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A Pécsi EgyEtEm szEnt mór KollégiumA (régEbbi nEvén: mAurinum) A 48-As tér éPült fEl, 

AnnAK déli oldAlát hAtárolvA. A romAntiKus ihlEtésû éPülEtEt dr. vArghA gy. dAmján s.o. 

cist. éPíttEttE és igAzgAttA A háború után. Az „u” AlAKú tömEg ErõtEljEs osztóPárKányA, finom 

ElõrEugrásoKKAl szErKEsztEtt tEtõoromzAtAi jElEntõs ElEmEivé váltAK Az utcAi és udvAri homloKzAtoKnAK EgyAránt.  

Két szintEn szövi bE A tErmésKõburKolAt Az éPülEt homloKzAtát, fElKúszvA A már jElzEt rizAlitszErû tEtõoromzAtoKrA, 

végül ugyAnEz A gEsztus A tér fElé nézõ KErítésEn jElEniK mEg, ott mívEs, KovácsoltvAs bEtétElEmEKKEl gAzdAgítvA.  

Az észAKi fõbEjárAt visszAhúzott léPcsõtErE és széPEn mEgfogAlmAzott béllEtEs, félKörívEs záródású KAPuzAtA  

mArKánsAn jElzi A történEtiség jElEnlétét Az éPülEtEn.
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a pécsi Tudományegyetem rektori Hivatalának felújítása és b vítése
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Az elmozdítható, fémlamellás árnyékolófelület könnyed eleganciát kölcsönöz az új épületrésznek
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Az elõzõekben körvonalazott történeti érté-
kek védelme és megõrzése fõ célkitûzése volt 
a felújítási koncepciónak. A történeti belvá-
ros délkeleti peremén a megújított 48-as tér 
(déli) városképi lezárását biztosítja az épület 
igényes megjelenésével és funkcionális tartal-
mával.

A valamikori kollégium a felújítás és bõvítés 
során funkcióváltással irodaépületként él mos-
tantól tovább, mint a Pécsi Egyetem Rektori  
Hivatala. Térbeli elhelyezkedése révén az 
egyetem keleti campusának központi épüle-
te a háború utáni Erzsébet Egyetem meglévõ 
létesítményeivel harmonikus kapcsolatban, 
a jogi és közgazdasági karral és a kollégi-
umi épülettömbökkel városképi együttest for-
málnak. Ha bevesszük ebbe a sorba továb-
bá a Tudásközpont, a Kodály Központ és  
a Zsolnay Negyed egyetemi oktatásba be-
vont épületeit, úgy elmondható, hogy egy 
jelentõs egyetemi campus alakult ki a tér-

ségben, amelynek irányítási funkcióit ellátó  
Rektori Hivatal épülete kiemelt szerepkört  
tölt be, biztosítva és õrizve a Pécsi Egyetem 
történetiségét.

A felújítás során könnyen sikerült kiala-
kítani az irodai funkciók összes egységét 
– középfolyosós alaprajzi rendszerben –,  
minden emeleten. Talán a magasföldszin-
ten találhatók olyan funkciók, amelyek ele-
ganciájuk révén kitûnnek a többi közül, 
ekként a rektori hivatalt és tanácstermet, vala-
mint a rektorhelyettesek irodáit a központi  
lépcsõház egyik szárnyán alakították ki.  
A másikon, a vezetõi irodák mellett, közös-

Az udvari oldalon megjelenõ karcsú acél-beton oszlopsor támasztja alá a szenátusi tér tömegét

A központi fõlépcsõ felsõ terében acél-üveg lift található
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ségi terek születtek, a szenátusi tér, továbbá 
annak elõterében egy többcélú terem létesült. 
A két szárny között az elõtérbe érkezõket  
a porta-recepció és ruhatári funkciók mellett 
a lépcsõház és az üveglift fogadja, biztosítva 
az épület függõleges forgalmát, funkcionális 
kapcsolatait. A kéttraktusú, hosszfalas épület-
ben – azzal párhuzamosan, – a kiépített hosz-
szanti válaszfalrendszer optimális keretet biz-
tosít a sokrétû  irodai funkciók elhelyezésére.

A bõvítés során a központi fõlépcsõ felsõ 
terében egy acél-üveg liftet építettek be, 
az udvar felõli megközelítéssel mozgássé-
rült teheremelõ biztosít bejutást az épület-
be. Egy korábbi bõvítéssel az udvari oldalon 
lapostetõs közösségi tér formálódott, amelyet 
a megújulási folyamat alatt bontásra ítéltek. 
Helyén, az új bõvítés által, nagyobb léptékû  
és tömegû  szenátusi tér és többcélú terem 
alakult új mérettel, nagyobb befogadó képes-
séggel, kortárs szerkezettel. Az udvari olda-
lon karcsú acél-beton oszlopsor támasztja alá 
a szenátusi tér tömegét, amely alatt az osz-
lop-kolonnád mögé visszahúzott mélyföldszin-
ti, többcélú terem található. Az új szenátusi 
terem funkcionálisan és tömegformálásában 
szerencsésen illeszkedik a történeti környe-
zethez. A faszerkezetû  üvegfal elõtt húzódó 
fémlamellás árnyékoló felület változó hosszol-
dali megjelenése könnyed eleganciát kölcsö-
nöz az új épületrésznek.

Az udvari bejárat a szenátusi terem és az 
irodai szárny közötti „könyökben” található, 
új acélvázas építészeti elemmel, tetõzettel és 

árnyékolóval, amely felhívja a figyelmet funk-
ciójára, könnyed szerkesztése átmenet a tör-
ténelem és a kortárs szellemiség között.

Összefoglalóan elmondható, hogy míg  
az utcai és a beforduló homlokzatokon a tör-
téneti értékek dominálnak, úgy az udvari 
oldalon, az itteni bejárat, valamint a szená-
tusi épületrész elemei által, a történetiség visz-
szafogott jelenléte mellett, az új, kortárs építé-
szet jelenik meg erõteljesebben.

Gépjármûvel a létesítmény megközelítése 
déli oldalról, a Dohány utca felõl biztosított, 
az udvar keleti részén parkolóterület, a nyu-
gatin pedig a meglévõ faállomány, zöldfelü-
let található.

Az épületburok energetikai elõírásoknak 
megfelelõ felújítása a historizáló homlokzat 
díszítettsége miatt nehéz feladatnak bizo-
nyult. A vastag hõtároló falszerkezetben  
a régi nyílászárókat hõszigetelõ üvegezésû, 
fa nyílászárókra cserélték, az új szenátusi  
terem pedig egy fa-üveg függönyfal szerke-
zettel és energiahatékony, külsõ, eltolható 
fém árnyékoló szerkezettel készült, a terem 
hûtési igényét nagymértékben csökkentve. 
Az új terem specialitása az egyedi akusz-
tikai és gépészeti kialakítás. Az alacsony 
hõmérsékletû  sugárzó-felületi temperáló pad-
ló és mennyezet thermo-aktív födémszerke-
zetei energiahatékony fûtési és hûtési rend-
szerként üzemelnek, melyet a természetes 
szellõzés lehetõsége, illetve a központi lég-
technika egészít ki. A felületi sugárzó fûtési 
és hûtési szerkezetek az alacsony energiafo-

gyasztás mellett kellemes hõtechnikai hatás-
sal, magas klíma-komfort nívót biztosítanak 
a helyiséget használók számára. A bentlévõk 
szubjektív hõérzete sok esetben fûtéskor 
magasabb, hûtéskor pedig alacsonyabb 
belsõ léghõmérsékletet mutat, mint amelyet 
ténylegesen kínálhat a gépészeti rendszer. 
A fal és mennyezet akusztikailag szüksé-
ges hangnyelõ és  hangvisszaverõ burkolata  
a légtechnika és a világítás egy részét is 
integrálja.

A tervezõk biztos kézzel nyúltak a feladat-
hoz a történeti értékek megõrzésében és  
az új értékek beépítésében egyaránt. Munká-
juk nyomán a történelem és napjaink építé-
szeti értékeit szerencsésen ötvözõ, dicsérendõ 
gondossággal a fenntarthatóságot is szem 
elõtt tartó végeredmény született.

Többcélú terem alakult új mérettel és befogadó képességgel, kortárs szerkezettel


