot biztosítanak 
a nyilvánosság számára; az autó parkolók 
csökkentésével a 20. sz.-i egyetem, ami az 
egyik kiemelkedő jellemzője, lépést tett a 
fenntarthatóbb közlekedési formák felé az 
évezred generációin keresztül. Az egyetemek 
újrapozicionálása során új város központok 
jöttek létre és értékesítési pontokat hoztak 
létre az újonnan talált városi várossal: a Szajna 
bal partján, Paris VII (Université Diderot) (ábra 

30.) saját márkája az „elmerülve a városban, 
elmerülve az életben”, amíg az Arizona State 
University, ASU Belvárosi Campusa a hely 
amit látni kell/ahol látni lehet Phoenixben. 
Ezek nem csak az építészeti divat kérdései, 
a szemléletváltás az élet öt mély kihívására 
is válaszol a kortárs akadémiai életben. Első, 
fenntarthatóság: a széndioxid kibocsátás 
csökkentése az egyetemek teljesítmény 
mutatóiba, ösztönzik a kompakt, elérhető és 
energiatakarékos elrendezéseket. Második, 
toborzás és visszatartás: az egyetemek 
versenyben vannak a személyzet és a diákok 
körében, és amióta a generációs preferenciák 
eltolódtak (piackutatási eredmények 
alapján) a városi élet és fogyasztási minták 
irányába, kell is a verseny. A harmadik tényező 
összefoglalható a tudásalapú gazdaság 
szavakkal, és tükrözi a tudatosságot arról, 
hogy az egyetemek hogyan tudják növelni 
a regionális termelékenységet a kutatási 
spin-offal és üzleti támogatással. A negyedik 
tényező a globalizáció. A több tudás a 
globális hálózat, a minél nagyobb kapcsolat 
az innovációs helyszínek között. Az utolsó 
tényező ismeretelméleti. Ma a tudomány 
határai és a kreativitás a tudományágakon 
átnyúlik – pontosan ez az a szerep, amelyet a 
városi környezetek történelmileg hoztak létre. 
Ahogy Janne Corneil és Philip Parsons, Sasaki 
társaság szavai mondják: „Ma az egyetem és 
a város közti határnak porózusnak kell lennie. 
Egy egészséges tudásalapú társadalomban 
az egyetem lesz a város és a város lesz az 
egyetem.”

(ábra 29.) https://twitter.com/eth_en/status/1151063029733351424 
(megtekintve: 2021.03.02) ETH Zürich campus

(ábra 30.) https://www.lpsm.paris/pageperso/comets/ 
(megtekintve: 2021.03.09) Université Diderot, Párizs
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A Balti egyetemek az említett kapcsolat 
újragondlásának élvonalában vannak az 
egyetem és a város között. A jelen gyűjtemény 
megmutatja tanultak egymástól. És a nem 
Balti olvasó számára hasznos tanulságot jelent.
(Michael Hebbert, University College London)
Egyetemek mint stratégiai partnerek a 
városfejlesztés számára

A campus hálózat Helsinkiben nagy 
változásokon ment keresztül, ahogy az Aalto 
University az eddigi két campusa helyett egy 
campusban összpontosította tevékenységét a 
szomszédos Espoo városában, Otaniemi-ban. 
Párhuzamosan ezzel a folyamattal a Helsinki 
Metropolia University of Applied Sciences 
összevonta a majdnem 20 helyen található 
funkcióját 4 nagy campusba, ami az új campus 
a külvárosban Myllypuro szomszédságában. A 
Myllypuro campus a Helsinki pilote projektje a 
Live Baltic Campus projektben. Finnországban 
az elmúlt 10 év trendje, hogy egybeolvasztanak 
oktatási intézménykeet és campusokat 
nagyobb komplexumokká az egyetemi 
helyiségek hatékonyabb kihasználása 
érdekében, maximalizálva a szinergiát a 
különböző tanulmány területek között és pénzt 
takarítsanak meg.[11] (ábra 31.)

A Helsinki Városi Stratégia 2017-2021 egy 
merész elképzelést mutat be: amiben 
Helsinki a legjobban funkcionáló város lesz 
a világon a lakosok és látogatók számára. 
Az egyetemi campus és használóik számára 
szükséges sima közlekedés kapcsolat, magas 

[11] van Winden, W., City & University: A symphony for progress., 
2015, Final report of the EUniverCities project. Den Haag: OBT bv., http://
www.urbaniq.nl/publicationspresentations/city- university-asymphony-
for-progress

(ábra 31.) https://www.metropolia.fi/en/about-us/campuses/
myllypuro-campus (megtekintve: 2021.03.02.) Myllypuro campus, 
Helsinki

színvonalú közszolgáltatás, változatos lakhatási 
lehetőségek és kellemes élettér. A város arra 
törekszik hogy Európa egyik vezető otthona 
legyen az innovatív start-up vállalkozásoknak, 
és egy tudástár a vállalatoknak és egyéneknek 
összpontosítva a pozitív változások 
megteremtésére. A város infrastruktúrát 
és szolgáltatásokat kínál a vállalatok és 
kutatók számára tesztelésre és fejlestésre, pl 
új technológiai, infrastrukturális és szolgáltató 
megoldások.

Helsinki városa felismerte, hogy a magasan 
iskolázott népesség a kulcs tényező a sikerükhöz. 
Ennél fogva a város szorosan együttműködik 
az egyetemmel és a hallgatói hálózattal a 
Helsinki Metropolitan Area-ban.  Példaként az 
együttműködés keretében a rektor és a város 
polgármestere rendszeresen megbeszéléseket 
tartanak, ezen felül együttműködnek a 
fejlesztési projektekben. Az együttműködés 
fókuszában a város és az egyetem között olyan 
fejlesztéseket tartalmaz, amellyel a terület 
jobban funkciónáló, fenntartható várost hoz 
létre, fellendíti az innovációt és a vállalkozó 
kedvet, valamint növeli a nemzetközi vonzerejét 
a területnek. Helsinki városa felismerte, hogy az 
egyetemen végzett kutatás és tanulmányok 
hozzájárulhatnak a városfejlesztés új 
megoldásainak kialakulásához, például az 
okos és ökológikus közlekedési megoldások, 
kivitelezési kérdésekben és várostervezésben. 
Ez a megközelítés előnyöket jelent a város 
fejlesztésnek, ez üzleti életnek és tudományos 
kutatásnak. Ahhoz, hogy nyílt megközelítésű és 
decentralizált innovációt érjenek el a komplex 
városi kihívások megoldásában a résztvevők 
széles köre szükséges. A város szerepe ebben 
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az, hogy aktív résztvevő legyen, csatlakozó 
és hálózatépítő, ösztönözze az összes 
résztvevőt az együttműködésre. Mivel a 
felsőoktatási intézmények gyakran új ötletekkel 
és megoldásokkal állnak elő, ezért sok 
lehetőségük van innovációk létrehozására 
és a vállalkozói szellem támogatására. A 
város és az egyetem közös intézkedésekkel 
növelhetik a vállalkozói kultúrát a diákok és a 
kutatók körében. Campus szinten ez azt jelenti, 
hogy létre tudnak hozni olyan vállalkozói 
központokat, amelyeket a város is támogat, 
ahol a különböző tudományterületekről 
érkezők megoszthatják az ötleteiket, 
inspirálódhatnak, tanácsot és támogatást 
kaphatnak hogy vállalkozók legyenek. A 
campus biztosíthat bemutatótermeket 
az egyetemen alapuló ötleteknek és 
kutatásoknak, ahogy a kereskedelmi 
termékeknek és szolgáltatásoknak is.[12] 

A Metropolia új Myllypuro campusának 
elhelyezése a város keleti részében stratégiai 
döntés. Ezen a területen nem található 
felsőbb oktatási intézmény, és a várakozás 
az, hogy a campus új üzleti lehetőségeket és 
fontos szerepet fog játszani a fejlesztésben 
mint innovációs központ. Azt remélik hogy 
ez új vitalitást és életerőt visz a külvárosi 
szomszédságba és a környezetbe. Az interakció 
a campus és a környező város között, Myllypuro 
lakói és a vállalkozások között nélkülözhetetlen.
(ábra 32) 

A Live Baltic Campus során született egy 
elképzelés arról, hogyan tudják maximalizálni a 
[12] van Winden, W., Creating Knowledge Locations in 
the city: A handbook., 2011, A publication of the REDIS-project. 
Urbact, Paris. http://www.urbaniq.nl/wp-content/uploads/2017/08/
HandbookKnowledgeHotspots.pdf

Metropolia és a város együttműködése során. 
Ez egy hosszútávú nyomonkövetési tanulmány 
arról hogy hogyan fog fejlődni a Myllpuro 
terület készült a város, a Metropolia és az Urban 
Academy álltal; a Helsinki Egyetem, az Aalto 
Egyetem és Helsinki város együttműködési 
platformja által. A tanulmány feltárja azokat 
a tényezőket mint a szolgáltatások és helyi 
válallkozások változása, a demográfia, a 
lakosság tapasztalatai a területről és az épített 
környezet. Ez az információ fontos lehet a 
jövőbeli döntéshozatalban a regionális fejlesztés 
kapcsán. A Myllypuro campus várhatóan új 
értékeket hoz a környező területeknek, az új 
életerő és a potenciális gazdasági fejlesztés 
által. A város az egyetem tesztelésével 
megkönnyítheti az új ötletek és innovációk 
létrejöttét. A campus a tevékenységébe be 
tudja vonzani a lakosokat, a cégeket és az 
érdkelteket és ezáltalá aktív fejlesztő lesz. Így 
lesz a Metropolia új campusa Myllypuro-ban az 
egyik központi szereplő abban, hogy Helsinki 
városa legyen a legfuncionálisabb város a 
világon. (Ida Björkbacka, City of Helsinki) 

Egy új tudomány felé az építészet és a 
gazdaság keresztezésével.

Ahogy egy város fejlődik hajlamos arra, hogy 
megismételje saját mintáit, sikereit és kudarcait 
egyaránt. Riga lakossága csökken, és a várost 
sok tipikus probléma sújtja: nem megfelelő 
és rosszul tervezett mobilitási szolgáltatás, 
nem egyenlő fejlesztési mérték a különböző 
szomszédos területek között és sok üres és 
elhagyatott épület – amíg egyidejüleg jelen 
van a lakáshiány. A szuburbanizáció – a 
jómódú emberek átköltöznek Rigán kívülre (ábra 32.) https://lma.fi/projects/metropolia-myllypuro-campus 

(megtekintve: 2021.03.10.) Myllypuro campus
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– súlyosbítja a helyzetet azzal, hogy elveszíti 
a város az adókat, amíg a forgalmi terhelés 
megnő az ingázók miatt. 

Mivel az egyetemi épületek hagyományosan 
a Riga városközpontjába vannak integrálva, az 
egyetemi campus szintén része a történetnek. 
A Riga Technical University (RTU) campusa 
Kipsalában, egy sziget a Daugava folyó nyugati 
partjánál, ami keresztülfut a városon. Az 1970-es 
években kezdődött az építés, a tervek szerint 
az 1980-as évek elejére elkészült az építése 
az Univertsity of Latvia (LU) új campusának. 
Nemrégiben született egy döntés arra 
vonatkozóan, hogy a campusokban, amelyek 
néhány kilométerre vannak egymástól, de 
távol a jelenlegi városi magtól, Riga oktatási 
és kutatási potenciáljára koncentráljanak. 
A döntés tartalmazza a pozitív és negatív 
következmények replikációjának lehetőségét 
a városra nézve.

Ma a két fő állami egyemnak, az RTU-nak és 
az LU-nak a létesítményei a Daugava nyugati 
partjén koncentrálódnak. A terv szerint 
a University of Latvia új campusát a Riga 
Technical University meglévő campusához 
való hozzáadásával tömörítenék. A két 
egyetem alkotja a magját a feltörekvő Rigai 
Akadémiai Városnak, egy területen, ahol 
másik két egyetem és a Latvia Állami Könyvtár 
is megtalálható. (ábra 33.)

Az campusok építésének folyamata elsősorban 
gazdasági érvekből származik. Alap szinten 
költség megtakarítás új energiahatékony 
épületeket építeni a történelmi átalakítás 
helyett, és szintén hatékonyabb a tudományos 
felszerélesek használata. Még komplexebb 

(ábra 33.) https://search.isepstudyabroad.org/University/Detail/
a427a91e-0ad9-48c5-9614-556c94ac4ed4 (megtekintve: 
2021.03.02.) University of Latvia campus

szinten a létesítmények közötti kisebb távolság 
megkönnyíti a létesítmények jobb kapcsolatát. 
A fizikai összeköttetés támogatja a könnyebb 
mobilitást és szociális kapcsolatokat az új 
interakciók lehetősége révén, az összes 
tudományág és az egyetemen kívüli 
tudományágak között – mint például az 
üzleti, kormányzati és különböző társadalmi 
csoportok.

A közgazdaságtan és az építészet nyelve 
és értékajánalat eltér, még akkor is ha 
nem feltétlenül ütköznek egymással. A 
közgazdaságtan sikerességét a hatékonyság, 
beruházások megtérülése, értékteremtés és a 
nettó jelenérték mutatja. Az építészet „városi 
minőséget” keres, olyan kategóriákkal dolgozik 
mint lépték, városi tipológiák, kapcsolódás, 
sűrűség és forma követő funkció. Ebben a 
kontextusban az új típusú terek tervezése és 
építése új lehetőséget nyit az együttműködésre 
a tudomány és gazdaság rétvevői között, 
néhányuk talán váratlan, az új kultúrákkal és 
munkamódszerekkel együtt.

A 2017-es Reinhold Schmaeling konferenciát 
október 5.-én tartották a Liveble City Forum 
Riga részeként és mintegy 400 szakember vett 
részt. Az évenként megrendezett konfetenciát 
Riga város építészeti hivatala szervezi. Ebben 
az évben a litván partnerekkel a Baltic Campus 
projektből: Riga Planning Region és University 
of Latvia. A konferenciát azzal az új céllal 
rendezték meg, hogy közelebb hozzák a két 
tudományágat az építészet/várostervezést és 
tudásalapú gazdaságot Rigában. 

A legfontosabb érdekelt felek mind 
előadóként, mind résztvevőként képviselték 



40 41

magukat (the Ministry of Economics, the Ministry 
of Education and Science, Riga City Council, 
egyetemek, NGO-k és civil szervezetek), a 
konferencia célja, hogy keretbe foglalja a rigai 
problémákat mint egy törekvő „tudásváros”. 
A kihívások a nemzetközi szinttől a nagyon 
helyi szintig terjednek: alacsony beruházások 
R&D projektekbe (kutatás &fejlesztés) a 
tanári személyzet és hallgatói test nem 
elégséges nemzetközivé válása, elmaradott 
mobilitási megoldások, helyi hallgatói 
lakhatás hiánya és az egyetemi campusok 
közötti fizikai akadályok. A helyi jól tájékozott 
szakemberek és a városi innovációban és az 
újraszervezésben tevékenkedő civilek számára 
szükség van az Akadémiai Város fejlesztésére 
egy tudományos elképzelésre. Ennek célja az 
egyetemek és a város összekapcsolása. Az 
elképzelésnek két dolgot kell összekapcsolni, 
az építészeti és közgazdaságtani nyelvet, 
hogy azonosítsa a közös értékeket, és hozzon 
létre egy olyan tudásbázist, mely tartalmazza, 
hogyan lehetséges az építészeti megoldásokkal 
gazdasági értékeket teremteni. Ez az 
értékreteremtés hosszútávú projekt, melyben 
az időbeosztás feszültsége is megjelenik. A 
rövidtávú tényezők között szerepel a jelenlegi 
tervezési szakasz gazdasági nyomása, a 
finanszírozási ablak, valamint az önkormányzati 
és rektori irodák korlátozott feltételei. A hosszú 
távú tényezők között pedig a megnövekedett 
városi és egyetemi hírnév megfoghatatlan, de 
valósi előnyei szerepelnek, emyek gazdasági 
előnyökkel is járnak egy sokkal hosszabb 
periódusra nézve. Rigában a kulcs szereplőknek 
és érdekelt feleknek meg kell találniuk az 
együttműködés közös érdeklődését és értékét, 

és már a résztvevőknek segíteniük kell a 
tervezés kialakítását és felgyorsítását. Bizonyos 
értelemben a kerekek már mozognak: a 
Daugava nyugati partján található egyetemi 
campusok egyre inkább kézzelfogható 
tényezőkké válnak.

Melyek a lehetséges jövőbeli forgatókönyvek?

A pozitív forgatókönyv egy gazdasági és 
városi revitalizáció: a campusok elősegítik 
a városok „növekedését” maguk körül; 
üzleti blokkok, lakóhelyek, kiskereskedelmi 
és rekreációs létesítmények, amelyek 
campusok szomszédságából származó 
barnamezős területekről származnak. Ebben 
az elképzelésben a modern campusok 
az egyetemeket katapultálják a még 
versenyképesebb tanulmányi és kutatási 
programok felé, szorosabb együttműködéssel 
az egyetemek között, és az üzleti világgal, 
közintézményekkel és társadalommal, hogy 
megoldjanak valós társadalmi problémákat és 
növeljék Riga tudásalapú potenciálját.

A negatív forgatókönyv az „üzlet mint 
általában” vagy rosszabb. Itt az egyetemek 
nem működnek együtt, helyette nagyrészt 
elszigetelve folytatják magukban a munkát 
és csak közepes eredményeket érnek el az 
oktatás és kutatás területén. A campusok 
stagnálnak vagy zsugorodnak, a campusszal 
szomszédos területek fejlesztése korlátozott és 
a városi élet leginkább „igazi” környékeken 
történik. A városközpont diákok vagy fiatalok 
által nem látogatott, hatalmas élettelen 
túlárazott turisztikai látványossággá válik. A 
campusok nem tudnak új lendületet adni az 
egyetem átalakulásának, és csak a megszokott 

dolgokat folytatják új energiahatékonyabb 
környezetben.

A Rigában kialakuló tudásalapú gazdaságban 
– amely az új ismereteken, új üzleti modelleken 
és a tudomány és az innováció gazdaságban 
betöltött szerepének új megértésén alapul – 
nem könnyű megtalálni egy városi negyedben 
vagy nem könnyű meghatározni. Meglepő 
jelenségek jelentek meg nemrégiben a “radar 
alatt”, nemzetközi és önkormányzati politikán 
túl; van egy virágzó technológiai start-up 
színhely, amely befektetők millió euróit vonzza, 
valamint számos magánfinanszírozású (vagy 
akár önszervezett) co-working tér alakult ki 
fiatalok számára. Néhány éve Riga lett az 
orvostanhallgatók fő célpontja. A nemzetközi 
hallgatók létszáma majdnem 25% a teljes 
hallgatói látszámból a Riga Stradins University-n. 
Kétség kívül további fejlesztéseket fogunk látni 
a Rail Baltica, nagysebességű vasútvonal 
kapcsán, ami összeköti Helsinkit Berlinnel. Ha 
a fejlesztés jól alakul, Riga számára roppant 
előnyös lehet.

A város egyedülálló látképe az 1860-as és 
1910-es évek között, a fellendülés éveu alatt 
híres volt. A látképet az 1862-ben  a helyi 
üzleti közösség által alapított Riga Politechnic 
School egykori diákja tervez. Riga kivirágzott 
amikor a tudomány összekapcsolódott az 
üzlettel és amikor a város nyitott a világ felé. 
Azzal, hogy ma új hangsúlyt fektetnek a 
felsőoktatásra és a kutatásra, valamint az 
egyes tudományterületek és az üzleti területek 
együttműködésére, azt várjuk, hogy a város 
legjobb évei még előttünk vannak. (Emils 
Rode, Riga Planning Region) (ábra 34.) 

(ábra 34.) https://www.joecarterdesign.com/work/baltic-creative-
campus-digital-house (Megtekintve: 2021.03.11.) Digital house, 
Tervező: Joe Carter, K2\ ARCHITECTS, 2017
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Tervezési gondolkodás: A campus 
tapasztalatai és fejlesztése

A campus vitathatatlanul a jövő építésének 
elsődleges helyszíne tud lenni, megvitatva az 
egyezményeket és keresve az utat hogy új, jobb 
dolgokat csináljunk. A tervezési gondolkodás 
betekintést nyújthat nem csak a campus 
fejlesztésbe, de a campus menedzsmentbe és 
tevékenységekbe is.

A Design Thinking (tervezési gondolkodás) 
fogalma nagy figyelmet és elismerést ért el 
az elmúlt tíz évben. Azonban a népszerűség 
ellenére a fogalom meghatározása továbbra 
is homályos. Két különböző diskurzus található 
az irodalomban a Design Thinking kapcsán. 
Az egyik a tervezésben gyökerezik és az 
1960-as évekből ered, amíg a másikat a 
menedzsmentben használják és lényegesen 
fiatalabb.

A menedzsment szemszögéből a Tervezési 
Gondolkodást gyakran úgy tekintik, mint 
ami szinte mindenre gyógyír az üzlet 
és a társadalom kihívásai kapcsán. Ez 
felhasználható áttörő ötletek megalkotásához 
és gyakran úgy írják le, mint erőteljes, hatékony 
és elérhető megközelítést a fejlesztésben. 
Ugyanakkor figyelemreméltó kétség merül fel 
vele kapcsolatban, ami újdonság. Néhány 
tervező (designers) úgy látja semmi új nincs 
benne, ez az, ami és ahogy a tervezők 
dolgoznak vagy ahogy Don Norman mondja, 
„A tervezési gondolkodás az ahogy a kreatív 
embereknek kell dolgozni minden tudomány 
területen”. Ennek ellenére a design thinking 
tovább bővül az új területeken, mint például a 

szervezetfejlesztés, város tervezés, szolgáltatás- 
és stratégiai tervezés – például a campus 
dolgainál. A tervezés tehát már nem csak a 
kézzel fogható termékek megteremtéséről szól.

A hagyományos design párbeszéd a tervezők 
munkáját és gondolkodásának módját 
tárgyalja. A párbeszédnek hosszú története 
van, az 1960-as évektől kezdve, amikor a 
tervezés módszertan megújult és fókuszba 
került. Az újabb menedzsment-diskurzus 
valamikor az ezredforduló körül kezdődött, és 
arra összpontosít, hogy javítsa a menedzserek 
szakértelmét és képességeit a jobb üzleti siker, 
versenyelőny érdekében.[13]

A kifejezés fogalommeghatározásának 
hiányosságai ellenére, a tervezési gondolkodás 
mostanra szélesen elfogadott lett, és az elemei 
és ötletei használatban voltak. A tervezési 
gondolkodás gyakran kapcsolódik különböző 
gyakorlatokhoz, gondolkodásmódokhoz, 
adottságokhoz mint például: 

Emberközpontú megközelítés talán a tervezési 
gondolkodás legjelentősebb része. Az 
empatikus megközelítés támogatja az ügyfelek 
és a felhasználók megértését, szükségleteiket, 
és szokásaikat, megfigyelési és néprajzi 
módszerekkel vizsgálva tudjuk mélyebben 
megérteni az igényeiket. A campus esetében 
ez azt jelenti, hogy a tervezés kiindulópontjaként 
a diákokat, a személyzetet vagy más campus 
felhasználót kell figyelembe venni. (ábra 35.) 

[13] Dam, R. and T. Siang., What is Design Thinking and Why Is It So 
Popular? Interaction Design., 2017, https://www.interaction-design.org/
literature/article/what-is-designthinking-and-why-is-it-so-popular
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Együttműködő és multidiszciplináris 
munkafolyamat

Az együttműködő és multidiszciplináris 
munkafolyamat egy másik gyakran kiemelt 
megközelítés, hangsúlyozva a sok érdekelt 
bevonásának fontosságát. A multidiszciplináris 
együttműködés növeli a különböző 
tudományágakból és perspektívákból 
nyert tudást, és így hasznos lehet a campus 
fejlesztésében. (ábra 36.)

Gondolkodás gyakorlattal és a gyors prototípus 
gyártás a ciklikus és ismétlődő módja amelyre 
a tervezők alkalmasak. A prototípusok mind 
a demonstrációhoz mind a gondolkodás 
serkentéséhez alkalmas eszközök, ami a 
korai stádiumban konkrétabbá teszi a 
koncepciót. Ezzel a megközelítéssel minden 
bizonnyal fordulnak elő hibák, de a fejlesztési 
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(ábra 36.) Multidiszciplináris együttműködés a munkafolyamatok 
során.

(ábra 37.) Prototípusgyártással történő fejlesztési folyamatok.

(ábra 38.) Vizualitással segített üzenetközvetítés.
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folyamat természetes részének tekintik és nem 
kudarcnak. A gyors prototípusok a campus 
fejlesztés minden szakaszában használhatók, 
de különösen a fejlesztési folyamat elején 
annak meghatározására, hogy melyik 
folyamat lenne a legelőnyösebb. (ábra 37.)

Vizualizálás szorosan kapcsolódik a 
prototípusok előállításához: a fejlesztés alatt 
álló koncepciónak szavakon, szimbólumokon 
túli jelentése is van. Különösen akkor ha olyan 
immateriális fogalmakkal foglalkozunk, mint 
a szolgáltatások, a vizualizáció lényeges. A 
vizualizáció segít megosztani az ötleteket, 
feltárni a kapcsolatokat és felépíteni a közös 
megértést a szóban forgó fogalmakról – és 
értékes eszközökké teszi a campusfejlesztés 
során. (ábra 38.) 
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Az adott probléma kihívásai (az adott 
problémával való együttműködés). 

A tervezők gyakran kitűnnek abban, hogy 
képesek megoldást találni a tervezési 
problémákra. Ennek része az a képesség, 
hogy képes vagy megvitatni a problémákat: 
egy jó tervező megkérdőjelezi a tervrajzot 
(design brief) és megpróbál a határokon 
túl tekinteni. Tervezni vagy újratervezni a 
probléma megoldását újszerű módon fontos 
a tervezési gondolkodás folyamatában. 
Egy másik tipikus mód a problémákkal való 
együttműködésre a „mi lehet a logika” ami azt 
jelenti, hogy a tervező elképzelhet helyzeteket 
amik előfordulhatnak, generálva új ötleteket 
és kihívásokat.

Holisztikus szemlélet.

A hatékony tervezők holisztikus szemléletmódot 
kívánnak kialakítani az adott problémára és 
érdeklik a felhasználók igényei, amik nem 
csak a gyakorlati igényeket de a társadalmi, 
kulturális és környezeti szempontokat is 
magukba foglalják. Megpróbálják megérteni 
a rendszereket, vizualizálni ezen rendszerek 
szerkezetét és azok okozati összefüggéseit. A 
tervezve gondolkodók arra törekednek, hogy 
leírják vagy vizualizálják a változások hatását az 
egyik összetevőben a többiekre és a rendszer 
egészére. (ábra 39.)
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Fenntarthatóság és fenntartható fejlődés

A kifejezést „fenntarthatóság” (resilience) 
használják a Live Baltic Campus projektben 
– de mit is jelent valójában? Ez különbözik 
a fenntarthatóságtól (sustainability) és 
fenntartható fejlődéstől (sustainable 
development) ahogy azt a Környezetvédelmi 
és Fejlesztési Világbizottság (World Commission 
on Environment and Development) 30 éve 
meghatározta: „a jelen szükségleteit kielégítő 
fejlesztés anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő 
nemzedékek saját igényeinek kielégítését”?

A fenntartható rendszer az ami túlél vagy 
tartósan fennáll. Ökológiai szempontból a 
fenntarthatóság azt jelenti, hogy elkerüljük a 
kihalást és megőrizzük a jó életkörülményeket. 
Társadalmi szempontból igazságos, egészséges 
és inkluzív társadalmak létrehozását jelenti a 
jelenlegi és a következő generációk számára. 
Gazdaságilag ez azt jelenti, hogy elkerüljük a 
jelentős zavarokat és összeomlásokat, valamint 
az instabilitások és a folytonosságok elleni 
védelem fennáll. 

(ábra 40.) Az erős fenntarthatóság azt sugallja, 
hogy a gazdaságot a társadalom teljes 
mértékben támogatja, amely viszont teljesen a 
biofizikai környezetben van.[14]

Amíg a fenntarthatóság (sustainability) a 
végtermék helyett normatív folyamatnak 
tekinthető, fenntarthatóság (resilience) keretet 
biztosít a komplex rendszerek folyamatos 
változásához való alkalmazkodásának 
megértéséhez, anélkül, hogy elveszítené 
[14] Banister D., Sustainable urban development and transport – A 
Eurovision for 2020., 2010, Transport Reviews. 20(1): 113-130.

funkcióit, szolgáltatásait és struktúráit.

Formálisabb értelemben a kanadai közgazdász 
C.S. Holling a fenntarthatóságot (resilience) 
úgy definiálta hogy: „a rendszer kapacitása 
a zavarok elnyelésére és átszervezésére, hogy 
lényegében ugyanaz a funkció, struktúra és 
visszajelzések maradjanak – megegyezzen az 
identitása.” A fenntartható fejlődés fogalmához 
kapcsolódó normatív eszmék előmozdítása 
érdekében a fenntartható (resilient) rendszer 
lehetővé teszi a helyi önszerveződést, valamint 
az alkalmazkodás és a tanulás soha véget 
nem érő képességének növelése. Ez a három 
jellemző hasonlóan fenntartható rendszerben 
mint az emberi immunrendszer, amely képes 
a folyamatos tanulásra és a kórokozókkal 
szembeni történelmi kitettségre, lehetővé téve 
az immunrendszer tanulását és a jövőbeni 
kórokozókra való reagálást.

A sokféleség és a redundancia (kombinációja) 
döntő jelentőségű a fenntartható rendszer 
(resilient system) szempontjából, ez azt jelenti, 
hogy számos, egymástól eltérő és látszólag 
felesleges elem képes ugyan azokat az alap 
feladatokat ellátni, így ha egy elem eltűnik, 
mások ki tudják tölteni a keletkezett űrt.

(ábra 40.) A fenntarthatóság három beágyazott rendszere 
– gazdaság amelyet teljes egészében magában foglal a 
társadalom, amely teljes egészében magában foglal a környezet.

(ábra 41.) A Modern Városok Program keretein belül megvalósult 
program elem, É81 műterem épület (Fotó: Paári Péter)
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Fenntartható épületek és campusok

A fenntartható gondolkodást későn 
javasolták mint megközelítést a fenntartható 
városok tervezésében. Az egyetemeknek 
kulcsszerepet kell játszaniuk, mint a közös 
tanulás és alkalmazkodás motorja a campusok 
környezete és a közösségük között. (ábra 42.) 
Ily módon a fenntarthatóság (resilient) egy 
lencsévé válik az városi fenntarthatósági 
munkához, amely során megérthetjük a városi 
formákat és funkciókat, ezzel javítva a városi 
rendszerek tervezését és konfigurálását. A Live 
Baltic Campus projekt ötlete megalkotott egy 
munkamódszert a részvételi várstervezésre. Ez 
egy fenntartható keretrendszer, amely képes 
a várostervezőket, kormányzati képviselőket, 
campus fejlesztőket és különböző helyi 
érdekelteket összehozni. A tervezési folyamat  
eredménye egy új elképzelés a Campus 
Albano-ra Stockholmban, ahol a fenntartható 
gondolkodást mint esernyő metaforát 
használták, és önszervező volt , valamint 
a polgári érdekeltek és városi tisztviselők is 
részesei voltak. Az eredmény egy hármas helix 
városi formája, ökológiai rendszer, szociális 
intézmények és új kutatási jövőképet nyújt a 
campus kültéri környezete számára. A Campus 
Albano esetében a részvételi tervezési folyamat 
és a tényleges egyetemi környezet egyedülálló 
szerepet játszik a folyamatos tanulás és fejlődés 
valamint a campus formájának alakulása 
szempontjából. Ez elősegíti a fenntartható 
épületek elérhetőségét a szélesebb társadalom 
számára. A fenntarthatóság fogalmának két 
folyamata, krízis és változás ami alapértelmezés 
szerint megtörténik előbb vagy utóbb ha 

szeretjük ha nem. A kérdés az hogy hogyan 
kezeljük, alkalmazkodunk és használjuk őket. 
Egy példa erre a Delft University of Technology, 
ahol az egyik egyetemi épületet elpusztító tűz 
a városi tervezés megújulását eredményezte. A 
részvételi tervezés keretében, diákok és intézeti 
tagok, közösen, innovatív megoldásokkal 
tervezték és hozták létra az új épületet – egy 
közös alkotási folyamat amely nem jött volna 
létre a krízis nélkül. (ábra 43.)

Összefoglalva, az új rugalmassági/fenntartható 
(resilience) paradigma, amely a fenntartható 
fejlődés folyamatai köré alakul, igényli a 
befogadó tervezési folyamatot, hasznosítja 
az előnyeit az elkerülhetetlen válságoknak 
és változásoknak, és alkalmazkodó 
képességet biztosít a sokszínűség és a 
redundancia által. Ezen a módon növelhetjük 
a gazdásunk, társadalmunk és bioszféránk 
alkalmazkodó képességét és valóban 
megfelel a jelen szükségleteinek anélkül, 
hogy kompromisszumokat kössön a jövővel 
kapcsolatban. (Johan Colding, The Beijer 
Institute of Ecological Economics, The Royal 
Swedish Academy of Science, and Stockholm 
Resilience Centre - Stephan Barthel, University 
of Gävle, and Stockholm Resilience Centre)

(ábra 42.) A társadalmi-ökológiai rendszert mindig a változás 
befolyásolja, és a fenntarthatóság (resilience) függvényében 
foglalkozik, azaz annak képességével, hogy alkalmazkodni tudjon 
a változáshoz és produktív módon alakítsa azt..

(ábra 43.) Változás vagy krízis által kiváltott  közös alkotási 
folyamat.
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Tornaklans campus, egyetemi együttműködés

Az egyetemek a Közép-Balti régióban egyre 
aktívabb szerepet játszanak társadalomban 
és a gazdaságban az oktatás, kutatás és 
vállalkozói szellem áthidalásában. És szintén 
kulcs szereplők a városi innovációban is. Az 
építés alatt álló University of Latvia Rigában 
lévő campusán tanulmányozzák, hogy 
hogyan lehet külső partnereket bevonni 
a köz és magán szektorból, valamint a 
nagyközönséget a campusba hogy fellendítse 
a fejlesztési kapacitást az egyetemen. A Live 
Baltic program keretein belül a University of 
Latvia tanulmányozza ezeket a kérdéseket 
a külső együttműködésről. A University of 
Latvia az egyik legnagyobb egyetem az 
országban és a Balti államokban, Rigában 
található, Lettország fővárosában. Riga vezető 
szerepet játszik Lettország gazdaságában, 
több mint a GDP felével járul hozzá és a 
lett vállalkozások felének otthona. Ebben 
a helyzetben a University of Latvia nagy 
potenciállal rendelkezik a fejlesztési partnerség 
és együttműködés kapcsán a vállalkozások, 
NGO-k, privát szektor és más érdekeltek felé.

2010 óta az egyetemet fejlesztik és új 
campust építenek Tornakalns-ban Riga 
szomszédságában, amit 2021-ben fejeznek 
be. Az új campus összehozza a legtöbb 
létesítményt és intézetet, amelyek jelenleg 
szétszóródnak a városban. A campus 
Tornakalns-ban várhatóan modern oktatási 
és kutatási létesítményeket fog nyújtani, és az 
egyetemen belüli együttműködést kiterjeszti 
és növeli a partnerekkel köz és a privát 

szektorban és a társadalomban általánosan. 
Ráadásul az új campus a Daugava folyó bal 
partján található, amit a város „Tudományos 
és innovációs közponjának” nevez a Rigai 
stratégiai és innovációs fejlesztésében. A bal 
parton három másik egyetem, a Nemzeti 
Könyvtár, valamint az üzleti negyed és több 
pénzügyi intézmény központja helyezkedik el, 
ezáltal Riga Tudás mérföldét alkotja. Ez a földrajzi 
közelség várhatóan tovább fogja fejleszteni 
az intézmények közötti együttműködést, és 
erősíteni fogja az innovációs kapacitást mind 
helyi, mind nemzeti szinten.

A Live Baltic Campus projekt keretében 
végzett tanulmány az adminisztrációtól 
származó adatok gyűjtésével kezdődött a 
külső partnerekkel folytatott együttműködésről, 
annak érdekében, hogy azonosítsák az 
együttműködés és a fejlődésük trendjeit. Ezután 
workshopokat szerveztek a Lettországi Egyetem 
tudósai, professzorai, és vezetőképviselők, 
valamint a meglévő és potenciális partnerek 
számára. A cél a jó gyakorlatok, problémák 
és akadályok feltérképezése volt, amelyeket 
a résztvevők a jelenlegi együttműködésben 
tapasztaltak; valamint, az ötletek és 
javaslatok megosztása az együttműködés 
javításának és erősítésének módjáról. A régió 
más egyetemein a helyes gyakorlatokról 
szóló információk összegyűjtésére irányuló 
párhuzamos gyakorlatban meghallgatták 
a Live Baltic Campus projektpartnereket a 
külső partnerekkel folytatott együttműködés 
tapasztalatairól és betekintéseiről.  Az első 
workshop ötletei érvényesítették és korrigálták 
a University of Latvia képviselői számára 
egy második fordulóját a Design Thinking 

workshop létét. A Design Thinking olyan 
problémamegoldó megközelítés, amely a 
felhasználóközpontú szemléletet és a racionális 
és analitikus kutatást ötvözi az innovatív 
megoldások létrehozása érdekében. Az 
együttműködési kutatás utolsó szakasza a külső 
partnerekkel való együttműködés javítására 
irányuló további lépések ütemtervének 
megalkotása volt, és az új kampuszon való 
jelenlétük megállapítása.

Fontos megállapítás volt, hogy bár a 
campus még korai stádiumban van, már az 
együttműködések ösztönzésével bizonyítja a 
szinergiát. Az új campusba költözött karok és 
intézmények képviselői azt állítják, hogy az 
új, megkönnyített napi kapcsolatok a más 
karok munkatársaival való együttműködés 
eredményeként alakultak ki a projektek terén. 
Az új campus, a modern és nyitott terével, 
számos külső partner számára is mágnes, akik 
konferenciákat és egyéb ipari eseményeket 
tart.

Általában az akadályok, különböző értékek 
és gondolkodásmódok, hosszú bürokratikus 
eljárások, nem elégséges személyzeti 
finanszírozás, és az együttműködés 
adminisztratív oldalát képező, profi 
projektmenedzserek hiánya a karok 
képviselőivel folytatott megbeszélésekben 
említett együttműködés akadályai. Vállalati 
képviselők, NGO-k és önkormányzatok úgy 
érzik, hogy nincs egyértelmű külső motiváció 
az egyetemmel való együttműködésre. Az 
egyetemen belül is sok lehetőség van a 
fejlesztésre; gyakran a University of Latvia 
munkatársait nem tájékoztatják a más 

karok, intézmények és osztályok által nyújtott 
szolgáltatásokról és szakértelemről. A campus 
második építési szakasza várhatóan 2018 
végéig befejeződik, a harmadik pedig 2021-re, 
fontos, hogy megragadjuk a sikert és vegyük 
figyelembe a hátrányokat. Ezt a tapasztalatot 
arra használják, hogy létrehozzanak egy 
nyitott egyetemet, amely üdvözli az ötleteket, 
a tevékenységeket és az embereket. A Live 
Baltic Campus projekt elengedhetetlen volt 
a University of Latvia számára ahhoz, hogy 
jobban megértse a szinergiát a campus, a 
város és az emberek  (Diana Orlovska, University 
of Latvia, Anita Kazina, University of Latvia)[15]

[15] Schewenius, Keranen, al Rawaf,Dreams and seeds, The role of 
campuses in sustainable urban development, Erweko, Helsinki, 2017, ISBN 
978-91-87355-43-1
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Egyetem-üzleti világ együttműködés

Az egyetemi együttműködés külső partnerekkel 
való előnyeit az elmúlt évtizedekben széles 
körben elismerték. Az egyetemek a négyszeres 
spirálmodell jelentős részét képezik, ami azt 
mutatja be, hogy az egyetemek, a kormány, 
az ipar és a civil társadalom miként hatnak 
az új tudás, technológia, termékek és 
szolgáltatások létrehozó vagy felfedező négy 
fő szereplőjére. A University of Latvia, amely a 
STEM és a társadalomtudományok és a humán 
tudományok szakterületén specializálódott, 
és az ország leggazdaságosabb régiójában 
fekszik, különösen jó előfeltételei vannak 
az interdiszciplináris és ágazatközi 
együttműködésnek. Lettországon belül 
már léteznek különböző sikertörténetek az 
együttműködésről; voltak olyan idők is, amikor 
az együttműködés sikertelen, vagy egyáltalán 
nem kezdődött el. A külső partnerekkel folytatott 
együttműködésről szóló tanulmány keretében 
azonosították az együttműködés akadályait, és 
az egyetem számára kidolgozták a különböző 
együttműködési formák megkönnyítésére 
vonatkozó ütemtervet. (ábra 44.)

GSPublisherVersion 0.16.100.100

Akadémia és egytemek

Ipari és üzleti szektor

Közszféra és magán szektor

Civil társadalom

(ábra 44.) A négyszeres spirálmodell összekapcsolja az 
egyetemeket, az iparágat, a közszférát és a civil társadalmat, 
hogy felgyorsítsa a kutatási és innovációs eredmények regionális 
növekedésre való átadását.

(ábra 45.) A Modern Városok Program keretein belül megvalósult 
program elem, G56 műhelyépület (Fotó: Paári Péter)
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A haladó elvek alapján tervezett és meg 
is épített campusok közé tartozik több 
Magyarországon kialakított illetve kialakítás 
alatt álló egyetemi terület is.

Egyik első ilyen campus a 2012. január 1-től 
a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a 
Rendőrtiszti Főiskola és a Budapesti Corvinus 
Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar 
összevonásával létrejött Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem, amely a felsőfokú közszolgálati 
szakemberképzés bázisintézményeként 
szolgál. Az Egyetem székhelyeként az Orczy 
kert területét jelölte meg a kormányhatározat, 
amelynek fejlesztésére nyílt tervpályázatot 
írtak ki. A pályázat alapvető célja az NKE 
befogadó környezetéül szolgáló Orczy kert és 
környékének revitalizációja volt, amely során 
a védelem alatt álló épületek, köztéri elemek, 
természeti környezet értékeinek megőrzésével 
kívánták ezt megtenni. A pályázati kiírás 
által körbehatárolt terület két egymástól jól 
elkülöníthető és viselkedésében, funkciójában 
is különböző területegységre bontható. 
A Ludovika tér, a benne foglalt történeti 
kertrekonstrukcióval és a mögötte húzódó 
impozáns épültek által létrehozott térfalakkal 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem reprezentatív 
felvezetéseként szolgál.

Az Orczy kert multifunkcionális kialakítása 
leválasztható módon, egyszerre kell, 
hogy magába foglalja az egyetem által 
megkívánt szabadtéri és épített környezeti 
funkciókat, valamint a közösséget formáló 
nyitott park szerepkörét, funkcióit. (ábra 46.) 
Az NKE fejlesztése során megvalósuló új 
épületegyüttesek, közpark revitalizáció és az 

egyetem által idevonzott mintegy 5.000 fő 
szociális kihatása segítségével az Orczy kert 
környékének megújítása, arculati fejlődése, 
közbiztonságának megerősítése, helyreállítása 
alapvető feladata volt. A fejlesztés előtt „szinte 
zártkertként” működő Orczy kert (egy-egy 
ponton feltárt, zárt térfalakkal és funkciókkal 
körülvett) a fejlesztések során akkor tud 
valós, a köz által is használt parkká fejlődni 
és környezetére pozitív hatást gyakorolni, ha 
térfalai a tervezett funkciók függvényében 
több ponton is felnyílnak, átjárhatóvá válnak.[16]

A lezajlott pályázat után 2013-ban befejezett 
tervezési folyamat után 2018-ben befejeződött 
a campus rekonstrukciója a benne 
elhelyezkedő épületekkel együtt. Az új oktatási 
épület, illetve a campus-hoz csatlakozó 
sportközpont átadásával lezárult a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem épületeinek több évig 
tartó felújítása, illetve megépítése. A kiemelt 
állami beruházás keretében megvalósuló 
projekt a Pollack Mihály tervezte egykori 
Ludoviceum épületének korszerűsítésére, új 
oktatási épületek és kollégium létrehozására, 
sportközpont kialakítására, illetve a történelmi 
Orczy park rendezésére terjedt ki.[17] A új 
oktatási épület esetében egy 21000 m2-es 
épület került kialakításra a régi akadémia és a 
tó közé eső területen, a park Üllői úti oldalán. 
[16] Nemzeti Közszolgálati Egyetem környezetalakításra kiírt 
ötletpályázat megvételt nyert C.S.Ő Építésziroda Kft. pályázati anyaga 
alkotók: Kondor Tamás DLA, Simon Zsolt, Fogas Renáta, Gyergyák János 
DLA, Gyergyák Ákos, Paári Péter (2012)
[17] https://epiteszforum.hu/hogyan-epul-fel-egy-egyetem 
(megtekintve: 2020. október 20.)

(ábra 46.) Campus látványterv, Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
környezetalakításra kiírt ötletpályázat megvételt nyert C.S.Ő 
Építésziroda Kft. pályázati anyaga alkotók: Kondor Tamás DLA, 
Simon Zsolt, Fogas Renáta, Gyergyák János DLA, Gyergyák Ákos, 
Paári Péter (2012)



58 59

Mivel a felsőoktatás nyilvánvalóan nem 
pusztán a tanulásban merül ki - hiszen 
közösségi életet is szervez -, az alaprajzi 
program egyik legfontosabb szempontja a 
racionalitásra való törekvés mellett az volt, 
hogy az oktatási egységeken túl az óraközi 
időtöltésnek is nagyvonalú tereket nyújtson. 
Két raszter egymásra vetítéséből alakult ki az 
„S”-alakú funkcionális tömb, (ábra 48.) mely két, 
háromszög alakú közösségi teret hoz létre. 
A két háromszög alakú tér kétféle közösségi 
funkciót betöltő “tornác”: az egyik az Üllői út 
felől az épület reprezentatív bejárataként az 
érkezés tere, azonban lépcsőzetes ülőhelyeivel 
egyben találkozási pont is. A másik, Orczy 
kertre néző emeleti terasz kifejezetten az 
oktatási épülethez tartozó pihenőtér, és bár 
pozíciója miatt elkülönül a kerttől, lombkorona 
szinti magasságának köszönhetően mégis 
része a park zöldterületének. A teraszon 
kialakított lépcsős rendszer rendezvények 
lelátójaként is szolgálhat – ahogy a hivatalos 
megnyitó során is történt. A tágas földszinti 
traktuson az aula vezet keresztül: bal kéz felől 
tantermek egy blokkja, jobbról pedig újabb 
rendezvényre vagy közösségi időtöltésre 
alkalmas tér található, lépcsőzetes üléssorral 
- az ezt határoló üvegezett oldalfal a parkra 
néz, ismét kapcsolatot teremtve a kerttel. 
A kisebbik előadó és a földszinti tantermek 
közé szintén az előbb említett “belső kertek” 
egyike ékelődik be, míg a nagyobbik előadó 
az étterem-büféhez kapcsolódik, az étkező 
pedig a park másik oldala felé nyílik meg. A 
koncepció visszatérő motívuma a lépcsős 
kialakítású közösségi tér, amely az előbb 
említett példán kívül megfigyelhető az 

(ábra 47.) Orczy park belső területe (Fotó: Paári Péter)

(ábra 48.) Nemzeti Közszolgálati Egyetem új oktatási épülete az 
Orczy parkban (Fotó: Paári Péter)

Funkcióját tekintve az Államtudományi és 
Közigazgatási, valamint a Rendészettudományi 
Kar dékáni hivatalainak és tanszéki irodáinak 
ad otthont, továbbá több tucat oktatóterem 
és két nagyelőadó is várja itt a hallgatókat. 
Utóbbiak egyúttal 300, illetve 500 fő 
befogadására alkalmas, nagyobb egyetemi 
rendezvények és konferenciák helyszíneként is 
szolgálnak majd a jövőben. Az épületben saját 
konyhával felszerelt étterem, illetve pince és 
mélygarázs is található. (ábra 47.)



60 61

érkezések terén, az emeleti teraszon, vagy a 
központi közlekedőtérben is. A koncepció része 
volt, hogy ezek a terek nem csak a közlekedés 
funkcióját elégítsék ki hanem egy olyan tér is 
ki tud alakulni itt amelyben az emberek meg 
tudnak állni, közösségi életet is tudnak élni – ez 
a használat során bizonyítást is nyert.

A Sportközpont felépítését tekintve 
meglehetősen tiszta térrendszerű. Két alapvető 
funkciót lát el: sportcsarnok és uszoda egyszerre. 
Fontos szempont volt, hogy az épület minél 
szélesebb körű használatára nyíljon lehetőség, 
ezért minden teremsportághoz biztosították a 
szükséges feltételeket. Az uszodában egy 25 
méteres medence és egy tanmedence kapott 
helyet. A két meghatározó térrészt, a száraz és 
a vizes funkciót, egyetlen épületbe foglalták 
úgy, hogy ez a nagyméretű épület egy nagy 
hasábként jelenik meg az Orczy-kert keleti 
szélén. A Sportközpont helyén a XIX. században 
egy üvegház állt, ez a tény pedig inspirálta 
a tervezőket az üveghasáb koncepciójára. 
Az épület zöldhomlokzatos kialakítása, a 
gyámolító acélszerkezeten felkúszó növényzet 
évszakonkénti változása erős, közvetlen 
természeti kapcsolatot teremt az Orczy-kerttel. 
[18] (ábra 49.) 

[18] http://www.kozti.hu/index.php/2018/10/21/nke/ 
(megtekintve: 2020. október 21.)

(ábra 49.) Ludovika Aréna, Orczy park, Tervező: Középülettervező 
Kft. Építész: Skardelli György, (Fotó: Paári Péter)
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Az előző részekből is látszik, hogy campus 
fejlesztése során mindvégig a koncepciókat 
jelentősen befolyásoló tényező volt az épületek 
és a campus külső tereinek intenzív kapcsolata, 
amely során a területet használók szerves 
részévé válnak a belső és külső tereknek, 
attól függetlenül, hogy hol tartózkodnak. 
Ez a campus az egyik olyan példája a 
magyarországi egyetemi területeknek ahol 
maga a campus egy a várossal együtt élő 
köztérként működik.

Ennek egy a léptékében jelentősen kisebb, 
amely a benne megtalálható tartalomra 
nem igaz, példája a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem (MOME) campusa, amely 2019-ben 
érte el jelenlegi formáját és lett Fülöp József, 
DLA, rektor szavaival élve: „Nyitott, a fizikai és 
szellemi környezetével párbeszédet folytató 
campusszá vált Zugliget egyetemi közege.”[19] A 
fejlesztés utáni campus leginkább nyitottságról 
szól a tervezők szerint.[20] Amíg az emberek 
általában igyekeznek kerítésekkel körbevenni 
magukat, addig ennek a campusnak az 
esetében a kerítések elbontásával alakítottak 
ki köztereket, amellyel arra ösztönzik az ott 
lakókat, arra járókat hogy használják ők is 
a parkot amelyben az épületek találhatók. 
A MOME eddigi történetének legnagyobb 
fejlesztésének végén a 2019/2020-as tanév már 
az új és régi-új épületekben megindulhatott. 
Egy klasszikusnak mondható kép fogadja 
az arra járókat abban az értelemben, hogy 
az eddigiekben megszokott hallgatói élet az 
újonnan birtokba vett átalakított terekben is 
nyüzsgő formájában találjuk. A fejlesztés során 
sikerült megőrizni azt, hogy a használók otthon 
érezzék magukat a campuson. (ábra 50.)

[19] https://mome.hu/hu/campus (megtekintve 2020. november 
10.)
[20] 3H építésziroda

(ábra 50.) Moholy-Nagy Művészeti Egyetem campusa, Tervező:   
3H Építésziroda, Csillag Katalin, Gunther Zsolt, Kállay Gábor 
(projektvezető), Békesi Tamás (projektvezető), (Fotó: Paári Péter)
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6. Campus fejlesztési 
projektek, amelyeknél az 
tervezési elvek alkalmazva 
lettek
Pécsi Tudományegyetem 
Közgazdaságtudományi Kar, előzetes 
megvalósíthatósági tanulmány (KTK)

Az egyetem fejlesztés lehetséges 
koncepciójának kidolgozása során a jelenleg 
meglévő egyetemi létesítmények és az őket 
közrefogó publikus terek kapcsolatát vizsgálva 
jutunk el célunkhoz: A Közgazdaságtudományi 
Kar új épületének megfogalmazása és a Keleti 
Campus fogalmának bevezetése az egyetemi 
köztudatba. 

Az elvégzett elemzések sorra veszik a jelenlegi 
állapot összetevőit Pécs város ezen területén 
az Európai Kulturális Főváros program 
lezárása után, miután a város és az egyetem 
élete visszatért a normál működéséhez. 
Természetesen az EKF során elkészült elemek 
integrálásával éli tovább életét. A fejlesztés 
fő eleme a KTK számára tervezett új épület a 
University Business Center. (ábra 51.)

A fejlesztési terv során a többi elem elsősorban a 
Keleti campus azonosítására szolgál, a meglévő 
campus elemek esetében világít rá arra, 
hogy milyen módon lehetne az egész terület 
egy egységes arculattal rendelkező campus. 
Mindezt úgy, hogy az eközben kialakuló 
épület arculatának kialakítása összahangban 
van a KTK önképével, a megvalósítani kívánt 
kommunikációs stratégiával. 

A kortárs, nemzetközi irányba tartó portfólió 
fejlesztést és portfólió erősítést mindenképp 
egy kortárs eszközhasználattal lehet 
megvalósítani. Az ezt támogató elvárások 
között vannak a multifunkcionalitás, flexibilitás, 
amelyek jobb működtetési paramétereket 
eredményeznek, értelmezhető vizuális arculat 
elérése, ezzel elérve a magabiztos működési 
képet, a bevételek bevonzását és a megítélés 
erősítését. Ezen kívül elengedhetetlen a 
közösségi terek jó eszközhasználata, amely 
az ergonomikus mobiliák, informatika és 
vizuális komfort megteremtésével hozható 
létre. A terek sokmódú kihasználását a belső 
válaszfalak bontható kialakítás, a mobilfalas 
rendszere és egyes helyeken a transzparens 
elemek elhelyezése hozza létre.

(ábra 51.): Közgazdaságtudományi Kar fejlesztési terve, 
megvalósíthatósági tanulmány (Tervező: Dr. Medvegy Gabriella, 
Paári Péter, Látványterv: Paári Péter)
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Pécsi Tudományegyetem Általános 
Orvostudomány Kar (ÁOK)

A Modern Városok Program kertében a 
Pécsi Tudományegyetem számára biztosított 
pénzügyi források lehetővé tették a meglévő 
elméleti tömb részleges rekonstrukciójának 
lehetőségét, illetve a megnövekedett igények 
révén egy új Elméleti tömb megépítését. Az 
átfogó tervezés, a ”campus” megközelítés 
és a jövőbeni nyitott tömb használatnak 
köszönhetően az Általános Orvostudományi 
Kar számára egy olyan telephely fejlesztési terv 
elkészítése vált indokolttá, mely a meglévő és 
a tervezett épületek mellett tisztázza a tömb 
egészének a működését.

Vizsgálja továbbá a beépítés jelenlegi 
rendszerének a fejlesztési lehetőségeit, 
meghatározza a későbbi fejlesztések vízióját, 
valamint azok fizikai feltételeit a szakági tervek 
szintetizálásával. 

A telephely fejlesztési terv készítésével 
párhuzamosan felvetődött a Pécsi 
Tudományegyetem a városban szétszórt 
telephelyeinek és város szerkezeti 
kapcsolatainak a vizsgálata, valamint az 
összes egyetemi terület a környezetéhez 
történő hangolása, “valódi campusá” 
válása. Ezen folyamat elősegítéséhez lett 

megfogalmazva egy három ütemből álló 
fejlesztési terv, amelynek első üteme már 
tartalmazza a Modern Városok Program 
keretein belül megtörténő fejlesztéseket. Az 
ezt követő két fejlesztési ütem már a jövőbe 
mutató a várossal és annak közösségével 
jobban együttműködő campusként értelmezi 
a területet és környezetét. 

Végeredményként egy nyitott campust 
vizionál, amelynél az ÁOK tömbjének 
területe elérte „maximális” beépítettségét. 
A tömb belső része kiegészül a szükséges 
oktatási, közösségi és rekreációs funkciókkal 
és a jelenlegi legnagyobb problémát 
orvosolni kívánt parkolási lehetőségekkel. 
A parkolási gondokat a három ütem során 
folyamatosan oldja meg a terv. A tömb 
nyitottságának létrehozására a terület körül a 
lehető legnagyobb részen elbontásra kerül a 
kiinduláskor meglévő kerítés, mely megteremti 
a lehetőséget a terület kiterjesztésére. Ezáltal 
a későbbi már a fejlesztési terven is túlmutató 
időszakban lehetséges lesz egy a meglévő 
campusokkal szoros kapcsolatban lévő 
„science park” megfogalmazása. (ábra 52.)

(ábra 52.) : Az Orvostudományi campus telephelyfejlesztési terve 
(látványtervet készítette: Másfél Építész Stúdió Kft., Generál tervező: 
TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.)
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Pécsi Tudományegyetem Műszaki és 
Informatikai Kar (MIK)

A Modern Városok Program során az egyetemi 
területek újragondolása során a MIK eredeti 
oktatási helyeinek egy részét, az optimalizálás 
és racionalizálás során, fel kellett hagynia. 
Ezáltal az évtizedek óta fennálló állapotot, - 
amelyben a kar két telephelyen osztotta szét 
funkcióit - megszüntetve egységesítheti a 
Boszorkány utcai telephelyen. 

Ebben a helyzetben szükségessé vált a költöző, 
illetve az oktatási portfólió erősödésével új 
igényként megjelenő funkciók kiszolgálása a 
campus területén belül. A funkciók egy részét 
a campuson megtalálható „C” épületben 
kerültek elhelyezésre. Azonban egyes funkciók 
esetében nem volt lehetőség a meglévő 
épületállomány felhasználására. Ennek 
megoldására a campus két használaton 
kívüli, elhanyagolt területe lett azonosítva az 
analízisek során.

A koncepcióalkotás végeredményeként 
elhelyezésre került két könnyűszerkezetes 
épület, amelyek a campus belseje felé 
fordulnak és a befelé fordult homlokzatukon 
keresztül közvetlen kapcsolattal rendelkeznek a 
zöld parkos belső területtel. A két kelet-nyugati 
tengelyű hasáb hasonló – műhely, műterem – 
funkciójú és fő szerkezetükben csak a hosszuk 
az eltérő. Ez ihlette az épületek névadását, 
mely kerekített értékkel az épületek hosszára 
utalnak (É81, G56). (ábra 53.)

Ezen campus esetében is fontos probléma 
a parkolás. Erre a problémára végleges 
megoldás még nem született, a Modern 
Városok Program keretein belül nem tudott 
megvalósulni. 

A fejlesztési koncepció során vizionálásra került 
a campus belső rendszerének átalakítása, 
a gépjármű forgalom kizárásával a campus 
közepéből. Azonban ezen átalakítások még 
a jövőbeli fejlesztések során tudnak majd 
megtörténni. (ábra 54.)

(ábra 53.) : Műszaki és Informatikai Kar - Építész és Gépész 
műhelyek, É81, G56 Tervezők: Dr. Medvegy Gabriella, Dr. 
Bachmann Bálint, Dr. Veres Gábor, Tárnoki István, Greg András, 
Kokas Balázs, Sike Ildikó, Paári Péter (látványterv: Paári Péter)

(ábra 54.) : Műszaki és Informatikai Kar - Építész műhely, É81, 
Tervezők: Dr. Medvegy Gabriella, Dr. Bachmann Bálint, Dr. Veres 
Gábor, Tárnoki István, Greg András, Kokas Balázs, Sike Ildikó, Paári 
Péter (Fotó: Paári Péter)
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(ábra 55.) : Erzsébet Tudományiegyetem központi épülete, 
1930-as évek (forrás: https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/
multunk/fantasztikus-regi-fotografiak-a-mult-szazadi-pecsrol/ 
megtekintve: 2021.04.26.)

7. Globálisan megfogalmazott 
tervezési elvek a 
campusokkal kapcsolatban
A Pécsi felsőoktatás története

Ahhoz, hogy a továbbiakban megfogalmazott 
campusfejlesztési elveket megértsük a Pécsi 
Tudományiegyetem esetében, szükséges 
áttekintenünk annak történetét. Ezen történet 
esetében három korszakra tudjuk osztani. 
Első korszakban az 1367-es megalapítástól 
a Pozsonyi és Pécsi magyar királyi Erzsébet 
Tudományegyetem 1950-ig tartó történetéig. 
A második korszaknak az 1950-1999-ig tartó 
időszakot tekinthetjük, amely során Pécs 
több felsőoktatási intézménnyel rendelkezett. 
Valamint a 2000-ben kezdődött és napjainkban 
is tartó időszak, amely során egyetlen nagy 
egyetemi szervezetté formálták az a Pécsi 
Tudományegyetemet.

A Pécsi Tudományegyetem hivatalon 
nevén a Pozsonyi magyar királyi Erzsébet 
Tudományegyetemet 1912: XXXVI. tc. 
hozta létre. Előzményének tekinthető, hogy 
a dualizmus korában Pécs több hasonló 
helyzetű magyar várossal együtt harcolt 
azért, hogy az ország második, majd miután 
az 1872-ben Kolozsvárott létrejött, harmadik 
egyetemének otthont adjon. Ehhez a püspöki 
jogakadémia nyújtott alapot. 1903-ban Hanuy 
Ferenc hittudományi tanár tett javaslatot 
egy Pécsett felállítandó háromkarú katolikus 
egyetemre. 1912-ben az országgyűlés Pécs 
ellenében debreceni és pozsonyi egyetem 
létrehozásáról döntött. Az oktatás 1914 

októberében kezdődött meg a jogi karon. 
A bölcsésztudományi és az orvosi kar 1908-
ban alakult meg. 1919 januárjában a csehek 
tulajdonba vették az egyetemet, mely 1921-től 
átmenetileg Budapestre került és csak hosszas 
viták után, az 1921: XXV. tc. alapján nyert 
elhelyezést a Pécsi magyar királyi Erzsébet 
Tudományiegyetem. (ábra 55.)

Az egyetem Pécsre települése a szerb 
megszállás miatt késett. Az első tanév így 1923-
ban indult. A négykarú egyetem jogi, bölcsész, 
orvosi és Sopron székhellyel evangélikus 
hittudományi karból állt. A kialakult helyzetben 
a városban több mint ezer egyetemista, a 
professzorok és családjuk jelent meg. Akik 
számára biztosítani kellett megfelelő lakhatást. 
A karok helyigényes intézeteit el kellett helyezni, 
klinikákat kellett létrehozni, valamint könyvtárat 
kellett felállítani. 

Mindezen szükségletek kielégítése két év alatt 
1921 és 1923 őszi hónapjai között valósult meg. 
A városi kórházakba és középfokú oktatási 
intézményekbe kerültek az egyes funkciók, 
új beruházásra ekkor még nem került sor. A 
Pécsre költözés megszervezésének feladata 
Pekár Mihályé volt, amelyben a város részéről 
Nendtvich Andor polgármester és Zichy Gyula 
püspök vett részt tárgyalópartnerként. Az 
egyetem vezetése határozottan támogatta 
a pécsi elhelyezést és ez egybeesett a Vallás- 
és Közoktatásügyi Minisztérium és a város 
vezetésének álláspontjával is. Klebelsberg Kuno 
kultuszminiszternek az első tanév megnyitóján 
elhangzott beszéde tartalmazta azt a „magyar 
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(ábra 56.) : Erzsébet Tudományegyetem, aula (1930-as évek) 
(forrás:Pécsi almanach)

Heidelberg” szófordulatot, melyet azután 
többször idéztek a város és egyeteme kapcsán. 
A Trianon utáni gazdasági helyzetben, 
mely a határszélre került várost különösen 
sújtotta, nem lehetett új egyetemi negyedet 
építeni, meglévő városi vagy állami kézben 
lévő épületeket, intézményeket kellett erre 
felhasználni. A Hadapródiskolát nem sikerült a 
Honvédelmi Minisztériumtól megszerezni, így 
a mai Rákóczi úti állami főreáliskola maradt, 
mint a legnagyobb felhasználható ingatlan, 
ugyanakkor a püspök átengedte a Lyceum-
templomot és a Klimo könyvtárat. Az oktatók 
letelepítése az új egyetemi városba rendkívül 
fontos volt. Noha a megnyitáskor a pécsi 
karok professzorai közül az orvoskaron 19-ből 
csak egy volt pécsi, a bölcsészkaron 3-12, míg 
a jogin 3-11 volt az arány. Később a helyiek 
száma fokozatosan nőtt. A jogi kar esetén a 
beolvasztott püspöki jogakadémia, míg az 
orvoskar esetén a helyben dolgozó praktizáló 
szakemberek munkájára lehetett számítani, 
akik a kialakítandó klinikák orvoskarát képezték. 
A városlakók korábbi idegenkedésük ellenére, 
ahogy egyre több helyi diák is itt végezte 
felsőfokú tanulmányait, illetve az egyetem is 
jelentősebb vendégforgalmat vonzott, egyre 
inkább magukénak érezték az egyetemet. Az 
építkezések, így a Szt. Mór Kollégium, sok pécsi 
kisiparos és építési vállalkozó számára nyújtott 
a gazdasági válság idején megélhetést. 
Ehhez hozzájárult még a karokon és klinikákon 
folyamatosan dolgozó szak- és kisegítő 
személyzet foglalkoztatása. Több pécsi építész 
számára terveik megvalósulását jelentették a 
beruházások. Takarékossági okokból azonban 
már 1925-ben felmerült az egyetem bezárása, 

1926-1927-ban csökkent a beiratkozott 
hallgatók száma. 1927/28-as tanévre alakult ki 
egy terv, mely a karokvégleges elhelyezését 
célozta meg. A rákóczi úti központi 
épület teljes négyszögben való kiépítését 
szorgalmazták, az addig rendelkezésre álló hely 
megkétszerezésével. (ábra 56.) Az 1929/30-as 
tanévben Pécs városa jelentős költségkeretet 
szavazott meg a jog- és bölcsészettudományi 
karok új épületére, mivel a diplomás túlképzés 
és állástalanság miatt a megszűnés veszélye 
újra meg újra felmerült. 1932/35 tanévvel a 
jogi kar elfoglalhatta helyét az új épületben, a 
bölcsészkari épület azonban nem készült el. Az 
1940/41-es tanévtől áthelyezték a bölcsészkart 
Kolozsvárra. Ennek ellensúlyozására 1943-ban 
létrehozták a Dunántúli Tudományos Intézetet, 
de ez nem pótolhatta a kart.

A Jog- és Államtudományi Kar a folytonosságot 
jelentette a korábbi püspöki jogi akadémiával. 
Számos ottani oktató kapott egyetemi katedrát. 
A pécsi jogi kar az ország egész területéről 
fogadta nemcsak a nappali tagozatos, hanem 
az itt csak szigorlatokat és államvizsgát tévő 
hallgatókat is. A kar fontos intézménye volt a 
Faluhelyi Ferenc által létrehozott Kisebbségi 
Intézet. A hallgatók száma a Pécsre költözéskor 
250 körül mozgott, ez a 40-es évekre 800 fölé 
nőtt. Ekkor 14 szemináriumban és intézetben 22 
oktató működött, ennek fele egyetemi tanár.  
Az Orvostudományi Kar esetében az intézetek 
és klinikák a városban elszórtan helyezkedtek 
el, hosszú évek munkájával sikerült a megfelelő 
helyiségeket kialakítani, a műszereket és egyéb 
szükséges eszközt beszerezni. A klinikákon a 
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(ábra 57.) : Pécsi Tudományegyetem napjainkban   
(Fotó Paári Péter)

város lakossága kiemelt egészségügyi ellátást 
élvezett. A város így egyre inkább egyetemi 
keretek között valósította meg a lakosság 
ellátását. 1925-ben a városi kezelésből 850 
kórházi ágy került át a klinikákhoz. 1930-ban 
létesített egyetemi gyógyszertár nemcsak az 
egyetemet, de a város lakosságát is szolgálta. 
A 40-es évekre 11 intézettel és hét klinikával 
rendelkezett az Orvostudományi Kar. A hallgatói 
létszám tanévenként 350 körül mozgott.  
Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Kar 
12 intézettel rendelkezett, amelyek esetében 
a hagyományos tanszékek mellett a Földrajzi 
és a rövid ideig fennálló Állattani Intézet is 
beletartozott. A kar mellett külön középiskolai 
tanárképző intézet is működött a Széchenyi 
István gyakorló gimnáziummal. A hallgatók 
száma 100-150 körül mozgott, ebből általában 
25-40 fő tett tanári vizsgát, 15-25 fő doktori 
oklevelet is szerzett.

Az egyetemi sportélet vonta be leggyorsabban 
a pécsi polgárokat. A PEAC 1923-ban alakult 
meg és országos támogatásból tudták bővíteni 
a Tüzér utcai sporttelepet. Az egyetemi 
tornacsarnok 1939-ben épület a budai külvárosi 
temető helyén.

Az egyetem névváltozáson ment át 
amikor az 1945/46. tanévtől a magyar 
királyi előtag elhagyásával Pécsi Erzsébet 
Tudományegyetemre változott a név. 
1948-tól újabb névváltozással Pécsi 
Tudományegyetem (PTE) néven megszakítás 
nélkül működött tovább az egyetem. 1982-
ig egyetlen karral, az Állam és Jogtudományi 
Karral rendelkezett. 1950-ben az orvoskar 
Pécsi Orvostudományi Egyetem (POTE) néven 

önállósult és önálló maradt. 1982-ben jött 
létre három karral, Állam- és Jogtudományi, 
Közgazdaságtudományi és Tanárképző Karral 
a Janus Pannonius Tudományegyetem (JPTE). 
1995-ben a JPTE tovább bővült a Pollack Mihály 
Műszaki, a Művészeti, a Bölcsészettudományi 
és a Természettudományi Karral. Pécs 
felsőoktatására a 20. század második felében 
általánosságban a széttagoltság volt jellemző, 
bár a korszak végére már megfigyelhetők 
integrációs törekvések is. 2000-ben jött létre 
az összevont egyetemi struktúra, a PTE, POTE, 
JPTE és az Illyés Gyula Főiskola integrálásával 
a Pécsi Tudományegyetem (PTE). A 80-as 
évektől specializálódás, és egyes főiskolai 
képzési formák egyetemivé válása figyelhető 
meg. 1970-ben létesült az Marx Károly 
Közgazdaságtudományi Egyetem (MKKE) 
kihelyezett pécsi tagozata, mely 1975-ben 
önállósult és létrejött a PTE második karaként a 
Közgazdaságtudományi Kar.[21]

2010-ben a PTE a dél-dunántúli régió 
meghatározó felsőoktatási intézménye, Pécs 
legnagyobb munkáltatója, Szekszárdon 
önálló kara, Kaposváron, Szombathelyen és 
Zalaegerszegen kihelyezett képzési programja 
működik. A mezőgazdasági felsőoktatást 
kivéve csaknem minden tudományterületen 
oktat, klinikai központja és klinikái a város és a 
régió meghatározó egyészségügyi egységei. 
Óvodát, több gyakorló iskolát, Egyetemi 
Könyvtárat és Egyetemi Levéltárat tart fenn. Tíz 
karán több mint harmincezer hallgatóval.

(ábra 57.)

[21] Pécsi Egyetemi Almanach I-II. I. kötet: 1367-1950, II. kötet: 
1951-1999, ISBN 978 963 642 887 7ö



76 77

Meglévő helyzetek értelmezése a 
hatékonyabb campus működésért (Keleti 
campus)

Találkozhatunk olyan helyzetekkel, ahol a 
campusok kialakításához tényleges fizikai 
beavatkozásra nem vagy csak alig van 
szükség. A tényleges változást a területtel 
kapcsolatban szellemi síkon kell megtennünk. 
Egy ilyen helyzettel találkozhatunk a Pécsi 
Tudományegyetem keleti campusa kapcsán 
is. 

A Keleti Campus azonosítása: A Campus 
vizsgálatához azonosítanunk kell épületeit 
publikus tereit és az őket összekötő 
közlekedési zónákat. Jelen helyzetben 
megtalálhatjuk a terület nyugati végén a 
Közgazdaságtudományi Kar és az Állam- és 
Jogtudományi Kar épület tömbjét, melyet 
a Vasvári Pál utca köt össze a Rektori hivatal 
tömbjével. Ezt az együttest észak kelet felöl 
park zárja le, amely közvetlen kapcsolódási 
ponttal rendelkezik a kijelölni kívánt Campus 
tengelyével melyet Breuer Marcell sétány ad. 
A sétányra kapcsolódnak a további egyetemi 
funkciók („Tudásközpont” Egyetemi Könyvtár, 
UNIV Kollégium) és végpontként a Művészeti 
Kar és a Bölcsésztudományi Kar épületei 
a Zsolnay Kulturális Negyedben. A most 
meghatározott tengelyt a 2010-ben elvégzett 
beruházások alakították ki. (ábra 58.)
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Közlekedés és kapcsolati tengelyek 
értelmezése: A terület jelenlegi állapotában is 
értelmezhetünk egy kettős tengelyt, amelyek 
több tulajdonságukban is eltérnek. Az északi, 
amely a városon keresztül haladó főutat 
foglalja magába, egy zajjal és rezgéssel terhelt 
forgalmas út. Jellemzően gyors és dinamikus 
autós tengely és hozzá kapcsolódó parkoló 
felületek, leágazások hálózata alkotja. Mely 
mentén a tömegközlekedés is kiépített. 

A másik déli tengelyt a Breuer Marcell sétány 
és 48-as tér kapcsolata alkotja, amely az első 
északi tengellyel párhuzamos. Lényegesen 
kisebb a tengely dinamikája. Jellemzően egy 
zöldfelületek felfűzése által létrejött publikus 
tengely, amely adott helyeken kiteresedik és 
közvetlen kapcsolatokkal rendelkezik egyetemi 
területekkel, kulturális létesítményekkel, 
közintézményekkel és szolgáltatásokkal. (ábra 
59.)

A Campus nyugati végpontjának erősségeire 
összpontosító lehetőségek: A területben rejlő 
lehetőségeket 7 pontba szedhetjük. Ezek 
mindegyikéhez tartozik egy reakció, amellyel a 
jelenlegi helyzet javítható . 

A hét pont logikai sorrendben:

• A park területének kiterjesztése, 

• A Vasvári Pál utca közösségi tartalmának 
erősítése, 

• A Rektori Hivatal tömbjének épített 
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ZÖLDFELÜLETEK, GYALOGOS SÉTÁNY

EGYETEMI, KULTÚRÁLIS FUNKCIÓK

(ábra 59.) : Térfalak, parkolási lehetőségek, egyetemi funkciók a 
Keleti campus területén

(ábra 60.) : Zöldfelületek, gyalogos sétányok, egyetemi és 
kultúrális funkciók a Keleti campus területén

közterületi térfalainak konceptuális 
fejlesztése, 

• A tengely vizuális eszközrendszerének 
meghatározása,

• A Közgazdaságtudományi Kar és Állam- és 
Jogtudományi Kar tömbjének több oldali 
felnyitása,

• A további fejlesztési lehetőségek feltárása 
amely erősíti a koncepciót,

• A tengelyt érintő nagymértékű parkolási 
koncepció lehetőségeinek feltárása. (ábra 
60.)
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A park területének kiterjesztése: A 2010-
es fejlesztések során a park rekonstrukciója 
megtörtént, melynek során kialakításra került 
a jelenlegi díszpark és pihenőpark, amelynek 
klasszikus térszervezését minden oldalról 
épített térfalak veszik körül. Ennek a nyugati 
lehatárolása a magasra emelkedő KTK és ÁJK 
épületegyüttese. Ebben a helyzetben a tér 
folytatásának kell tekinteni az épületegyüttes 
belső területét. (ábra 61.)
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(ábra 61.) : A Közgazdasági Tudományi Kar és az Állam- és 
Jogtudományi Kar campusának kiterjesztése
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A Vasvári Pál utca közösségi tartalmának 
erősítése: Az utca jelenleg is egyirányú 
forgalommal rendelkezik, mely kiegészül 
kétoldali gyalogos forgalommal. Ez az elem a 
park és a Rektori Hivatal épülete közé szorul. 
A terület továbbfejlődésének iránya az utca 
forgalomcsillapítása lehet. Amennyiben 
díszburkolattal látjuk el elérhetjük, hogy a 
kétoldali gyalogos tengely kapcsolódásával 
egy nagyobb elnyújtott és meghosszabbított 
előteret tudunk kialakítani a Rektori Hivatalnak. 
Egyúttal folytatást is biztosítunk a parknak, ezzel 
közeledve a korszerű campus kialakításához. 
(ábra 62.)

A Rektori Hivatal tömbjének fejlesztése: A 
Hivatal épületét nemrég felújították így a 
megfelelő állapotú eleme lett az egyetemnek. 
A parkolása azonban nem a megfelelő 
módon megoldott. Jelen helyzetben a hivatal 
épülete mellett felszínen történik a parkolás 
amelyet egy sorompó választ el forgalomtól. 
Ezzel a megoldással egy foghíjat képez a 
beépítésben. Ezt a helyzetet megismételve 
a tömb másik oldalán ugyan csak egy foghíj 
alakult ki az ugyancsak felszíni parkolásra 
használt parkolóval. 

A helyzet rendezése érdekében a tömböt 
vizsgálva megoldást jelentő következtetés 
az hogy a parkolók térszint alatti kialakítása 
és azok jelenlegi helyén épületek létesítése 
javasolt. Ezen kívül a gyalogos megközelítések 
rendszerét is fejleszteni kell, adott esetben ki 
kell alakítani. Ezek együttesen is erősítik a Keleti 
Campus gondolatiságát. (ábra 63.)
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A tengely vizuális eszközrendszerének 
meghatározása: Jelen helyzetben az egyetem 
campusai nem rendelkeznek egységes, 
felismerhető, rájuk jellemző arculattal, amely 
a modern egyetemek körén megszokott és 
elvárt feltétel. 

Ezt orvosolandó szükséges lenne egy az 
egész egyetemre meghatározó vizuális 
eszközrendszer kialakítása a hozzátartozó 
kézikönyv elkészítésével. Ezek mellett 
szükségesek olyan már elkészült projektek, 
amelyek az említett eszközrendszert 
alkalmazzák és ezáltal be is mutatják. 

A Keleti Campus területe nagyszerű lehetőséget 
nyújtana ehhez. A megfelelő mértékben 
publikus ahhoz, hogy azt megismerjék és a 
későbbiekben kiépített más szituációkban már 
mint megszokott vizuális eszközrendszerként 
ismerjék fel.

A KTK-ÁJK tömb térfalainak felnyitása: A tömb 
területe északi irányból magas térfalakkal zárt, 
amely zárás továbbra is szükséges. A többi 
irányból kerítések határolják. Bejutási pontok 
csak a minimális számú kapukon lehetséges. 

Az előző részekből következően a modern 
campus létrehozásának egyik eleme annak 
több irányú elérési lehetősége. Az északi 

oldalon az ideális állapotban sem szükséges 
megnyitás, annak ellenére sem, hogy a KTK 
egykori főbejárata ott található. A gyalogos 
közlekedés tengelyét déli irányba szükséges 
elmozdítani. A déli oldal teljes hosszában 
felnyitható, abban az esetben is, ha a Rektori 
Hivatal parkoló megoldása nem változik meg 
az előzőekben említettek alapján. A keleti oldal 
tovább nem nyitható, az ott található kapualjas 
nyitást csak gondolatiságában lehet és kell 
is a publikusság felé eltolni, hogy az mellette 
elhelyezkedő park meghosszabbításaként 
tudjunk rá tekinteni. A nyugati oldalon az 
előzőekben leírt logika szerint csak a bejárati 
szituáció megteremtése a szükséges a 
belváros irányából érkezők számára. Az itt 
megfogalmazandó épített vertikális elemnek 
jelentősége lesz, hogy megadja a kilátás 
élményét és mintegy felkiáltójel is legyen a 
campus ezen végén. (ábra 64.)
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A további fejlesztési lehetőségek feltárása, 
amely erősíti a koncepciót: A Keleti Campus 
tengelyén több olyan terület is található, 
amelyek jelenlegi állapotukban befejezetlen 
pontként vagy területként jelennek meg. 

Ezen területek átalakítása és fejlesztése 
magában foglalja a hozzá kapcsolódó 
közterületek fejlődését is, ezáltal campus 
egésze fejlődhetne és alakulhatna át egy 
egésszé. (ábra 66.)

GSPublisherVersion 0.0.100.33

ZSOLNAY V
ILMOS Ú

T

K
a

ta
lin

 u
tc

a

2/2

7

16651

tcs

KIRÁLY UTCA

BÉRI B
ALOG ÁDÁM UTCA

E
G

Y
E

T
E

M
 U

T
C

A

KOLLER UTCA

LENKE UTCA

FELSŐVÁMHÁZ UTCA

FELSŐVÁMHÁZ UTCA

MAJOR UTCA

E
G

Y
E

T
E

M
 U

T
C

A

VASVÁRI PÁL UTCA

L
É

G
S

Z
E

S
Z

G
Y

Á
R

 U
T

C
A

U
N

IV
E
R

S
IT

Y
 B

U
S
IN

E
S
S
 C

E
N

T
E
R

P
T
E
 Á

L
L
A

M
- 

É
S
 J

O
G

T
U

D
O

M
Á

N
Y
I 
K
A

R

R
E
K
T
O

R
I 

H
IV

A
T
A

L

B
Ö

LC
S
Ö

D
E

B
A

R
A

N
Y
A

 M
E
G

Y
E
I 

R
E
N

D
Ő

R
-F

Ő
K
A

P
IT

Á
N

Y
S
Á

G

T
U

D
Á

S
K
Ö

Z
P
O

N
T

K
O

LL
É
G

IU
M

K
O

D
Á

LY
 K

Ö
Z

P
O

N
T

K
O

N
C

E
R

T
T
E
R

E
M

 É
S
 K

O
N

F
E
R

E
N

C
IA

 K
Ö

Z
P
O

N
T

PEPITA KÚLTÚRTÉR

PTE MŰVÉSZETI KAR

JANUS EGYETEMI SZÍNHÁZ

PTE MENZA

PTE BÖLCSÉSZ TUDOMÁNYI KAR

SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK

Z
IP

E
R

N
O

W
S
K
Y
 K

Á
R

O
LY

M
Ű

S
Z

A
K
I 
S
Z

A
K
K
Ö

Z
É
P
IS

K
O

LA 4
8
-A

S
 T

É
R

BALOKÁNY

P
T
E
 K

Ö
Z

G
A

Z
D

A
S
Á

G
 T

U
D

O
M

Á
N

Y
I 
K
A

R

(ábra 66.) : A Keleti campus jövőbeli lehetséges fejlesztési területei
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Központban a hallgató (Keleti campus, 
Műszaki és Informatikai Kar)

A hallgatók központi szerepének 
bemutatására egyik remek példa a 2016-
ban tervezett Közgazdaságtudományi Kar 
épülete (jelenleg is csak terv fázisban van az 
épület). Az épületről elmondható, hogy egy 
bevételt termelő szolgáltatásokkal és oktatási 
igényeket kiszolgáló egység kell hogy legyen. 
A hallgatók szerepnek fontossága mellett 
fontos megemlíteni, hogy szintén lényeges 
megteremteni a “komfortérzetet” mindenki 
más számára is aki használója (vagy használója 
lehet) az adott campusnak. A hallgatók mellett  
sokan vannak akik tevékeny felhasználói a 
campusoknak (oktatók, kutatók, adminisztratív 
személyzet, üzemeltetés).

A UBC (University Business Center) a 
Közgazdaságtudományi Kar és az egész 
egyetem jövőjét befolyásoló létesítmény 
lesz. A Kar tudatos önképpel bír, melynek 
tartalmi jellemzőire a Kar delegált képviselőivel 
folytatott folyamatos egyeztetések során 
sikerült rámutatni. Sikerült megfogalmazni 
prioritásokat az új épület kapcsán, melyek 
nagy hatással lesznek a kialakítására. Fontos 
szempont lett a hallgatók önidentitás-
építését támogató épület, amely magabiztos, 
transzparens működésű, a szolgáltatási 
készséget kommunikálja a külvilág felé. 
Szolgáltatási révén kapocs a városlakók és a 
Hallgatók között, valamint szívesen fogadja 

(ábra 67.) : Közgazdaságtudományi Kar új elméleti tömbjének 
látványterve, Előzetes megvalósíthatósági tanulmány, Tervező: Dr. 
Medvegy Gabriella, Paári Péter (Látványterv: Paári Péter)

az egyetem más karjairól idelátogatókat. 
A belső terek gyorsan és könnyen tudnak 
reagálni a változó igényekre flexibilis, 
multifunkcionális kialakításukkal. Hangsúlyosan 
a hallgatói közösségi terek koncentrálódjanak 
az épületben. (ábra 67.) Az épület belső 
arculatának kialakítása, közösségi és oktatási 
tereinek megfogalmazása álljon kapcsolatban 
a KTK önképével, a megvalósítani kívánt 
kommunikációs stratégiával. A kortárs, 
nemzetközi irányba tartó portfólió fejlesztést 
és portfólió erősítést mindenképp egy kortárs 
eszközhasználattal lehet megvalósítani. Az 
ezt támogató elvárások között vannak a 
multifunkcionalitás, flexibilitás, amelyek jobb 
működtetési paramétereket eredményeznek, 
értelmezhető vizuális arculat elérése, ezzel 
elérve a magabiztos működési képet, 
a bevételek bevonzását és a megítélés 
erősítését. Ezen kívül elengedhetetlen a 
közösségi terek jó eszközhasználata, amely 
az ergonomikus mobiliák, informatika és 
vizuális komfort megteremtésével hozható 
létre. A terek sokmódú kihasználását a belső 
válaszfalak bontható kialakítás, a mobilfalas 
rendszere és egyes helyeken a transzparens 
elemek elhelyezése hozza létre.
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A hallgatók központba helyezésének egy másik 
módja lehet amikor az oktatási módszereket 
a klasszikus alapokon működő rendszerből 
egy innovatív irányba fejlesztik. Ez a folyamat 
kezdődött meg a PTE Műszaki és Informatikai 
Kar esetében a Modern Városok program 
során. A Műszaki és Informatikai Kar a Modern 
Városok Program kifutásáig kb. 500 nemzetközi 
hallgató jelenlétével számol oktatásfejlesztési 
tervében. E szám infrastrukturális jellegű 
beruházásokat, eszközfejlesztést, és további 
organizációbeli fejlesztéseket is generál. 

Ezen folyamatokkal párhuzamban a karon 
a képzési programok oktatási módszereit a 
klasszikus mérnökoktatás alapjain új, innovatív 
irányokba fejlesztik. Ezen fejlesztési irányoknál 
meghatározhatunk általános oktatást értintő 
elképzeléseket és a közeljövőre megcélzott 
hazai és nemzetközi oktatási portfólió 
oktatásmódszertanát érintő kari stratégiális 
terveket. Az általános, oktatást érintő 
elképzelések esetében beszélhetünk: (ábra 68.)

• Ipari szereplők bevonása, gyakorlati jellegű 
képzés. A duális képzés eredményei 
alapján a régió (és releváns nemzetközi 
ipari- oktatási partnerink) meghívása az 
oktatásba, kiszervezett kurzusok.

• Projekt alapú képzés, ipari – műszaki 
innovációk az oktatásban. A 
termékfejlesztés beépítése, közös 
kísérletek. A Hallgatók ’face to face’ 
módon, élő projektekkel illetve fejlesztési 
elképzelésekkel találkoznak, és ezeket valós 

helyzetben ismerik meg.

• Hi-tech laborkísérletek. Az infrastruktúra 
(informatika, eszközök, laborok, műszerpark) 
fejleszése inkubátor helyzetben, 1:1–es 
modellek.

• Mérnöki diszciplinák összekapcsolódása. 
Komplex, szakokon átívelő kurzusok 
fejlesztése.

• Egyetemi diszciplinák összekapcsolása, 
karokon átívelő fejlesztések modellezése 
hallgatói projekteken, közös tantárgyakon 
keresztül.
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(ábra 68.) : Ipari szereplők bevonása az oktatási folymatokba
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A közeljövőre megcélzott, a hazai és nemzetközi 
oktatási portfolió oktatásmódszertanát érintő 
kari stratégiális tervek:

• Modularizált tantervi egységek. 
Összekapcsolt elméleti és gyakorlati 
tartalom.

• Komplexitás 01. Informatikai - építőipari 
cégek, tervezők, gyártók, ipari szereplők 
bekapcsolása az oktatási folyamatokba. 
(ábra 69.)

• Komplexitás 02. Az oktatásért felelős 
szakmai intézetek tudományos kutatási 
eredményeinek visszakapcsolása az 
oktatásba. Flexibilis tartalmú kurzusok 
rögzítése, azok folyamatos frissítése.

• Erős tantervi kapcsolat legjellemzőbb 
nemzetközi partnereinkkel, feltétlenül 
szem előtt tartva egy/több esetleges joint 
degree lehetőségét.

• Az oktatási módszerrel szorosan összefüggő 
’Nemzetközi Oktatási Épület

• “É- G 81-56” kialakítása hallgatói aktivitások, 
műteremigények kiszolgálására, illetve 
valós anyagkísérletek, gyártáskísértek 
folytatásához, modellkészítéshez. (ábra 70.)

(ábra 69.) : G56 műhelyépület, Tervezők: Dr. Medvegy Gabriella, 
Dr. Bachmann Bálint, Dr. Veres Gábor, Tárnoki István, Greg András, 
Kokas Balázs, Sike Ildikó, Paári Péter (Fotó: Paári Péter)

(ábra 70.) : É81 műhelyépület, Tervezők: Dr. Medvegy Gabriella, 
Dr. Bachmann Bálint, Dr. Veres Gábor, Tárnoki István, Greg András, 
Kokas Balázs, Sike Ildikó, Paári Péter (Fotó: Paári Péter)

(ábra 71.) : É81 műhelyépület a megépülés után, Tervezők: Dr. 
Medvegy Gabriella, Dr. Bachmann Bálint, Dr. Veres Gábor, Tárnoki 
István, Greg András, Kokas Balázs, Sike Ildikó, Paári Péter (Fotó: 
Paári Péter)
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Multifunkciós térhasználat 
(Közgazdaságtudományi Kar, Általános 
Orvostudományi Kar)

A kialakított és a jövőben kialakítandó terek 
esetében törekedni kell a multifunkciós 
használhatóságra. Ezt azonban úgy kell tenni, 
hogy a létrehozott tér azon felül, hogy ellátja 
feladatát rendelkezik egyéniséggel. Egyik jó 
példa erre a Moden Városok Program során 
a Közgazdaságtudományi Kar fejlesztésének 
előkészítése során megfogalmazott 
gondolat.[22] Az épület belső arculatának 
kialakítása, közösségi és oktatási tereinek 
megfogalmazása álljon kapcsolatban a 
KTK önképével, a megvalósítani kívánt 
kommunikációs stratégiával. A kortárs, 
nemzetközi irányba tartó portfólió fejlesztést 
és portfólió erősítést mindenképp egy kortárs 
eszközhasználattal lehet megvalósítani. Az 
ezt támogató elvárások között vannak a 
multifunkcionalitás, flexibilitás, amelyek jobb 
működtetési paramétereket eredményeznek, 
értelmezhető vizuális arculat elérése, ezzel 
elérve a magabiztos működési képet, 
a bevételek bevonzását és a megítélés 
erősítését. Ezen kívül elengedhetetlen a 
közösségi terek jó eszközhasználata, amely 
az ergonomikus mobiliák, informatika és 
vizuális komfort megteremtésével hozható 
létre. A terek sokmódú kihasználását a belső 
[22] Paári, Péter ; Medvegy, Gabriella ; Bachmann, Bálint, CREATING THE 
EASTERN CAMPUS CONCEPT AT THE UNIVERSITY OF PÉCS - CONNECTED THE 
FACULTY OF BUSINESS AND ECONOMICS, ALEKSANDRA, KRSTIĆ-FURUNDŽIĆ; 
MILENA, VUKMIROVIĆ; EVA, VANIŠTA LAZAREVIĆ; ALEKSANDRA, ĐUKIĆ 
(szerk.) 5th INTERNATIONAL ACADEMIC CONFERENCE ON PLACES AND 
TECHNOLOGIES, Belgrád, Szerbia : University of Belgrade, (2018)

(ábra 72.) : Közgazdaságtudományi Kar új elméleti tömbjének 
látványterve, Előzetes megvalósíthatósági tanulmány, Tervező: Dr. 
Medvegy Gabriella, Paári Péter

válaszfalak bontható kialakítás, a mobilfalas 
rendszere és egyes helyeken a transzparens 
elemek elhelyezése hozza létre. (ábra 72.)

A multifunkcionális térhasználat szempontjából 
egy a szintén Modern Városok Programban 
szereplő projektelem az PTE Általános 
Orvostudományi Kar campusának fejlesztése. 
Ebben az esetben elemzésre került a meglévő 
állapot, amelynek során látható volt, hogy az 
érintett tömb esetében két funkció jelenik meg 
markánsan. A tömb északi felén megtalálható 
Janus Pannonius Klinikai Tömb valamint a déli 
oldalon kap helyet az ÁOK oktatási funkcióinak 
jelentős része (bizonyos mértékben az terület 
minden épületében megjelenik az oktatási 
funkció). E két funkció közé ékelődik be az 
óvoda mint zárvány funkció a számos tisztán 
raktározási funkció mellett. Alapvetően igaz, 
hogy az oktatási és az egyéb általánosságban 
összetett funkcióját a terület jelenleg is 
képes ellátni. Azonban nagy hiányosságok 
tapasztalhatók egyes mellékfunkciókban, 
valamint a sport és éttermi funkciókban. A 
2018-as kiindulásnak tekinthető állapotában 
a funkciók elsősorban csak a hallgatók által 
voltak elérhetők. Ezt az állapotot hivatott 
javítani a három ütemben megfogalmazott 
fejlesztési terv. Ebben a három ütemben az 
előzőekben tárgyalt klasszikus (egy adott teret 
a lehető legtöbb formában, megjelenésben 
és minőségben használjuk) értelemben 
vett multifunkcionalitás mellett egy másik 
formájáról is beszélhetünk. Ahol a felhasználás 
módja helyett a terek hozzáférhetőségén van 
a hangsúly. Azokban az esetekben amikor a 
tér alap funkciója megengedheti lehetőséget 
kell biztosítani azoknak is a használatot akik a 
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campuson kívülről érkeznek. Ezt a fajta nyitást 
a multifunkcionalitás felé már a fejlesztés 
első ütemében is nyomon követhetjük, 
amikor kialakításra került az új elméleti több 
összeköttetésben a régivel. Itt a régi és az új 
épület közel azonos funkciókat lát el. Ezért itt 
az eddigiekhez képest jelentősen különböző új 
funkciókkal nem bővül a terület. Az elbontásra 
ítélt épületek egy része már a fejlesztés 
előtt is használaton kívül voltak vagy az első 
ütem elkészültével az új épületben tudnak 
helyet kapni. A Klinikai tömb funkcionális 
elemei a fejlesztési ütemei során jelentős 
változtatásokon nem esnek át. Az oktatási 
funkciókhoz szükséges, az eddigiekben 
hiányzó, funkcionális elemei közül az új épület 
egy aránylag nagy méretű étteremmel tudja 
kibővíteni. Ez az étterem ennek ellenére 
még alapvetően így sem fogja kielégíteni a 
telephely teljes étterem igényét. A funkciók 
változásából, ez az étterem funkció az, ami 
a zártságból kiszabaduló, nyílt városi köztérré 
alakuló területen a külső használók számára 
is használható szolgáltatási funkcióként 
jelentkezik. Az első ütem fejlesztéseiben a 
terület sportfunkció hiányában változás nem 
fog előállni. Az előzőekben említett köztéri 
nyitást elősegítendő az első ütem során 
jelentős mértékű köztér rekonstrukció is végbe 
fog menni amivel egy nagyméretű közös 
használatú köztér fog létrejönni.

A második ütem (ábra 73.) során tovább fog 

bővülni a szolgáltatási funkciók sora valamint 
ezzel egy időben jelentős parkolási felületek 
létesülnek. A szolgáltató funkciókkal még 
jobban a multifunkcionalitás felé fog elmozdulni 
a campus működése azáltal, hogy egy még 
több módon használható terület tud kialakulni. 
Majd ezek után a harmadik ütemben további 
funkciókkal bővül a campus. Amellett hogy 
a szükséges oktatási funkciók amelyek vagy 
hiányoznak vagy rossz építészeti minőségben 
vannak jelen elhelyezésre kerülnek, emellett 
másodlagos funkciók is kialakításra kerülnek. 
Az oktatáshoz kapcsolódó másodlagos 
funkciók, amelyek mindenképpen szükségesek 
a megfelelő campus működéshez. Ezzel 
a korábban zárt ellenőrzött beközlekedés 
pontokkal rendelkező terület ezután egy 
megfelelő minőségű nyitott városi köztérként 
tudjon funkcionálni. Az itt említett másodlagos 
funkciók egyike az a parkolóház amelynek első 
két szintjén sportcsarnok funkció kap helyet. Ez 
pótolja a hiányzó sport funkciót ezen felül egy 
kifelé kommunikálni képes szolgáltatásként is 
tud működni. Emellett a tervezett hallgatói 
inkubátorház, a benne elhelyezett hallgatói 
közösségi terekkel, szolgáltató funkciókkal a 
tömb városszövettel jobban kommunikáló 
részére kerül, erősítve a campus és a város 
kapcsolatát, mindenki számára elérhető 
funkciókkal gazdagítva a területet. A terület 
belsejében a nyugati oldalon kialakítandó új 
épületsor elsődlegesen oktatási funkciókat lát 
el. Ez alól egyetlen kivétel van az 1000 adagos 
étterem képében. Ebben a csendesnek 
mondható helyzetben jó építési szituációt 
eredményez.(ábra 73.) : Az Orvostudományi campus telephelyfejlesztési terve, 

II. ütem, (látványtervet készítette: Másfél Építész Stúdió Kft., Generál 
tervező: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting 
Hungary Kft.) 

1 Pius templom “kiszabadítása” a kerítések és a keleti 
parkoló fogásából. A Honvéd utca - templom tengely jellegének 
erősítése az új “T” alakú átprogramozott közterülettel
2 Az átprogramozott észak déli Honvéd utca 
kapcsolódása
3 I. ütemben megfogalmazott  belső északi-déli sétány
4 A lovarda tömb beépítése. A térszinten szolgáltatások 
és városi, jellemzően burkolt tér kerül kialakításra. A kialakított 
épület alatt teljes felületű parkoló található, ami a terület lejtése 
miatt az alacsonyabb részeken utcaszinti, a magasabb északi 
zónában pinceszinti. Az épület felsőbb szintjein oktatási - kutatási 
- egyetemi igazgatási funkciók kerülnek majd kialakításra.
5 Abben az ütemben az ÁOK tömb átjárhatóvá kezd 
vállni. Két felértékelődő lakózóna között mint közkert vagy 
pihenőkert.

6 Déli irányban későbbi fejlesztési lehetőség akár a 
Lauber Dezső sportcsarnokig
7 A lovarda tömbre javasolt városi tér két sűrűn lakott 
tömbházas zóna között alakul ki, pont egyelő távolságra (1,5 
km) a két legközelebbi, az Uránvárosi és a Belvárosi központi 
tértől.
F épület A meglévő parkolóterület fölé (esetleg alá is) kialakítása 
a Janus Pannonius Klinikai tömb parkolási problémáinak 
enyhítésére
Keleti parkoló lemez A nyugati oldalon az I. ütemben 
megépült parkoló felület növelése északi irányba, kissebb 
épületek elbontás árán
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Az előzőekben felvázolt helyzetekben 
függetlenül attól, hogy a multifunkcionalitás 
egy adott tér több módú felhasználásában 
vagy a terek több különböző célcsoport általi 
használatában jelentkezik, fontos eleme a jól 
működő campusoknak. Ideális helyzetben 
a lehető legtöbb esetben a kétfajta 
multifunkcionalitás együttesen valósul meg.

Aktív térfalak – határvonalak eltűntetése 
(Műszaki és Informatikai Kar, Általános 
Orvostudományi Kar)

A szokványos felfogás szerint ha a külső és belső 
teret értelmezzük akkor a legtöbb esetben 
a kettő közötti határvonalat egyértelműen 
azonosítható, konkrét szerkezeti réteggel is 
azonosítható (falak). 

Ha a külső és belső teret szeretnénk 
megfogalmazni akkor Szentkirályi Zoltán úgy 
fogalmaz, hogy az építészet a teret vagy 
úgy érzékeli, mint amit tárgyak, többek között 
épületek rendeznek be, vagy úgy, mint 
amit maga köré építi.[23] Az első esetben az 
épület tárgyat úgy formáljuk, mint a szobrász 
az alapanyagot, míg a második esetben 
az anyag a tér megformálásának eszköze, 
mintegy tértest. A számunkra az első esetben 
tömegnek, míg a második esetben belső 
térnek nevezhetjük. A Szentkirályi Zoltán által 
megadott meghatározás nem foglalkozik a 
tárgyak közötti általunk külső térnek nevezett 
területtel, valamint a külső és belső tér 
kapcsolatával. Ami számunkra ez a kapcsolat 
és a kapcsolat minősége a fontos. [24]

[23] Szentkirályi Zoltán, A térművészet történeti kategóriái. In: 
Építés- és Épülettudományi Közlemények, 1967
[24] Meggyesi Tamás, Városépítészeti alaktan, 2009, TERC kiadó, 
Budapest, ISBN 978 963 9535 90 9

Néhány esetben természetesen azonosíthatók 
átmeneti terek. A mi esetünkben olyan 
helyezeteket kell létrehoznunk, amelyeknél 
a külső és belső terek közötti határt a lehető 
legtöbb esetben fel kell számolnunk. A klasszikus 
értelemben vett elválasztó vonal el kell hogy 
tűnjön. A két térfajta átfolyik egymásba, 
egymás folytatásaiként kell gondolni rájuk. Az 
így létrejött terek könnyebben tudnak megtelni 
élettel, az eddigi elbújás eltakarás helyét a 
nyitottság veszi át. Ennek egyik megépült 
példája a Pécsi Tudományegyetem Műszaki 
és Informatikai Karának fejlesztése során 
megvalósult két labor épület. (ábra 74.)

Amelyeknél a két könnyűszerkezetes 
földszintes hasáb a campus beleje felé fordult 
helyzetben keretezi a campus beépítését. 
Mindkét épület esetében a befelé fordulást 
az épületeken elhelyezett felnyitások helyzete 
adja. Ezeken az épületek hosszához képest 
jelentősnek mondható méretű felnyitásokon 
lehet megközelíteni az épület belsejét. Ezzel 
a nagyméretű felnyitással lehetséges az 
épületeket feltárni szinte teljes hosszukban 
(egyedül a gépészeti tereket nem lehet felnyitni 
ebben az irányban), amivel elérhetjük, hogy 
a külső és belső tér közti határ megszűnjön, a 
bent folytatott munka kitolódhasson a külső 
terekbe is. Itt célszerű megjegyezni, hogy a 
folyamat még nem tud a megfelelő módon 
működni jelen állapotában. A megfelelő 
működés elérése érdekében a jelenleg üres 
teraszként működő területekre még szükséges 
a megfelelő kültéri „bútorzat” kialakítása. Ez is 
azon folyamat része amelyben a városaink a 
kortárs egyetemek mikrokozmoszává vállnak. A (ábra 74.) : É81 műhelyépület, Tervezők: Dr. Medvegy Gabriella, 

Dr. Bachmann Bálint, Dr. Veres Gábor, Tárnoki István, Greg András, 
Kokas Balázs, Sike Ildikó, Paári Péter (Fotó: Paári Péter) 
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nyitott tereket most nem az épületek dekoratív 
előtereként kell értelmeznünk, hanem 
számtalan módon felhasználható, a hallgatók 
és tágabb közönség számára is elérhető élettér 
létrehozása a cél. Olyan tér, amelyben helye 
van a tanulásnak, szórakozásnak, testedzésnek, 
bulizásnak, étkezésnek és bizonyos esetekben 
az elvonulásnak is. Ezek a „társadalmi terek” 
szolgálják ki a növekvő hallgatói létszámot, 
az egyetemi polgárság növekvő számát és a 
napjainkban jelentkező igényt az éjjel-nappal, 
a hét minden napján működő campus iránt.  
[25]A tapasztalatok a már megépült és működő 
példák esetében azt mutatja, hogy egy terület 
annál jobban működik, minél több élet költözik 
bele.

Ennek egy másik példája az ÁOK három 
ütemes fejlesztése során már az első ütemben 
megkezdett folyamat, amelyben a meglévő 
elméleti tömb mellett, a terület déli határán 
kialakított új városi köztér. Ezen terület már 
egyfajta előfutára későbbi ütemekben 
megvalósuló aktív közterek létrejöttének 
azáltal hogy mindenki által elérhető terület 
kerül kialakításra. A területen több helyen is 
elbontásra kerül a meglévő kerítés, amellyel a 
kezdeti zárt világ képes nyitni környezete felé. 
A második ütemben a tervek szerint ez városi 
köztér további területeket kaphat a Szigeti út 
túloldalán az ebben az ütemben megvalósuló 
elméleti tömbbel együtt. Egy másik fontos 
elem ezek mellett az új elméleti tömb, amely 
az első ütemben valósul meg, amelynek 
északi homlokzatának üvegezett és nyitható 
kialakításának köszönhetően az épületben 
[25] http://landezine.com/index.php/2017/04/a-social-setting-
northern-plaza-monash-university-clayton-by-t-c-l/ (megtekintve: 
2020.02.16.)

zajló hallgatói élet sokkal jelentősebb 
mértékben tud kisugározni a tájépítészetileg 
újragondolt park irányába. (ábra 75.)

Integrált megközelítés

Ha egy megfelelően működő campusról 
beszélünk, akkor minden esetben szükséges 
vizsgálni, hogy az adott campusnak milyen 
módon működő közlekedési rendszere van 
saját területén belül, illetve milyen módon 
kapcsolódik a környezetéhez, esetlegesen más 
campusokkal.

A PTE estében a történelméből adódóan az 
egyetem campusai a városban szétszórtan 
helyezkednek el. A mai formájában ismert 
Pécsi Tudományegyetem 2000-ben jött létre 
a Janus Pannonius Tudományegyetem, 
a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a 
szekszárdi Illyés Gyula Tanárképző Főiskola 
egybeolvadásával.[26] A korábban különálló 
intézmények integrálása a mai napig hordozza 
magában azt a sajátosságot, hogy az egyetem 
térben elkülönülve, több helyen működik Pécs 
város szerkezetében. Az egyes telephelyek 
a jobb esetekben az egyes karok, működési 
egységek funkcióit foglalja magába. Kevésbe 
szerencsés helyzetben, ami az egyetem jelen 
állapotában nem egyedülálló a kari felosztásnál 
kisebb egységek helyezkednek el a területen. 
Ezen felül a területek a funkciók tekintetében 
oszthatók oktatási, egészségügyi és oktatási-
egészségügyi felhasználású területekre.  
[27]Ebben a szétszabdalt állapotban kezdődött 

[26] https://pte.hu/hu/egyetemunk-tortenete (megtekintve: 
2020.03.20)
[27] Kormányzat - Miniszterelnök - Modern Városok Program, 
https://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok/modern-varosok-sorozat, 
(megtekintve: 2020. április 22)
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TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.)
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meg az egyetem fejlesztését lehetővé tevő 
Modern Városok Program, amely során több 
campus átalakítása is megtörtént. Ennek során 
vizsgálatok történtek a campusokhoz tartozó 
közlekedési rendszerek kapcsán is.

Pécs közúti közlekedési hálózatát és annak 
működését jelentős mértékben befolyásolja a 
várostól északra fekvő Mecsek-hegység, amely 
egy természetes határát is adja a városnak. 
Emiatt a város a mára jellegzetessé váló „T” 
alakú városszerkezeti alakjában található 
meg. A városi úthálózat struktúrája elsősorban 
ezt az adottságot követi.[28] A campusok 
közlekedési rendszerére általánosságban 
igaz, hogy elsősorban az autós közlekedési 
rendszer dominál (ide sorolható a nemrégiben 
kialakított elektromos motoros hálózat), 
emellett elvétve helyet kapnak a kerékpáros 
és gyalogos elemek is. Az autóstól eltérő 
közlekedési megoldások elterjedését nagyban 
befolyásolja a már korábban is említett 
domborzati adottság és a belőle következő 
szintkülönbség. (ábra 76.)

Erre megoldást jelenthet a bérelhető 
elektromos motorok használata amellyel akár 
hosszabb városon belüli távokat is át lehet 
hidalni. Ennek első szereplője a Budapest után 
másodikként Pécsett kialakított blinkee.city 
hálózat, amely 20 robogóval indult el 2019 
nyarán.[29] (ábra 77.)

[28] Az Orvostudományi Kampusz telephelyfejlesztési terve, 2018., 
Generál tervező: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting 
Hungary Kft., Építészeti és településtervezési munkarész: Sebestyén Péter, 
Másfél Építész Stúdió Kft. Forgalomtechnikai tervezés: Udvardi Péter Másfél 
Építész Stúdió Kft.
[29] Pécset is meghódítják a blinkee.city elektromos robogói 
- https://www.eon.hu/hu/rolunk/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/
blinkeecity-pecs.html (megtekintve: 2019. 11. 11.)

(ábra 76.) : Pécs városában megtalálható szintkülönbségek, 
amelyek akadályt jelenthetnek a nem motorizált közlekedések 
számára

(ábra 77.) : blinkee.city elektromos robogók által használható 
terület
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Ha konkrét campusokra és azok integrációjára 
fókuszálunk ezen a területen akkor alapvetően 
két campus területet tudunk azonosítani közel 
egymáshoz. Az egyik a városban a legészakibb 
pozícióban található terület a Műszaki és 
Informatikai Kar campusa. Ennek a területnek a 
fejlesztése során már az analízis elkészítésének 
fázisában kiderült, hogy a terület egyik fő 
problémája a parkolóhelyek nem megfelelő 
száma. Az utóbbi években jelentősen 
megnövekedett a campust gépkocsival 
megközelítők száma, amely azokon a heteken 
amikor levelezős oktatás is van fokozottan 
jelentkezik. Ezt tisztán egyetemi funkciókból 
adódó terhelést tovább fokozza a campus 
környezetéből érkező parkolási igény amely 
elenyésző az előzőkéhez, de mint terhelési 
tényező számolni kell vele. Ilyen esetekben a 
parkolásra alkalmas felületek mellett minden 
egyéb részt is megpróbálnak használatba 
venni. A campus tömegközlekedéssel 
jól el van látva, a főbejárat közelében 
található buszmegálló, amely kapcsolódik a 
tömegközlekedési hálózatba. A területet illetve 
a város egészét tekintve is igaz, hogy a meglévő 
hálózat nem elégséges, a további infrastruktúra 
fejlesztés elengedhetetlen. A város belső 
útjainak szélesítése, kapacitásbővítése helyett 
a forgalom eloszlására kell fektetni a hangsúlyt. 
Jelenleg a város észak-déli közlekedési 
tengelyének fejlesztése még várat magára.

Ez a hiányosság nem kizárólagosan ezen a 
területen érzékelhető. A problémák jelen 
helyzetben a MIK campustól délre fekvő ÁOK 
campusának területe körül is érzékelhetők. 
A terület forgalmának változása elsősorban 
az egyéni közlekedés sűrűségének időbeni 

változása határozza meg mind a MIK campus, 
mind az ÁOK campus esetében. Ezen változás 
fő oka a területek funkciójából adódik, amelyek 
esetében a nappali népességtöbblet a 
meghatározó. A forgalomnagyság napszakok 
közötti ingadozása jelentős. A legjelentősebb 
terhelésre a 7:00 és 8:00 óra közötti, illetve 
a 15:50 és 17:30 közötti időszakokban kell 
számítani. (ábra 78.)

Mint az a MIK campus esetében már látható 
volt és az ÁOK campus esetében fokozottan 
igaz, hogy a legjelentősebb problémát a tömb 
belsejében kialakult parkolási helyzet jelenti. 
Az egykor átgondolt térkapcsolati rendszer 
megtervezett campus terület a fejlesztés 
előtti állapotában szinte egy összefüggő 
parkolóterületté vált. Ezt a korábban említett 
három ütemből álló fejlesztési terv igyekszik 
kezelni. (ábra 79.), (ábra 80.)
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(ábra 78.) : Felhasználók száma a campusokban egy napra vetítve 
hétköznapi napokon, oktatási időszakban. Összefüggésben van a 
forgalmi terhelés változásával a területen

(ábra 79.) : Az Orvostudományi campus telephelyfejlesztési terve, 
II. ütem, (tervet készítette: Másfél Építész Stúdió Kft., Generál 
tervező: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting 
Hungary Kft.)

(ábra 80.) : Az Orvostudományi campus telephelyfejlesztési terve, 
III. ütem, (tervet készítette: Másfél Építész Stúdió Kft., Generál 
tervező: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting 
Hungary Kft.)
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Ezen terhelések hatása összeadódva a 
területek körüli lakózónák azonos időbeni 
forgalomi terhelésével gyakori forgalomi 
torlódásokat okoznak. 

Mindamellett, hogy szükségesek 
beavatkozások a városi közlekedési rendszerbe 
a fő közlekedési tengelyek tehermentesítésével 
ezen beavatkozások nem jelenthetnek 
hosszútávú megoldást. Fő szempontnak azt 
kell tekintenünk, hogy a jelenlegi elsősorban 
egyénileg megoldott közlekedési életformát a 
lehető legnagyobb mértékben elmozdítsuk a 
közforgalmú és a nem motorizált megoldások 
felé. A meglévő kerékpárút hálózat fejlesztése 
elkerülhetetlen ahhoz, hogy egy megfelelően 
használható alternatívát kapjunk a város belső 
területei mentén.

Az elérni kívánt cél, hogy a campus-campus és 
a campus-város közötti kapcsolat közlekedés 
szempontjából jól megoldott legyen úgy, 
hogy a lehető legnagyobb mértékben 
történjen meg ez közösségi közlekedéssel és 
nem motorizált közlekedési formákkal. Ha a 
megfelelő kapcsolat kialakul a campusok 
közötti együttműködés is fellendülhet azáltal, 
hogy a hatékonyabb helyváltoztatási 
rendszer segítségével kevésbé válik teherré a 
kapcsolatteremtés.

Lehetséges növekedés területcsökkenéssel

A tűz után, amely 2008-ban teljesen lerombolta 
a TU Delft Építészeti Intézet épületét, 
szakemberek, tervezők és menedzserek 
csoportjának feladata volt több mint 3000 
hallgató és több mint 800 alkalmazott 
befogadása. Tíz napon belül úgy döntöttek, 

hogy új, ideiglenes otthoni bázist („BK City”) 
hoznak létre egy örökség épületben, amely 
akkoriban üres volt, és hamarosan átalakul 
lakássá. Néhány hónap múlva az első 
felhasználók oda költöztek, a többi a tűz utáni 
fél éven belül követte. A oktatói közösség 
számos okból úgy döntött, hogy marad. 

A „BK City” név már rámutat arra, hogy 
városként tervezték (és a BK a „Bouwkunde” 
rövidítése, a TU Delft Építészmérnöki Karának 
és az épített környezetnek a holland neve). 
A campusok egyre inkább olyan helyek, 
amelyek sok napi látogatót fogadnak, legyen 
az hallgató vagy ideiglenesen ott dolgozó 
oktató. Ehhez olyan dinamikus közösségeket 
igénylő épületekre van szükség, amelyeknek 
szintén nincs kilenctől-ötig munkarendje.[30] 
(ábra 81.)

A BK City alaprajzában találunk egy főútat, 
ahol könyvesbolt és nyomda található, az 
egyik végén eszpresszó bár, a másik oldalon 
konferenciatermek találhatók. A fő utcán 
sétálva a felhasználók két „négyzeten” 
haladnak át, nyilvános funkciókkal, valamint 
sok modellel és plakáttal, amelyek oktatást 
és kutatást mutatnak. Amikor elhagyják a fő 
utcát, a többi utca magán funkciókhoz vezet. 
Az épület legjobb részeit azonban nyilvános 
funkciókhoz rendelik, és közös helyekhez.

[30] Den Heijer, A., The Making of BK City, the ultimate laboratory 
for a faculty of architecture., 2009, The Architecture Annual 2008/2009. pp. 
20-25. Rotterdam: 010 Publishers.

(ábra 81.) : https://archello.com/project/bk-city (megtekintve: 
2021.03.08.) BK city TU Delft
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Ehhez hasonlóan, bár az összevonással 
történő fejlesztésnek szerencsésebb indoka 
volt, a Műszaki és Informatikai Karán is 
hasonló folyamatok történtek meg. A kar 
eredetileg két telephelyen működött, amely 
helyzetet a szervezeti átalakítások és működés 
racionalizálási folyamatok során átgondolásra 
került. Más részről a nemzetközi oktatási 
portfolió erősödésével, illetve tervezett további 
új képzések bevezetésével különösen fontos, 
hogy az oktatás zavartalanul, egy helyszínen 
follyon. A két telephely egyesítésével a meglévő 
Boszorkány úti telephely működtetését 
át kell gondolni, és újraszervezni. A Rókus 
telephely alapterülete hozzávetőlegesen 
4.000- 4.500 m2, melyet nem lehetett teljes 
egészében elhelyezni a fő campus meglévő 
kubatúrájában, így ott hozzávetőlegesen 1.500 
m2 új alapterület kialakítása volt szükséges 
– ez összességében még így is alapterület 
csökkenést, racionalizálást jelent.[31] (ábra 82.)

[31] Modern Városok Program PTE Műszaki és Informatikai Kar – 
Építész és Gépész műhelyek, É81 építész műhely, G56 Gépész műhely 
kiviteli tervdokumentáció

(ábra 82.) : A Műszaki és Informatikai Kar campusfejlesztése során 
bekövetkezett funkcióvándorlás
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Városi érdekek kapcsolása

Az egyetemi campusokat már nem tudjuk 
a korábban említett brit bentlakásos iskolák 
mintájára kialakított zárt világgal rendelkező 
egységként tekinteni.

Egyre gyakoribb az európai gyakorlatban, hogy 
gazdag és növekvő tudás hotspotok jelennek 
meg. Egyetemi campusok szerteágazó külső 
kapcsolatrendszerrel, technológia parkok 
közvetlen egyetemi eléréssel, tudományos 
parkok, vállalati egyetemek.

Nevezhetjük őket bármelyiknek, a lényeg, hogy 
a kialakult „organizmus” egy az adott helyzetre 
jellemző százalékú „keveréke” az egyetemi 
oktatásnak, versenyszféra szereplőnek és a 
városi részvételnek. Az arány minden esetben 
változó lesz. Egyfajta saját csak rá jellemző 
mintát mutat, akár csak egy ujjlenyomat 
vagy DNS. Még mindig a legtöbb esetben a 
legfontosabb szempont a kutatás és oktatás 
megteremtése.

Ugyanakkor egyre inkább támogatják a 
technológiai cégek növekedését, elősegítik 
az egyetemek és a vállalatok közötti 
tudástranszfert, hogy az induló vállalkozások 
számára kiindulási pontként működjenek, 
ösztönözzék az innovációt, helyreállítsák az 
elhagyott városi területeket, amelyek valamely 
okból elhagyatottá váltak, felemeljenek egy 
régiót vagy várost a tudásalapú gazdaságba, 
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(ábra 83.) : Campusok típusai a funkciók keveredése és a városi 
környezethez való közelsége alapján

a külföldi befektetések vonzása, a helyi politikai 
diskurzusok fenntartása, vagy megfelelő 
mennyiségű pénzt juttassanak egy adott 
terület fejlesztésébe, ezzel befektetők számára 
vonzóbbá vállhat az adott terület.[32] (ábra 83.)

Ha a korábban említett sajátos összetételt 
valamilyen módon szeretnénk megjeleníteni 
egy két tengelyű ábrán, amelynek vízszintes 
tengelyén a hotspot felhasználási módja 
található a vegyes felhasználás-egy funkciójú 
felhasználás értékek között, a függőleges 
tengelyen a terület városhoz való integrációja 
található a zöldmezős terület-városi terület 
értékek között. Az elmúlt időszak tendenciája 
azt mutatja, hogy ezen tudásalapú gazdasági 
rendszerek egyre inkább a városi élethez 
integrált vegyes felhasználású területek 
alkalmaznak. (ábra 84.)

Ha ezt a két tengelyt felbővítjük egy 
harmadikkal, amely a várost (ebben az 
esetben mint önkormányzat értendő) mint 
gazdasági szereplőnek a szerepét mutatja a 
teljesen városi fennhatóság-privát fennhatóság 
között. Azzal, hogy a várost részévé tesszük a 
tudás hotspotoknak képesek vagyunk a város 
érdekeit is hozzákapcsolni a területhez. Ezzel 
elérhetjük, hogy nagyobb részt vállaljon a 
fejlesztésében is. Lehetséges lesz a konstruktív 
együttműködés a felek között.

A napjainkban kialakuló tudományos parkok 
és technológiai parkok a kezdetektől fogva 
vegyes felhasználási móddal jönnek létre a 
városi szövet részeként, ritkábbak a zöldmezőn 
történő fejlesztések. Példák erre a Dortmund 
[32] Schewenius, Keranen, al Rawaf,Dreams and seeds, The role of 
campuses in sustainable urban development, Erweko, Helsinki, 2017, ISBN 
978-91-87355-43-1
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(ábra 84.) : Campusok típusai a funkciók keveredése és a városi 
környezethez való közelsége alapján, ezen kívül harmadik 
tényezőként megjelenik a fenntartó típusa

(ábra 85.) https://www.archdaily.com/276548/
amsterdam-university-college-mecanoo/4278-12.jpg 
(megtekintve:2021.03.08.) Amsterdam University, Iparművészeti 
Egyetem

Phoenix terület[33] vagy az Amszterdami 
Iparművészeti Egyetem új városi campusa.[34] 

(ábra 85.) 

A PTE estében megkezdődtek a törekvések 
a hasonló elven működő egyetemi területek 
kialakítására, egyes területek fejlesztésével. 
Az ÁOK fejlesztés kapcsán már az első ütem 
kialakításakor szempont volt a terület déli 
irányú megnyitása a későbbi kapcsolódás 
érdekében. A Lovarda tömbként ismert terület, 
amelyet az ÁOK tömbjétől csak a Szigeti 
út választ el, ideális hely lehet egy későbbi 
science park kialakítására. Többek között a 6-os 
számú főúttal való kapcsolata és a körülötte 
[33] https://www.technologiepark-phoenix.de/en.htm 
(megtekintve: 2021. 02. 24.)
[34] https://www.archdaily.com/276548/amsterdam-university-
college-mecanoo (megtekintve: 2021. 02. 24.)

elhelyezkedő egyetemi campusok miatt is. A 
tömb északi Szigeti úti részén az ÁOK fejlesztés 
második ütemében vizualizált módon 2020-ban 
megkezdődött az egyetem fogászati elméleti 
tömbjének kialakítása.[35] Ezzel megkezdve az 
új tömb kialakítását, amely a későbbiekben új 
elemekkel tud bővülni.

Ezt a folyamatot elősegítendő 2020 év végén 
a PTE másik két egyetemmel együtt 4 milliárd Ft 
támogatást kapott Tudományos és Innovációs 
Park létrehozására, a meglévő képzési és 
innovációs kapacitásra, a térségi iparági 
hagyományokra, klaszterszerveződésekre, 
valamint az országos vállalati kapcsolati 
tőkéjére építve olyan kutatás-fejlesztési 
infrastruktúra kialakítására, amely innovatív 
kutatási, üzleti ötleteket, a különböző fejlesztési 
és inkubációs irányokat a térség innovációs 
stratégiája mentén, a hazai és nemzetközi 
szereplők összekapcsolásával piaci sikerekhez 
segítheti.[36]

Ennek pontosabb részletei még nem 
tisztázottak, azonban fontos, hogy ezzel a 
folyamattal is egyre szorosabb kapcsolat 
jöhet létre a város és az egyetemi campusok, 
Science parkok között.

[35] https://aok.pte.hu/hu/hirek/hir/12247 (megtekintve: 2021. 02. 
24.) Tervező: Masszi Építészi Iroda Kft.
[36] https://magyarkozlony.hu/
dokumentumok/6d11799ff32ba6d57efda76d888c51b7fe79854e/
megtekintes (megtekintve: 2021. 02. 24.)
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8. A Pécsi Tudományegyetem 
mint Pécs meghatározó 
szereplője
Az előzőekben már láthattuk, hogy egy adott 
város életében milyen szerepet is tud játszani 
az ott található egyetem. A következőkben 
megismerhetjük miként gondolkozik Pécs saját 
egyeteméről, mik a jövőbeli tervei és feladatai.

Településfejlesztési koncepció[37] 

Településfejlesztési koncepció, mely a Pécs 
város hosszútávú városfejlesztési dokumentuma 
a Pécsi Tudományegyetemet a város egyik 
jelentős gazdasági szereplőjeként kezeli. Az 
itt tanuló hallgatók által elköltött összegek 
a Pécs GDP 15-20 százaléka a becslések 
szerint . Az egyetem gazdasági helyzetének 
tendenciaszerű romlása, a hallgatói létszám 
jelentős visszaesése a pécsi gazdaságra is 
súlyos következményeket hordoz. Fontos 
tendencia az is, hogy a Város egyre kevésbé 
képes a végzett hallgatók megtartására, 
erős Budapest és a vidéki növekedési 
centrumok munkaerő-elszívó hatása. A város 
újjáépítéséhez vezető úton fontos szerepe 
van a jelenleg is jól működő partnerségeknek 
(Baranya Megyei Önkormányzat, szomszéd 
települések, gazdasági szféra szereplői, Pécs-
Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara - PBKIK) 
amelyek közül a PTE szerepe szintén kiemelkedő. 
Azonban az is megfigyelhető az adatokból, 
hogy amíg a munkaerőpiac oktatásában 
jelentős szerepe van az egyetemnek a 
régió, ugyanis a hallgatók 58,32%-a érkezik a 
[37] Kuráth-Sípos: A PTE regionális hatásainak vizsgálatának főbb 
területei, Teruletfejlesztes_es_innovacio_2013_3

déldunántúli régió három megyéjéből. De a 
végzésüket követő 5 évben csupán csak a 
38,78%-a marad a régióban. Ez is jól mutatja, 
ha az egyetemi campusoknak illetve ebben 
az esetben a teljes egyetemi rendszernek nincs 
kapcsolata a piac szereplőivel akkor nagy 
mértékben érvényesül a munkaerő elszívó 
hatás.  A város versenyképességének javítására 
jól működő módszer ha az ipari- és a települési 
infrastruktúra fejlesztése, a város energetikai 
beavatkozásai javítják a közszolgáltatások 
költség-hatékonyságát, munkahelyeket és 
jövedelmeket teremtenek. A városvezetés és 
az egyetem felismerte, hogy mindkettőnek 
akkor van esélye jelentős eredmények 
elérésére, ha közös stratégiát alakítanak ki, 
amelyben mindkét fél megőrzi az önállóságát, 
közös célok mentén egymást segítve lépnek fel 
a város nevében és szorosan együttműködnek 
a gazdasági szféra szereplőivel és az őket 
képviselő kamarai szervezetekkel.

Az egyetem innovációs kapacitásai, 
az általa kibocsátott magas minőségű 
munkaerő hasznosítása a magas hozzáadott 
értéket előállítani képes ágazatokban a 
leghatékonyabb. Ezek a Regionális Innovációs 
Stratégia (RIS) által megfogalmazott egészség- 
és környezetipar, valamint a nagyobbrészt 
hozzájuk kapcsolódó gépipar lehetnek a 
jövőben leginkább (talán a kulturális ipar is). 
Ezekben az ágazatokban a városnak ricardói 
(a munkaerő az egyetlen termelési tényező, 
az pedig szabadon áramolhat a különböző 

(ábra 86.) : Pécsi Tudományegyetem, Egyetemi könyvtár



116 117

termékek gyártására létrejött iparágak között) 
értelemben véve komparatív előnyei vannak, 
a város ebben a szegmensben a globális 
versenyben értelmezhető résztvevő, aktív 
gazdaságszervező tevékenységgel és tőkével, 
a megtelepülő és a már működő hazai és 
külföldi, jellemzően kis- és középvállalkozások 
hálózatosodásával (klaszterek) a nemzetközi 
láthatósághoz szükséges tömegszerűség 
reálisan elérhető.

Ahogy azt a Településfejlesztési koncepcióban 
is felvázolták Pécs ipari hagyományai, erősödő 
gépipari klasztere, a Pólus Program részsikerei, 
valamint a hazai nagyvárosok példája 
egyöntetűen abba az irányba mutatnak, hogy 
Pécs újraiparosítása elsődleges fontosságú 
a foglalkoztatási helyzet javítása, amelynek 
egyik fontos szereplője lehet a PTE. Ha az 
ott felhalmozott tudásbázis és innovációs 
kapacitás integrálásra kerül azáltal, hogy 
PTE bázisán létrejött spin-off és start-up 
vállalkozásokat támogatják, a reálgazdaság 
fejlesztéséhez igazodó kutatási és képzési 
profilokat kialakítják és megerősítik az 
egyetemen. Az innovációra alapozott fejlődés 
záloga az egyetem, amelynek gazdasági 
hasznosításra alkalmas eredményeket kell 
létrehoznia, ebből adódóan a városvezetés 
alapvető érdeke, hogy intenzív katalizátorként 
működjön az egyetem és a gazdasági szféra 
között. A gazdasági szereplőknek ugyanakkor 
innovációra vonatkozó adaptációs készség, 
menedzsmentképességek, piacszervezés és 
hálózatos együttműködés terén kell alkalmassá 
válnia az eredményorientált partnerségre. 
Az innovációs folyamat csak akkor lehet 
sikeres, ha a három szereplői kör tudatosan 

összehangolja tevékenységét.

Pécs foglalkoztatási helyzetének javítása 
érdekében rövidtávon szükség van olyan 
foglalkoztatókra, amelyek egyrészről 
munkaerőt szívnak fel, másrészről elindíthatják 
beszállítói láncok kialakulását. Letelepedésük 
azonban csak akkor jelent hosszú távú előnyt, 
ha integrálódnak a város gazdaságba, azaz 
a beszállítói lánc és a képzési struktúra képes 
input-igényeiket kiszolgálni. Ezért a stratégiai 
ágazatokba tartozó közepes méretű és 
innovatív vállalkozások fejlesztéseit célszerű 
előnyben részesíteni, mivel munkaerő-ellátásuk, 
a PTE és a spin-off-ok, start-up-ok részéről K+F+I 
tevékenységekkel való támogatásuk, a helyi 
gazdaságba való integrálásuk nagyobb 
esélyű, esetleges távozásuk pedig kisebb 
kockázatot hordoz.

Az egyetem jelenlétének a városi 
társadalom kulturális tőkéjére gyakorolt 
hatásait illetően semmiféle adattal nem 
rendelkezünk. Az egyetem tíz karán 2012-
ben közel 24 ezer hallgató tanult, a hallgatók 
háromnegyede nappali tagozatos diák. A 
nappali tagozatos hallgatók létszáma 2009-
ig folyamatos emelkedést mutatott, majd 
lassú létszámcsökkenés kezdődött. A 2018-
as adatokban már csak 20082 hallgatót 
találhatunk. A hallgatók számát az egyetemek 
állami finanszírozásának változásai, valamint 
az államilag támogatott helyek és a 
részösztöndíjas keretszámok is nagymértékben 
befolyásolják. A PTE-n a nappali tagozatos 
diákok között egyre magasabb a külföldi 
hallgatók aránya: 2012-ben már minden tízedik 
nappali tagozatos hallgató külföldi diák volt. A 

2018-as adatok szerint 4032 volt a nemzetközi 
hallgatói jelenlét. A PTE-nek nemcsak 
innovációs és képzési potenciálja miatt, 
hanem saját- és hallgatóinak költései révén is 
meghatározó szereplője Pécs gazdaságának. 
A PTE akvizíciós tevékenységének és a hallgatói 
infrastruktúra javításának támogatása a város 
eminens érdeke. A turizmus tipikusasan olyan 
ágazat, amely a városba látogatók költései 
révén nem a városban képződő jövedelmek 
Pécsett történő elköltését indukálja, jelentős 
jövedelem-vonzó potenciállal bír. Ennek 
érdekében szükséges a jelenlegi hallgatói 
létszám megtartása valamint növelése a 
közeli jövőben. Amelyet elérhetünk a PTE 
érdekérvényesítő képességének formális és 
informális támogatásával, a város marketing 
kiadványaiban a PTE-t mint hangsúlyos 
szereplőt kell megjeleníteni valamint az 
egyetemet segítve a hallgatói aktivizációban, 
támaszkodva a külföldi kapcsolatrendszerre. 
Ezek mellett elengedhetetlen a hallgatói 
infrastruktúra javítása együttműködve a PTE-
vel. Szükséges a hallgatóbarát közszolgáltatás 
(közlekedés, kerékpáros infrastruktúra, stb.) és 
a külföldi képzések infrastrukturális fejlesztése.[38] 

Integrált Településfejlesztési Stratégia[39] 

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia 
kidolgozása során az elemzések megmutatták 
és a dokumentumok társadalmi egyeztetése 
során is visszaigazolódott, hogy a város 
legégetőbb problémája jelenleg a 
foglalkoztatás alacsony szintje, amely a 
[38] Pécs MJV városfejlesztési koncepció 2014-2030, ECO-CORTEX 
KFT. ÉS MSB ZRT. KONZORCIUM
[39] Pécs Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiája 2014-2020, ECO-CORTEX KFT. ÉS MSB ZRT. KONZORCIUM

megtartó képességet, a vonzerőt, az egyetemre 
való jelentkezések számát és a befektetési 
kedvet egyaránt negatívan érinti. Ebből 
következően a gazdaságfejlesztési tényezők 
jelentős súlyt kapnak, emellett a közvetlenül a 
foglalkoztatást érintő akciók is helyet kapnak. 
Mindez nem jelenti a gazdaságfejlesztés 
kizárólagosságát. A gazdásági fejlesztések 
közé tartozik az egyetem és a Körber Hungaria 
között kialakított K+F tevékenység, amely a 
cég üzemterületének fejlesztését is elindíthatja. 
A hasonló együttműködését elősegítendő az 
ITS-ben már megnevezték az Északmegyeri 
és Füzesi területek korszerű technológiai 
fejlesztésére, ahol az egyetemmel együtt 
kialakított K+F tevékenységre alapozott 
gazdasági célú fejlesztések jöhetnek létre.

Az egyetemi hallgatói létszám fenntartása 
érdekében szükséges az együttműködés a PTE-
vel a munkaerőpiac kínálati oldalának erősítése 
és minőségi javítása érdekben: a szakirányú 
továbbképzésekre vonatkozó igények 
számbavétele a városi intézményrendszerben, 
és azok egyetem irányába történő 
közvetítése kell hogy a cél legyen. Ha 
szükséges akkor a szak- és a felsőfokú képzési 
területek gazdaságfejlesztési szempontú 
struktúraváltásának kezdeményezésével is elő 
kell segíteni a kívánt cél elérésért.

Az eddigiekben megtörtént fejlesztések a 
nyugati campus és a klinikai központ területén 
indokolják a az északi érintő út nyugati irányú 
kivezetését Újmecsekalja felé. Ezzel egy rég 
esedékes fejelesztés tudna megvalósulni. A 
nyugati városrész több jellemzőjének hála a 
klimaváltozásnak kevésbé kitett városrésznek 
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tekinthető, ilyenek a fekvése, zöldfelületek 
aránya és az épített környezet kialakítása. Ez alól 
kivétel lehet Kovácstelep, ahol a már meglévő 
zöldfelület (pl. Béke-park) intenzifikálása a 
cél. A város határán lévő szántók erdősítése 
javíthat a városrész adottságain. A városrész 
északi része sűrűn beépített, jelentősebb 
parkjai nincsenek. Ezt a helyzetet javíthatja 
ha az oktatási intézmények (iskolák, óvodák, 
egyetem) udvarait és parkszerű köztereit 
megnyitjuk a nagyközönség számára. A PMFC 
pálya környezetének intenzív növényesítése, 
egyetemi és városi zöld közösségi terek, 
tömegsportra alkalmas területek fejlesztése 
hasznos lenne. A Műjégpálya és a Sportcsarnok 
környékének revitalizációja, a zöldfelület 
intenzifikálása javasolt. A kék infrastruktúra 
fejlesztési területe lehet a Patacsi-vízfolyás. 
Összességében vizsgálva a „A város gazdasági 
alapjainak újjáépítése” stratégiai cél területi 
érintettségét a városon belül, az látható, 
hogy a város legfontosabb gazdasági céljait 
elsősorban egy „banán alakú” nyugat-kelet-
észak irányultságú területen lehet és kell elérni, 
amelyből kiemelkednek a belső városrészek 
elsősorban a turisztikai, egyetemi, és piaci 
koncentráció miatt.

A nemzetközi irányban történő bővítés 
érdekében egy másik az ITS-ben meghatározott 
projektelem a Pécsi Nemzetközi Egyetemi 
Képzőközpont létrehozása, ahol a Pécsi 
Tudományegyetem nemzetközi oktatási 
bázisának, az egyes karok kiszolgálásának, 
az oktatók képzésének, a külföldi hallgatók 
kiszolgálásának komplex fejlesztése önálló 
infrastrukturális keretekben történhet. A PTE 
hallgatói összetételében folyamatosan nő a 

külföldi hallgatók súlya, s az egyetem stratégiai 
céljai közt létszámuk erőteljes növekedése 
szerepel. A külföldi hallgatók döntő többsége 
nyelv- és országismeret nélkül érkezik Pécsre, 
így az ideiglenesen Magyarországon 
tartózkodásukkal és az egyetemi élettel 
kapcsolatos számtalan ügy elintézése, valamint 
az anyaországokkal való kapcsolattartás 
jelentős ügyintézési és egyéb (személyes) 
támogatást tesz szükségessé részükre, melynek 
az intézményrendszerét és infrastruktúráját 
meg kell teremteni. Ennek az elősegítésére 
jelentene megoldást a Nemzetközi Egyetemi 
Szolgáltatóközpont létrehozása

Fenntartható Városi Mobilitási Terv[40]

A fenntarthatóság iránti elkötelezettségére és 
stratégiai tervezési gyakorlatára építve Pécs 
2016 évben a fenntartható városi mobilitási 
tervének elkészítése mellett döntött. A 
fenntartható városi mobilitási terv illeszkedik 
a friss városfejlesztési dokumentumokhoz – 
különösen Pécs Városfejlesztési Koncepciójához 
(VFK), Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájához (ITS), valamint a kapcsolódó 
ágazati dokumentumokhoz – és épít is rájuk. 
Ugyancsak figyelembe veszi a mobilitási 
terv az előkészített vagy előkészítés alatt 
álló közlekedési projektek jelenlegi állását, 
különös tekintettel az intermodális csomópont 
és a kerékpárút-hálózat terveire; szükség és 
lehetőség esetén azonban ezekben korrekciót 
vagy hangsúlyeltolódást javasolhat. Pécs 

[40] Pécs Megyei Jogú Város Fenntartható Városi Mobilitási Terve – 
SUMP. 2017. Vadász Krisztina projektvezető, Cséplő Levente, Frey Tamás, 
Gálosi Gábor, Tamás Miklós, Ekés András, Gertheis Antal, Derts Zsófia, 
Sipos Zsófia, BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszék, 
Csaba Ders, Horváth Orsolya, Lehmann Ferenc, Pék Attila Patrik, TRIVERAX 
Bt., Udvardi Péter, Térinformatika: Horváth Márton

fenntartható városi mobilitási terve – az 
uniós iránymutatásokkal összhangban – az 
infrastruktúra és a forgalom helyett az embert, 
a városlakót helyezi a középpontba. Ezt 
alátámasztandó alakították ki a SMART City 
Pécs programot amelyben a megvalósítása 
keretében a Pécsi Tudományegyetemmel 
együttműködésben kerül kialakításra a kutatás-
fejlesztési, a képzési és a gyártóbázisa azoknak 
az alkalmazott környezetipari fejlesztéseknek, 
amelyek a hatékony, fenntartható és olcsó 
városüzemeltetést célozzák meg.

Elsődleges fontosságú szereplők, akiknek az 
életére mindenképpen hatással lesznek az 
új közlekedési intézkedések. Ide tartoznak 
Pécs város és vonzáskörzetének lakosai, 
a közlekedést használók (lakóhelytől 
függetlenül), Pécs egyetemvárosi jellegéből 
adódóan az egyetemi hallgatók, köztük a 
jelentős számú külföldi egyetemista, további 
véleményformálók, valamint üzleti körök, 
szervezetek, érdekcsoportok képviselői. Az 
egyenlő esélyű hozzáférés érvényesítése 
szempontjából kiemelt hatásviselők a családok, 
kismamák, idősek, mozgásukban korlátozottak 
és bármely fogyatékossági csoporthoz tartozó 
személyek.

A közúthálózati rendszer és a 
forgalomszabályozási rendszerben tapasztalt 
problémáit és azok hatásait nem tudjuk külön 
kezelni. Az itt megfogalmazott problémák 
együttesen eredményezik a hatásokat. A 
problémák a következők:

• vasútvonal a várostestet szétválasztó 
hatása

• részben kapacitáshiányos városi 
főútvonalak

• városi I. és II. rendű főutakon magas a 
közterületi járműtárolás aránya (Hungária 
út, Szigeti út, Kodály Zoltán utca)

• körforgalmak egy-egy esetben szűkös 
kapacitása

• hiányzó hálózati kapcsolatok

• jelen jogszabályi és önkormányzati 
rendeletek nem kezelik megfelelően 
a forgalomvonzó létesítményekhez 
ténylegesen kialakított parkolóhelyek 
számát

• I. és II. rendű főutak meglévő 
parkolósávjában változó időtartamokban 
üzemelő áruszállítói rakodóhelyek

• forgalomcsillapított övezetek fizikai 
korlátainak kiépítetlensége

• forgalomirányító központ elöregedett 
állapota, felügyeleti rendszer 
megbízhatatlansága; a nem korszerű, 
nem egységes vezérlőgépek, jelzőlámpák 
megléte

• SMART közlekedési megoldások csekély 
jelenléte és használata

• mozgásukban korlátozott személyek 
gépjármű használatához kapcsolódó 
infrastrukturális hiányosságok

És a hozzájuk tartozó hatások:

• a vasútvonal elvágja a város északi és 
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déli oldalát, kevés számú külön szintű 
csomópont áll rendelkezésre – a meglévő 
átkelők túlterheltek

• a meglévő szintbeni átkelőhelyek záráskor 
visszaduzzasztják a forgalmat (Megyeri út, 
Légszeszgyár utca)

• túlterhelt csomópontok, útszakaszok

• kis geometriájú körforgalmak (Keszüi 
úti kf.), gyalogos átvezetések negatív 
hatása a körforgalom be- és kijáratánál 
(Zsolnayszobor kf.), torlódások kialakulása

• a parkolóhelyek hiánya a közterületen, 
jellemzően az úton jelenik meg

• a város dél-keleti oldala közlekedés 
szempontjából alulfejlett az Egyetemváros 
zavaros, túlterhelt forgalmi viszonyai

• szűkülő keresztmetszetek, forgalom 
kiegyensúlyozott lefolyásának 
akadályozása.

Ez előzőekhez hasonlóan itt található a 
parkolási rendszer probléma - hatás listája. Itt 
találhatók a problémák:

• elöregedő, és leromló parkolási infrastruktúra 
(automaták, parkoló-felületek)

• korszerűtlen árképzés, parkoló-bérlet 
elterjedése

• fokozódó parkolási feszültségek a fizető 
zóna határainál

• a III. zóna rendkívül olcsó díjtételei miatt 
az Egyetemvárosban fokozódó forgalmi 

nehézségek, állandó forgalmi torlódások

• alacsony számú külvárosi parkolóhely áll 
rendelkezésre lakótelepeken

• külvárosi P+R parkolók hiánya

• elkülönülő vasúti, országos-regionális 
és helyi autóbusz-közlekedés (hálózat, 
menetrend, tarifarendszer)

• nem adaptív a felügyeleti rendszer, 
bizonytalan üzemeltetése, korlátozott 
programozhatósága; az eszközök 
sokfélesége üzemeltetési nehézségekbe 
ütközik

És a hozzájuk tartozó hatások:

• lakossági panaszok az elavult díjbeszedő 
rendszer műszaki problémái miatt

• forgalmi torlódások az egyetemvárosban

• nap végi parkolási problémák jelentkezése 
a lakótelepeken

• az agglomerációból érkezők arányaiban 
többen veszik igénybe az egyéni 
közlekedést és tovább terhelik a belvárosi 
parkolókat

• forgalomnövekedés a szűk belvárosi 
területen parkolót keresők személyautók 
miatt

• az autók forgási sebessége (rotációja) 
lassú, a belvárosi parkolók telítettek

És végül a forgalomcsillapítással kapcsolatos 
probléma – hatás lista Itt találhatók a 
problémák:

• centralizált városszerkezet

• fejletlen közúti infrastruktúra mellett bővülő 
Egyetemi- Klinikai negyed

• a város által fenntartott jelzőlámpák 
elavultak

• egyéni közlekedést ösztönző parkolási 
rendszer

• központi forgalomfelügyelet hiánya

• zavarérzékeny tömegközlekedési rendszer

• a III. zóna rendkívül olcsó díjtételei miatt 
az Egyetemvárosban vonzóbb egyéni 
közlekedés

• alacsony számú külvárosi parkolóhely a 
tömbtelkes lakótelepeken

• külvárosi P+R parkolók hiánya

• elkülönülő vasúti, országos-regionális 
és helyi autóbusz-közlekedés (hálózat, 
menetrend, tarifarendszer)

• lakóterületek magas zaj és káros anyag 
kibocsájtásból adódó terheltsége

És a hozzájuk tartozó hatások:

• állandósult forgalmi torlódások

• kapacitás határon működő körforgalmak 
és jelzőlámpás csomópontok

• forgalmi torlódások az egyetemvárosban

• az agglomerációból érkezők arányaiban 
többen veszik igénybe az egyéni 
közlekedést és terhelik a belvárosi 

parkolókat

• forgalomnövekedés a szűk belvárosi 
területen parkolót keresők személyautók 
miatt

• lassuló és ezáltal kevésbé kiszámítható 
tömegközlekedés

• tömegközlekedés megítélése romlik

• forgalomcsillapított övezetben megjelenő 
torlódások

• egyes városi területek alulhasználtsága, 
értékvesztése

Pécs Megyei Jogú Város Fejlesztési 
Koncepciójának stratégiai céljai 
megfogalmazásakor a Kiegyensúlyozott 
térszerkezet kiemelt cél volt. Távlati célja 
a városnak egy áttekinthető, egyenlő 
forgalom eloszlású, kiegyensúlyozott rendszer. 
Jól működő forgalomirányítás illesztése a 
megváltozott forgalom eloszlású rendszerhez. 
Forgalomszámláló detektorok alkalmazásával 
a forgalom folyamatos monitorozása az 
azonnali beavatkozás megvalósíthatósága 
érdekében.

A meglévő hálózat nem elégséges, a további 
infrastruktúra fejlesztés elengedhetetlen. A város 
belső útjainak szélesítése, kapacitásbővítése 
helyett a forgalom eloszlására kell fektetni a 
hangsúlyt.
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Európai Zöld Főváros koncepció

A program kereteiben történt kutatás 
kimutatta, hogy az egyetemen tanuló 
jelentős számú külföldi diák nagy számban 
részesíti előnyben a kerékpáros közlekedést. 
Ami nem nevezhető tipikusnak a város 
domborzatát megnézve. A mindennapok fő 
közlekedési célpontjai a campusok és a város 
központjában található területek. A főbb 
részeken jelenleg is találhatunk kerékpáros 
útvonalakat. A közösségi közlekedés tipikusan 
busszal történik, mindenki számára elérhető és 
megfizethető árú. 

Az Európai Zöld Főváros programban az 
egyetemmel kapcsolatban megfogalmazott 
egyik jövőbeli terv megegyezik a már 
korábban Településfejlesztési koncepcióban 
és az IST-ben megfogalmazott várossal való 
együttműködés, amellyel közös célokat és 
fejlesztéseket lehet kitűzni. Ezen kívül szintén 
megtalálhatjuk a Tecnopolis Pécs gondolatát. 
A célok elérése érdekében a városi vezetés 
új szervezeti keretek létrehozásáról döntött. 
A város hosszú ideje részt vett a SMART CITY 
témájú rendezvényeken, és bekapcsolódott 
az egyetem SMART CITY kutatási és 
fejlesztési programjába a városi műveletek 
végrehajtásában részt vevő vezetők és 
szakértők bevonásával.

(ábra 87.) : Zsolnay negyed összekötő híd (Fotó: Paári Péter)
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9. Összegzés
Ahhoz, hogy egy 2021-es szemmel nézve 
is jól működő campust alkossunk a leírtak 
alapján nagyon sok tényezőt kell optimalizálni. 
Ha egy hosszútávon is eredményes 
fejlesztésben gondolkodunk, ami nem lehet 
kérdés ,hogy így kell tennünk, akkor túl kell 
látnunk a klasszikus egyetemi működésen 
és szereplőin. Mindenképp egy globálisabb 
együttműködésre kell törekednünk mint a 
megszokott mintákban.

A campusoknak együtt kell gondolkodniuk 
azokkal a helyekkel, ahol élik mindennapjaikat. 
A közeljövőben nagyon kevés esetben lesz 
életképes az a campus, amelynél nincs meg 
a szükséges potenciál az ipari, gazdasági 
szereplők számára.

A jelenhelyzetben a legjárhatóbb fejlesztési 
iránynak a tudásalapú hotspotok létrejöttének 
elősegítését tekinthetjük. Amikor az adott 
campus már egy nagyobb összkép részeként 
él, kiegészítve/kiszolgálva a körülötte lévő 
szereplőket a benne megtalálható tudás 
potenciáljával. 

Teszik ezt úgy, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben megnyitják tereiket, területüket 
a nyilvánosság számára. Ezzel egy olyan 
szerkezetű rendszert létrehozva, amiben 
egy adott hely használhatóvá válik többek 
számára, azáltal hogy az ott megtalálható 
funkciók egymásra rétegződnek.

(ábra 88.) : É81 műhelyépület előtere,Tervezők: Dr. Medvegy 
Gabriella, Dr. Bachmann Bálint, Dr. Veres Gábor, Tárnoki István, 
Greg András, Kokas Balázs, Sike Ildikó, Paári Péter (Fotó: Paári 
Péter)
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10. Tézisek

(ábra 89.) : É81 műhelyépület növényfal szerkezete,Tervezők: Dr. 
Medvegy Gabriella, Dr. Bachmann Bálint, Dr. Veres Gábor, Tárnoki 
István, Greg András, Kokas Balázs, Sike Ildikó, Paári Péter (Fotó: 
Paári Péter)

Meglevő helyzetek komplex értékelése a 
campus fenntartható működéséért

1. Az ideális helyzet meghatározásához 
komplex megközelítésben kell megvizsgálni 
a campusokat. Ezáltal nyílik lehetőségünk 
a megfelelő eredményt optimalizált 
beavatkozásokkal elérni. Adott esetekben 
a hasznos alapterület növelése nélkül – 
akár elképzelhető annak csökkentésével – 
biztosítható a kívánt fejlesztési cél elérése.

Kapcsolódó részek: 7. fejezet Globálisan megfogalmazott 
tervezési elvek a campusokkal kapcsolatban, Meglévő 
helyzetek értelmezése a hatékonyabb campus 
működésért (Keleti campus) 77.oldal. és Lehetséges 
növekedés területcsökkenéssel 107. oldal
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Multifunkciós térhasználat

3. A campus tereinél, legyen az külső vagy 
belső tér, nagy mértékben javasolt előnyben 
részesíteni a multifunkciós térhasználatot. 
Legyen az egy adott tér felhasználása különböző 
módokon vagy egy adott tér használata a 
lehető legnagyobb felhasználóbázis számára 
az elsődleges funkciók szem előtt tartásával.

Kapcsolódó részek: 7. fejezet Globálisan megfogalmazott 
tervezési elvek a campusokkal kapcsolatban, 
Multifunkciós térhasználat (Közgazdaságtudományi Kar, 
Általános Orvostudományi Kar) 95. oldal

Kapcsolódó részek: 7. fejezet Globálisan megfogalmazott 
tervezési elvek a campusokkal kapcsolatban, 
Központban a hallgató (Keleti campus, Műszaki és 
Informatikai Kar) 89. oldal

Központban a hallgató

2. Megfigyelések alapján bármely 
egyetemi campus esetében a működésnek 
és a fejlesztésnek egyik legfontosabb 
szempontja a felhasználó (elsődlegesen a 
hallgató) és az általa elvárt “komfortérzetnek” 
a megteremtése és fenntartása akár hosszú 
távon is.

Aktív térfalak - határvonalak eltüntetése

4. A campusok fejlesztése során a külső és 
belső terek határvonala egymás folytatásaként 
– ahol ezt a funkció lehetővé teszi  – 
összefüggő térrendszerként értelmezendő. 
Ezzel megteremthető a külső és belső tér 
közötti közvetlen kapcsolattal bíró téregyüttest 
(elválasztás helyett összenyitás).

Kapcsolódó részek: 7. fejezet Globálisan megfogalmazott 
tervezési elvek a campusokkal kapcsolatban, Aktív 
térfalak – határvonalak eltűntetése (Műszaki és 
Informatikai Kar, Általános Orvostudományi Kar) 99. oldal

Integrált megközelítés

5. A campusok megfelelő működésének 
érdekében minden esetben integrálni kell 
őket városi környezetükbe, és ezzel van 
lehetőség egymást támogató egyetem-város 
kapcsolatot létrehozni. Nagymértékben el kell 
mozdulni a science parkok, kreatív kerületek 
mindenki számára elérhető létrehozása felé.

Kapcsolódó részek: 7. fejezet Globálisan megfogalmazott 
tervezési elvek a campusokkal kapcsolatban, Integrált 
megközelítés 101. oldal
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