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A projekt célja az, hogy Pécs város két olyan súlyponti helyén épüljön laktanya, ahonnan jelentősen 
rövidebb idő alatt elérhetőek a káresetek, rövidül a vonulási idő. Ez elsősorban a sűrűn lakott lakótelepi 
részek biztonságát erősíti. Az Engel utcában működik jelenleg a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, a pécsi kirendeltség és hivatásos tűzoltó-parancsnokság is. A kirendeltség és a tűzoltó-
parancsnokság egy része a Tüzér utcai ingatlanba költözik, míg az igazgatóság, a területi vízügyi 
hatóság és a parancsnokság másik része a jelenlegi mellett készülő új épületbe kerül. 
 
Az Engel utcában a jelenlegi sportpálya területére húzzák föl az új, lapostetős épületet, amely több mint 
6300 négyzetméteres lesz. Ezt követően a jelenlegi épületet részben elbontják, az alagsori részt 
felújítják, itt a raktárakat és a különleges szerek tárolására szolgáló szerállásokat alakítják ki, a felújított, 
és immár kellően teherbíró alsó szint fölé kerülnek a parkolók, és a napelemrendszer.  
 
A projekt másik eleme a Tüzér utca és a Megyeri út csomópontjában induló zöldmezős beruházás. Ide 
a pécsi kirendeltség és a hivatásos tűzoltó-parancsnokság egy része költözik majd, két 
gépjárműfecskendő, egy műszaki mentőszer és egy magasból mentő is itt kap helyet. A földszinten 
négy szerállás, hírközpont és több technikai helyiség épül, ezek fölött alakítják ki a tűzoltók 24 órás 
szolgálatához szükséges helyiségeket. A második emelet a kirendeltség székhelye lesz, elsősorban 
irodáknak ad helyet. 
 
A fejlesztési program részeként az ingatlanon sportpálya, valamint magasnyomású teherautó-mosó és 
könnyűszerkezetes gépkocsigarázsok épülnek. A tervezett épület hasznos alapterülete több mint 1600 
négyzetméter lesz, amelyhez ötven autót befogadó parkoló is tartozik majd. 
 
A beruházásokkal csaknem kétszázezer ember biztonsága javul jelentősen. Az Engel úti laktanyához 
25 település tartozik, míg az új létesítmény, a Tüzér úti laktanya működési területéhez tartozik majd 
Pécs város nyugati és déli része, és további 27 település. Ez utóbbi laktanya az ország két jelentős 
lakótelepe, az uránvárosi és a kertvárosi lakótelep között kap helyet, ezzel a két lakótelepen élő több 
tízezer emberhez is az eddigieknél jóval rövidebb idő alatt juthatnak el a tűzoltók. 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A katasztrófavédelemnél zajló európai 
uniós fejlesztésekről bővebb információkat a www.katasztrofavedelem.hu oldalon olvashatnak. 
 
További információ kérhető:  
Mukics Dániel tűzoltó alezredes, szóvivő  
06 20 669 3613 

Egy időben két laktanya építése is elkezdődik áprilisban Pécsett. Az egyik objektum az Engel János 
József utcában, a másik a Tüzér utcában épül meg. Az Engel utcai beruházás a jelenlegi laktanya 
mellett indul meg, míg a Tüzér utcai épület zöldmezős beruházással valósul meg. A KEHOP-1.6.0-
15-2016-00013 azonosítószámú „Tűzoltó laktanyák kialakítása – Pécs” elnevezésű európai uniós 
projekt csaknem 5,994 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít arra, hogy a két 
beruházás megvalósuljon. 

http://www.katasztrofavedelem.hu/

