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Tisztelt Bizottság! 
 
A Középkori Egyetem Alapítványt (továbbiakban: Alapítvány) Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzata hozta létre 1992-ben azzal a céllal, hogy elısegítse az 
épületegyüttes helyreállítását, támogassa a benne létrehozandó kiállítást, mivel 
általa a város látnivalóinak köre bıvül, nevezetességeinek sora gyarapodik. A 
Kuratórium elnöke Prof. Dr. Flerkó Béla, a Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) elnöke 
lett, titkára G. Dr. Sándor Mária régész, akinek ásatásai nyomán az épület 
maradványai felszínre kerültek. A Kuratórium élén Flerkó professzor betegsége miatt 
következett be változás: 2002-tól Prof. Dr. Font Márta látja el ezt a feladatot. 
 
Az Alapítvány alapító okiratát, a kuratórium tagjait és az ezekben 1992 óta 
bekövetkezett változásokat minden alkalommal a Közgyőlés hagyta jóvá. Az 
Alapítvány vagyonnal nem rendelkezik. Mőködési költségét 2009-ig a város 
biztosította. A JPTE (majd PTE) kezdettıl fogva hozzájárult az Alapítvány 
fenntartásához: mindmáig adja az ügyintézés és az irattár helyszínét, fedezi a 
fénymásolás, postázás költségeit. 
 
Az Alapítvány feladata a középkori egyetem épületegyüttesével kapcsolatos 
kutatások támogatása, a helyreállítás elımozdítása és a benne elhelyezendı kiállítás 
tervének elkészítése.  
 
Az Alapítvány kuratóriumának tevékenysége 1992 óta két szakaszra bontható:  
 
1. Az 1990-es években reményteljesen haladt a munka. Elkészült az épület 
helyreállításának illetve hasznosításának (egyetemtörténeti kiállítás) terve. G. Sándor 
Mária pályázott az épület-rekonstrukció befejezésére és ezzel párhuzamosan a 
benne megnyíló kiállítás eszközeinek beszerzésére (speciális üvegtárlók), illetve 
elkészíttetésére (másolatok, makettek, tárgyak restaurálása). A sikeres pályázatok 
nyomán 2000-re volt tervezve az elkészült épületben a kiállítás megnyitása; ekkorra 
szervezıdött egy nemzetközi egyetemtörténeti kiállítás. (A szervezés 1997-ben 
indult.)  A kiállításhoz szükséges 14 Millió Ft-t a Kulturális Örökség Minisztériumától 
elnyerte az Alapítvány, a helyreállításhoz szükséges pénzeszközöket azonban 
visszavonták. A fentiek közül az egyetemtörténeti konferencia lezajlott, a szakmai 
anyagát tartalmazó kötet megjelent. A kiállításhoz szükséges dolgok (ld. fent) 
elkészültek, jelenleg becsomagolva a helyszínen tárolja az Alapítvány. Az épület 
azonban több mint tíz éve változatlan állapotban van (illetve ami elkészült, annak 
állaga folyamatosan romlik). 

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 
HUMÁN FİOSZTÁLY  



 

2. 2000 óta az Alapítvány folyamatosan azzal próbálkozik, hogy pénzt szerezzen. 
Megszólította az üzleti szférát, amelynek eredménye a Paksi Atomerımőtıl kapott 
évi 300.000,- Ft. Ez arra elegendı, hogy évente megjelenjenek az örökségnapok 
programján. Folyamatosan tárgyalnak, egyeztetnek a kulturális örökségért felelıs 
minisztériumokkal és országos intézményekkel. Eredményt a KÖH-el való 
együttmőködés hozott. A KÖH finanszírozásában felállításra került a helyszínen egy 
kétnyelvő tábla a munkálatok ismertetésével, valamint 2009-ben újra elkészült (és 
engedélyezve van) az idıközben lejárt építési engedély.  
Az Alapítvány kezdeményezésére a jelenlegi követelményeknek megfelelıen 
aktualizált kiállítás tervezet (multimédiás bemutatás) is elkészült, valamint egy 
tanulmány, amely az épület állagának romlásáról adódó veszélyekre hívja fel a 
figyelmet. Ez utóbbiakat a kuratórium tagjai térítés nélkül készítették. 
 
A megoldást akadályozó tényezık: 
1.  Az Alapítvány nem rendelkezik önrészt biztosító forrással, így pályázni nem tud. 
2. Sem a város, sem a püspökség nem tulajdonos; a tulajdonjog a magyar államé, a 
tulajdonjog gyakorlója a MNV Zrt. Emiatt az egyeztetés nehézkes, különös tekintettel 
az épület késıbbi hasznosításának és mőködtetésének kérdéseire. Az Alapítvány 
ebben csak közvetíteni tud, illetve a fentiek szükségességére hívja fel a figyelmet. 
 
A megoldáshoz vezetı szükséges lépések: 
- a tulajdonos és a késıbbi mőködtetı megállapodása 
- az épület helyreállítása 
- a kiállítás megnyitása, és egyéb hasznosíthatóság megtervezése (pl. 
kamarakoncert, kisebb létszámú fogadás rendezése, díszdoktor avatás, kitüntetések 
átadása stb.) 
 
A 35/2010. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a alapján az Oktatási és Kulturális 
Bizottság a Közgyőlés által átruházott hatáskörben dönt a kulturális és oktatási 
ágazathoz tartozó közalapítványok éves beszámolójának elfogadásáról. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az elıterjesztésben foglaltak alapján – átruházott 
hatáskörben -  fogadja el az Alapítvány beszámolóját. 
 
 
 
 
Staub Ernı  
osztályvezetı 
 



 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése 
Oktatási és Kulturális Bizottságának 
…/2010. (12.08.) számú 
h a t á r o z a t a 
 
a Középkori Egyetem Alapítvány beszámolójáról 
 
Az Oktatási és Kulturális Bizottság a 35/2010. (XI.22.) önkormányzati rendelet 2.§-
ában kapott felhatalmazás alapján a Középkori Egyetem Alapítvány tevékenységérıl 
szóló beszámolót elfogadja. 
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