
Európai Unió által támogatott fejlesztések 

„Baranyai Élménykörút” 
Orfűi Aquapark – Orfűi Aktív Víziturisztikai Központ 

Fejlesztés leírása 

Az öt turisztikai elemből álló „Baranyai Élménykörút” keretén belül elkészült az Orfűi Aktív 
Víziturisztikai Központ is, mely az Orfűi Nagytónál található. A központ elemei között van új 
csónakház, öltözőépület, és kikötő, illetve elkészült a tóra sportolni érkezőket kiszolgáló 
pihenőház is. 

Az új csónakház a túra és versenyhajók tárolására szolgál: a hajókat a külön erre a célra 
kialakított acéltartókon tárolják. A megfelelő ki- és berakodás miatt pedig az épület mindkét 
végére kapuk kerültek. Az öltöző épületben, mely negyven fő befogadására alkalmas, a 
turisták és sportolók öltözői, vizesblokkjai és pihenő terei találhatók. A pihenőház a tóparti 
sétányról közelíthető meg, egész évben biztosítja a tóhoz érkező turisták számára a 
kikapcsolódást. A pihenőházban kölcsönző, büfé és melegedő található. A létesítményhez zárt 
udvar és egy emeleti kilátó terasz is csatlakozik, amely szabadtéri rendezvények rendezésére 
is kitűnően alkalmas. A szárazföldi létesítményekhez új, két sávban mobil, összekapcsolható 
úszó kikötőrész is épült, amely összesen 52 m2 területű. Ezen kívül a parton a burkolt és a 
zöld területek is megújultak, valamint a bejárat mellett új parkoló épült, hogy a létesítmény 
maximálisan ki tudja szolgálni a megnövekedett forgalmat és igényeket. A burkolt és a 
zöldterületek összesen húszezer négyzetmétert foglalnak el, így elmondható, hogy egy 
valóban tágas területen kezdhette meg működését az új központ. Az igazán aktív 
kikapcsolódást szolgálja a beruházás keretében kialakított műfüves focipálya és a rekortán 
burkolatú futópálya is. Azokat pedig, akik a sok mozgástól megéheznek, a pihenőházban lévő 
idényjelleggel működő büfé várja majd. 
Az épületek mindegyike akadálymentesítve lett, hiszen az Aktív Víziturisztikai Központ 
tervezésekor és megépítésekor is kiemelt szempont volt, hogy a mozgáskorlátozottak is 
könnyen megközelíthessék a helyiségeket, így ők is igénybe tudnak venni minden 
szolgáltatást.  
Természetesen a vízi sportok számos formája űzhető és kipróbálható a központban, ami 
Baranyában egyedülálló - az új létesítményekkel, és a gyönyörű orfűi tóval együtt több mint 
ideális a környezet ehhez. Sportolási lehetőségek között van a vitorlázás, a szörfözés, a nagy 
múltra visszatekintő kajak-kenu és a látványos sárkányhajózás is. A központ igazi 
kikapcsolódás kicsiknek és nagyoknak egyaránt, hiszen a legkülönbözőbb sportolási 
lehetőségek mellett különböző táborokon is részt vehetnek az ide látogatók.  

Szerződések 

1. A „Baranyai Élménykörút” projektekhez kapcsolódó Orfűi Aquapark, illetve Orfűi 
Aktív Vízi Turisztikai Központ kivitelezésére irányuló építési beruházás ajánlatkérési 
tervdokumentációjának elkészítése. Megbízott: Építész Kör Kft. (7621 Pécs, Váradi A. 
u. 13.) 

2. Szolgáltatási szerződés keretében a „Baranyai Élménykörút” projektekhez kapcsolódó 
Orfűi Aquapark, illetve Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központtal kapcsolatos 
közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Megbízott: CEU Tender Kft. (1147 Budapest, 
Németvölgyi út 34.) 



3. Vállalkozási szerződés az Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központ kialakításának 
megvalósítására. Megbízott: Investment Mérnöki és Fővállalkozó Kft. (7400 
Kaposvár, Kontrássy u. 1.) 
http://www.baranya.hu/palyazatok/letoltesek/elmenykorut/viztur_aqua_kiv_szerz.pdf 

4. Vállalkozási szerződés az Orfűi Aquapark megvalósítására. Megbízott: ZÁÉV Zrt. 
(8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9-11.) 
http://www.baranya.hu/palyazatok/letoltesek/elmenykorut/viztur_aqua_kiv_szerz.pdf 

5. Megbízási szerződés keretében az Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központ 
kivitelezéséhez műszaki ellenőri feladatok ellátása. Megbízott: Főber Nemzetközi 
Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. (1075 Budapest, Rumbach S. u. 14.) 
http://www.baranya.hu/palyazatok/letoltesek/elmenykorut/muszaki_ellenor_megbizasi
_szerzodes2.pdf 

6. Megbízási szerződés keretében az Orfűi Aquapark kivitelezéséhez műszaki ellenőri 
feladatok ellátása. Megbízott: Főber Nemzetközi Ingatlanfejlesztő és Mérnöki Zrt. 
(1075 Budapest, Rumbach S. u. 14.) 
http://www.baranya.hu/palyazatok/letoltesek/elmenykorut/muszaki_ellenor_megbizasi
_szerzodes2.pdf 

7. Megbízási szerződés keretében a „Baranyai Élménykörút” projekt turisztikai 
marketing tevékenységhez kapcsolódó feladatok ellátása. Megbízott: Arculattervezés 
„Baranyai Élménykörút” Konzorcium (7621 Pécs, Mária u. 8.) 
http://www.baranya.hu/palyazatok/letoltesek/elmenykorut/marketing_megbizasi_szerz
odes.pdf 

8. Szállítási szerződés keretében a „Baranyai Élménykörút” projekt Orfűi Aquapark, 
illetve Orfűi Aktív Vízi Turisztikai Központra vonatkozó eszközbeszerzés. Megbízott: 
d. Projekt Bútor Belsőépítészeti Tervező és Kivitelező Kft. (8000 Székesfehérvár, 
Kisteleki u. 52/a.) 
http://www.baranya.hu/palyazatok/letoltesek/elmenykorut/aquapark_eszkozbesz_szerz
odesek.pdf 

"Pécs 2010 - Európa Kultúrális Fővárosa program" 
Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 

Nagy Kiállítótér - Múzeum utca  

Fejlesztés leírása 

Nagy Kiállítótér - Múzeum utca 
Az összesen mintegy 5 300 m2-en megvalósuló beruházás az alábbi elemeket foglalja 
magába:  

1. Az ún. Régi Vármegyeháza (Papanövelde u.5.) teljes belső felújítása és bővítése: 
Az épület a felújítás és bővítés után mintegy 1760 négyzetméternyi kiállító területtel 
rendelkezik, mely állandó és időszakos kiállításoknak ad majd helyet.  
A kiállító területen belül esetenként (az épület-együttesben található exkluzív közgyűlési 
Díszteremmel szervesen kiegészülve) rendezvények megtartására is alkalmas terek létesültek. 
A látogatóbejárathoz kapcsolódva, mintegy 288 nm-en múzeumi fogadóteret alakítottunk ki, 
biztosítva a nagyobb turistacsoportok fogadásának, informálásának hatékony, a Múzeum 
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utcában jelenleg hiányzó feltételeit, de az egyéni, családos látogatóknak is célszerű kiindulási 
pontot nyújtva a pécsi múzeumok felfedezéséhez.  
Az épületben kialakításra került egy korszerű gépészettel és biztonságtechnikával, 
műtárgytároló bútorzattal ellátott műtárgyraktár, mely az eddiginél sokkal jobb elhelyezést 
biztosít a BMMI Modern Magyar Képtára mintegy 13.000 darabos, értékes 
közgyűjteményének.  

2. Vasarely Múzeum, Modern Magyar Képtár I., Múzeum Galéria épületek külső és belső 
rekonstrukciója, Schaár utca, Bányászati Múzeum, Múzeum Igazgatóság épületek külső 
felújítása (összesen 4955 m2 nettó alapterülettel).  

3. A "Múzeumutca" rekonstrukciója: Káptalan utca, valamint a Papnövelde utca Régi 
Vármegyeházáig tartó szakaszának megújítása, burkolatcsere, utcabútorzat kialakítása, 
parkosítás, világítás-korszerűsítés, Aranyos kút területének felújítása, Eszperantó park 
megújítása, akadálymentes bejáratának kialakítása, múzeum kertek megújítása.  

Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont 
A projekt célja egy több mint 13 000 m2-es, korszerű, a mai felhasználói igényeknek 
megfelelő regionális könyvtár és tudásközpont felépítése volt, amely az európai uniós 
szakmai követelményeknek megfelelően a város és a régió lakosságának információs- és 
dokumentumigényét szolgálja, valamint alkalmas közösségi, kulturális és szabadidős 
programok befogadására is. A megvalósult új könyvtárat épületi adottságai és korszerű 
felszereltsége alkalmassá teszi a lakosság eddiginél szélesebb körének kiszolgálására. 

A projekt keretében egyedülálló könyvtár-integráció valósult meg, mely Magyarországon 
példaértékű. Az új intézmény integrálja a város három jelentős könyvtárát: a Pécsi Városi 
Könyvtár és a Csorba Győző Megyei Könyvtár összevonásával létrejött Csorba Győző 
Megyei-Városi Könyvtárat és a Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtárát, továbbá 
magába foglalja a Benedek Ferenc Jogtudományi és Közgazdaságtudományi Szakkönyvtárat 
is. Az intézményben működő könyvtárak ún. teljes szolgáltatásintegráció keretében szolgálják 
ki az olvasókat. 

A könyvtárakat a pinceszinti tömörraktár szolgálja ki. A szabadpolcos terek, az 
olvasóterek, a folyóirat olvasók és a tanulóhelyek az épület 1-3. emeletein lettek kialakítva. 
A 4. emeleten került elhelyezésre a zenei könyvtár. 

Két, egyenként 200 fős előadóterem kapott helyet az épületben, melyeket a PTE Állam- és 
Jogtudományi Kara, illetve a Közgazdaságtudományi Kar használ, de összenyithatóságuk 
révén nagyobb rendezvények befogadására is alkalmassá teszik az épületet. Ezen felül egy 
150 fő befogadására képes konferenciaterem is szolgálja az oktatási és könyvtári igényeket. 
Mind az előadóterem, mind a konferenciaterem rendelkezik tolmácsfülkékkel, így az 
intézmény alkalmas 400-500 fős konferenciák plenáris és szekció üléseinek befogadására. 

A tudásközpont-funkciót további számos kutatószoba, internetes munkaállomás és 
egyetemi kutatóközpont erősíti. A kicsiket a legfelső szinti tetőkerthez kapcsolódó 
gyerekkönyvtár és játszószoba várja. A közösségi funkciókat a fogadótér-fórum, a 
könyvesbolt, a kiállítótér és a kávézó-étterem jelenítik meg. Az épület eszmei központja a 
földszintről nyíló, Zsolnay kerámiával díszített ún. „Kaptár”. 

Az épület gépjárművel való megközelítése érdekében egy új, ún. déli feltáró út épült a Sport 
utcától a vasúttal párhuzamosan. Az épület mögött egy 261 férőhelyes felszíni parkoló került 
kialakításra, melyből 6 mozgássérült férőhely, 6 pedig autóbusz-parkolóhely. Az intézmény 
körül, a tervezési terület be nem épített részén fás liget díszíti a környezetet. 



Szerződések 

1. Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa program Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár 
és Tudásközpont Nagy Kiállítótér - Múzeum utca projektjeihez kapcsolódó független 
könyvvizsgálói szolgáltatás ellátása. Megbízott:  C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. (1148 
Budapest, Fogarasi út 58.) 
http://www.baranya.hu/palyazatok/letoltesek/tudaskozpont/konyvv_ekf_szerzodes.pdf 

2. Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa program Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár 
és Tudásközpont Nagy Kiállítótér - Múzeum utca projektjeihez kapcsolódó független 
menedzsment szolgáltatások teljes körű ellátása. Megbízott:  MSB fejlesztési 
Tanácsadó Zrt. és Eco-Cortex Kft. konzorciuma (1037 Budapest, Erzsébet krt 12.) 
http://www.baranya.hu/palyazatok/letoltesek/tudaskozpont/szerzodes_projektmen.pdf 

3. Tervezési szerződés a Pécs, Papnövelde u. 5 .sz. alatti múzeumi épület bővítésének ls 
rekonstrukciójának tervezésére. Megbízott: Kistelegdi 2008. Építész-Tervező Iroda 
(7635 Pécs, Bagoly dűlő 8.) 

4. Vállalkozási szerződés a Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa program Nagy 
Kiállítótér - Múzeum utca projekt kivitelezésére. Megbízott: Laki Épületszobrász Zrt. 
(1134 Budapest, Róbert Károly krt. 59.) 

5. Vállalkozási szerződés a Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa program Dél-
Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont kivitelezésére. Megbízott: Gropius 
Építőipari és Kereskedelmi Zrt. (1118 Budapest, Budaőrsi út 64.) 

6. Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa program Nagy Kiállítótér - Múzeum utca 
projektjéhez kapcsolódó különféle eszközök és gépek szállítása és beüzemelése. 
Megbízott: Smart Info Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (2142 Nagytarcsa, Bartók B. 
u. 2/a.) 
http://www.baranya.hu/palyazatok/letoltesek/nagykiallitoter/nagykiallito_szerzodesek
_110304.pdf 

7. Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa program Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár 
és Tudásközpont projektjéhez kapcsolódó különféle eszközök és gépek szállítása és 
beüzemelése. Megbízott: Informatéka Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1067 
Budapest, Teréz krt 31.) 
http://www.baranya.hu/palyazatok/letoltesek/nagykiallitoter/nagykiallito_szerzodesek
_110304.pdf 

8. Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa program Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár 
és Tudásközpont Nagy Kiállítótér - Múzeum utca projektjeihez kapcsolódó különféle 
eszközök és gépek szállítása és beüzemelése. Megbízott: LINEA Bútor Kft. (9011 
Győr, Dózsa major 01052/16.) 
http://www.baranya.hu/palyazatok/letoltesek/tudaskozpont/nk_tk_eszkoz_110304.pdf 

9. Pécs 2010 – Európa Kulturális Fővárosa program Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár 
és Tudásközpont Nagy Kiállítótér - Múzeum utca projektjeihez kapcsolódó különféle 
eszközök és gépek szállítása és beüzemelése. Megbízott: Digistar Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft. (7621 Pécs, Szabadság u. 11.) 
http://www.baranya.hu/palyazatok/letoltesek/tudaskozpont/nk_tk_eszkoz_110304.pdf 

10. Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont optikai Kábel kiépítéséhez 
szükséges járdabontási-, föld-, és járda-helyreállítási munkálatok elvégzése. 
Megbízott: Gropius Építőipari és Kereskedelmi Zrt. (1118 Budapest, Budaőrsi út 64.) 
http://www.baranya.hu/palyazatok/letoltesek/tudaskozpont/nk_tk_eszkoz_110304.pdf 
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