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Kedves Olvasó!

A PTE Műszaki és Informatikai Kara 50 
éves jubileumának alkalmából összeállított 
kiadványát tartja a kezében.
Kiadványunk együttesen szól 
munkatársainknak, hallgatóinknak és 
partnereinknek. 
Több, mint 50 éves a Pécsi 
Tudományegyetem műszaki képzőhelye! 
Egy ilyen alkalom lehetőséget kínál arra, 
hogy végiggondoljuk az eddig elért 
eredményeket, ugyanakkor arra is kísérletet 
tegyünk, hogy megfogalmazzuk az 
előttünk álló lehetőségeket.
Be kell vallanom, a visszaemlékezések, 
vélemények rendszerezése során rendkívül 
sok régi-új felismerést tettünk. Mi, akik a 
mai „Pollack” hétköznapjait éljük, egyszer 
csak azzal szembesültünk, hogy az 
ambíciók mindig egy irányba vittek, csak az 
idő és a kontextus volt más. Büszkeséggel 
tölt el, hogy ez a Mérnökkar – a mai MIK – 
folyamatosan a progressziót választotta.

Örököltünk hagyományokat, értékeket. 
Igyekszünk ezeket jól érteni, megtanulni, 
továbbadni. Ha mindezt az 50 évre is 
felfeszítjük, kirajzolódnak konstans értékek, 
ami a mai „Pollack”-nak stabil szerkezetet 
ad: szakmaszeretetet, kollegialitást, 
kíváncsiságot. Elődeink minden bizonnyal 
a kihívások elől sem álltak el. Szerencsére, 
mert egyben ezek adják a jelen 
lehetőségeit.
Kiadványunk célja egyúttal annak 
bemutatása, hányféle oldalról lehet 
a mérnöki, műszaki, építészeti és IT 
tanulmányokat, szakmákat, életpálya- 
lehetőségeket megközelíteni, és ehhez 
igazodva milyen sokszínű és komplex a 
Műszaki és Informatikai Kar.
Hiszen az oktatás színvonala, a diploma 
versenyképessége garantált. Modern 
infrastruktúra, high-tech laborháttér, 
kutatási lehetőségek, alkotói közeg, 
tehetséggondozási programok, műtermek-

műhelyek, nemzetközi platformok, 
illetve ösztöndíjak, és naprakész 
oktatóink biztosítják az eredményes 
tanulás lehetőségét hallgatóinknak, a 
szakmai, tudományos és alkotói célok 
megvalósulását kollégáinknak, illetve a 
versenyképes együttműködést piaci és 
gazdasági partnereinknek.
Mindenekelőtt azonban nyitottságot és 
értékteremtő munkát kívánok!
Olyan értékek ezek, amelyekre büszkék 
lehetnek elődeink és karunk jelenlegi 
munkatársai egyaránt. 

A jövő pedig? Remélem, hogy néhány 
évtized múlva az akkori „Pollack”-on 
újra összeülnek... Jó volna majd tudni, 
hogy a most megfogalmazott, 50 éves 
jubileumhoz kapcsolódó gondolataink 
elődeink céljait követve szintén kiállják 
majd az idő próbáját!
Kellemes utazást kívánunk jubileumi 
kiadványunkkal!

Prof. Dr. Medvegy Gabriella, dékán
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„A pécsi Pollack csodálatos diákéveket jelentett 
számomra nagyszerű élményekkel. Az épületgépé-
szek, de a villamosok is Pécsett kovácsolódtak igazán 
össze. Az erős szakmai felkészítésen kívül kitartást, 
egymásért is való felelősségvállalást kaptunk. Jelenleg 
is évente összejövünk 2-3 napra, de ettől függetle-
nül is napi kapcsolat van közöttünk. Tanáraink és a 
labortechnikusok szakmailag és emberileg is mind 
nagyszerű emberek, emellett diákcentrikusok voltak” 
– így emlékszik vissza az első évfolyamon végzett 
Székelyhidi István okl. épületgépész üzemmérnök, 
épületgépész mérnök, mint ahogy kortársa, Kató 
László is egész életre való muníciót kapott Pécsett: 
„A főiskola teljesen elegendő képzést adott egy nagy 
ÁÉV gépészeti részlegének vezetéséhez. A budapesti 
képzés és körülmények volt a szocialista realizmus, a 
pécsi pedig a kezdődő nyugati nívó!” – vallja.

A Pollack Mihály Műszaki Főiskolát (PMMF) 1970-
ben alapították. Jogelőd intézménye a budapesti 
Épületgépészeti és a pécsi Vegyipari Gépészeti 
Technikum volt. 1971-től gépészeti és építőipari szak 
jött létre. A főiskola 1995. július 1-ei hatállyal integrá-
lódott a Janus Pannonius Tudományegyetem, majd 
2000-től új nevén, Pécsi Tudományegyetem szerve-
zetébe. 2004-től egyetemi karként működik, 2006-
tól Pollack Mihály Műszaki (PMMK), 2011-től Pollack 
Mihály Műszaki és Informatikai Kar (PMMIK), így 
elnevezésében is mutatja a mérnökinformatika tér-
nyerését, úgy az oktatásban, mint a kutatásban. 2015 
márciusától, az idegen nyelvű képzések indulásától 
intézményünk új neve: Pécsi Tudományegyetem Mű-
szaki és Informatikai Kar (PTE MIK). A PTE Műszaki és 
Informatikai Kara Magyarország legdinamikusabban 
fejlődő mérnökképző felsőoktatási intézménye. Kép-
zési palettánkon a műszaki tudományok szinte teljes 
skálája megmutatkozik. Több mint 2 500 hallgatónk-
kal, több évtizedes tapasztalatunkkal, megújított és 
kibővített egyetemi campusunkkal hazánk műszaki 
életének meghatározó helyszíne vagyunk.

POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLA

1970–1995

A Pollack Mihály Műszaki Főiskola építését az Építés-
ügyi és Városfejlesztési Minisztérium szorgalmazta. 
A jogelőd budapesti Felsőfokú Technikum (1962–
1970) telephelye nem tette lehetővé a már odatele-
pített szakok további fejlődését, ezért a minisztérium 
Juhász Jenő igazgatónak azt a megbízást adta, hogy 
keressen helyet egy új iskolának, ahová a meglévő 
szakokon kívül magasépítő, mélyépítő és műszaki 
tanár szakot is lehet telepíteni. Több vidéki város 
után a választás Pécs városára esett. Pécs iskolaváros: 
középfokú oktatási intézményei mellett egyetemei és 
főiskolái működtek évtizedes, sőt évszázados múlttal. 
Ugyanakkor a város vezetői készségesen biztosítot-
ták a megfelelő helyet Pécs egyik legszebb részén a 
műszaki felsőoktatás további fejlesztésére. A végső 
döntés 1968-ban született meg, majd megindult a 
nagyarányú építkezés előkészítése. A munkálatokat 
Juhász Jenő irányította, akinek már volt gyakorlata 
az iskolaépítésben. Az új iskola létrehozásában a 
CAMPUS modellt választotta. A Mecsek oldalában 
kollégiummal, sportpályákkal, uszodával rendelkező 
oktatási és gyakorlati műhelyekkel ellátott belterjes 
életet élő főiskolát akart megvalósítani. Az építményt 
Módos Ferenc (később az Építőipari Kar igazgatója) 
tervezte. 

Ezzel egyidőben döntés született arról, hogy a 
Felsőfokú Vegyipari Gépészeti Technikum is ide csat-
lakozik és kihelyezett tagozatként az Esztergom-Ke- 
nyérmezőn működő azonos képzési célú intézmény 
felügyeletét is ellátja. Így a főiskola két létesítményi 
egységgel jött létre: a Boszorkány utca 2. új létesít-
ményeiből, illetve a Rókus utca 2. régebbi létesítmé-
nyeiből. Ugyancsak döntés született arról is, hogy a 
szakminisztériumok (Építésügyi és Városfejlesztési 
Minisztérium, illetve Nehézipari Minisztérium) helyett 
a Művelődésügyi Minisztérium látja el az intézmény 
szakmai felügyeletét. Természetesen a két szaktárca 
továbbra is szívügyének tekintette a szakemberkép-
zést és a főiskola munkáját minden vonatkozásban 
támogatta. Mindennek a megvalósítását elősegítette 
az is, hogy a Pécsre költözött oktatók számára az 
ÉVM 12 lakást biztosított. 

A Pollack Mihály Műszaki Főiskola 1970. szeptember 
elején kezdte meg működését. 1970. november 4-én 
volt az ünnepélyes avatás, amelyen részt vett dr. Po-
linszky Károly művelődésügyi miniszter és dr. Szabó 
János, az ÉVM államtitkára. 

„Életem meghatározó része volt a Pollack, a legszebb 
ifjúkori éveimet töltöttem Pesten és Pécsett. 1969–72 
között jártam a főiskolára, villamos szakra. Véletlenül 
kerültem a felvonós ágazatra, úgy hirdették, hogy 
automatika szak, csak később derült ki, hogy ez a 
felvonós ágazatot takarta. Mivel kertes családi házban 
nőttem fel, így liftekkel nem nagyon találkoztam addig. 
Talán mégis jó választásnak bizonyult, hiszen a mai 
napig (70 éves vagyok) még mindig „lifteztek”. 1977-
ben léptem a pályára az ÉMI-ben, aztán szakértőként, 
ellenőrként, »Sachverstandiger« -ként (németországi 
jogosultságú szakértő) még ma is dolgozom. A főisko-
lán Meszlényi Zoltán karigazgató jóvoltából ismerked-
tem meg a tollaslabdával, és még ma is tollasozom. 
Háromszoros szenior országos bajnok vagyok” – így 
foglalja össze Ecser János, hogy mit adott neki a 
Pollack. 
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A főiskola névadója Pollack Mihály építész (1773–1855). Klasszicista építészetünk vezéralakja. Bécsben és Lom-
bardiában tanult, 1799-ben jött Pestre, ahol 1799 és 1809 között építette a Deák téri evangélikus templomot. 
1809-től tagja a Szépítő Bizottmánynak. Gótikus stílusban alakította át a pécsi székesegyházat (1805–1827). 
Vidéki kastélyok, Alcsút (1819–1820), Dég (1820–1830) és megyeházak (Székesfehérvár, Szekszárd stb.) mellett 
a 30-as években készültek el nagy pesti középületei: a Nemzeti Múzeum (1837–1847), az 1848-ban leégett 
Vigadó, valamint a Ludovika Akadémia épülete.

Pollack Mihály

A KARI SZERVEZET

A főiskola az induláskor az egyetemi gyakorlatnak 
megfelelően a kari szervezetet választotta. Építőipari 
Kar és Gépészeti Kar létesült. 1970 szeptemberétől 
egy ideig csak a Gépészeti Kar működött oly módon, 
hogy a harmadéves, tanulmányaikat Budapesten 
megkezdő hallgatók kivételével Pécsett folyt a kép-
zés épületgépészeti, épületvillamosítási,  szilikátipari 
és vegyipari gépészeti szakon. A teljes struktúra 
1971-ben alakult ki a főiskolán, amikor az Építőipari 
Karon megjelentek az első magasépítő, mélyépítő 
és műszaki tanár szakos hallgatók. Az esti tagozat 
épületgépészeti szakkal Budapesten 1976-ig maradt. 
Ugyancsak a kezdeti időszak első öt évére esik a jog-
előd intézményekben végzett felsőfokú technikusok 
levelező tagozatú üzemmérnöki kiegészítő képzése, 
amely kiterjedt az Esztergom-Kenyérmezőn meg-
szűnt felsőfokú technikumban a vegyipari gépész 
szakon végzett szaktechnikusokra is. A Gépészeti Kar 
hét tanszéke és az Építőipari Kar hat új tanszéke mel-
lett kettő központi tanszék kialakulásával, a gazdasági 
hivatallal, a diákotthonnal, a könyvtárral, a tanulmányi 
osztállyal lényegében kialakult a főiskola szervezeti 
formája, melyet az 1972-ben létrejött Főigazgatói 
Hivatal és a Kari Hivatalok tettek teljessé.

„Még felsőfokú technikumként kerültem a Szabó Ilon-
ka utcai épületbe, ahonnan aztán az új kollégiumban 
Pollack Mihály Műszaki Főiskola lettünk. Gyönyörű, 
izgalmas, nagyszerű évek következtek. Itt mindenki 
kezdő volt, még az oktatóink is a mi évfolyamunkkal 
kezdtek. Új kollégium, az első két szint a lányoké, 
onnan fölfelé a fiúké. Ez a tény is, no meg a társaság 
összetétele is megalapozta azt a hihetetlen összetar-
tást, összefogást, amit azóta is Székelyhidi Istvánnak 

igyekszünk – immáron évenként – megköszönni!  
A kezdeti években remekül éreztük magunkat. 
A miénk volt szinte minden. A fiúk rendszeresen 
fociztak – aztán volt persze fiúk–lányok focimeccs is, 
bár lányok nagyon kevesen voltak. Nagy volt azonban 
a kínálat a vidéki szülői házzal rendelkező évfolyam-
társból. Ez remek kóstolókat jelentett – legkevésbé az 
illetékeseknek. A tápos pestiek minden fondorlatos 
módon próbálták megszerezni a fenséges házi koszt 
kóstolóit. Remek ötletnek tűnt, hogy az ablakokba 
kifüggesztett finomságokat egy esernyő fogójával 
áthúztuk a szomszédba, s így lakmároztunk nagyokat... 
Hála Istennek évente felemlegetjük az élményeket, 
bár egyre fogyunk... Szép volt! Ha újra kezdhetném, 
ugyanígy járnám” – emlékszik vissza Reményik 
Zsuzsa.

A Főiskolai Tanács 1971-ben alakult meg az okta-
tást és a tudományos munkát segítő bizottságokkal 
együtt. A főiskolai képzésre történő áttérés a tan-
tervek felülvizsgálatát is szükségessé tette. Előtérbe 
került a szélesebb körű műszaki alapozás, a mérnöki 
tevékenységformákra való felkészítés és a konver-
tálhatóság. Ennek során fokozatosan finomítottuk 
tanterveinket, különböző laborok és műhelyek létre-
hozásával a gyakorlati képzés lehetőségeit is növelve. 
A főiskola gyarapodását jelzik az 1973/74-es évek-
ben történt kisajátítások, a Damjanich utcai területek 
és épületek birtokbavétele, valamint a Boszorkány 
utcai új műhelyépületek alatti mintegy 3.800 
négyzetméter területen 1975–1980 között kialakított 
laboratóriumok, újabb műhelyek, raktári és nyomdai 
helyiségek megvalósítása. Ezek a fejlesztések lehető-
vé tették, hogy az Építőipari Kar addig hiányos gya-

korlóterületeit, ha szűkösen is, de növeljük, továbbá 
az ifjúsággal összefogva jórészt társadalmi munkával, 
atlétikai, kosárlabda- és kisebb focipálya létesüljön. 

Számítógépes ellátottságunk 1971-től az Építésgaz-
dasági és Szervezési Intézettel közösen üzemeltetett 
Számítástechnikai Központ EMG 830/20 típusú 
számítógépével valósult meg, melyből 1978-ra 
önálló saját központunk lett, illetve 1983-ban a 
számítógépet már R40-es típusúra cseréltük. Ezzel 
intenzíven megindulhatott az oktatók, illetve hallga-
tók számítástechnikai képzése is. A számítástechnikai 
fejlesztésekkel egy időben az orfűi vízitelep építése 
is elkezdődött abból a célból, hogy a geodéziai 
terepgyakorlatok megfelelő helyen lehessenek az 
építőipari szakos hallgatók számára. Az építmény 
döntően társadalmi munkában készült. A nagyobb 
méretű termek mellett üdülés céljára igénybe vehető 
szobák is épültek. A létesítmény mind a hallgatók, 
mind az oktatók kedvelt tartózkodási helye még ma 
is. 

1973-ig mind a nappali, mind az esti budapesti és az 
épületgépészeti levelező tagozatokon csak a gépész 
üzemmérnökök hagyták el a főiskolát. Az első ma-
gas- és mélyépítő üzemmérnökök 1974-ben vehették 
át oklevelüket. Az esti képzés fokozatos leépülése 
mellett a levelező tagozat magasépítő szakán (1976), 

épületvillamosítási szakán (1977), mélyépítő szakán 
(1978), majd a szilikátgépészeti szakán (1982) is 
végeztek üzemmérnökök a négyéves képzésben. 
Hallgatóink létszáma a 70-es évek első kétharmadá-
ban lépcsőzetesen növekedett kisebb ingadozással, 
később a korszakra jellemző közismert gazdasági 
és társadalmi tendenciák miatt stagnált. Hallgatóink 
zöme a dunántúli megyékből érkezett, az ország 
keleti része felé haladva fokozatosan csökkent az 
érdeklődés. Ez elsősorban annak tudható be, hogy 
hasonló képzés Budapesten és Debrecenben is volt. 

Az elsők között végzett üzemmérnökeink döntően 
az ipar, építő- és építőanyagipar területén (49%), a 
tervezés, kutatás, oktatás (14%), a szolgáltatás (26%), 
illetve az államigazgatás és egyéb (11%) százalék 
területen helyezkedtek el. A hetvenes évek végére 
újabb elvek és szervezeti formák jelentek meg az 
üzemmérnökképzésben, részint a főiskola képzési 
tevékenységének folyamatos értékelése, bel- és 
külföldi irodalom tanulmányozása nyomán, részben 
pedig szűk körű és országos vitáknak köszönhetően. 
A viták arról folytak, hogy az üzemmérnökképzés 
miben tér el az okleveles mérnök egyetemi képzés-
től. Nézetünk szerint a mérnöki feladatok jellegében 
kell keresni a megoldást, melyek az üzemmérnöki 
gyakorlatias szemléletet, hozzáállást és magatartást 
követelik meg. Nemcsak a tudás eltérő mennyisége, 
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szempont. Az egyes tantárgyak elkülönítése, a meg-
szerzett tudás mozaikszerűsége helyett célszerűbb 
a komplex szemlélet. Az egymásra épülés, a tantár-
gyakban oktatott ismeretek komplex kezelése, a tu-
dás elmélyítéséhez szükséges ismétlések és a képzés 
aktív időarányának növelésére a tantárgycsoportos 
tantervi forma a legkedvezőbb. Az időszak további 
eredménye az oktatók saját önálló szakmai tevékeny-
ségének intenzívebbé válása, az alkotómunka és az 
eredményes oktatás közötti szoros kapcsolat felis-

merése. A tanszéken folytatott tudományos kutató, 
illetve ipari megbízásokon alapuló tervező, kivitelező 
munkák fokozatos növekedése erre jó lehetősé-
get biztosított. A hetvenes évek közepétől kezdve 
felkészültünk a tantervek ilyen irányú módosítására, 
a szervezeti forma megváltoztatására, a nagyobb 
szervezeti egységek létrehozására. 1978-ban az ilyen 
jellegű átalakulásra megadta az engedélyt a művelő-
désügyi tárca, ennek megfelelően 1979. január 1-től 
új szervezeti forma valósult meg főiskolánkon. 

AZ INTÉZETI SZERVEZET 1979–1987

1979. január 1-től felsőbb utasításra megszűntek a kar 
önálló tanszékei és a képzési struktúrának megfele-
lően szakmai intézetek jöttek létre, melyeken belül 
az egyes tudományterületek elméleti és gyakorlati 
oktatását intézeti tanszéki csoportok (szakmacsoport, 
munkacsoport) végezték. A gazdálkodás területén 
nem kaptak önállóságot, azzal csak az intézetek ren-
delkeztek. Az átszervezéssel egyes tanszékek ketté-
váltak, a tanszéki oktatók közül többen más intézetbe 
kerültek. Ugyancsak 1979. január 1-ével a főiskolához 
csatolták az 1970/71-es tanévtől a Budapesti Műszaki 
Egyetem Vízgazdálkodási Főiskolai Karához tartozó 
bajai intézményt, mely a főiskola Vízgazdálkodási 
Intézeteként (később Vízgazdálkodási Tagozatként) 
működött egészen 1995-ig. A szakmai intézetek mel-
lett minden szakra kiterjedő oktatási tevékenységgel 
három intézet rendelkezett: a Marxizmus-Leninizmus 
Intézet, a Matematika- és Számítástechnikai Intézet 
és a Pedagógiai Intézet.

„Az idei év májusában ünnepeltük évfolyamtársaimmal 
együtt a 40 éves diplomaosztónkat. Ennek emlékére a 
Pollack-udvarban egy kis emlékművet állítottunk fel”– 
meséli Knipl Károly. „A Zipernowsky-ból jelentkeztem 
a Pollack Épületgépész tagozatára. Akkor még csak 
halvány sejtésem volt, hogy tulajdonképpen mi is az 
az épületgépészet. Mit fogok pontosan tanulni, hogy 
tudom a tanultakat használni, hol tudok majd elhe-
lyezkedni. Megéri-e? Most már mondhatom, igen, 
megérte. Jó döntés volt. A tanulmányok megkezdéskor 
az első drukk után már érezhető volt az intézmény 
dolgozói részéről a kedvesség, a törődés, a pátyolga-
tás. A tanulmányokkal kapcsolatban az első benyomás 
a feszesség, a következetesség, és a »megtanítjuk a 
szakmát« jut eszembe. Ez így volt jó! A precízséget, 

pontosságot, a határidők és a vállalások betartását 
tanultam meg, ami azóta is kíséri az életemet.

Már a kezdetektől nagyban hozzájárultak az oktatók, 
hogy megszeressük a szakmát és sokszor, sok esetben 
nem kímélve szabadidejüket »formáltak« bennünket. 
Nem csak a szakmát illetően, hanem a felfogásunkat, 
az életről alkotott nézetünket. Nem lehet nem meg-
említeni a Schreck Sanyit, Stojanovics Józsefet, Falusi 
Józsefet, a Glöckler Lacit, Simon tanár urat és még 
számolatlanul sorolhatnám a neveket.

A tanulás mellet a sport is fontos volt számomra, mert 
a PEAC labdarúgócsapat hírnevét is öregbíthettem és 
soha nem felejtem el a tanár–diák mérkőzéseket. 
A kollégiumi szintbulik midig jól sikerültek. Ezekről 
jobb többet nem írni... Ahogy a szobatársam meg-
fogalmazta, lábnyomot hagytunk, és úttörő szerepet 
vállaltunk az akkori épületgépész napok megszervezé-
sében, amit most már méretei miatt teljesen jogosan 
Pollack Exponak hívnak. Szép és jó volt a három év. 
Újra belevágnék!”

A bevezetett tantervi változások (16 hetes félév, heti 
32–35 óra) növelték az oktatás színvonalát. Emellett 
a gyakorlati óráknál hallgatói létszámcsökkentést 
vezettünk be. A laborokban, műhelyekben az egy 
oktatóra jutó hallgatói létszám 6–8 főre esett vissza, 
a tantermi gyakorlatokon 13–15 fő vett részt. Két-
ségtelen, hogy ez a megoldás nagyban elősegítette 
a képzés gyakorlatiassá válását. Ezzel egyidőben a 
tantervekben az óraszámok is a gyakorlatok javára 
növekedtek. Mindezt az előző évek laborfejlesztő 
munkái alapozták meg. 1982-ben megindult az első 
szaküzemmérnöki képzés üzemfenntartás szakon, 
ahol az első diplomát 1984-ben adtuk át.  

„Szakmát, karriert, motiváltságot jelentett a Pollack. 
Az ez évi 40 éves évfolyamtalálkozó (ÉG-81’) még 
csaknem 50%-os részvétele bizonyította az évfolyam 
összetartozását, az ott megismert szakmai sikereink 
példaértékűek. Többen 40 éve a kezdő mérnöki 
munkahelyen dolgoznak ma is, de jelentős beosztásra 
fejlődtek. Magyar vezető cégek első emberei lettek, 
természetesen jelentős vállalkozások tulajdonosai is 
vannak közöttünk. Minden tanárunk hatott ránk, más-
más éllel, utólag a negatív élményeink is legendásan 
jó csengéssel hangzanak. Szívesen emlékszem Farkas 
Mátyásra, Schreck Sándorra, dr. Stojanovics Józsefre. 
A feltámasztott ÉG szaknapok rendezői, az ehhez 
tartozó korsók gyártói és gondozói, a Májusváró, az 
első online (TV) főiskolák közötti vetélkedő rendezői 
és győztese, de több jelentős NB győztes sportoló is 
található közöttünk” – emlékszik vissza Alföldi János.

Az intézetek az oktatás mellett jelentős lépéseket 
tettek a tudományos munka területén is. Egyre több 
oktató szerzett egyetemi doktori vagy kandidátusi 
fokozatot. A vonatkozó értekezések döntően az ipari 
megbízásos munkákból kifejlődött kísérletek és gya-
korlati mérések, megvalósulások eredményeire ala-
pultak, de számos munka tartalmazott az oktatással, 
a gazdasággal kapcsolatos elemző tevékenységet. 
Növekedett a szerződéses munkák aránya is, melyek 
ipari megoldásokra fókuszáltak. A K+F tevékenység-
ben minisztériumi célprogramokban meghirdetett 
munkák, illetve a TUKUFA keretén belül végzett tevé-
kenységek jellemezték a kutatócsoportok munkáját. 
Ezzel együtt az intézmény bevételeinek növeke-
dése mellett az oktatóknak nagyobb lehetőségük 
nyílt eredményeik és tapasztalataik tanórán belüli 
ismertetésére, a módszerek és az értékelési metodika 
átadására. Jelentősen növekedett a hazai egyete-
mekkel és vállalatokkal kialakult kapcsolatok mellett 
a külföldi egyetemekkel, főiskolákkal, tudományos 

intézményekkel való együttműködésünk száma, ez a 
Szovjetunióra, Lengyelországra, a Német Demokrati-
kus Köztársaságra terjedt ki, de más nyugati államok-
ban (Német Szövetségi Köztársaság, Nagy-Britannia) 
is volt már kapcsolatunk. Az oktatómunkában nagy 
hangsúlyt helyeztünk jegyzetek, példatárak, mérési 
útmutatók és egyéb információs anyagok létreho-
zására, mintegy 200–250 jegyzet készült ebben az 
időben. Ütemesen fejlődött könyvtári állományunk: 
szakirodalmi fejlesztések mellett szabványtár, rende-
letek gyűjteménye és napilapok, folyóiratok álltak az 
oktatók és hallgatók rendelkezésére olvasótermi és 
kölcsönzési formában is.

„Fantasztikus iskolánk volt a PMMF, és annak év-
folyama, az épületvillamos szak. Az itt megszerzett 
tudásunkkal az életemet (életünket) minden nehézség 
nélkül, sikeresen teljesítettük. Olyan tudás birtokába 
kerültünk, amit munkahelyünkön rögtön kamatoz-
tathattunk. Mivel az ország legjobb kollégiumában 
lakhattunk (kétágyas szobában), a főiskolai időszak 
alatt – különösen a kollégiumban lakók – rendkívül 
összekovácsolódtunk, ami nemcsak azt jelentette, 
hogy a napi munkánkban (még ha konkurens cégek-
nél is dolgoztunk) zökkenőmentesen tudtunk együtt 
dolgozni, hanem folyamatosan, az elmúlt időszakban 
is tartjuk egymással a kapcsolatot, évente egyszer-két-
szer találkozunk, feleségekkel és férjekkel is. Sikeres 
életünket köszönhetjük a PMMF-nek, és annak két 
kiváló tanárának: dr. Ásványi Józsefnek és Kassai Jó-
zsefnek. Az összekovácsolódott hallgatók rendkívül jó 
kapcsolatot ápoltak az intézmény vezetőivel, és ezért 
a diplománk átvételekor megkaphattuk a PMMF-es 
feliratú aranygyűrűnket is. Ezt a kezdeményezést 
sajnos néhány év múlva nem folytatták, és nem lett 
hagyomány belőle” – fogalmaz Dulna Tibor.

Az intézeti szervezet utolsó évére esik a szilikátgépé-
szeti és vegyipari gépészeti ágazatok pécsi meg-
szüntetése, illetve áthelyezése a Veszprémi Vegyipari 
Egyetemre, ahol az 1987/88-as tanévtől indult a 
szak. Ekkor már az intézet helyett Szilikát és Vegyipari 
Gépészeti Tanszék működött. E helyett a szak helyett 
1987-ben Műszaki Informatika szakot indítottunk. 
Elemezve az intézeti formában végzett tevékeny-
ségünket, illetve más hazai és külföldi felsőoktatási 
intézmények tapasztalatait, 1987-ben újabb szerveze-
ti módosítást hajtottunk végre.
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ÉV
E A KAR KIHÍVÁSAI A 2000-ES ÉVEKBEN

Dr. Kvasznicza Zoltán általános és stratégiai dékánhelyettes 
2012–2018

Miként jellemezné a kart a 2000-es években ért 
hatásokat, folyamatokat?

1979 óta vagyok a kar oktatója és büszke vagyok 
arra, hogy szakmai pályám során kiváló mérnökökkel, 
tanáregyéniségekkel dolgozhattam együtt, sokat ta-
nultam tőlük a tanári, a mérnöki hivatásról. Az akkori 
Pollack Mihály Műszaki Főiskolán felkészült üzem-
mérnökök ezrei végeztek, akik szakmai sikereikkel 
öregbítették jó hírünket. 

A felsőoktatás kilencvenes évekbeli átalakítása során 
1995-ben főiskolánk integrálódott az akkori Janus 
Pannonius Tudományegyetembe. Ez a jelentős 
változás kihatott az addigi életünkre, a munkánkra, 
de legfőképpen új célokat kellett megfogalmaznunk. 
Az önállóság elvesztését, a változást sokan nehezen 
fogadták el, egy tudományegyetemi környezet pedig 
új kihívásokat, elvárásokat jelentett. Legfontosabb 
feladatunk a kétkedők meggyőzése és a kar fejlődé-
sét meghatározó stratégia kialakítása volt. Az akkori 
vezetés számára egyértelmű volt, hogy kívül-belül 
meg kell újulnunk, hogy egyetemi karrá váljunk. 

 Ezt az időszakot jól írja le egy általam szívesen idé-
zett, amerikai szerzőtől származó gondolat: 
„Ne kívánjon a szédítő magasságokban a sasokkal 
szárnyalni az, aki éjjel a baglyokkal huhogott.” Azaz 
magasra kívántunk jutni és ennek megvalósításáért 
éjjel-nappal dolgoztunk.

 Új magyar és angol nyelvű szakokat hoztunk létre, 
megalakult a doktori iskola, a bolognai folyamatnak 
megfelelően akkreditáltattuk az összes szakunkat, a 
gyakorlatorientált képzés erősítésére megújítottuk, 
korszerűsítettük laborjainkat, a tehetséggondozás 
kiterjesztésére létrehoztuk a szakkollégiumokat. Ki-
emelten támogattuk a szakmai, mérnöki versenyeken 
részt vevő csapatainkat, erősítettük a szakok együtt-
működését, mind az oktatás, mind a kutatás terüle-
tén. Tovább építettük kapcsolatainkat a felsőoktatási 
partnerekkel határon belül és kívül, hallgatói és 
oktatói mobilitást biztosítva. 

Ipari támogató, együttműködő partneri hálót 
építettünk ki, amelyek ipari, kutatási megbízásokat, 
laborfejlesztéseket, a Pollack Expo töretlen sikerét 
hozták. A 2007-es évben a campus megújulása is 
eljött, az épület teljes körű rekonstrukciójával egy 
modern, élhető oktatási színteret kaptunk. A sor 
hosszan folytatható lenne, sajnos több évtized nem 
írható le néhány mondattal, de azt mindenképpen 
ki kell emelni, hogy tudatos munkával elértük, hogy 
ma már az egyetemen belül és azon kívül is egy 
elfogadott, sikeres, jövőképpel rendelkező egyetemi 
karként tekintsenek ránk.

Hogyan látja és értékeli a kar, valamint az ipari part-
nerek kapcsolatát ebben az időszakban?

A pécsi mérnökképzés jellemzője a gyakorlatori-
entáltság, amely erős elméleti alapokon nyugszik. 
Ennek megvalósításához elengedhetetlen az ipari 
partnerek oktatási-kutatási munkánkban való köz-
reműködése, laborbázisunk fejlesztésének segítő 
támogatása. Az együttműködések igen széleskörűek. 
Az oktatás területén kiterjed a diplomadolgozati 
témák kiírásától, konzultálásától kezdve a speciális 
ismereteket nyújtó tantárgyak önálló gondozásán át 
a közös duális képzésig. Korábban a szakképzési hoz-
zájárulás, jelenleg partnereink közvetlen támogatása 
révén gépész, villamos, informatikai és építő laboro-
kat korszerűsíthettünk, illetve alakíthattunk ki. 

Mára cégekhez köthető, róluk elnevezett laborok, 
termek bizonyítják az ipari partnerek napi szintű kari 
jelenlétét. Az együttműködés legmagasabb szintje 
a külső tanszékek létrehozása, amelyek keretében a 
közös kutatások, a duális képzés, a kar szakmai, tudo-
mányos életébe való bekapcsolódás valósulhat meg. 

A jövő tekintetében a következő lépés – amelyen a 
villamosmérnöki szakon jelenleg dolgozunk –, hogy 
a gazdaság meghatározó szereplőivel közös kompe-
tenciaközpontot hozzunk létre. 

A kar életének kiemelt rendezvénye a Pollack Expo. 
Miben látja ennek a jelentőségét és jövőjét?

A Műszaki és Informatikai Kar oktatási portfóliójába 
tartozó szakok lételeme, hogy együttműködjenek, 
információt cseréljenek az ipar szereplőivel, amelyek 
számára mérnököket képez. A Pollack Expo ennek 
részeként az ipari partnerekkel kialakított kapcsolat-
rendszer ápolásának egyik fontos pillére. Különleges, 
de szerencsés ötvözete a kiállításnak és a konferen-
ciának, egy hármas találkozás a cégek, a kar és a 
hallgatók között. A cégek bemutathatják fejlesztése-
iket, megismertethetik magukat a hallgatóinkkal mint 
leendő mérnökökkel, munkavállalókkal.

 A kar ápolja, bővíti partneri rendszerét és beszámol 
tevékenységéről, eredményeiről. Véleményem sze-
rint a rendezvény legnagyobb nyertesei a hallgató-
ink, ezen a két napon kitárul számukra a világ, helybe 
jönnek a legújabb fejlesztések, a szakmai újdonsá-
gok, előadások, országunk szakmai prominensei, a 
leendő munkaadóik. A Pollack Expo kapcsán fontos 
kiemelni, hogy indításakor a felsőoktatásban egye-
dülálló kezdeményezés volt és máig nincs hasonló 
méretű, illetve hatású rendezvény. Kijelenthető, hogy 

az évek során egy vidéki egyetem kari rendezvényé-
ből a régió, illetve a magyarországi szakmai rendez-
vények jelentős eseményévé nőtte ki magát. 
Kiállítói, előadói az ország minden tájáról érkeznek 
és látogatói már régóta nem csak az egyetemi hall-
gatók, hanem a dél-dunántúli szakemberek, mérnö-
kök, céges képviselők.

Minden nagy horderejű rendezvény sikere mögött 
kell, hogy jól megfogalmazott célok álljanak, kell, 
hogy minden résztvevőnek megérje részt vennie 
és együttműködnie ebben. A már említett hármas 
csoportnak – a cégeknek, a karnak és a hallgatók-
nak – hosszú távú érdeke, hogy ez a műszaki börze 
a jövőben is jól prosperáljon. Túlélte a gazdasági 
válságot, az online marketing erősödését, szerintem 
a Covid okozta szünet után is főnixmadárként fog 
újjáéledni.

Ugyanebben az időszakban 2011-től változik a 
kar neve, Pollack Mihály Műszaki és Informatikai 
Karrá (PTE PMMIK), így elnevezésében is mutatja a 
 mérnökinformatika térnyerését, úgy az oktatásban, 
mint a kutatásban.
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ÉV
E AZ INFORMATIKAI KÉPZÉS JELENTŐSÉGE 

ÉS TOVÁBBI LEHETŐSÉGEI
Dr. Várady Géza tudományos dékánhelyettes 2018–

Az informatika már ma is mindent átsző, egyre ne-
hezebb olyan szakmákat, tevékenységeket mondani, 
amiben ne lenne jelen. Ez a jövőben várhatóan 
tovább fokozódik, ami a képzéseinkre is hatással 
van. Egyrészt növekszik az informatikai rendszerek 
üzemeltetésére, tervezésére, létrehozására képes 
mérnökök utáni kereslet, másrészt egyéb szakmákat 
tanulók is szeretnének mélyebb informatikai tudást 
elsajátítani. Ez szépen látszik a levelező képzése-
ink utáni fokozott érdeklődésben. Az idén induló 
Biomedical Engineering MSc (egészségügyi mér-
nök) képzésünk pedig konkrétan újabb piaci igény 
alapján alakult. Nagy szükség van az orvosi rend-
szereket üzemeltető, tervező, fejlesztő munkaerőre, 
ugyanakkor az egészségügyi informatikai rendszerek 
terjedésével a végzett orvosok is egyre gyakrabban 
szeretnének komolyabb mérnökinformatikai tudást 
elsajátítani. Meggyőződésem, hogy a portfólió a 
karon is, de globálisan is bővülni fog. A sokrétűség 
okán az alap- és mesterszakok is specializálódni 
fognak, határterületek jelennek meg, az informatika 
mindent érint majd és ez a képzési portfóliónkban is 
látszani fog.

Milyen bázisra lehetett építeni azt a koncepciót, 
amely ilyen kiemeltté tette az informatikusképzést a 
mérnöki szakmák között?

A kar (akkor Pollack Mihály Műszaki Főiskola) 1971-
ben szerzett be egy abban az időben komolynak 
mondható számítógépet, ami egyben a számí-
tástechnikai oktatás igényét is hozta. A műszaki 
informatikai képzés helyben építőipari és gépész 
irányokból indult. Később ipari folyamatok és építési 
rendszerek irányokkal megalakult a Műszaki Informa-
tika Szak (1992). Itt az automatizálás, ipari folyamat-
szabályozás, illetve a grafikus CAD rendszerek kaptak 
hangsúlyt. A főiskolai képzés az integrációk során 
átalakult a bolognai rendszer szerinti BSc képzésre 
(2006), illetve folyamatosan váltott irányt az informa-
tika új területeire fókuszálva. Az automatizálás, robo-
tika, autonóm rendszerek mellett az üzemeltetés, a 
rendszertervezés, a hálózatok, a programozás kapott 
hangsúlyt. A BSc képzésre építve 2013-tól MSc 
szintű képzést indítottunk. A BSc és MSc képzéseket 

2016-tól angolul is tartjuk, növekvő nemzetközi ér-
deklődés mellett. Idén, 2021. szeptemberben pedig 
indítjuk a Biomedical Engineering MSc szakunkat. 
Az informatikai oktatás mindig is szorosan összefo-
nódott a társszakokkal. Részben azokból fejlődött ki 
a műszaki informatika irány, de az automatizálás, a 
robotika, a 3D technológiák a villamos, gépész, épí-
tőmérnök, építész, környezetmérnök szakok tananya-
gaiban jelenleg is jelen vannak. Manapság könnyen 
előfordulhat, hogy gépész pozícióra olyan kollégát 
keresnek, aki otthonosan mozog a robotprogramo-
zásban. A műszaki informatikai képzés tehát nem 
csak a szűkebb informatikus, de minden más szakmát 
is érint.

Hogyan lehet reagálni a szakterület ilyen mértékű 
innovációjára, pláne ezt lekövetni a felsőoktatásban?

A műszaki területeken a felsőoktatás kihívások előtt 
áll. A rövid- és középtávú piaci igények, a személyes 
igények, a hosszú távú gazdasági érdekek néha úgy 
tűnik, nem egy irányba mutatnak. Mindegyiknek 
meg kell felelni, ha lehetséges, de az optimális 
állapot mindig kicsit más. A piac nagyon gyorsan 
szeretne jó munkaerőt látni. Az oktatók pedig minél 
több tudást átadni, minél több területet felvillantani 
és az utánpótlás-nevelésre is gondolni. A 3,5 éves, 
illetve a 3,5+2 éves képzési idő az egyik szempont-
ból túl hosszúnak tűnik, a másik szempontból pedig 
épphogy elegendő. Ez a jelenlegi akkreditációban 
szereplő képzési módszerek finomhangolását, illetve 
kiegészítő megoldásokat, rugalmasságot igényel. 
Akadémiai oldalon többször elhangzik, hogy talán 
érdemes lenne a mérnöki alapokhoz visszatérni, 
bőven foglalkozni az elméleti részekkel, az aktuális 
technológiákat pedig hagyjuk a piacra, majd a pá-
lyakezdők ott elsajátítják. Mi igyekszünk a jó elméleti 
alapok mellé mérnöki-műszaki gondolkodást, prob-
lémamegoldási készséget és persze gyakorlati tudást 
is átadni. A gyakornoki programok, az instruktori, 
illetve diáktanár pályázataink, az iparból meghívott 
 vendégelőadók mind ezt segítik. Meggyőződésünk, 
hogy a mérnöki szemlélet kialakítása időtálló tudást 
és fejlődőképességet ad a végzett hallgatóinknak.
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A 2000-es években az országos és regionális igé-
nyek figyelembevételével a saját bevételek növelése 
érdekében felsőfokú végzettséggel és szakmai gya-
korlattal rendelkezők részére költségtérítéses képzé-
seket indítottunk távoktatásos és levelező formában. 
Szakmérnökképzések: építőmester, épületgépészeti, 
gázipari, környezetvédelmi, menedzser, minőség-
ügyi, tervező, energiagazdálkodási, épületfenntartási, 
műszaki informatikus, üzemfenntartó, szervező, vala-
mint mentálhigiénés továbbképzési szak. Tanfolyami 
képzéseink közül kiemelkedő sikere volt logisztikai-
menedzser-képzésünknek. A franciaországi CNAM 
(felnőttképzési intézményhálózat) ajánlása alapján 
a Miskolci Egyetemmel, illetve a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetemmel egyeztetett 
tematika szerint és velük párhuzamosan elsősorban 
felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára lo-
gisztikaimenedzser-képzést folytattunk. Gépész, villa-

mos, építő- és építészmérnökök számára a műszaki 
ellenőri jogosultságok megszerzéséhez, a törvényi 
előírások megváltozásához illeszkedő műszakielle-
nőr-képzést indítottunk. Idegen nyelvi lektorátusunk 
állami nyelvvizsgák kiadására jogosult, Pedagógia 
tanszékünk széleskörű továbbképzést folytatott 
diplomások számára. Az egyetem Doktori Tanácsa 
elfogadta az egyetemi építész szakhoz csatlakozó 
doktori iskola alapítási dokumentumait. 1998-tól 
rátértünk a kredites tantervek bevezetésére, melyet 
elfogadott a Tantervi és Szakképzési Bizottság. 
A különböző választási lehetőségeket kihasználva a 
hallgatók bizonyos határon belül maguk tervezhették 
meg képzésüket. Kidolgoztuk az ennek megfelelő 
Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot, létrehoztunk egy 
kari számítógépes hallgatói információs rendszert, 
amely a beiratkozástól a záróvizsgáig minden hallga-
tói ügyet kezelt. 

SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

A kar szervezeti felépítése döntési jogkörök szem-
pontjából a kari és tanszéki struktúrát követte. Az 
intézetek iparági struktúrák szerint működtek koordi-
nációs szerepkörrel. A legfőbb döntést hozó szerv a 
39 tagú Kari Tanács volt, melynek munkáját különbö-
ző bizottságok támogatták. Koncepcionális kérdések 

megoldása során a kar vezetősége kikérte a 23 tagú 
Tanszékvezetői Értekezlet véleményét is. 
Az öttagú vezetői értekezletet (volt főigazgatói 
tanács) a főigazgatás mellett a kari hivatalvezető és a 
gazdasági vezető alkotta.

KARI FEJLESZTÉSEK

Az 1990-es évek második felétől a karnak új kihívást 
jelentett a csaknem felére csökkent oktatói létszám 
mellett a hallgatói létszám dinamikus növekedése. E 
helyzetet elsősorban a hagyományos kis csoportok-
ban a gyakorlati oktatás drasztikus csökkentésével 
és ehelyett a nagy létszámú összevont gyakorlatok, 
valamint előadások számának növelésével lehetett 
kezelni. A kar gazdasági talpon maradása az oktatási 
struktúra változtatása nélkül nem lett volna biztosít-
ható, az ebben az időszakban történt kari fejlesztések 
az infrastrukturális hátteret jelentették. A munkát a 
400 fős előadó rekonstrukciójával kezdtük. 

Ezt követte három évben egymás után az oktatási 
épület nyugati végének első, második és harmadik 
emeleti szintjén egy-egy 160 fős előadó kialakítása 
a végfolyosó és a zsibongó egy részének az északi 
tanteremhez csatolásával. Ezeket az előadókat is 
korszerű technikával, szellőzéssel, hangosítással és 
multimédiás oktatástechnikával szereltük fel. E nagy 
előadók kialakítása mellett az első emeleti volt szak-
szervezeti tanácskozóból egy modern kis tanácster-
met alakítottunk ki, melyet az alapító főigazgató tisz-
teletére Juhász Jenő teremként avattunk fel. Emellett 
a második emeleti kari konferenciateret is felújítottuk. 

2000-re fejeződött be a tanszéki épületszárny 
oktatói szobáinak korszerűsítése is. A kar számára két 
stratégiai fontosságú képzés, az egyetemi építész és 
a műszakiinformatika-képzés infrastrukturális alapjait 
is meg kellett teremteni a Rókus utcában. 
Az építészképzés számára egy nagy méretű, korszerű 
multifunkcionális előadót, stúdiót és számítógépes 
oktatótermet alakítottunk ki. A legnagyobb létszámú 
szak, a műszaki informatika számára számítástechni-
kai labort létesítettünk, emellett jelentősen korszerű-
sítettük egyes gyakorlatigényes szakok laborjait. 

2007/2008-ban megvalósult a kar Boszorkány úti 
oktatási, kutatási ingatlanegyüttesének felújítása 
3,5 milliárd forint összegben. A campus részeként 
kétágyas, fürdőszobás szobákkal megújult a 800 fős 
kollégium épülete. A közel 20.000 négyzetméteres, 
oktatási célú épület teljes körű rekonstrukciója során 
légkondicionált tantermeket alakítottunk ki, melyek a 
kor kívánalmainak megfelelő multimédiás eszközök-
kel is felszereltek. Az oktatási épületeinkhez kapcso-
lódó laboratóriumok a legkorszerűbb technológiákat 
bemutató eszközökkel, műszerekkel láttuk el.
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Prof. Dr. Iványi Amália a Pollack Periodica alapító főszerkesztője 
2006–

Hogyan látja az egyetemmé válás óta a kar tudomá-
nyos munkásságát?

A 2003-ban meghívott öt akadémiai doktorátussal 
rendelkező professzor sokat segített az intézmény 
egyetemi karrá alakulásában és a kar további fejlő-
désében. Egyrészt új, modern tárgyak jelentek meg 
az oktatásban, másrészt megerősödött, felgyorsult 
a kar oktatóinak szakmai fejlődése. A doktori iskola 
létrehozása, a PhD-DLA Symposium és a Pollack 
Periodica folyóirat elindítása, valamint a fiatal oktatók 
különböző PhD-iskolákhoz történő csatlakozása 
tovább erősítette ezt a folyamatot.  Megindult a 
publikációs igény egyrészt a kar részéről, másrészt az 
oktatók tudományos eredményeinek bemutatására. 
A létrehozott DLA-PhD doktori iskola megerősíti az 
építész-, építőművész-képzést, a BSc, MSc képzések 
megindulása pedig egy-egy új állomást jelentett a 
műszaki képzés fejlődésében. Az új tárgyak, a labo-
ratóriumok fejlesztésével nemcsak az oktatás, de az 
oktatók szakmai fejlődése is előtérbe került. 

Hogy jött létre a Pollack Periodica, és mi az ön hosz-
szú szerkesztői munkásságának fő tapasztalata?

A karon az oktatók szakmai fejlődésének igé-
nye egyben hazai és nemzetközi fórumokon való 
bemutatkozást és publikációs követelményeket is 
támasztott. Ennek támogatására 2005-ben elindult 
a PhD-DLA Symposium meghirdetése és az ott be-
mutatott cikkek közlésére dr. Iványi Miklós 2006-ban 
megalapította a Pollack Periodica folyóiratot. Ez az 
Akadémiai Kiadó gondozásában jelenik meg évente 
három kötetben. 

A PhD-DLA Symposium sorozat keretében immár a 
17. Symposiumot rendezzük meg 2021-ben, amelyen 
nemcsak a kar oktatói, PhD hallgatói, de számos kör-
nyező ország egyetemeiről oktatók, kutatók és PhD 
hallgatók is csatlakoznak.

A Scopus listára felvett, az Akadémiai Kiadó gondo-
zásában megjelenő Pollack Periodica (An Internatio-

nal Journal for Engineering and Information Sciences) 
egy nemzetközi, angol nyelvű folyóirat, amely hazai 
és külföldi szerzők szakmailag ellenőrzött, nemzetkö-
zi gárdával lektorált cikkeit publikálja. 

A Pollack Periodica folyóirat a műszaki tudományok 
területéről publikál lektorált cikkeket. A folyóirat 
cikkei felölelik az építőmérnöki, az építészmérnöki, a 
gépészmérnöki, a villamosmérnöki, a környezetmér-
nöki, a földrengéskutató mérnöki, az anyagtudomá-
nyokkal foglalkozó mérnöki, valamint a mérnökinfor-
matikus kutatási területeket és az ezen területeken 
születő új tudományos eredményeket, valamint azok 
alkalmazásait. A Pollak Periodica folyóirat megjele-
nése óta a kar oktatói, kutatói, DLA-PhD hallgatói 177 
cikket publikáltak.

2019-től az Elektronikus Információszolgáltatás 
Nemzeti Program (EISZ) és az Akadémiai Kiadó meg-
állapodása alapján a Pollack Periodica folyóiratban a 
kedvezményezett intézmények, köztük a PTE műszaki 
karának kutatói által szerzőként jegyzett cikkek Open 
Access formában jelennek meg.

A karon folyó DLA-PhD doktori iskolában folyó angol 
nyelvű képzés eredményeképpen a Pollack Periodi-
cában publikálni kívánó kutatók köre egyre szélesedik 
és közel-, ill. távol-keleti országokból is érkeznek 
cikkek.  

Hogy látja az informatikai képzés jövőjét?

A karon az informatikai képzés a BSc képzés meg-
indulásával igen erős fejlődésnek indult. A Műszaki 
Informatika Tanszék és a Rendszer- és Szoftvertech-
nológia Tanszék a műszakiinformatika-képzés két 
nagy területét fedi le. A modernizáció következmé-
nyeként mindkét tanszéken új tárgyak kidolgozására 
került sor, a rekonstrukció keretében új, korszerű 
laboratóriumok jöttek létre a hallgatók képzésének 
szolgálatában. Az informatika szak műszaki szakmai 
fejlődését messzemenőkig elősegítette az a tény, 
hogy a szak hat oktatója PhD fokozatot szerzett, 
három PhD minősítéssel rendelkező új oktató csat-
lakozott a szakhoz, amelyek közül egy a habilitációs 
fokozat megszerzése után professzori kinevezést is 
elért. Az informatika szak tudományos fejlődésében 
fontos szerepet tölt be az alkalmazott informatika 
területén jártas két professzor, valamint további há-
rom akadémiai doktorátussal rendelkező professzor 
szakmai tevékenysége. 

Az informatika szak fejlődését a legjelentősebb mér-
tékben egy informatikai doktori iskola megalapítása 
jelentené, mivel így helyben, a karon lehetne megol-
dani a PhD képzést és a habilitálást, ezzel biztosítva a 
képzésben a szakmai utánpótlást.
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ÉS INFORMATIKAI KAR

2011-TŐL

A PTE Műszaki és Informatikai Kara Magyarország 
legdinamikusabban fejlődő mérnökképző felsőokta-
tási intézményévé vált. Képzési palettánkon a műsza-
ki tudományok szinte teljes skálája megmutatkozik. 
2.500 feletti létszámú hallgatónkkal, több évtizedes 
tapasztalatunkkal, megújított és kibővített egyetemi 
campusunkkal hazánk műszaki életének meghatáro-
zó helyszíne vagyunk. 

Nyolc alapképzésünk lefedi a műszaki és művészeti 
tudományterületeket az építészmérnök, építőmér-
nök, gépészmérnök, környezetmérnök, villamosmér-
nök, informatika, építőművészet és ipari formaterve-
ző tudományágakban. Mesterképzéseinken építész, 
belsőépítész, építőművész, gépészmérnök, mérnök-
informatikus, építőmérnök és településmérnök szak-
területen képezzük az ország legjobb szakembereit. 
Emellett innovatív kutatási munkákban, gyakorlatori-
entált képzéseken, kis létszámú csoportos oktatásban 
vehetnek részt hallgatóink. Szakirányú továbbkép-
zéseinket a piaci igények gyors változásaira reagálva 
szervezzük meg. Karunkon minden olyan műszaki 
érdeklődésű, kreatív fiatal megtalálja a számítását, 
aki részese kíván lenni egy fenntartható jövő meg-
tervezésének és megvalósításának. Intézményünk 
infrastruktúrájának folyamatos fejlesztéseivel egy 
modern, XXI. századi laborháttér fogadja a hozzánk 
érkező hallgatókat. 2019 első felében nagyszabá-
sú fejlesztések valósultak meg a karon: a Modern 
Városok Program keretében két új épületszárnnyal 
bővült az egyetem. Az egyikben építész műtermeket 
és szabad alkotótereket, a másikban a gépészképzést 
támogató korszerű laborokat alakítottunk ki. 

2014 szeptemberétől osztatlan építészmérnök, 
valamint a doktori iskola PhD és DLA, 2015 szeptem-
berétől mérnökinformatikus BSc és MSc, építő-
mérnök BSc, szerkezet-építőmérnök MSc angol 
nyelvű képzésben is részt vehetnek hallgatóink. 2015 
szeptemberétől az Építészmérnök, Építőmérnök, Gé-
pészmérnök, Villamosmérnök, Mérnökinformatikus, 
Környezetmérnök BSc szakokon, gyakorlatorientált, 
ipari cégek, vállalatok részvételével zajló más néven 
duális képzési formát is indítunk.

Két felsőoktatási szakképzésben vehetnek rész hall-
gatóink: a Televíziós műsorkészítő FOKSZ-on olyan 
televíziós szakembereket képzünk, akik a szakma 
műveléséhez széles körű technikai, kommunikációs 
és társadalomtudományi ismeretekkel rendelkeznek, 
képesek használni a professzionális televíziós techni-
kát, azzal műsorokat készíteni. A műszaki felsőoktatá-
si szakképzés keretében olyan felsőfokú végzettség-
gel rendelkező műszaki szakemberek hagyják el az 
intézményt, akik hidat teremtenek a szakmunka és a 
mérnöki munka között. Ebben a képzésben a választ-
ható specializációk az általános gépészet, a komfort-
gépészet, az elektrotechnika-elektronika, az építő, 
a környezetvédelem-vízgazdálkodás, a könnyűipar 
specializáció és az ortopédiai műszerész. 

Diplomásoknak 10 szakmérnökképzést ajánlunk 
szakirányú továbbképzési céllal.

Oktatóink száma 132 fő,

86 fő PhD és DLA fokozattal rendelkezik, 
38 fő habilitált.

Három oktatónk az MTA doktora, három mű-
vészeti díjas oktató, három Magyar Művészeti 
Akadémia, egy Széchenyi Irodalmi és Művé-
szeti Akadémia tag, 13 fő tudományos kandi-
dátus és három főállású kutatónk van.

Oktatóink több mint fele 50 év alatti.
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Építészmérnök-képzésünk célja olyan építészek 
képzése, akik képesek arra, hogy ellássák a település 
és területrendezés, általában az épített környezet ala-
kításának valamennyi építészeti és építési feladatát. 
Ezen belül elvégezzék épületek, épületegyüttesek 
építészeti és szerkezettervezési feladatait, megter-
vezzék, megszervezzék, irányítsák és ellenőrizzék 
ezek építését, épületfenntartási és felújítási felada-
tokat végezzenek, műemlékvédelmi feladatokat 
lássanak el. Képzettségüknek megfelelő elméleti, 
tudományos és oktatási tevékenységet folytassanak, 
és szakterületükön az építésigazgatási és hatósági 
munkákat irányítsák.

Megközelítésmódunkra hatnak a nemzetközileg is 
ismert pécsi származású Bauhaus-alkotók: Breuer 
Marcell, Forbát Alfréd, Molnár Farkas. A pécsi 
építészképzést a kortárs építészet iránti nyitottság, a 
progresszivitás, a nemzetközi trendekre való odafi-
gyelés alakítja. Új színfolt az „energiadesign”, mely 
specializáció kutatási területként és projektmunka-
ként is jelen van, ezáltal hallgatóink átitatódnak a 
napjainkban nagyon fontos ökologikus szemlélettel 
és módszerekkel is.

A vállalt oktatási mód, a „műhelyjellegű képzés” azt 
jelenti, hogy közvetlen mester–tanítvány viszony 
alakul ki, a hallgatók oktatóikkal közösen dolgoznak a 
feladatokon.

 A legtehetségesebbek a Breuer Marcell Doktori 
Iskolában folytatják tanulmányaikat.

Településmérnöki képzésünkön azt a szemléletet 
közvetítjük, hogy egy városnak ugyanúgy lelke van, 
mint egy embernek. Ugyanúgy lehet szép vagy csú-
nya, unalmas vagy érdekes, működhet összehangol-
tan, avagy esetlegesen. A XXI. század nagy kihívása, 
hogy összetett környezetünket tudatosan alakítsuk, 
mint ahogy az élhető, fenntartható vagy éppen okos 
városok létrehozása, üzemeltetése, az igényeknek 
való megfeleltetése is új feladatok elé állítja a város-
tervező szakembereket. Ezért mindinkább felerősödik 
az igény az összetett problémamegoldásra nyitott, 
a települések és környezetük alakítására, valamint 
értékvédelmi feladatok ellátására, irányítására 
alkalmas mérnökökre, akik képesek kidolgozni és 
végrehajtani a települések fejlesztési elképzeléseit, 
illetve programjait. A várostervezőnek sokféle tudást 
kell egyesítenie magában, egy sokszereplős csapatot 
kell tudnia irányítania. A képzés célja, hogy erre a 
szerepre felkészítsük a hallgatókat. A mesterszakon 
a különböző alapképesítéssel rendelkező hallgatók 
képességeik, érdeklődésük függvényében az urba-
nisztikán belül (azaz mindazokban a szerepkörök-
ben, melyek a települések fejlesztésével, építésével 
kapcsolatosak) különböző feladatokra készülhetnek 
fel. A pécsi képzés elsősorban a tervező, irányító 
szerepkört alapozza meg.

Karunkon az országban az elsők közt több mint két 
évtizede képeznek településmérnököket, s immár 
tíz éve folyik a gyakorlatorientált mesterképzés, 
amely a megfelelő szakmai gyakorlat megszerzésé-
vel településtervező jogosultságot is biztosít az itt 
végzett szakembereknek. Elsősorban egy gondolko-
dásmódot igyekszünk megtanítani a településmérnök 
mesterszakos hallgatóinknak, hogy képesek legyenek 
megoldani a világ fejlődésével egyre összetettebbé 
váló városi problémákat. A képzés egy multidiszcipli-
náris megközelítésből indul ki, a település történeté-

vel, az épületek telepítésével, a társadalmi, gazda-
sági problémákkal ugyanúgy foglalkozunk, mint az 
államigazgatással, az önkormányzati működéssel 
vagy a közlekedés-, a közmű- és tájtervezéssel. 
Amikor ugyanis valamilyen módon beleavatkozunk 
egy település élő szövetébe, az hatással lesz a teljes 
rendszer működésére. Ez a komplexitás adja képzé-
sünk erősségét. Az oktatásban a tapasztalt idősebb 
nemzedék mellett a fiatal településtervező generáció 
is jelentős szerepet kapott. 
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Az 1972-ben létrejött Épületszerkezettan tanszék 
a pécsi építészképzés elsőként alapított tanszéke, 
melynek tevékenysége nyomán alapítottuk meg 
az építész intézet további tanszékeit. Karunk neves 
professzorai, Bachman Zoltán és Kistelegdi István 
vezetése alatt a Pollack Mihály Műszaki Főiskolai 
karon az 1998/1999-es tanévben útjára indult a pécsi 
egyetemi szintű építészképzés, ahol a kezdetektől 
műhelyalapon folyt az oktatás. 

 Az Épületszerkezettan tanszék jelentős átalakuláson 
ment át az utóbbi években. A kor kihívásaira reagálva 
a tanszék kiegészült az energia- és környezettudatos 
tervezés alapelveinek oktatásával-kutatásával és 
immár új néven Épületszerkezetek–Energiadesign 
Tanszékként folytatja tevékenységét. Az oktatásban 
és kutatásban egyaránt egyre nagyobb hangsúlyt 
fektetünk a korszerű építőanyagok, innovatív megol-
dások kidolgozására és alkalmazására.

Egy mai épület megtervezése összetett feladat, mely 
számos diszciplína összehangolt munkáját kívánja, 
ezért ez a komplex szemlélet az oktatás szerves 
részét képezi. Célunk olyan építészek képzése, akik 
a megszerzett tudásuk alapján képesek a gyors és 
hatékony problémafelismerésre, döntéshozatalra. 
Környezettudatos szempontokat előtérbe helyezve 
végzik épületek, épületegyüttesek építészeti és szer-
kezettervezési feladatait, megtervezik, megszervezik, 
irányítják és ellenőrzik ezek építését, épületfenntartá-
si és felújítási feladatokat látnak el. 

A pécsi építészképzés erőssége a magas szintű 
elméleti alapokra épített gyakorlatorientált képzés. 
Az MSc- és osztatlan képzéseink sajátossága, hogy 
a hallgatók választható specializációkkal tovább 
mélyíthetik a tudásukat a kívánt szakterületen. A szer-
kezettervező specializáció elvégzése kiváló alapot ad 
a szakmában való munkához és a további tanul-
mányokhoz, mint a karunk által kínált szakmérnöki 
szakok vagy a Breuer Marcell Doktori Iskola képzése.

Tanszékünk gondozásában számos kutatási területet 
kínálunk a hallgatóinknak alap-, mester- és doktori 
iskolai programokban: 

épületszerkezetek, épületfizika, membrán köny-
nyűszerkezetek, kinetikus szerkezetek, épületek 

faszerkezetei, épületek teherhordó faszerkezeteinek 
felújítása, templomtorony-szerkezetek, dinamikus 
energetikai és klimatikus szimulációkkal támogatott 
építészeti tervezés, CO2-pozitív szerkezetek, épület- 
és településszintű fejlesztése energetikai, klimatikus 
és aerodinamikai szimulációs modellezéssel, épület-
tervezés-optimalizáció matematikai módszerekkel, 
parametrikus modellezés, integrált örökségvédelem, 
népi építészet, geometria az építészetben, különle-
ges épületszerkezetek.

Az Építész Szakmai Intézet keretein belül működő 
Vizuális Ismeretek Tanszékének alapvető feladata 
nemcsak a különböző építészképzések, de a Műszaki 
és Informatikai Kar teljes képzési palettáján szereplő 
szakokhoz kapcsolódó művészeti tartalom alapja-
inak a biztosítása. Ennek függvényében a tanszék 
személyi összetétele a kiváló építész kollégák mellett 
felsorakoztat részben Bauhaus mintára szervezett 
professzionális, szakmájukat gyakorló képzőművé-
szeket is.

A korszerű mérnökképzés nem feledkezhet el azokról 
a tudástartalmakról, amelyek évszázadokon keresztül 
természetes kísérői voltak a műszaki innovációnak. 
A világ leghíresebb építészei, tervezői ugyanazokból 
a műtermekből kerültek ki, mint a világ leghíresebb 
szobrászai vagy festői, így nem véletlen, hogy az 
egyetemi szintű építészképzés alapító professzo-
rai, prof. dr. Bachman Zoltán és prof. dr. Kistelegdi 
István is fontosnak tartották a műszaki, építészeti 
ismeretek mellett a társművészetek hangsúlyos 
jelenlétét a képzésekben. A rajzolni tudás képessége 
a tervezői munka szürke eminenciása, ami – vis a 
tergo – képes előremozdítani a folyamatot. Minden 
vizuális gondolat első megjelenési formája a skicc 
vagy a vázlat, és a tervezés menetének minden olyan 
pontján, ahol elakadni látszik a folyamat, újra és újra 
a papír, a ceruza és az alkotó dialógusa fogja előbbre 
vinni a munkát. Mindez egy szemlélet, egyfajta közös 
hitvallás annak érdekében, hogy a műszaki képzések 
erőteljesen racionalista, néha technokrata látásmódja 
mindig számoljon az emberi tényezővel, magával az 
emberrel, ami egyszerre alfája, ómegája és origója 
is annak az innovatív műszaki keretek között folyó 
munkának, ami a teljes kart jellemzi.

A Vizuális Ismeretek Tanszéke a legszélesebb művé-
szeti ismereteket az Építőművész, valamint a Belső-
építész tervező szakok irányában adja, amely képzési 
formákban megjelentek a klasszikus értelemben 
vett rajz és plasztika, a festészet, az alakrajz mint az 
emberi figura tanulmányozásának lehetősége, és az 
alkalmazott vizuális ismeretek tudástartalmai. 

A Vizuális Ismeretek Tanszéke kiemelt figyelmet fordít 
arra, hogy saját szervezésben, de külső együttműkö-
dő partnerek bevonásával, a kötelező tananyagon túl 
lehetőséget teremtsen a hallgatók kreatív képessége-

inek fejlesztésére a különböző pályázatokon, illetve 
hazai és külföldi workshopokon való részvétel útján. 
Azt valljuk, hogy a tanulás élmény, és az élménysze-
rűséget a legegyszerűbben a művészeten keresztül 
lehet megélni. Az élmény motivál, de a motiváció 
akkor jár eredménnyel, ha elhivatottsággal és alá-
zattal párosul, és e kettő a művészetben jelenik meg 
a legtisztábban. Pátzay Pál híres magyar szobrász-
művész szerint „a szobrász az, akinek szobrok jutnak 
az eszébe”, utána szabadon: az építész az, akinek 
épületek jutnak az eszébe, és a mérnök az, akinek 
műszaki megoldások jutnak az eszébe. Valójában 
mind ugyanaz, alkotómunka, ami akkor eredményes, 
ha a fentebb említett három alapkő együtt működik 
benne: élmény – elhivatottság – alázat! 
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A szakirányú továbbképzés célja a gazdaság számára 
elméletileg megalapozott tudású, megfelelő szakmai 
gyakorlattal rendelkező minőségügyi szakemberek 
kibocsátása. A megszerzett képzettséget a szak-
emberek kiválóan hasznosíthatják többek között a 
termékelőállítás és a szolgáltatások vagy az ezekkel 
kapcsolatos minőségtervezés, minőségfejlesztés, 
minőségszabályozás és minőségellenőrzés területén, 
az ezeket megvalósító rendszerek létrehozásában, 
működtetésében, fejlesztésében és fenntartásában, 
valamint az integrált irányítási rendszerek stratégiai és 
operatív terveinek kialakításában is.

Nukleáris környezetvédelmi szakmérnök/szak-
ember

A szakirányú továbbképzés általános célja olyan 
korszerű radioökológiai, földtudományi, műszaki, 
környezetirányítási ismeretekkel rendelkező szakmér-
nökök, szakemberek képzése, akik képesek a nukle-
áris iparhoz kapcsolódó meglévő, illetve potenciális 
környezeti problémák és veszélyek azonosítására, 
felmérésére, a környezeti károk megelőzésére, illetve 
csökkentésére, továbbá a szakterülethez kapcsolódó 
projektek, fejlesztések kezdeményezésére, megter-
vezésére és azok megvalósításának irányítására.

Történeti épületdiagnosztikai és rehabilitációs 
szakmérnök/szakember

A képzés célja az épületrehabilitáció és az örök-
ségvédelem témakörével foglalkozó, illetve ezek 
szakterületein elhelyezkedni tudó szakmérnökök és 
szakemberek képzése, akik megfelelő ismeretekkel 
rendelkeznek a történeti és örökségvédelmi kutatá-
sok, diagnosztikai vizsgálatok szakterületein, a mű-
emlék-helyreállítási pályázatok, épületrehabilitációs 
beruházások előkészítésében, lebonyolításában.

Tüzelőanyag-cella és hidrogéntechnológia szak-
ember/szakmérnök

A képzés 2022 februárjában indul, a gyakorlato-
rientált képzés célja a gépipari és az energetikai 
szektor szakterületei számára olyan szakmérnökök 
és szakemberek képzése, akik megfelelő műsza-
ki ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek a 
tüzelőanyag-cellák és a kapcsolódó hidrogéntech-
nológiai berendezések működtetése, gyártása és 
továbbfejlesztése területén. A képzés elméleti és 
gyakorlati ismereteket nyújt a tüzelőanyag-cellák 
mint villamosenergia-termelő berendezések, továbbá 
a hidrogén alapú energiatárolási rendszerek meg-
tervezéséhez, méretezéséhez, összeszereléséhez és 
üzemeltetéséhez.

Városüzemeltető szakmérnök

Szakirányú továbbképzésünk célja, hogy a telepü-
lésirányítás műszaki szakterületei számára olyan 
szakmérnököket képezzünk, akik megfelelő mű-
szaki ismeretekkel és képességekkel rendelkeznek 
a települések műszaki alrendszereinek egységes 
működtetéséhez, az önkormányzatok települési 
műszaki feladatainak ellátásához és a feladatokkal 
kapcsolatos döntéselőkészítő munka elvégzéséhez. 
Alkalmasak lesznek a különböző szakterületek, külö-
nösen a városfejlesztéssel és a városépítészettel való 
együttműködésre és koordinálásra.

Vizuális mediátor, iskolai designer 

A képzés célja megismertetni a hallgatókkal a digi-
tális és vizuális eszközök, módszerek használatának 
legfrissebb újításait. Naprakész tudást közvetíteni a 
kortárs képző- és iparművészeti trendek változásairól, 
és jártasságot biztosítani a vizualitásban jól alkalmaz-
ható kreatív módszerek terén.

Zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök/szakember

A szakirányú továbbképzés általános célja olyan, a 
zaj- és rezgésvédelem szakterületei számára képzett 
magas tudású szakemberek, akik képesek és megfe-
lelő műszaki ismeretekkel rendelkeznek a meglévő, 
illetve potenciális környezeti zaj- és rezgéshatások 
azonosítására, felmérésére, a környezeti káros zaj- és 
rezgéshatások megelőzésére, csökkentésére.
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Napjainkban nem csupán a diploma megszerzése, 
hanem a szakmai érvényesülés miatt is fontossá vált 
az idegen nyelvek magas szintű ismerete. A karon 
ezért nyelvi lektorátus működik. Nyelvi felkészítéshez 
az alapképzés részeként juthatnak hozzá hallga-
tóink. A két legkeresettebb nyelvből, angolból és 
németből, a kar Nyelvvizsgacentrumában többféle, 
államilag elismert vizsga közül választhatnak, és hely-
ben szerezhetnek oklevelet diákjaink (ESOL, ÖSD, 

TELC, BME). Hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk 
a szaknyelv magas szintű elsajátítására azáltal, hogy 
részt vehetnek számos angol nyelvű és több német, 
olasz, francia nyelvű kurzuson is. Az idegen nyelven 
meghirdetett oktatásra természetesen Erasmus ösz-
töndíjas hallgatókat is fogadunk, illetve azok az angol 
programokban részt vevő külföldi diákok számára is 
nyitottak.

ANGOL NYELVŰ KÉPZÉSEINK

A karon 2013-ban indult osztatlan építész képzésen 
szerveztük meg az első angol nyelvű oktatást, az 
azóta eltelt 8 év alatt mára több mint 500 főre emel-
kedett a világ minden tájáról a MIK-re érkező külföldi 
diákok száma. Az oktatási intézményben mintegy 12 
képzés érhető el angol nyelven, a 2021 szeptembe-
rében induló Biomedical Engineering masterszakot 
pedig kifejezetten angolul indítjuk el. Amellett, hogy 
a leendő külföldi hallgatók részéről jelentős érdek-
lődés mutatkozik a PTE MIK-en meghirdetett angol 
nyelvű képzések iránt, a nemzetköziesítés számos 
új külföldi egyetemi kapcsolatot is hozott a karnak. 
Oktatóink már eddig is több külföldi felsőoktatási 
intézményben vezettek kurzusokat, amelyek szakmai 
színvonaluk miatt igen népszerűnek bizonyultak az 
ottani diákok körében. 

Angol nyelvű kurzusaink

Architectural Engineering BSc
Architectural Engineering MSc
Architecture OTM 10 semesters undevided
Biomedical Engineering MSc
Interior and Spatial Design MA
Doctor of Liberal Arts in Architecture/Doctor of 
Philosophy in Architectural Engineering
Civil Engineering BSc
Structural Engineering MSc
Computer Science Engineering BSc
Computer Science Engineering MSc
Electrical Engineering BSc

A mérnöki szakma azon felsőfokú szakképzettségek 
közé tartozik, melyet a világ valamennyi országá-
ban azonos „nyelven beszélnek”, tehát hallgatóink 
átjárható tudást és diplomát kapnak. A technika, 
technológia gyors változása, fejlődése, valamint a 
nemzetközi gondolkodásmód, megközelítés átvétele 
miatt is rendkívül fontos a nyitottság, az alkalmazko-
dóképesség, a figyelem a legújabb fejlesztésekre, 
törekvésekre. Ez nem lehet másként, csak akkor, ha 
működő, tartalommal teli nemzetközi kapcsolataink, 
közös képzési és kutatási projektjeink, aktív oktató 
és hallgató cserekapcsolataink vannak. Büszkék 
vagyunk arra, hogy mind oktatói, mind hallgatói, 
mind intézményi szinten olyan hosszú távon is stabil 
partnerségeket építettünk az elmúlt évtizedek alatt, 
melyekkel benne vagyunk a friss európai áramlatok-
ban, mérnöki fejlesztésekben, építészeti és építőipari 
innovációkban.

Az igen intenzív európai partnerségek mellett az 
elmúlt néhány évben nagyon szoros együttműkö-
dést alakítottunk ki az USA-ban lévő Metropolitan 
State University Denverrel. Ez a kapcsolat egyúttal 
több közös projektet, így például a pécsi építész-, 
építőmérnök-oktatók részvételével Denverben zajló 
közös minorképzést eredményezett. Hallgatóinkkal 
és oktatóinkkal részt veszünk egy 11 kínai egyetem 
együttműködésében zajló projektmunkában. Ennek 
eredményeként új lehetőségként találtunk rá két kínai 
egyetemi partnerre, a Pekingi Művészeti Akadémiára 
és a Shanghai Műszaki Egyetemre.
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Fontos és nélkülözhetetlen az ipar, illetve a felsőok-
tatás párbeszéde. Az igények lekövetése, a duális 
képzések és az ipari együttműködések kialakítása, 
fejlesztése.

Elsősorban a kutatói közösség és az ipari szereplők 
szervezett együttműködéséből születhetnek olyan, 
nemzetközi összehasonlításban is versenyképes 
fejlesztések, amelyek a kutatói kiválóságra alapozva, 
létező piaci igényekre reagálnak.

Az ipari és a felsőoktatási együttműködés ösztön-
zése számos területen lehetséges. A mai társadalmi, 
gazdasági és környezeti kihívások nem egyszerűen 
előtérbe helyezik ezt a kérdést, sokkal inkább érdemi 
válaszokat várnak el. Az egyetemi alapkutatások és 
célzott fejlesztések olyan közös felületet jelentenek, 
amely az együttműködő partnerek mindegyikének 
előnyt teremt.  Ilyen előny az egyetemi és vállalati 
kutatásfejlesztési tevékenység összehangolása, a 
kölcsönös előnyök hatékony kihasználása. Az egye-
tem közvetlenül érzékeli az ipari kutatási igényeket és 
szempontokat, ugyanakkor a vállalkozások számíthat-
nak a kutatóhely szellemi és infrastrukturális erőfor-
rásaira. Összességében közösen határozzuk meg a 
kutatási és fejlesztési célokat, gyorsulhat az eredmé-
nyek hasznosítása.

A következőkben bemutatjuk azokat az ipari partne-
reket, amelyekkel stratégiai együttműködési megál-
lapodásokat írtunk alá K+F+I területen, jellemzően 
2019 óta:

Autóipari Próbapálya Zala Kft.
BIOKOM Nonprofit Kft.
Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége
MATRO Kft.
Multifly Kft.
Orha Művek Építőipari Kft.
Paks II. Atomerőmű Zrt.
Turbo Tech Hungary Kft.
Amphenol Sincere Industrial Product Ltd.
FESTO Automatikai Kft.
BG-Graspointner Kft.
SoundComfort GmbH
KÉSZ Metaltech Kft.
Huawei Technologies Hungary Kft.
Deutsche Telekom Systems Solutions Kft.
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs 
Nonprofit Kft.
Energiatudományi Kutatóközpont
FESTO Automatikai Kft.
Hauni Hungaria Gépgyártó Kft.
IT Services Hungary Kft.
Körber Hungária Gépgyártó Kft.
Pécsi Vagyonhasznosító Zrt.

Az ipari együttműködések egyben biztosítják az 
infrastruktúrát és az oktató-kutató kollégák szakmai 
kompetenciáját is. Az ipari partnerek számára fontos 
a kiválóan felkészített utánpótlás biztosítása. Azért 
választanak egyetemi partnereket, mert a jól megala-
pozott elmélet mellett a komolyan gyakorlatorientált 
és az új technológiák felé nyitott munkaerőt keresik. 

A MIK ipari partnerségére a nyitottság és a proak-
tivitás jellemző. Az évek alatt nagyszerűen alakuló 
partnerség fontos színterei a kihelyezett tanszékeink. 
A következőkben megmutatjuk, hogy értékelik a 
közös munkát karunk külső tanszékei.

IPARI PARTNERSÉG
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DEUTSCHE TELEKOM IT SOLUTIONS KÜLSŐ TANSZÉK: 
A naprakész tudás kulcsa a megfelelő együttműködés 

a piac szereplőivel

A Deutsche Telekom IT Solutions és a Pécsi Tudo-
mányegyetem közötti szoros együttműködésnek 
köszönhetően a PTE MIK-en tanuló diákok naprakész 
és hasznosítható tudással a kezükben léphetnek ki a 
munkaerőpiacra. A két fél között 2012-ben jött létre 
együttműködési megállapodás, ennek egyik eleme 
volt a kihelyezett tanszék létrehozása a Műszaki és 
Informatikai Karon. A képzés célja, hogy a hallgatók 
megismerjék a Deutsche Telekom IT Solutions-nál 
alkalmazott technológiákat, módszereket és rendsze-
reket, valamint hogy belelássanak egy informatikai 
szolgáltató cég működésébe, mind elméleti, mind 
gyakorlati szinten.

Az együttműködés tartalma, jelentősége

Az informatika világa különösen gyorsan fejlődő 
terület. Ezért fontos, hogy az ezen a szakterületen 
tanuló diákok a piaci trendekhez illeszkedő friss 
szaktudással felvértezve végezzenek az egyetemen. 
A Deutsche Telekom IT Solutions (DT-ITS, korábban 
IT Services Hungary) a Pécsi Tudományegyetem, 
valamint Pécs város vezetése között csaknem 10 éve, 
a cég pécsi telephelyének megnyitásakor kezdődött 
az az együttműködés, mely ezt a szaktudást hivatott 
a diákok kezébe adni. A 2012-ben induló közös gon-
dolkodás és együttműködés fókuszába kezdetben 
az oktatás támogatásban való részvétel, az oktatási 
curriculumok kidolgozása, eszközök és laborok fej-

lesztése, valamint az idegen nyelvek fontosságának 
hangsúlyozása volt.

 A DT-ITS kollégái eleinte csupán vendégelőadóként 
csatlakoztak be a szorgalmi időszak alatt az egyetem 
életébe. Előadásaikon Security, Appache, hálózatok 
témakörökben osztották meg nagyvállalati tapasz-
talataikat. Az idő előrehaladtával a közös munka 
egyre szorosabbá vált, később a cég munkatársai 
egész féléveken át folyamatos feladatokat vállaltak 
és bekapcsolódtak a számonkérés folyamatába is. 
Az ekkor megjelenő tárgyak azóta is a PTE MIK 
tantervének részét képezik, úgymint: ITIL, Hálózatok, 
Juniper technológia, Projektmanagement. Utóbbit 
azért szükséges kiemelni, mert a projektmenedzs-
ment tipikusan az a terület, ahol az elméleti, lexikális 
tudáson felül nagyon fontos esettanulmányokon, 
valós, gyakorlati példákon keresztül is ismereteket 
szerezhetnek a hallgatók. Pontosan ez az, amit a DT-
ITS a nagyvállalati háttérrel nyújtani tud, épp ezért 
már a tantárgyak kidolgozásában is aktívan részt 
vettek cég a munkatársai, és ezeket azóta is kizárólag 
a cégnél munkatársai oktatják.

 A felhőprogramozás oktatásában a PTE MIK volt 
az első

A MIK mindig is törekedett rá, hogy diákjai számára 
valóban a piaci trendeket és igényeket kiszolgáló tu-
dást biztosítson, így kézenfekvő módon a DT-ITS lett 
a partner az olyan korszerű és az egyik leginnovatí-
vabb technológia oktatásánál, mint a cloud program-
ming, vagyis a felhő alapú programozás.  Ezen tárgy 
oktatásával a kar elsőként jelent meg a piacon. 
A felhőprogramozás tárgy egyébként kezdetben 
csak szabadon választhatóként, majd a piaci igények-
hez igazodva 2020-tól már kötelező tárgyként jelent 
meg a képzésben. 

2018: Létrejött a DT-ITS Külső Tanszék

2018-ban a DT-ITS külső tanszékének felállítása 
mindkét fél részéről a hosszú távú elköteleződés és a 
szoros együttműködés újabb lépése volt.  A tanszék 
összefogja a vállalat összes felsőoktatási aktivitását, 
beleértve a közös rendezvényeket, a karrieresemé-
nyeket, tárgyakat és oktatásokat, melyek a DT-ITS 
legjobb szakembereinek folyamatos jelenlétével és 
segítségével valósulnak meg. 

„A célunk, hogy szolgáltatási portfóliónkból a legkor-
szerűbb oktatási témákat osszuk meg a diákokkal és 
betekintést engedjünk abba az ICT világba, amiben 
nap mint nap dolgozunk” – összegez Erik Slooten, a 
DT-ITS ügyvezető igazgatója.
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E.ON VILLAMOS- ÉS GÁZENERGETIKAI KÜLSŐ TANSZÉK: 
A villamosenergetikai után a gázenergetikai képzés is elindul

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt., az E.ON 
Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt., valamint a PTE 
Műszaki és Informatikai Kara között hosszú évek óta 
kiváló partneri kapcsolat és szakmai együttműkö-
dés áll fenn. E partneri kapcsolat, valamint a duális 
képzéshez kötődő rendkívüli szakmai együttműködés 
indokolta az E.ON Villamosenergetikai Külső Tanszék 
megalapítását, amelyre 2018. szeptember 1-én került 
sor. Az E.ON Villamosenergetikai Külső Tanszék a kar 
oktatási, kutatási tevékenységének kiszélesítését, a 
gyakorlati tudás integrálását, valamint a duális képzés 
erősítését szolgálja. 

Az együttműködés tartalma, jelentősége 

Az E.ON magasan képzett, korszerű elméleti és 
gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakembereket 
szeretne munkatársai között tudni – most és a jövő-
ben egyaránt. Annak érdekében, hogy a legjobbak-
kal dolgozhassanak együtt, szeretnének jelen lenni a 
jövő szakembereinek már a képzésénél is, és hozzá-
járulni ahhoz, hogy képességeik kibontakoztatásához 
minden külső feltétel a rendelkezésükre álljon. Ennek 
szellemében hozták létre a Pécsi Tudományegyetem 
Műszaki és Informatikai Karával partnerségben duális 
képzésüket és az E.ON Villamosenergetikai Külső 
Tanszéket is. A tanszék megalapításának egyik fő cél-
ja a kar oktatási, kutatási tevékenységének kiszélesí-
tése, a gyakorlati tudás integrálása és a duális képzés 
erősítése mellett az, hogy a hagyományos képzési 
formában részt vevő hallgatók számára is elérhetők 
legyenek a villamos- és gázenergetika területéhez 
tartozó szakmai oktatások. A hallgatók az elméleti 
ismeretek gyakorlati alkalmazását megismerve haté-
konyabban sajátítják el a szükséges szakmai tudást.  

Nyári szakmai gyakorlati helyet is biztosít a cég a 
hallgatók számára, tapasztalt kollégáik bevonásával 
szakdolgozattémákat javasolnak, illetve sok esetben 
konzulensi feladatokat is ellátnak. Vállalják a hallgatók 
által készített szakdolgozatok bírálatát, és a 2015. 
óta működő duális villamosmérnök-képzésük során 
évente 4 hallgató felvételével folyamatosan részt 
vesznek a hallgatók gyakorlati foglalkoztatásában is.  

Az E.ON nemcsak az egyetemi évek alatt fektet 
nagy hangsúlyt a hallgatók edukációjára. A fiatal 
villamosmérnökök a diploma megszerzését követően 
bekerülhetnek az E.ON gyakornoki programjába is. 
A kétéves speciális képzés keretében a junior 
villamosmérnökök teljes értékű munkavállalóként 
szerződnek a vállalattal, miközben egy jól felépített 
képzési program mentén az alapoktól kezdve a teljes 
szaktudásig, egyéni fejlesztési program mentén vál-
nak a társaság megbecsült munkavállalójává.

Eszköz-invesztíció, közös forrásmegosztás

Az E.ON folyamatosan támogatja a Pécsi Tudomány-
egyetem Műszaki és Informatikai Kar gyakorlatorien-
tált villamosmérnök-képzési tevékenységét. Hol okta-
tási eszközök, mérőberendezések adományozásával, 
hol a laborokban található mérőasztalok felújításának 
pénzbeli támogatásával. Az utóbbi években a villa-
mosenergetika tárgykörébe tartozó laborfejlesztése-
ket patronálták, de jelenleg is vizsgálják, hogy milyen 
további lehetőségeik vannak az alapítványi fenntartá-
sú egyetem támogatására.

Új profil: az E.ON földgáz ágazatával való kap-
csolódás

Az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. éppen a 
gépészmérnöki szakhoz kapcsolódó duális képzés 
beindítását készíti elő. Az erről szóló együttműködési 
megállapodást már aláírták, a hallgatók gyakorlati 
foglalkoztatására vonatkozó képzési terv elkészült. 
A 2021/2022-es tanév első félévében a kar által 
kezdeményezett Duális Akadémiához kapcsolódva 
megkezdik a toborzási folyamatot az első induló 
évfolyamuk számára, melynek gyakorlati képzése 
a tervek szerint 2022 februárjában startol. Ezzel 
párhuzamosan a külső tanszéken szeretnék tovább-
fejleszteni a jelenlegi óraadói tevékenységüket a 
gázenergetika területéhez tartozó specifikus szakmai 
oktatások terén, szabadon választható tantárgyak 
formájában.
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KÖRBER TECHNOLÓGIÁK TANSZÉK: 
Cél a gyakorlati oktatás súlyának növelése 

az egyetemi képzésekben

A Körber (korábban Hauni) kapcsolata jelentős 
múltra tekint vissza a régió első számú felsőoktatási 
intézményének több karával. Számos hallgató vesz 
részt az elméleti oktatást és a gyakorlatot ötvöző 
duális képzésben, és több tucatnyi szakdolgozat el-
készítésében is közreműködtek a gépipari vállalkozás 
munkatársai. Fenntartható gazdasági fejlődés nem 
létezhet sem hatékony és kezdeményező iparválla-
latok, sem megfelelő képzési és innovációs háttér 
nélkül. Ezt ismerték fel a Hauni Hungaria Gépgyártó 
Kft. és a Pécsi Tudományegyetem vezetői, és ennek 
érdekében kezdeményezték a két szervezet közötti 
kapcsolatok szorosabbá tételét. A 2018 novembe-
rében aláírt intézmények közötti együttműködési 
megállapodás egyértelmű célja a szakemberképzés 
minőségének javítása annak érdekében, hogy magas 
szintű és naprakész szakmai ismeretekkel kerüljenek 
ki az iskolapadból a jövő szakemberei. A közös tan-
szék mind az alap-, mind a mesterszakos diákoknak 
szervez előadásokat, és ami a legfontosabb – kihe-
lyezett gyakorlatokat. 

Az együttműködés tartalma, jelentősége

 A vállalat – a régió legnagyobb és legmodernebb 
gépgyártójaként – maximálisan elkötelezett a töret-
len technológiai és emberierőforrás-fejlesztés iránt. 
Folyamatosan fenntartható fejlődése jól képzett – 
lehetőleg Pécs környéki – mérnököket igényel. A PTE 
MIK, illetve a Körber nagyon hasonló értékrendet 
képvisel, az együttműködés mindkét fél számára stra-
tégiai cél. Ez szolgáltatta a külső tanszék megalapítá-
sának igényét és máig ez működtetésének motorja. 
Eme „szimbiózisban” mindhárom érintett előnyökben 
részesül:

- a diákok betekintést nyernek a valós ipari folya-
matokba a vállalat szakemberei által tartott előa-
dások során, beazonosíthatják a számukra vonzó 
szakterületeket, adott esetben lehetőséget kapnak 
a Körberrel való együttműködésre projekt-, TDK-, 
szakdolgozattémák kapcsán; 
- az egyetem oktatói megismerik a releváns ipari 

trendeket, a mérnökökkel szembeni szakmai/
munkaerőpiaci elvárásokat, korlátozott mértékben 
igénybe vehetik a vállalat infrastruktúráját (tanmű-
helyeket, eszközöket), támogatást kaphatnak célzott 
technológiai/fejlesztési témákra;
- a Körber képviselői közvetlen kapcsolatba ke-
rülnek az oktatókkal és a diákokkal, ezáltal értékes 
kapcsolati tőke keletkezik, mely fontos alapja a fent 
említett technológiai és az emberierőforrás-fejlesz-
tésnek.

 Tananyagfejlesztés, közös forrásmegosztás

Tananyagfejlesztés témában a Körber támogatást 
nyújt adott tantárgyak tartalmi fejlesztésében, aktuali-
zálásában. Vendégelőadóként a cég munkatársai 
részt vesznek tárgyak szakmaspecifikus témáinak 
gyakorlati példákon keresztüli bemutatásában. Szem-
léletformáló kurzusaik vannak, amelyek a mérnök-
hallgatók számára mutatják be a mérnöki munka sok-
színűségét a munkaerőpiacon. A kurzusok előadói 
az ipari vállalat és a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter 
mérnökei. Minden kurzus szabadon választható és 
kreditpontos. A munkaerőpiacra kilépő mérnökhall-
gatók számára önismereti tréninget tartanak Mérnö-
kök iránytűje címmel.

Forrásmegosztás és támogatás tekintetében a Körber 
a 2019/20-as és a 2020/21-es tanévekben lehe-
tőséget biztosított a komplett évfolyam hegesztési, 
valamint méréstechnika gyakorlatának telephelyükön 
való megvalósítására. Oktatást segítő és szemlél-
tető eszközöket adományoztak a PTE MIK számára 
(villanymotorokat, számítógépeket, hidraulikus és 
pneumatikus rendszereket, elektromos alkatrészeket). 
Emellett alapanyaggal támogatják a kari kutatásokat, 
valamint a forgácsoló tanműhely eszközbeszerzésé-
hez is hozzájárultak anyagilag. 2020-ban a PTE MIK 
kampuszon multimédiás tantermet alakítottak ki a 
magasabb szintű kommunikáció érdekében. Illetve 
támogatják a Gépész Alapítványt és a kari rendezvé-
nyeket (Pollack Expo, ProgRace és Solar Decathlon). 

A Körber Technológiák Tanszék fejlesztése

A Körber együttműködést tervez az ún. GRE-
EN-TECH KFI pályázat keretén belül, ahol a vállalat 
hat innovatív fejlesztési projektet definiált. A tananya-
got folyamatosan fejlesztve részt vesznek a mes-
terképzésben is és népszerűsítik a szakmát. Hosszú 
távú közös stratégiai cél, hogy a PTE MIK oktatóival, 
mérnökeivel közös, innovatív fejlesztési projekteken 
dolgozzanak. 
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A duális képzésben részt vevő partnereink

Abeton-Viacolor Térkő Zrt.
Alukonstrukt Építőipari Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.
Amphenol Sincere Industrial Product Ltd.
Autóipari Próbapálya Zala Kft.
B és T Épületgépész Kft.
BASE-Invest Kft.
BÁTÉPKER Kft.
BIOKOM Nonprofit Kft.
Büttner és Társa Szerszámelemgyártó és 
Kereskedelmi Kft.
CADSOL Mérnökiroda Kft.
DOMI Épületgépészet Kft.
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt.
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.
Elektrolit Kft.
ESRI Magyarország Kft.
Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.
Flextronics International Kft.
GEOCHEM Kft.
GLT Delta Kft.
Grabarics Építőipari Kft.
Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Kft.
Hauni Hungaria Gépgyártó Kft.
HEAT-GÁZGÉP Kft.
Hidro-Consulting Kft.
Hidrofilt Vízkezelést Tervező és Kivitelező Kft.
HLK Systeme Kft.
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.
IT Services Hungary Kft.
JAKO Fémárugyár Kft.
Kaposvári Villamossági Gyár Kft.
Kiss Épületgépész Kft.
KonidCAD Mérnökiroda Kft.
KONTAKT-Elektro Kft.
Korrektvill Kft.
Kőmérő Kft.
Körex Épületgépészeti Kft.

Környezettechnológia Kft.
LAFARGE Cement Magyarország Kft.
Lakics Gépgyártó Kft.
Magnus Aircraft Zrt.
MATRO Kft.
MCS Vágóhíd Zrt.
Melio-Start Kft.
MVM Informatika Zrt.
Novell PSH Professzionális Szolgáltatások 
Magyarország Kft. 
Nyáry-Terv Kft.
O és R Kft.
Pécsi Mélyépítő Iroda Kft.
PÉTÁV Kft.
Precognox Informatikai Kft.
Presting Optimum Mérnöki Zrt.
Sampo Kft.
Seres Gépipari és Kereskedelmi Kft.
SPINNER Hungária Kft.
Strauss Metal Kft.
Sz+C Stúdió Kft.
Szabadi és Társa Kft.
Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt.
Techniq 2000 Kft.
Terrán Tetőcserép Gyártó Kft.
Tettye Forrásház Zrt.
Thermo-Pipe Kft.
Tímár Építész-Mérnök Iroda Kft.
Titán Kft.
Treszner Villamosipari Szolgáltató Kft.
Uni-System Bau Kft.
Ventosus Kft.
VIDEOTON Elektro-PLAST Kft.
Viessmann Technika Dombóvár Kft.
Volánbusz Zrt.
WATT-ETA Kft.
Z Elektronika Kft.
ZIEHL-ABEGG Motor- és Ventilátorgyártó Kft.

Fontos, hogy a közös projektek révén karunk egysé-
ge, az intézeteink közötti kooperatív munkavégzés 
kultúrája is erősödik. A tudástranszfer oda-vissza 
működik, az iparvállalatok szakértői is meghatározó 
szerepet játszanak abban, ahogy a közös gondolko-
dás formálódik, közvetlen tanácsokkal, több évtize-
des ipari tapasztalataikkal hatnak karunk gondolko-
dásmódjára, miközben ők maguk is szakmai fejlődési 
lehetőségekhez jutnak.

Az iparral történő együttműködés fontos eleme 
a hazai gazdaságnak és a felsőoktatás versenyké-
pességének. Versenyképességünk érdekében a 
fejlődéshez folyamatos párbeszédre van szükség az 
ipari partnerekkel, amelynek tapasztalataink szerint a 
legjobb formája a közös projektek megvalósításának 
és az ipari igényeket is szolgáló egyetemi laborató-
riumok létrehozásának, valamint a duális képzések 
megvalósításásnak.

Karunk stratégiai célja az, hogy olyan mérnököket 
neveljen ki és ajánljon az ipar számára, akik:  

• alapos és átfogó ismeretekkel rendelkeznek, 
• újszerű helyzetekben konstruktív és innovatív 

gondolkodásra alkalmasak,
• képesek folyamatosan váltani a generalista és a 

specialista szemléletmód között,
• valamint adaptációs képességeik kimagaslóak.
• 

A technológia rendkívül gyors fejlődése okán szakíta-
nunk kell azzal a nagyon régi szemléletmóddal, hogy 
az iskola ért az oktatáshoz, régi, kipróbált és bevált 
oktatási tematika alapján dolgozik, az ipari szereplők 
pedig az itt végzett jó alapképességekkel rendelkező 
mérnököket alkalmazzák, akik majd idővel beérnek és 
felnőnek a vállalat állította igényekhez, feladatokhoz.

Célunk, hogy a Pécsett végzett mérnökök való-
ban a gyorsan változó környezetben működő ipari 
vállalatok áhított munkatársaivá váljanak, piaci 
 versenyelőnyre tegyenek szert és keresettek legye-
nek a munkaerőpiacon.

Az egyetemi oktatás – felfogásunk szerint – nem 
konkrét technológiák alkalmazásszintű megtanítása, 
begyakoroltatása, hanem azon készségek, képessé-
gek átadása a hallgatók részére, amelyek alkalmassá 
teszik őket arra, hogy újszerű helyzetekben – tá-
maszkodva megszerzett ismereteikre és probléma-
megoldó képességeikre – alkalmazni tudják a karon 
tanultakat, sikeres megoldásokat dolgozzanak ki az 
ipar számára.

Ezzel a megközelítéssel érhetjük el, hogy konk-
rét ipari tapasztalatokból és igényekből kiindulva 
globális választ tudunk adni az ipar igényeire, úgy, 
hogy kezdő mérnökeink mozgásterét nem szűkítjük, 
hanem éppen ellenkezőleg, kiszélesítjük.

AZ IPARI KAPCSOLATOKKAL MINDENKI NYER
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A MIK jelentős infrastruktúrát tud kiépíteni vagy 
továbbfejleszteni a közös ipari együttműködéseknek 
köszönhetően, és ami nagyon fontos, a tudományos 
tevékenység mellett olyan eredményeket mutat-
hatunk fel, amelyek a gyakorlatban akár azonnal 
hasznosíthatók. 

A projektmunkák jó irányba befolyásolják a kutatási 
tevékenységet és az oktatói munkát, az így meg-
szerzett tapasztalat és tudás azonnal megjelenik az 
oktatásban is. 

Innovatív termékek és technológiák úgy tudnak 
létrejönni, ha a fejlesztési folyamat elején hangsú-
lyosabb az egyetemi, kutatóintézeti részvétel, majd 
ahogy közeledünk a gyártás és a piacra vitel felé, úgy 
helyeződik át a fókusz az ipari szereplőkre. 
A hallgatóknak nemcsak tudományos értelemben, de 
együttműködésekben is modellt mutatunk: ezekben 
a projektekben megtapasztalhatják, hogyan műkö-
dik egy szakmai partneri kapcsolat, és azt is, hogy 
együtt dolgozva egyre jobb és jobb dolgokat tudunk 
létrehozni. 

Valójában pedig az együttműködés valódi nyertesé-
vé maga a hallgató válik, hiszen a diákok a projektek 
mellett a kötelező és választható tárgyak, a labora-
tóriumi gyakorlatok és a specializációk keretében is 
megtapasztalhatják ezt a fajta tudástranszfert. 

Győrfi Alexandra

„Mindig is foglalkoztatott a hulladékgazdálkodás 
témaköre, így amikor a duális képzést nyújtó helyek 
között láttam, hogy a Délkomnál erre is van lehető-
ség, egyértelmű lett a választásom.

 A képzés alatt a cég összes részlegénél eltöltöttem 
hosszabb-rövideb intervallumokat és az ott töltött 
idő alatt sikerült megismernem a cég működésé-
hez szükséges összes területet. A feladataim között 
adminisztratív, adatszolgáltatási és engedélyezési 
tevékenységek ugyanúgy szerepeltek, mint a telepi 
hulladékkezelő üzemekben végzett mindennapi 
tevékenységek is.

Olyan gyakorlati tudást és szakmai tapasztalatot sze-
reztem, amellyel, azt gondolom, a hulladékgazdálko-
dás bármely területén meg tudom állni a helyemet. 
Az egyetemi tanulmányaimat remekül kiegészítette a 
szakmai gyakorlat során kapott tudás.”

Galaci Szabolcs

„Az érdeklődési körömhöz az E.ON passzolt a 
legjobban és a duális képzés jó lehetőség a szak-
mai fejlődésre. Emellett szimpatikus volt az előre 
kidolgozott képzési program, ami által bővíthetem az 
ismereteimet. A kezdetektől fogva nyitott és befo-
gadó munkatársi légkör segített gyorsan felvenni a 
ritmust.

A specifikus szakmai ismeretek mellett megismerked-
hettem a nagyvállalati kultúrával, volt lehetőségem 
a tapasztaltabb kollégáimtól átvenni azt a mérnöki 
szemléletet és precizitást, amit ez a szakma igényel. 

Sokat jelent számomra, hogy az egyetem mellett 
olyan ismereteket szerezhettem, amelyek által ké-
sőbb előnnyel indulhatok el a mérnöki pályán.”

Horváth Ákos 

„Jelentkezésem során alapvetően épületgépész 
cégben gondolkoztam, illetve valamilyen kis- vagy 
középvállalkozásban szerettem volna duális gyakor-
latot teljesíteni, bízva abban, hogy ott jobban tudok 
érvényesülni, több figyelem jut egy emberre és több 
lehetőség rejlik benne. Szerencsére ezeket mind 
megtaláltam a GLT-nél. Továbbá szimpatikus volt a 
cég innovatív profilja is.

Az, hogy rendszeresen egy szakmai közegben va-
gyok, önmagában egy tanulási folyamat. Lehetősé-
gem van belelátni aktív kivitelezési projektekbe, részt 
venni azok elemzésében, esetlegesen a problémák 
megoldásában. Óriási dolog idősebb mérnökök sok 
éves tapasztalatát megismerni. Rengeteg mindent 
lehet belőle tanulni. Munkám során precizitást, pon-
tosságot, munkatűrést és kitartást tanulok. Ezek mind 
olyan dolgok, amik később hihetetlen mértékben 
fognak hasznomra válni.”

Győri Kristóf

„A kiválasztásnál fontos szerepe volt, hogy megfelelő 
szakmai háttérrel rendelkezzen a cég. Utánajár-
tam, illetve a nyílt napjukon való részvételem után 
megbizonyosodtam róla, hogy a Körbernél magas 
színvonalú oktatásban fogok részesülni, rendezett és 
kulturált körülmények között. A választásomat az is 
befolyásolta, hogy a cég megfelelő múlttal és biztos 
háttérrel rendelkezett.
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Az első félév során az alapképzésben minden terüle-
ten részt vettünk, ebbe beletartozott a hegesztés, a 
forgácsolás (eszterga, marógép), a lemezmunkák, a 
hőkezelő műhelybe való apróbb feladatok. Később 
pedig a mérnöki munkához közelebb álló feladatok is 
a munkakörünkbe kerültek: a 3D tervezőprogramok, 
a különféle adminisztrációs programok használata, 
illetve a logisztika, a raktárkezelés fázisaiba is bete-
kintést nyertünk. 

Felsorolni se tudnám azt a rengeteg ismeretet, 
melyet elsajátítottam a cégnél, de néhány ezek közül: 
magát a tervezést, hogy az iskolában a mechanikából 
tanult dolgokat miként tudjuk áthelyezni a gyakorlat-
ba, illetve a különféle tervezési módokat, amik a leg-
jobban járulnak hozzá a megfizethető gyártáshoz.”

Karunkon eddig összesen 64 duális képzésben részt vevő mérnök 
végzett.

2020/2021-ben 
felvett 
duális hallgatók

2021/2022-ben 
felvett
duális hallgatók

Ami különösen megerősítő tapasztalat az ipari 
együttműködéseink értékelésekor az az, hogy a 
közös együttműködés kiemelkedő teljesítményeket 
hozott felszínre. Ennél azonban sokkal több lehető-
ség rejlik bennünk. Proaktivitással és tudatossággal 
további eredményeket érhetünk el. Karunk jubileuma 
jó alkalmat kínál az eddigi eredmények és az előttünk 
álló lehetőségek számbavételére.

A jövő kapcsolati rendszerének tartalma fokozatosan 
alakul át a hagyományos technológiák mellett a leg-
újabb technológiák adaptálásának és leginkább azok 
fejlesztésének irányába.  

Az (ami már-már közhelynek hangzik), hogy az IT 
által generált és lehetővé tett óriási mértékű ipari 
forradalom zajlik napjainkban, bennünket is helyzet-
be hoz, bizonyos fokig kötelez. Arra, hogy a hagyo-
mányos technológiák mellett a legújabb technológiai 
eredményeket és megoldásokat kövessük, adjuk át a 
hallgatóinknak, és tevőlegesen, elismert szereplőként 
vegyünk részt azok kutatásában és fejlesztésében. 

Ehhez a meglévő ipari kapcsolatok mellett olyan 
partnerkapcsolatok kiépítésére törekszünk a jövőben, 
amelyek élen járnak a kutatás-fejlesztés területén, így 
a velük való együttműködés mindennek a lehetősé-
gét megnyitja számunkra. 

Az új típusú kapcsolatok és együttműködési mo-
dellek négy stabil pilléren állnak: Az első – amely 
a korábbi együttműködési formáknak is lényeges 
része – a „professorship”, amely az oktatásban való 
együttműködést jelenti, kezdve az oktatási tematika 
és tananyag összeállításától az ipari partner oktatás-
ban vállalt aktív részvételéig. Ez az aktivitás elsősor-
ban a duális képzés keretein belül valósul meg, ahol 
a hallgatók idejük jelentős részét a partnervállalatnál 
töltik, és ismeretanyagaik meghatározó hányadát ott 
sajátítják el. Ezzel a vállalatnak megvan az esélye arra, 
hogy a saját képére formálja a hallgatót, az előnye 
pedig az, hogy a hallgató elköteleződik a vállalat 
iránt, valamint a vállalat számára majdnem „kész”, 
azonnal alkalmazható szakember áll rendelkezésre. 

Villamosmérnök

Mérnökinformatikus

Környezetmérnök

Gépészmérnök

Építőmérnök

7

25

2

7

1

Villamosmérnök

Mérnökinformatikus

Környezetmérnök

Gépészmérnök

Építőmérnök

47

35

2

41
7
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A hallgató számára elő van készítve a munkahelyvá-
lasztás lehetősége, megismeri a munkahelyi közössé-
get és igazodni tud a szakmai elvárásokhoz. 

A második pillér a „scholarship”, ami a hallgatók 
kiváló mérnökké válásának ösztönzését jelenti. Ez 
magában foglalja a hagyományos értelemben vett 
ösztöndíjakat, az esetleges alapítványi támogatási 
lehetőségeket, de a tanulás feltételeinek és környe-
zetének folyamatos javítását, tökéletesítését is. Ez 
a fajta megközelítés azt jelenti, hogy a vállalkozás 
– hallgatói oldalról is – az egyetem szerves részévé 
válik.

A harmadik pillér az „R&D”, a közös kutatás-fejlesz-
tés. A kutatás-fejlesztés a MIK legmagasabb szintű 
tudományos tevékenységének színtere, amelyre 
jellemző, hogy hasznos eredmény elérését célozza 
meg és jelentős szakember-, illetve forrásigénye van. 
Az ilyen típusú együttműködés támogatja a partner-
vállalatot stratégiai céljai elérésében, jelentős közös 
értékeket, know-how-t hoz létre és közös pályáza-
tokon keresztül megteremti a tevékenység anyagi 
hétterét.

A negyedik pillér a „company centre”, ami a válla-
lat és a kar napi életében való aktív részvételének 
színtere.  Ez a bázisa a közös kutatási és fejlesztési 
tevékenységnek, az oktatásba való részvételnek és 
ez adja meg a vállalat számára a „részese vagyok az 
egyetem életének” érzést. 

Az ilyen típusú együttműködés a hallgatók szem-
pontjából is nagyon fontos hozzáadott értéket jelent, 
hiszen aki ilyen vállalati együttműködést valósít meg, 
az aktív részese a folyamatoknak, az ipar mai problé-
máinak megoldásán dolgozik és a hallgatókat is erre 
készíti fel. Ezáltal az így végzett hallgatók versenye-
lőnyre tesznek szert a munkaerőpiacon. További 
előny számunkra, hogy az ilyen együttműködés a 
MIK attraktivitását is növeli, hiszen sokkal vonzóbb 
lehet a pályaválasztók számára. Az attraktivitás 
hasznos eredménye lehet a jobb képességű hallgatói 
állomány és végeredményben a jobb kompetenciák-
kal rendelkező, frissen végzett mérnökgárda is.
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leendő mérnökök számára kiírt fotó-, poszter- és 
videópályázat, amelyre mintegy félszáz nevezés ér-
kezett, köztük több férfi és külföldi hallgató pályamű-
ve. Ehhez kapcsolódóan indult a mérnöknőket láttató 
blog a pályázati www.mernoknok.hu weboldalon. 
Ma a felület tartalmában már szélesebbre fókuszál, 
hiszen a projekt hatására elindult egyfajta gondol-
kodás, vita a mérnöki pályáról, a női szerepekről, a 
gátakról, az ösztönzőerőkről. A blogon a mérnöki 
pálya hétköznapjainak bemutatása mellett ugyanúgy 
megtalálhatók a hallgatókat foglalkoztató szakmai 
témák, mint a diákélet számos aspektusa. 

A blog három rovatba rendezi a cikkeket: a Mérnök-
lét a szakmai jellegű írásokat és interjúkat foglalja ma-
gában, a Paramentesítő a leendő mérnökök maga-
biztosságát erősítő témákat rendszerezi. E felületen 
fogalmazhatják meg a kétségeiket, a kérdéseiket, a 
félelmeiket (pl. elég jó leszek-e, lesz-e munkahelyem 
stb.) és az ezekre irányuló esetleges megoldásokat a 
jövő szakemberei. A Lelazula rovat a (pécsi) diáklét-
hez kapcsolódó gondolatoknak, tapasztalatoknak 
történeteknek ad helyet, akár a jövőbeni hallgatók 
eligazodását is segítheti a város, az egyetem „útvesz-

tőiben”. A blogot kizárólag a PTE MIK hallgatói írják 
egy profi újságíró vezetésével. A PTE MIK bloggerei 
között mérnökinformatikus, építőművész, építész, 
ipari termék- és formatervező, szerkezet-építőmér-
nöki és televíziós műsorkészítő hallgató is van, és bár 
most kezdték a blogírást/podcastkészítést, mindany-
nyian igen hamar ráhangolódtak erre az alapvetően 
humán tevékenységre, és hétről hétre érdekesebbnél 
érdekesebb témákat dolgoznak fel. 




