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Magyarország � csatlakozva a bolognai folyamathoz � vállalta, hogy 2010-ig kialakítja az Európai 
Felsőoktatási Térség feltételeit. Ehhez azonban égető szükség van intézményfejlesztési beruházásokra. 
 
A magyar felsőoktatásnak a megnövekedett hallgatói létszámok és a képzés korszerűsítése miatt új 
fejlesztési pályára kell kerülnie, ellenkező esetben nem lesz versenyképes az Európai Unió országainak 
fejlettebb felsőoktatási intézményhálózatával.  
 

Miért van szükség a magántőke bevonására az infrastruktúra-fejlesztéshez? 
 
A felsőoktatási intézményeknek nincs lehetőségük állami hitel felvételére. Az intézmények rendelkeznek 
ugyan folyamatosan növekvő saját forrásokkal (pl. térítéses képzés bevétele 2002. évben meghaladta a 
22 milliárd forintot), de egyedül nem képesek összegyűjteni a fejlesztő beruházásokhoz szükséges 
induló tőkét. 
 
A magántőke bevonása az állami szolgáltatások ellátásába az elmúlt tíz esztendőben Nyugat-Európában 
sikeresnek bizonyult. Különösen az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Németországban éltek az 
intézmények ezekkel a lehetőségekkel, és igen kedvező tapasztalatokat szereztek. A Magyar Köztársaság 
Kormánya is foglalkozott a Public Private Partnership (PPP) fejlesztések lehetőségével, és a 2098/2003. 
(V. 29.) Korm. határozatával állást foglalt �az állami és a magánszektor közötti fejlesztési, illetve 
szolgáltatási együttműködés (PPP) újszerű formáinak alkalmazásáról�. Emellett a 2091/2003. (V. 15.) 
Korm. határozatával döntést hozott �a Kormányprogram alapján létesítendő 10.000 diákotthoni 
férőhely vállalkozói alapon történő megvalósításáról�. 
A Kormány 2004. augusztus 18-i döntésével, amellyel �Az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó 
felsőoktatási intézmények infrastruktúrafejlesztési programjának aktuális feladatairól� szóló határozatot 
fogadta el, a PPP konstrukció felsőoktatásban történő általános alkalmazása előtt nyílik meg az út. 
 
A kormány elkötelezett a fejlesztések mielőbbi megkezdésében, amelyek úgy valósíthatók meg, hogy a 
közszféra és a magánszféra kölcsönösen előnyös kapcsolatot alakíthat ki, az államháztartás hiányának 
növelése nélkül. 
 
Az előzetes tájékozódások alapján a magánbefektetők nyitottak az infrastrukturális szolgáltatások 
biztosítására. A társadalmi mobilitás mértékét és a fizetőképes keresleteket is figyelembe véve, hosszú 
távon a felsőoktatási intézményeknek szükségük van az oktatási infrastruktúra-szolgáltatások 
fejlesztésére, igénybevételére. Ezen szolgáltatások megvalósítására az intézmények rendelkeznek 
megfelelő ingatlan-területekkel, illetve olyan ingatlan állománnyal, amelyek értéke a fejlesztési forrásaik 
közé �bevonható�. Az intézmények egy része tehát, szakmailag felkészült cégek és személyek 
bevonásával, kidolgozta a szolgáltatás beszerzésének teljes folyamatát.  
A kötelezettségvállalás megosztásának érdekében az oktatási tárca megállapodás megkötésével 
támogatja a felsőoktatás oktatási-, és kutatási infrastruktúrájának fejlesztését befektetői tőke 
bevonásával.  
 
A megállapodások aláírásával a minisztérium elismeri, hogy az intézmény fejlesztési terve illeszkedik a 
Magyar Universitas Program célkitűzéseihez. A megállapodás felhatalmazást ad arra az intézményeknek, 
hogy befektetői tőke bevonásával indítsák el a beruházásaikat, valamint ezzel az Oktatási Minisztérium 
kinyilvánítja - a konkrét mértéket is meghatározva - szándékát a fizetendő díjak vállalására. 
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A 2002-2004. között a Felsőoktatási Fejlesztési Program keretében zajló hagyományos 
fejlesztési konstrukcióval 35 Mrd Ft összegű beruházásra kerül(t) sor. 
 
Az Európa Terv keretein belül a �Felsőoktatási intézmények infrastrukturális feltételeinek javítására� 
kiírt pályázat 13 Mrd forinttal támogatja a felsőoktatási intézmények fejlesztési programjait 2004-2006 
között. 
 
Ezzel párhuzamosan a Magyar Universitas Program keretében a magyar felsőoktatás 
legnagyobb mértékű infrastrukturális fejlesztése indul 2005. és 2008. között magánbefektetői 
(PPP) program keretében közel 165 milliárd forintos beruházási összeggel: 
 
 

A BERUHÁZÁSI PROGRAM MEGNEVEZÉSE 
2005-2008 

Tervezett 
költségek Mrd 

Ft 

A beruházás 
befejezése 

Diákotthonok bővítése - 10.000 férőhellyel, PPP  
(18 intézménynél) 

30,0 2006 

Kollégiumok korszerűsítése � 20.000 férőhely; PPP  
(25 intézménynél) 

19,0 2006 

Oktatási infrastruktúra bővítése - PPP (16 intézménynél) 87,0 2006-2008 
Oktatási infrastruktúra rekonstrukciója - PPP  
(6 intézménynél) 

29,0 2006-2008 

ÖSSZESEN: 165,0  
 

I. 2004-BEN 18 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN INDUL  
DIÁKOTTHON-FEJLESZTÉSI PROGRAM 

 
A Magyar Universitas Program kiemelt eleme a magántőke-beruházással indított diákotthon-
fejlesztési program. 
A kollégiumi férőhelyek száma az elmúlt években nem tudta követni a hallgatók számának gyors 
növekedését. Mintegy 80.000 diák kénytelen az albérleti piacon szálláslehetőséget keresni. A magyar 
oktatási intézményekben tanuló külföldi hallgatók is nehezen találnak megfelelő szálláslehetőséget. 
Másfelől, a hallgatók elhelyezésére szolgáló meglévő diákszállók jelentős része leromlott állapotban van, 
és nem kínál minőségi életfeltételeket. A helyzet rendezésére legalább 30 milliárd forintra lenne szükség, 
de az államnak erre nincs elegendő pénze. Jelenleg alapvető gondot jelent a meglévő kollégiumok 
megfelelő színvonalú fenntartása is. Ezért szükség volt arra, hogy az állami forrásokat magántőkével 
egészítsék ki.     
Az Oktatási Minisztérium 2002-ben a felsőoktatási intézmények közreműködésével priváttőke 
bevonásával megvalósuló infrastruktúra-fejlesztési programot hirdetett meg. Ennek köszönhetően 18 
felsőoktatási intézmény diákotthon-fejlesztési programját dolgozták ki. A program keretében tizenöt új 
kollégium épül, és három már meglévőt bővítenek, illetve átalakítanak.       
A konstrukció lényege, hogy a természeténél fogva takarékosabb és hatékonyabb magánbefektető az 
állami tulajdonú területen felépíti, és működteti a diákszállót.  
A PPP programoknak köszönhetően 2006-ra a diákszállói férőhelyek száma 10 ezerrel növekszik, és 20 
ezer meglévő kollégiumi férőhely felújítására kerül sor. 
A diákotthonokban olyan átlagosan 1-3 ágyas, fürdőszobás lakrészekben helyezik el a hallgatókat, 
amelyek kapcsolatban állnak az egyetem informatikai hálózatával.   
Ezek a jó minőségű szállások a mai áraknál többe kerülnek majd a hallgatóknak, de még így is az 
albérleti árak alatt maradnak. 
Az első ilyen és egyben legnagyobb kollégiumot Debrecenben építik fel. Az 1100 férőhelyes új épület 
várhatóan 2005 szeptemberében nyitja meg kapuit. 
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Diákotthon-fejlesztési program intézményenként: 
 
1. Debreceni Egyetem (Pilot Project) 
 1100 férőhelyes diákotthon, új építés az egyetemi campus területén. 
 A beruházás becsült költsége: 3,8 milliárd Ft. 

Az épület földszintjén kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységeket alakítanak ki. 
 

2. Veszprémi Egyetem 
800 férőhelyes diákotthon, új építés az egyetem által korábban megvásárolt kutatóintézeti 
területen. 
A beruházás becsült költsége: 2,8 milliárd Ft. 
Az épület földszintjén kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységeket alakítanak ki. 
 

3. Miskolci Egyetem 
 605 férőhelyes diákotthon, új építés az egyetemi campuson. 
 A beruházás becsült költsége: 2,2 milliárd Ft. 

Az épület földszintjén kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységeket alakítanak ki. 
 

4. Szegedi Tudományegyetem 
400+800=1200 férőhelyes diákotthon, új építés, új Szegeden (800 fh), továbbá az öthalmi 
laktanya területén meglévő épület átalakítása (400 fh). 
A beruházás becsült költsége: 4,2 milliárd Ft. 
Az épület földszintjén kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységeket alakítanak ki. 
 

5. Nyíregyházi Főiskola 
400 férőhelyes diákotthon, a főiskola campus területén. 
A beruházás becsült költsége: 1,4 milliárd Ft. 
Az épület földszintjén kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységeket alakítanak ki. 

 
6. Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron) 

500 férőhelyes diákotthon meglévő kollégiumi épület bővítésével és felújításával, illetve egy új 
diákotthoni szárny építése. 
A beruházás becsült költsége: 1,7 milliárd Ft. 
Az épület földszintjén kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységeket alakítanak ki. 

 
7. Semmelweis Egyetem (Budapest) 

500 férőhelyes diákotthon a meglévő sporttelep és kollégiumi területen. 
A beruházás becsült költsége: 1,7 milliárd Ft. 
Az épület földszintjén kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységeket alakítanak ki. 
 

8. Kaposvári Egyetem 
 350 férőhelyes diákotthon létesítése az egyetemi campus területén. 
 A beruházás becsült költsége: 1,2 milliárd Ft. 

Az épület földszintjén kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységeket alakítanak ki. 
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9. Budapesti Műszaki Főiskola 
 300 férőhelyes diákotthon, a főiskola campus területén. 
 A beruházás becsült költsége: 1,4 milliárd Ft. 

Az épület földszintjén kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységeket alakítanak ki. 
 

10. Károly Róbert Főiskola (Gyöngyös) 
 600 férőhelyes diákotthon az épülő városi-főiskolai sportcsarnok melletti területen. 
 A beruházás becsült költsége: 2,1 milliárd Ft. 

Az épület földszintjén kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységeket alakítanak ki. 
 
11. Szent István Egyetem (Gödöllő) 
 500 férőhelyes diákotthon az egyetemi campus területén. 
 A beruházás becsült költsége: 1,7 milliárd Ft. 

Az épület földszintjén kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységeket alakítanak ki. 
 

12. Kecskeméti Főiskola 
300 férőhelyes diákotthon kialakítása a homokbányai volt laktanya területén a meglévő épület 
átalakításával. 
A beruházás becsült költsége: 0,9 milliárd Ft. 
Az épület földszintjén kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységeket alakítanak ki. 
 

13.-14. Eötvös Loránd Tudományegyetem és a 
Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem 
600+600 férőhelyes közös diákotthoni létesítmény a lágymányosi egyetemi campus területén. 
A beruházás becsült költsége: 4,2 milliárd Ft. 
Az épület földszintjén kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységeket alakítanak ki. 

 
15. Berzsenyi Dániel Főiskola (Szombathely) 

300 férőhelyes diákotthon létesítése a volt laktanya területén meglévő épület átalakításával. 
A beruházás becsült költsége: 0,9 milliárd Ft. 
Az épület földszintjén kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységeket alakítanak ki. 
 

16. Budapesti Corvinus Egyetem 
600 férőhelyes diákotthon beruházása, a helyszín (egyetemi telek, illetve más telek) még 
bizonytalan. 
A beruházás becsült költsége: 2,1 milliárd Ft. 
Az épület földszintjén kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységeket alakítanak ki. 

 
17. Eötvös József Főiskola (Baja) 
 200 férőhelyes diákotthon beruházása a főiskola vízügyi kari campusán. 
 A beruházás becsült költsége: 0,7 milliárd Ft. 

Az épület földszintjén kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységeket alakítanak ki. 
 

18. Pécsi Tudományegyetem 
 1000 férőhelyes diákotthon új építéssel, vagy meglévő épület átalakításával. 
 A beruházás becsült költsége: 2,3-3,5 milliárd Ft. 

Az épület földszintjén kereskedelmi, vendéglátó, szolgáltató egységeket alakítanak ki. 
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Összefoglaló táblázat a Diákotthon-építési programról 
 

PPP konstrukció alkalmazásával 

Intézmények megnevezése bővítéssel, 
átalakítással

férőhely új 
építéssel 

férőhely 
összesen

Budapesti Corvinus Egyetem - 600 600 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  - 600 600 
Debreceni Egyetem     - 1 100 1 100 
Eötvös Loránd Tudományegyetem   - 600 600 
Kaposvári Egyetem     - 350 350 
Miskolci Egyetem     - 605 605 
Nyugat-Magyarországi Egyetem    - 500 500 
Pécsi Tudományegyetem    - 1 000 1 000 
Semmelweis Egyetem    - 500 500 
Szegedi Tudományegyetem    400 800 1200 
Szent István Egyetem    - 500 500 
Veszprémi Egyetem    - 800 800 
Egyetemek összesen:    400 7 955 8 355 
Berzsenyi Dániel Főiskola    300 - 300 
Károly Róbert Főiskola    - 600 600 
Budapesti Műszaki Főiskola    - 300 300 
Kecskeméti Főiskola     300 - 300 
Nyíregyházi Főiskola     - 400 400 
Eötvös József Főiskola    - 200 200 
Főiskolák összesen:    600 1 500 2 100 
MINDÖSSZESEN: 

 
1 000 

férőhely 
9 455 

férőhely 
10 455 

férőhely
 

II. KOLLÉGIUM-FELÚJÍTÁSI PROGRAM 
 
 
Kollégium-felújítások 2002-2004. évi költségvetési források felhasználásával: 
 

• ELTE, Budapest, Nándorfehérvári úti kollégium felújítása  400 millió Ft 
• Dunaújvárosi Főiskola, kollégiumi felújítások    300 millió Ft 
• Veszprémi Egyetem, keszthelyi kollégium felújítása   114 millió Ft 

 
 
Kollégium-felújítások 2004-2006. között befektetői tőkebevonással: 
 
A kormány tervei szerint ebben az időszakban mintegy 20.000 férőhely korszerűsítése kezdődik meg, 
biztosítva ezzel az intézményi ellátás versenyképességét, a lakhatási körülmények javítását. 
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III. HAT FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN INDULHAT ELŐSZÖR BEFEKTETŐI 
PROGRAM INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI BERUHÁZÁSRA 

 
1. Budapesti Corvinus Egyetem: 
 

A Czuczor utcai tömb hasznosítása 
• Szintterület: 30.530 m2 
• Becsült beruházási költség: 9,90 mrd Ft  

 
 
 

Tervezett funkciók: 
• Könyvtár 8460 m2  
• Nyelvi képzés 1700 m2 
• Előadó és szemináriumi termek 4670 m2 
• Tanszéki területek 1650 m2 
• Étterem, konyha, üzletek, vendég-tanár apartmanok 3250 m2 
• Gépkocsi parkoló területek 10.800 m2 nagyságban létesülnek. 

 
2. Eötvös Loránd Tudományegyetem: 
 

A Trefort-kerti Campus  
• Szintterület: 19.614 m2  
• Becsült beruházási költség: 5,80 mrdFt  

 
 
 

Tervezett funkciók: 
• A Rákóczi út 5 sz. alatti épület (8061 m2) rekonstrukciója, az új Társadalomtudományi Kar 

létrehozása 
• A Gólyavár (1320 m2) átalakítása ifjúsági centrummá 
• Az Egyetemi Levéltár új helyének (818 m2) kialakítása 
• A Puskin u. 9. épület (5000 m2) rekonstrukciója  
• A Puskin u.11-13. épület (4414 m2) részleges rekonstrukciója  
• Elmaradt műemléki munkák elvégzésére kerül sor a Trefort-kerti épületeken. 

 
3. Semmelweis Egyetem:  

Az egyetem két helyszínen két önálló projektet valósít meg: 
1. Oktatási Központ kialakítása a IX kerületi Thaly Kálmán utcai többen.  

• Szintterület: 42.750 m2  
• Becsült beruházási költsége: 9.9 mrdFt 

 
 

Tervezett funkciók: 
• Oktatási épület funkció 9700 m2, 
• Elméleti épület funkció 10.250 m2, 
• Gyógyszerésztudományi Kar épület funkció 7300 m2 
• Közös helyiségek, gépkocsi parkolók 15.500 m2 nagyságban készülnek. 
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2. Fogorvos-tudományi Kar központ kialakítása projekt a VIII. Szentkirályi utcában.  
A projekt keretében igényelt feladatok, összesen 11.945 m2 szintterület megépítésével biztosíthatóak, 
(ezek becsült beruházási költsége 4,40 mrd Ft).  
Tervezett funkciók: 

• Oktatási és betegellátási tevékenység ellátására, fogtechnikai labor létesítésére, valamint 
kiegészítő funkciókra 7945 m2 

• Közös helyiségek, gépkocsi parkolók céljára 4000 m2 területet kell létesíteni. 
 

4. Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem: 
 

A Zeneakadémia új épületének építése (2004-2007) 
Tervezett funkciók: 

• Nagyelőadók, oktatótermek, próbatermek, zenei laboratóriumok 
2164 m2 

• Adminisztráció 1290 m2 
• Közös használatú helyiségek (klub, raktár, öltözők, büfé stb.) 

515 m2 
• Közlekedők, vizesblokkok 2230 m2 

 
A Zeneakadémia-épület teljes rekonstrukciója (2007-2010.)  

• A rekonstrukció alatti működés biztosítása, meglévő épület zsúfoltságának enyhítése miatt 
hosszútávon is igénybe kell venni egy 6199 m2 (tervezett) alapterületű oktatási épületet.  

• Becsült beruházási költsége: 4,20 mrd Ft  
 
 
5. Budapesti Műszaki Főiskola: 
 

A Keleti Károly Gazdasági Kar elhelyezése a Józsefvárosban  
• Szintterület: 3285  
• Becsült beruházási nettó költség: 1.300 mFt 

 
Tervezett funkciók: 

• Előadó-, és szemináriumi termek, 
• Laboratóriumok-, és nyelvi kabinet termei, valamint  
• Tanszéki elhelyezés,  
• Kiegészítő, járulékos területek létesülnek. 

 
6. Dunaújvárosi Főiskola: 

 
Komplex oktatási létesítmény fejlesztése a volt Fonodai épületben  

• Szintterület: 4100 m2 
• Becsült beruházási költség: 1,80 mrd Ft 

 
 

Tervezett funkciók: 
• Előadótermek 370 m2 
• Laboratóriumok 3500 m2 
• Kiegészítő és járulékos helyiségek 
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IV. AZ OKTATÁSI-KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS MÁSODIK SZAKASZA 
 

A fejlesztések második szakaszának előkészítése befejeződött. Az alábbi intézmények rektorai, főigazgatói és az 
oktatási miniszter 2004. szeptember 9-én a Budapesti Corvinus Egyetemen megállapodást kötöttek a fejlesztési 
kötelezettségvállalás 50-50%-os megosztásáról és a pénzügyi fedezet biztosításáról.  
A harmadik szakasz előkészítése megkezdődött. 
 
1. Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem 
 

• A beruházás célja: Új építészkari oktatási épület 
• Szintterület: 19.000 m2 
• A beruházás becsült költsége: 10 milliárd forint 

 
 
 

2. Miskolci Egyetem 
 

• A beruházás célja: Meglévő épületek rekonstrukciója, egy központi épület 
kialakítása a meglévő kollégiumi épületből az adminisztrációs irodák és a 
létrejövő tudáscentrum részére. A Zenepalota épület bővítése és 
rekonstrukciója a felsőfokú zenei képzés részére. 

• Szintterület: 9700 m2 
• A beruházás becsült költsége: 3,4 milliárd Ft. 

 
 

 
3. Nyugat-Magyarországi Egyetem 
 

Sopron 
• A beruházás célja: Az Erdőmérnöki Kar és a gazdasági informatikai 

szak új oktatási épülete, elsősorban nagyelőadótermek megvalósítása, 
továbbá a meglévő, műemlék jellegű oktatási épületek felújítása. 

• Szintterület: 5400 m2 
. 
Mosonmagyaróvár 

• A beruházás célja: Mosonmagyaróvár, Lucsony és Kolbai úti 
Élelmiszertudományi és Növénytermesztési Intézetek épület-
együttesének kiváltása, új intézeti épület létrehozása  

• Szintterület: 3100 m2 
A beruházások becsült költsége: 3,9 milliárd Ft. 

 
4. Pécsi Tudományegyetem 

 
• A beruházás célja: Meglévő oktatási épületek rekonstrukciója (orvosi, 

műszaki, egészségtudományi, jogi, közgazdasági karok). A pécsi 
�magasház� átalakítása. Szekszárdon a Pedagógiai Kar könyvtár és 
tanterem fejlesztése. 

• Szintterület: kb. 61.000 m2  (új és rekonstrukciós épületekkel) 
• A beruházás becsült költsége: 12,0 milliárd Ft. 
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5. Károly Róbert Főiskola (Gyöngyös) 
 

• A beruházás célja: Meglévő oktatási épület 
bővítése és a campus kiszolgáló 
létesítményeinek rekonstrukciója. 

• Szintterület: 2144 m2 
• A beruházás becsült költsége: 1,8 milliárd Ft. 

 
6. Szolnoki Főiskola 

 
• A beruházás célja: A város tiszaligeti területén egy új, egységes 

campus kerül kialakításra, a városi épületek hasznosításával. 
• Szintterület: 9000 m2 
• A beruházás becsült költsége: 3,8 milliárd Ft. 

 
 

 
7. Tessedik Sámuel Főiskola 

Békéscsaba 
• A beruházás célja: Oktatási épület építése 

(előadóterem és könyvtár) 
• Szintterület: 8000 m2 

 
 
 

Szarvas 
• A beruházás célja: Új többfunkciós oktatási épület építése 
• Szintterület: 3803 m2 

 
A beruházások becsült költsége: 1,3 milliárd forint 

 
 
 
 

 
8. Kecskeméti Főiskola 

 
• A beruházás célja: Új tanítóképző oktatási épület és könyvtár 
• Szintterület: 6600 m2 
• A beruházás becsült költsége: 2,5 milliárd forint 

 
 

 
9. Színház- és Filmművészeti Egyetem 

 

• A beruházás célja: új egyetemi épület megvalósítása, a régi 
épületek értékesítése. 

• Szintterület: 4900 m2 
• A beruházás becsült költsége: 1,7 milliárd Ft. 
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V. AZ OKTATÁSI-KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS HARMADIK 
SZAKASZA 
 
 
1. Magyar Iparművészeti Egyetem 
 Gyakorlati képzéshez új műhelyház építése 
 A beruházás becsült költsége: 1,8 milliárd Ft. 
 
2. Magyar Képzőművészeti Egyetem 
 Az egyetem szakközépiskolája új oktatási épülettel bővül 
 A beruházás becsült költsége: 2,8 milliárd Ft. 
 
3. Berzsenyi Dániel Főiskola 
 Könyvtárépület 
 A beruházás becsült költsége: 1,2 milliárd forint 
 
4. Eötvös József Főiskola 
 Oktatási épület és könyvtár 
 A beruházás becsült költsége: 1,4 milliárd forint 
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 Infrastruktúra-fejlesztési beruházások magántőke bevonással 
 
  
A felsőoktatási intézmény és a tervezett feladatok 

megnevezése 
 

A jelenlegi becsült 
beruházás bruttó 

értéke (Milliárd Ft) 

A beruházás befejezésének 
várható időpontja 

(év, hónap)  

Elindult programok   
1.  Eötvös Loránd Tudományegyetem    
      Trefort-kerti rekonstrukció befejezése  5,8 2007. IX. 
2.  Semmelweis Egyetem    
      Fogorvostudományi Kar épületének építése  4,4 2006. IX. 
      Általános Orvoskari épület  9,8 2007. IX. 
3.  Dunaújvárosi Főiskola    
      Meglévő épület átalakítása  1,8 2006. IX. 
4.  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem    
      Új, kiegészítő oktatási épület  4,2 2006. IX. 
5.  Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem    
      Új oktatási épület  9,9 2008. IX. 
6. Budapesti Műszaki Főiskola    
        Oktatási épület  1,3 2006. IX. 
   
Előkészítés alatt álló fejlesztések   
7.  Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi 
Egyetem    
      Új, Építészkari oktatási épület  10,0 2009. IX. 
8.  Pécsi Tudományegyetem      
       Több épület rekonstrukciója  12,0 2008. IX. 
9. Miskolci Egyetem    
      Szolgáltató központ, kollégiumi rekonstrukció,     
Zenepalota rekonstrukció  3,4 2006. IX. 
10. Szolnoki Főiskola   
        Új campus építése 3,8 2008. IX. 
11. Nyugat-Magyarországi Egyetem (Sopron)   
       Új oktatási épület létrehozása, felújítások 3,9 2007. IX. 
12. Károly Róbert Főiskola (Gyöngyös)   
      Oktatási épületek bővítése 1,8 2006. IX. 
13. Kecskeméti Főiskola    
      Új, Tanítóképző oktatási épület és könyvtár  2,5 2006. IX. 
14. Berzsenyi Dániel Főiskola    
        Könyvtárépület  1,2 2007. IX. 
15. Tessedik Sámuel Főiskola    
        Oktatási épület  1,3 2006. IX. 
16. Eötvös József Főiskola    
        Oktatási épület és könyvtár  1,4 2006. IX. 
17. Magyar Képzőművészeti Egyetem   
       Szakközépiskola új oktatási épületének építése 2,8 2007. IX. 
18. Színház- és Filmművészeti Egyetem   
        Új oktatási épület 1,7 2007. I. 
19. Magyar Iparművészeti Egyetem   
      Gyakorlati képzéshez új műhelyház építése 1,8 2007. IX. 
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