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Bevezetés 
 

Olyan polgármester szeretnék lenni, aki a pécsieket meghallgatva, sőt velük együtt, Pécset 
ismét a régió központjává emeli, ezzel ezt a gyönyörű várost közösen ismét fejlődővé és 
élhetőbbé tesszük! 
 

Szeretném, ha a programomat olvasók mérlegelnék azt, hogy gondolatainkkal 
hozzájárulhatunk-e ezen változás elindításához. Ahhoz a változáséhoz, melyet 
meggyőződésem szerint, sokan akarnak. 

A „Pécsiség”, a lokálpatriotizmus érzése mellett beazonosítottuk a hiányosságokat és 
fontolóra vettük a városépítő javaslatokat is. 

 
Feltérképeztük a Pécsen élő emberek életének lehetséges módjait. Képet alkottunk azokról a 
kérdésekről, amelyek a legfontosabbak lehetnek. Mik is azok a folyamatok, amelyek 
befolyásolják a Pécsiek meglátásait, mi lehet az élet jó vagy rossz minősége számukra.  

 
„A hit, cselekedet nélkül, meddővé válik. Mutasd meg cselekedetedet, és megmondom hited.” 
Nem mondom, hogy a jelenlegi városvezetésnek nem volt hite jobbá tenni ezt a várost. De 
nem volt releváns cselekedete.  Mert cselekedni cselekedtek, csak nem jót. 

Én tenni akarok.  

„Egyetlen ember rémisztően keveset tehet. De azt a keveset minden körülmények között meg 
kell tennie. És az, hogy kevés a lehetőségem, nem menlevél arra, hogy semmit meg se 
kíséreljek.”  

A emberi demokrácia kialakulásának hajnalán vezetői feladatot kötelessége volt vállalni 
annak, aki sikeres volt. Az ókoriak úgy gondolkodtak, hogy aki már bizonyított saját 
területén, az kamatoztatni fogja tudását embertársaiért is.  
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Azt hiszem, nagyképűség nélkül eddigi életutam alapján sikeresnek mondhatom magam. Itt 
az idő, hogy ezt a képességet az Önök hasznára fordítsam. Hogy ezt megpróbálhassam, az 
Önökön múlik.  

Nekem most az a feladatom, hogy felkínáljam szolgálataimat választóimnak. A polgármesteri 
szék nem hatalom, e a szolgálat széke, megpihenni benne soha nem lehet.  

Ez az, amit sokan nem tudnak. Vagy tudták, de feledték. 
 

Mandátumom idején, egyetlen pillanatra sem fogom elfelejteni, hogy Önök a munkaadóim, 
szolgálni, erkölcsi kötelességem szolgálni.  

Kérem, fogadjanak szolgálatukba. 

 
PÉCSISÉG MINDENKOR 
 
A város talpra állítását célzó program ismertetése előtt gondoljuk át együtt, mit is jelent 
számunkra a pécsiség! 
A pécsiség egy büszkeségen alapuló örökségleltár, erőnk forrása a jövő sikereihez. 
  
A város egy mediterrán ékszerdoboz a Mecsek lejtőinél, mely évezredek óta vonzza magához 
az embereket. Az egymást váltó, egymással együtt élő kultúrák a város lakóinak és életének 
sokszínűségét eredményezték. A szépapák, dédanyák eredeti nemzeti hovatartozása ma már 
nehezen követhető, de ebben a városban ez nem is volt és nem is lehet konfliktus forrása. Ez a 
sokszínűség - amely alapvetően önként és néha kényszerűségből alakult - az élet minden 
területén maradandót adott a városnak és az itt élőknek. A vendégként érkező pedig csak ámul 
azon a csodán, amit természet és ember itt alkotott. 
 
A római kor ereklyéje a világörökséggé emelt ókeresztény sírkamrák, a Cella Septichora, a 
kereszténység mai napig álló és élő emlékei. A török uralomból a városlakók megőriztek az 
utókornak egy minaretet, az Idris Baba türbéjét és a város főtere egyik ékeként a Gázi Kászim 
pasa dzsámiját. Az épített emlékek előbb a fallal körülvett városon belül, majd a külső 
kerületnek nevezett részekkel folyamatosan fejlődve tették szabad királyi várossá Pécset, 
majd a város ezen folyamatoknak köszönhetően is a XX. század végére az ország harmadik 
legnagyobb városává fejlődött. 
 
A növekedés alapja minden időben a gazdaság volt. A régebbi korokban kisebb üzemek, 
később a gyárak, a bányák, a kereskedelem adtak a többségnek biztos megélhetést és alapot a 
kultúra és a művészetek felvirágzásának. 
 
Mindezek mellett a város büszkén adta nevét a gazdaságot meghatározó (szén- és uránérc-) 
bányászatnak is, de a gépgyárnak is: Sopianae, illetve a bőr- és kesztyűgyárnak: Pécsi 
Kesztyű. 
A kultúra és a művészetek évszázados kincseit hosszan lehetne sorolni: a virágzó középkorból 
Janus Pannoniust, továbbá Európa egyik elsőként alapított - ma már nemzetközi hírű - 
egyetemét. A közelebbi múltból a 200 éves, ma Pannon Filharmonikusok néven nemzetközi 
sikereket elérő együttest.  
 
A pécsiségről nem beszélhetünk a könnyűzene említése nélkül. A várost nem alap nélkül 
nevezik magyar Liverpoolnak, hiszen zenekar született itt és a pécsi zenekarokat mindenki jól 
ismeri az egész országban.  
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Kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon továbbá az újabb korból a gazdaság és a művészetek 
terén világszínvonalút alkotó Zsolnay család, az építészet korszakos alkotói, közülük is a 
Bauhaus pécsi kiválóságai, Breuer Marcell és Forbát Alfréd. Nem hagyható ki a híres pécsi 
művészek felsorolásából a Vásárhelyi Győzőként Pécsett született és az op-art művészet 
területén Vasarely néven világhírűvé vált pécsi képzőművész. Fontos alakja volt a pécsi 
képzőművészetnek a festő Martyn Ferenc is.  
 
A költészet, az irodalom számos nagysága ebben a városban bontott szárnyat, érett művésszé. 
A most 60 éves JELENKOR pécsi alkotóit mind sorolhatnánk, közülük is Weöres Sándort 
vagy Csorba Győzőt. 
 
A Pécsi Nemzeti Színház és a Pécsi Balett sokáig az ország vezető művészeti együttesei 
voltak és ma is büszkeségeink. Eck Imre neve fogalom, épp úgy, mint a közelmúlt 
színészlegendáinak sora. Az egykor nagyhírű Nádor étteremben ételt neveztek el Bánffy 
Györgyről. Tomanek Nándor lágyan érces hangja neve említésekor ma is fülünkbe cseng. 
 
A sport fellegvára voltunk és reméljük, leszünk is. Olyan, a hazai és nemzetközi élvonalba 
tartozó focicsapataink voltak, mint a Pécsi Dózsa, a PMSC vagy a PVSK együttese. Női és 
férfi kosarasaink sikerei, a leányok Széchenyi téri ünneplése pedig mindnyájunk öröme lett. 
 
Ha sport, nem maradhatnak ki a repülő-, hajó- és autómodellezők világsikerei, az 
autósportban úttörő Mecsek Rally és annak pécsi bajnokai.  
 
A mediterrán éghajlat nemcsak kellemes közérzetet, de kiváló termőhelyet is biztosít a 
szőlőnek és az évszázadok óta élvezetet nyújtó kiváló boroknak. Az itteni bor és tőkéje 
szimbólummá vált és TÜKE megjelöléssel a pécsiség egyik meghatározójává tette a város 
több generációs szőlőbirtokosait.  
 
A leltár szinte végtelenre bővíthető! A Pécsi Vásár nélkül nem múlhat el hétvége, a sétatéri 
esték, az új Zsolnay negyed, vagy a Kodály Központ nélkül más, kevesebb lenne ez a város. A 
Mecsek…., mint egész, a szépsége, a hangulata, leírhatatlanul szép a kikapcsolódás, a túrázás, 
a családi séták színtere, a város oxigénsátra. 
 
Ez a néhány kiragadott, felvillantott példa is mutatja, hogy egy eltérő nemzetiségű, vallási 
gyökerű, folyamatosan változó sokaság milyen kimagasló személyiségeket, maradandó 
értékeket és ezzel dicsőséget adott és ad a városának. Annak a békés együttélésben lévő 
multikulturális közösségnek juttat, melynek tagjai tisztelik a másik akár eltérő gondolkodását, 
politikai véleményét, és együtt élik meg és élvezik azt a sok csodát, amit ez a város ad a 
hétköznapokban vagy a mecseki túrák, a sétatéri együttlétek, a Király utcai korzózások, a 
Széchenyi téri bámészkodás, egy hangulatos borozás és minden más együttes lét alatt. 
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Ez az örökség, a pécsiség varázsa kötelez arra, hogy ne csak a múlt megőrzött emléke 
tartson össze. Jövőnk alapja ez, melyből közösen építhetünk egy olyan jövőt, amely 
felvirágoztat, idevonz és megtart. Vonzza a befektetőt, hazahozza gyermekeinket, mert itt 
ismét tudnak eredményesen működni és élni. Jól élni, csodálni a várost, nem csak a 
múltjáért, hanem az élhető jelenéért és épülő jövőjéért. 
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1. A múlt feltárása és értékelése, felelősök megkeresése és elszámoltatása 
 

Az elmúlt években Pécs folyamatosan a csőd városaként szerepelt a sajtóban, és tényszerűen 
az is lett. A morális csőd mellett számos hanyag és hűtlen gazdálkodási lépés szegélyezi 
városunk útját a pénzügyi összeomlás felé. Ma sem tudjuk mekkora az adósság valójában. Ez 
nem maradhat így. Ezen azonnal változtatni kell! 
 
Vállalom, hogy az összes önkormányzati tulajdonú intézmény és vállalat esetében 
helyzetértékelést végeztetek, felülvizsgáltatom a vagyongazdálkodást, átvilágíttatom a 
szerződésállományt, és amennyiben a város érdekeivel ellentéteset tapasztalok, haladéktalanul 
intézkedem. 
 
Egyértelműen megnevezzük – a vizsgálatok eredményei alapján –, hogy az egyes ügyekben 
kik és milyen szerepet játszottak, milyen felelősség terheli őket. Egyértelművé tesszük, hogy 
kik vezették a várost ebbe a fizetésképtelenséggel fenyegető gazdasági állapotba. Legyenek 
bármely politikai oldal szereplői is.  
 
Tisztázzuk azt, hogy a leköszönő városvezetés milyen állapotban adja át a várost, 
intézményeit, cégeit és vállalatait.  
 
Már most világossá teszem, hogy a szándékos, illetve vétkes károkozó, vagyonvesztést 
eredményező magatartások nem maradnak következmények nélkül.  
 

- Közbeszerzések és beszerzések átvilágítása: 
 
Megvizsgáltatom a város és gazdálkodó szervezeteinek beszerzési gyakorlatát, mind 
kiírói, mind ajánlattevői oldalról. Valódi és piaci versenyt teremtünk a beszerzések 
terén, felszámoljuk a belterjes ajánlattevői kört. 

 
- Városi cégek és intézmények átvilágítása: 

 
A gazdálkodó szervezeteket egyenként világítjuk át. Fel kell tárni a hanyag és hűtlen 
kezelői magatartásokat, meg kell jelölni a felelősöket, kezdeményezni kell a 
felelősségre vonást. A kárt, a vagyoni hátrányt okozó elkövetőkkel szemben folytatott 
eljárások nyilvánossága pedig garantálja a jövőre vetített visszatartó hatást. 

 
- Jogi lépések megtétele: 

 
Független jogászokból és gazdasági szakértőkből álló Vizsgálóbizottságot állítok fel és 
megállapításaikat mindenki számára közzéteszem. A nyilvánosság tájékoztatásán túl, 
minden büntetőjogilag értékelhető magatartás tekintetében eljárást kezdeményezek az 
illetékes hatóságoknál.  

 
Pécs nem lehet következmények nélküli város! 
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2. Változás a vezetésben, változás a szemléletben – valós önkormányzatiság, 
Pécs a pécsieké 

 
A jelenlegi városvezetési ciklusban a pécsi polgárokkal való együttműködés csupán formális 
volt. A pécsiek életét érintő fontos ügyekben a döntések: 
 

- a pécsiek megkérdezése nélkül, 
- a szakmai érvek figyelembevétele helyett, főként a központi politikai szervektől érkező 

utasítások mentén születtek.  
 
Mindez oda vezetett, hogy mára Pécs morális és gazdasági válságban van. 
 
Ezen alapvetően és végérvényesen változtatni fogunk. 
 
Célunk, hogy Pécsett olyan vezetéssel valósuljon meg az önkormányzati munka, amely a 
pécsiekben bizalmat kelt, mert: 
 

- átlátható, 
- társadalmi párbeszédre támaszkodó, 
- szakmai alapú, 
- a város lakói közösségének érdekét szolgálja és  
- felelős gondolkodást tükröz. 

 
Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a jövőben valós konzultációs és véleményalkotási 
lehetőségeket biztosítsunk a pécsiek számára. Alapvetően új együttműködési kultúra 
felépítése a célom a pécsi társadalom szereplőivel. A pécsiek tekintetében minden érintettet 
meg fogunk szólítani és bevonunk a városvezetésbe. A városvezetés döntéseiben és a város 
fejlesztésével kapcsolatos stratégiai irányokban meg kell jelennie a pécsiek akaratának, 
elképzeléseinek. E terveket az új városvezetésnek képviselnie kell az ország vezetése felé is. 
A legfontosabb partnereink a döntéshozatalban a jövőt illetően: 

 
- pécsi polgárok és egyesületeik, szerveződéseik, 
- pécsi vállalatok és vállalkozások, 
- pécsi szakmai szervezetek, 
- pécsi szociális és oktatási szféra képviselői,  
- államigazgatási és szakigazgatási szervek, 
- szakszervezetek, 
- Pécsi Tudományegyetem, 
- pécsi egyházak képviselői, 
- kisebbségi képviselők, 
- Baranya megyei döntéshozók. 

 
A pécsiek bizalmának visszanyerése érdekében új vezetési kultúra bevezetését tervezzük a 
Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati tulajdonú vállalatok és intézmények esetében is, 
mely részét képezi az alábbi szempontok szerinti irányításnak: 
 

- reális helyzetértékelés, 
- átfogó stratégiaalkotás, 
- világos és megvalósítható célok, 
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- monitoring rendszer, folyamatos és átlátható, számon kérhető ellenőrzés, 
- eredményorientált motivációs rendszer, valamint 
- szakmai és eredményalapú előmenetel. 

 

Fontos, hogy a Polgármesteri Hivatal ügyintézése legyen ügyfélközpontú, a határidők 
betartása mellett a hivatalnokok minden esetben a közösség érdekeit szem előtt tartva, a 
problémák valódi megoldását keressék, munkájukkal, felkészültségükkel a várost, annak 
törvénytisztelő lakóit szolgálják. 

Fontos számunkra, hogy a nagy létszámú szociális és oktatási szféra szereplőit bevonjuk a 
döntéshozatalba, támogassuk tevékenységüket, elősegítsük érdekképviseletüket. Támogatásuk 
kiemelten szükséges, hiszen napi munkájuk létfontosságú a város működése, fejlődése és 
jövője szempontjából.  

A bizalom helyreállítása és megtartása érdekében kiemelten fontos, hogy az Önkormányzat és 
a tulajdonában álló társaságok átlátható és a pécsiek érdekeit szolgáló gazdálkodást 
folytassanak, a vezetők vállalják a felelősséget döntéseikért. A törvényeknek megfelelően 
biztosítani fogjuk a közbeszerzések átláthatóságát és nyilvánosságát, tisztaságát. 
 
 A városi cégek és intézmények vezetői kinevezése esetében pedig az alábbi szempontokat 
fogom érvényesíteni: 
 
- Felelősség és elszámoltathatóság: 
 
Felelős és elszámoltatható, magasan képzett szakemberek vezessék az intézményeket és az 
önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokat. Kiválasztásuk során kizárólag a 
szaktudás, valamint a kellő és igazolt szakmai tapasztalat legyen szempont. Pontos 
munkaköri leírások tartalmazzák a felelősségi és hatásköröket, valamint a meghozható 
döntések körét, mert csak ilyen módon biztosítható az átlátható és felelős működés. 
 
- Érdemi és folyamatos ellenőrzés a város érdekei alapján:  
 
A gazdasági társaságokba az önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagok esetében 
kiemelten fontos tényezők: legyenek alkalmasak, képzettek a feladatra, tényleges ellenőrző 
tevékenységet végezzenek, legyenek a jogszabály adta körben aktívak és haladéktalanul 
tárják fel azokat az információkat vagy akár működési zavarokat, amelyek a társaságok 
gazdálkodása során a tulajdonos számára alapvető jelentőségűek az időben meghozandó 
stratégiai döntések szempontjából. Fontos a transzparencia biztosítása, a közérdekű adatok 
nyilvánosságra hozatala. 
 
- A város érdekei az első helyen, a személyes és pártérdekek helyett: 
 
A felügyelő bizottsági tagok és a társaságok menedzsmentje között ne legyen érdek-
összefonódás, mert ez kizárja a hatékony ellenőrzést. A menedzsment premizálása csak előre 
meghatározott konkrét és mérhető feltételek teljesülése esetén történhet meg. 
 
Hiteles és pártsemleges városi Média 
 
A pécsi polgárok hiteles és kiegyensúlyozott tájékoztatása érdekében biztosítani fogom a 
város tulajdonában lévő média pártatlanságát.  



 

11 
 

 
„Pécsi hősök” – Lakossági Pályázat minden évben 

Jelenleg a pécsiek többsége szerint a város vezetése nem szakmai alapon, hanem a pécsiek 
bevonása nélkül hoz fontos ügyekben döntéseket. A pécsiek érzése szerint sok esetben 
fontosabb a pártutasítás végrehajtása, mint a pécsi érdekek képviselete. Hiszek abban, hogy a 
pécsi polgárok kreatívak és tenni akarnak városukért, ezért a véleményüket megismerni akaró 
városvezetés esetén mozgósíthatók. Pécsieknek szóló pályázati lehetőséget hirdetünk meg 
évente, melyen keresztül a helyi polgárok motiváltak lehetnek abban (Pécs gazdasági 
stabilitásának elérése érdekében), hogy a gazdaságilag megtérülő városi 
projektelképzeléseiket benyújtsák.  

Olyan pécsi javaslatokat keresünk, melyek Pécs költségvetési lehetőségeihez mérten 
megvalósíthatók, a város stratégiai elképzeléseivel összhangban állnak és belátható időn belül 
megtérülnek. A legjobb pécsi javaslatokat megvalósítjuk és a javaslattevők neveit 
közzétesszük megőrizzük az utókornak. Az ideákat bemutatjuk olyan fórumokon (települési 
és városi szövetségek), ahol más települések is saját céljaikra hasznosíthatják a terveket. Az 
eredményekről egyeztetünk. Mindez emeli Pécs együttműködési értékét. 
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3. Gazdasági helyzet felmérése az alapoktól - romokra nem lehet építkezni 

3.1. Pécs gazdasági állapotának főbb jellemzői  
 
Pécs az elmúlt években sem tudott talpra állni a 2008-as válság okozta gazdasági válság terhei 
alól. Bár adóssága nem volt - 7 éve a kormány minden önkormányzatot érintő 
adósságátvállalása következtében -, mára azonban újabb tízmilliárdos adósság terhe alatt nyög 
a város, ingatlanait kormányzati jelzálog terheli. A jelenlegi városvezetés pozitív 
propagandája ellenére is így van. Sajnos hivatalos adatok a mai napig nem állnak 
rendelkezésre a 2012 óta újratermelődött adósság valós mértékét illetően.   
 
A tartós gazdasági visszaesés és a magyarországi belső elvándorlás jelentős lakosságszám 
csökkenéssel járt. Pécs lélekszáma 2010-ben még meghaladta a 157 ezer főt, 2012-re 156 801 
főre fogyott. Az ezt követő két év alatt, 2014. januárjára 146 581 főre zuhant a lakosságszám, 
azaz négy év alatt majdnem 11 ezer fővel lettünk kevesebben a megyeszékhelyen, ami sajnos 
több mint Siklós teljes lakosságszáma. A folyamat nem állt meg, a KSH adatai alapján a 2018. 
év elején már csak 144 ezer lakos élt Pécsett. Ez jelent valamit: a dolgok nem mennek jól, 
vagy máshol jobban mennek. 
 
A számok tekintetében az adósság mellett beszédes, hogy az Elcoteq az alvállalkozóival 
együtt, tevékenysége csúcsán 8000 főt foglalkoztatott Pécsett és a megyében. Az eltűnéséből 
adódó óriási veszteség a mai napig nyomja a város munkaerőpiaci mutatóit és közvetetten a 
költségvetés bevételi oldalát is. Nem sikerült ezt a komoly kiesést 10 év alatt sem ledolgozni. 
Az új és tartós munkahelyek teremtése tekintetében sem sikerült komoly áttörést elérni az 
elmúlt 10 évben.  
 
A különböző felmérések alapján Pécs esetében a legkomolyabb gazdasági probléma az 
egyértelmű jövőkép hiánya miatt kialakult elvándorlás, azaz a fiatal munkavállalók és a 
frissen végzett egyetemisták és szakemberek egy jelentős része nem is gondol arra, hogy 
Pécsett keressen munkát. Ez azért is szomorú, mert így a megyei munkaerőt bevonzó 
képessége is legyengült a városnak. A 2018. augusztusi munkanélküliségi adatok alapján az 
látható, hogy több mint 3000 ember keres munkát Pécsett és mintegy 1000 fő egy évnél 
hosszabb ideje van a munkanélküli nyilvántartásban. A közmunkások száma természetesen 
külön elemzést igényel, azonban javítani e számokat már nem tudja. A legszembetűnőbb a 
megyei stagnálás, ami a pécsi gazdaság regionális vonzerejének visszaesését mutatja meg. 
Pécsett nem csak azok dolgoznak, akik itt is laknak, hanem sok a bejáró Baranya megye más 
településeiről. Pécs gazdaságát tehát erősen jellemezi az a mutató is, hogy Baranya megye 
gazdasága munkanélküliségi adatok tekintetében a megyék mezőnyének utolsó harmadában 
kullog. Baranya megszenvedte Pécs gazdasági mélyrepülését.  
 
Pécs visszaesésének egyik legjelentősebb mutatója - a már említett adóssághegy mellett - a 
gazdasági tevékenységekkel kapcsolatosan befolyó adók többi megyei jogú városhoz képest 
relatíve alacsony mértéke, a pécsieket terhelő vagyonadók tekintetében pedig a relatíve magas 
szintje.  
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A költségvetési bevételi adatok tekintetében a legfontosabb jelzőszám a helyi gazdaság 
kapcsán az iparűzési adóbevétel mértéke. Az alábbi táblázat a 2018. évi bevételi adatokat 
mutatja a megyei jogú városokban. 
  
 

 
 
A táblázat adatai alapján egyértelműen kiolvasható, hogy 2018-ban Pécs kb. 8,1 milliárd Ft 
összegű iparűzési adót szedett be, míg a népességszámban kisebb Nyíregyháza mintegy 8,46 
milliárd Ft-ot. Szombathely pedig több mint 9 milliárd Ft adóbevételt ért el.  Szeged 
népessége 2019-ben 161 000 főre tehető, azaz a 144 000 fős Pécshez képest mintegy 11 %-kal 
nagyobb a népessége, de iparűzési adóban 10 milliárd Ft feletti bevétel folyt be 2018-ban. 
Tehát Szeged 20 %-kal több adót szed be, azaz egy lakosra vetítve is több mint 11 %-kal 
többet, mint Pécs.  
 
Mielőtt Kecskemét, Miskolc, Győr és Székesfehérvár példáit külön elemeznénk, már most 
megállapítható, hogy Pécs alulteljesít a megyei jogú városokhoz képest gazdaságilag az 
iparűzési adóbevételek rangsorát tekintve.  
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A 10 éves gazdasági sikertelenség szomorú következménye, hogy a vagyoni típusú adók 
tekintetében csak Szeged és Miskolc „előzi meg” Pécset 2018-ban. A táblázat adatai alapján 
az 1 főre jutó vagyoni típusú adók tekintetében Pécs dobogós volt 2018-ban. A pécsiek által 
ingatlanadónak nevezett építményadó a megyei jogú városok között országosan az egyik 
legmagasabb. Ezek után nem meglepő, hogy a felmérések alapján a pécsiek többsége szerint a 
város sodródik és Pécsnek ma nincs egyértelmű stratégiája a kialakult katasztrofális helyzet 
hosszú távú kezelésére.   

E szomorú adatok által bemutatott lemaradás megszüntetése érdekében gazdasági szakértők, 
pécsi vállalkozások vezetői és pécsi fiatal munkavállalók bevonásával rövid és hosszú távú 
intézkedéseket tartalmazó szakmai javaslatcsomagot dolgoztunk ki, melyet az alábbiakban 
részletesen ismertetek. 
 
A gazdasági helyzetelemzés alapján Pécs ma sem tud pozitív jövőképet felmutatni a pécsiek 
számára, ezért folyamatos az elvándorlás. Az elvándorlás a fiatalokra jellemző leginkább, ami 
kifejezetten szomorú helyzetet, jövőképet vetít előre. Sajnos ezek alapján ma pécsiként nehéz 
hinni abban, hogy ez rövid időn belül érdemben megváltozik, ha a jelenlegi állapotokon nem 
változtatunk. Pécs ma nem tud érdemi jövőképet kínálni gyerekeinknek, unokáinknak.  
  
3.2. Gazdaságfejlesztés I.: Munkahelyteremtés és megőrzés – A hosszú távú 

jövő megteremtése 

 
Pécs számára a legfontosabb cél a munkahelyteremtés. E cél megvalósítása érdekében 
minden eszközt be kell vetni és együtt kell működni. A helyi cégek növekedésének 
támogatása és új, innovatív munkahelyek teremtése révén lehet növelni Pécs gazdaságának 
erejét. E célok megvalósítása során az alábbi intézkedéseket kell megtenni az első 12 
hónapban: 
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Pécsi vállalkozások megbecsülése és támogatása 
 
Pécsett a helyi cégek növekedését kell támogatni és őket szükséges támogatni a munkahelyek 
megőrzése és újak teremtése során. Az ösztönző csomagnak több eleme van. Alapvetően négy 
fő területre koncentrálunk: 
  
- hűségprogram a helyi cégek számára,  
- aktív részvétel a városi gazdasági döntésekben,  
- növekedési adókedvezmény,  
- cégek fejlődésének támogatása a gazdasági partnereik letelepítése révén.  

3.2.1. Hűségprogram bevezetése  

A tavaszi 12 pont ismertetése során már kitértem az első elemre; tennünk kell az elmúlt 10 év 
gazdasági mélyrepülése ellenére Pécs városa mellett kitartó hűséges pécsi vállalkozások 
támogatása érdekében. Érezniük kell, hogy ők a legfontosabbak között szerepelnek a jövőt 
illetően.  
 
A sikertelenség elmúlt 10 évében Pécsett folyamatosan nőttek a helyi vállalkozások terhei, 
legyen szó adókról, közterületi díjakról, teraszbérletekről vagy iparűzési adóról. Sok pécsi cég 
azonban ennek ellenére is kitartott és hűséges maradt városunkhoz. Itt az ideje, hogy 
megbecsüljük őket és végre azt érezhessék, hogy Pécs gazdasága tekintetében ők a 
legfontosabbak, ha lehet így mondani: ők az elsők.  Megválasztásom esetén hűségprogramot 
indítok a pécsi vállalkozások támogatása érdekében. E program egyik fő eleme a bizalom 
helyreállítása. Cél, hogy a vállalkozások újra megbízhassanak a városvezetésben. Ennek 
érdekében bevezetjük a Pécsi Vállalkozói Hűségprogramot a pécsi vállalkozások számára. 
Ennek lényege, hogy a több mint tíz éve szabályosan Pécsett működő, itt székhellyel 
rendelkező és adót fizető vállalkozások esetében sávos adókedvezményt, illetve 
díjcsökkentést vezetek be.  

3.2.2. Közös döntések a közös gazdasági siker érdekében - Pécs és a pécsi cégek 
mindenekelőtt 

A pécsi sikeres és jelentős adót fizető cégeket be kell vonni a városi gazdasági döntések 
előkészítésébe. A nagyvállalatok mellett a kis- és közepes vállalkozások érdekeit is fontos 
figyelembe venni. Ennek céljából létrehozom a fontos gazdasági döntésekkel kapcsolatos 
egyeztető fórumot, a Pécsen Adózó Sikeres Cégek Klubját. 
 
A sikeres pécsi cégek listáját a városnak minden évben nyilvánosságra kell hoznia annak 
érdekében, hogy a pécsiek a sikeres helyi cégeket megismerjék és tőlük vásárolhassanak. 
Támogatni és bátorítani kell a pécsieket, hogy ezektől a cégektől rendeljenek és vásároljanak.  
 
A pécsi vállalkozásokkal történt egyeztetések során fontos igényként fogalmazták meg a 
meglévő munkaerő képzésének támogatását, a digitális és nyelvi képességek elsajátításának 
szükségességét. Az új munkahelyek teremtése mellett fontos, hogy a helyi cégeket 
támogassuk a digitális korba való belépésben, a jövőbeni dolgozóik digitális célú és nyelvi 
képzése révén. Ha együtt dolgozunk, akkor lesz újra erős a pécsi gazdaság. 
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3.2.3. Növekedési adókedvezmény bevezetése a pécsi cégek számára 

Bevezetjük a pécsi cégek Pécsett történő növekedése érdekében a helyi növekedési 
adókedvezményt. A pécsi cégeket támogatni kell, hogy növekedni tudjanak. Nem igazságos, 
hogy ha egy cég bővül, akkor azonnal nő az adóteher is az első évtől.  
 
A cégek növekedésének támogatása érdekében egyablakos ügyintézést vezetünk be a 
hatósági ügyekben. Egy önkormányzati felelős kell az összes hatósági-hivatali eljárás 
lebonyolítása során. Csökkenteni kell a cégek bürokratikus, ügyintézési terheit fejlesztéseik 
megvalósítása során. A beruházó és adót fizető cégeket ki kell szolgálnia a városi 
apparátusnak. 

3.2.4. Pécsi cégek partnereinek Pécsre csábítása – letelepítési adókedvezmények   

A legfontosabb, hogy a pécsi cégek növekedni tudjanak és hosszú távon Pécsett legyenek 
sikeresek. Több helyi vállalkozóval folytatott egyeztetés eredményeként javasoljuk a pécsi 
cégek számára komoly növekedési lehetőséget biztosító adókedvezmény bevezetését.  
 
Érdekeltté kell tenni a pécsi vállalkozásokat, hogy gazdasági partnereik Pécsett hozzanak létre 
kutató-fejlesztő, innovációs központot. Ezáltal támogatjuk a pécsi cégek fejlődését is. Ha egy 
helyi cég új, jelentős fejlesztést és munkahelyet teremtő cég pécsi letelepedésében segíti a 
várost, külön, „beruházást Pécsre hozó” adókedvezményt kap. 

3.3. Gazdaságfejlesztés II: Új vállalkozások Pécsre vonzása és új munkahelyek 
teremtése 

 
Az új munkahelyek teremtése és új cégek Pécsre telepítése is kiemelten fontos a siralmas 
pécsi gazdasági helyzet megváltoztatása érekében a helyi vállalkozások kiemelt támogatása 
mellett.  
Az új munkahelyek létrehozása és új vállalkozások Pécsre vonzása érdekében alapvetően öt 
területen tervezünk intézkedéseket hozni:  
 
- pécsi vállalkozások partnereinek Pécsre csábítása – letelepedési adókedvezmények, 
- tudásalapú, kutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalkozások betelepítése a PTE 

erősségeire alapozva, 
- gyártó cégek betelepítésének támogatása a helyi munkaerőhelyzet javítása érdekében, 
- egyetemi hallgatók számára munkahelyet kínáló ún. szolgáltató központok létrehozása, 
- fiatal vállalkozók kiemelt helyi támogatása, startup kezdeményezések támogatása. 

3.3.1. Pécsi vállalkozások partnereinek Pécsre csábítása 

A hosszú távú és stabil gazdasági növekedés kulcsa a pécsi kis- és középvállalkozások 
növekedése. Számos vállalatvezetővel folytatott egyeztetésem alapján a helyi vállalkozások 
számára kiemelten fontos, hogy gazdasági partnereikkel hosszú távú és stabil gazdasági 
kapcsolatot építhessenek ki, közös fejlesztéseket hajthassanak végre. Az egyik legfontosabb 
célom, hogy a helyi vállalkozásokkal együttműködve új munkahelyeket hozzunk létre a 
gazdasági partnereik Pécsre csábítása révén. Két fontos eredménye lesz ennek a 
kezdeményezésnek: 
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- a betelepülő cégek támogatják a pécsi cégek növekedését és 
- az új munkahelyek hosszú távon fenn tudnak maradni Pécsett.  
 
Fontos, hogy a helyi vállalkozások minden támogatást megkapjanak, ha gazdasági 
partnereikkel új fejlesztéseket valósítanak meg Pécsett. Előzetes gazdasági felmérések 
alapján, a helyi cégek és partnereik közös pécsi fejlesztésével kapcsolatos döntés tekintetében 
fontos, hogy Pécsett képzett munkaerő van és komoly kutatás-fejlesztési tevékenységeket is 
megvalósíthatnak a Pécsi Tudományegyetemmel közösen.  
 

 

3.3.2. Tudásalapú, kutatással és fejlesztéssel foglalkozó vállalkozások betelepítése 
a PTE erősségeire alapozva 

Külön – egyszerűsített hatósági eljárási és adókedvezményekre alapuló – támogatást kell 
nyújtani a pécsi fiatalok és pécsi egyetemisták számára munkahelyet teremtő tudásipari cégek 
számára. Kiemelt terület e tekintetben az informatikai, innovatív, kutatással és fejlesztéssel 
foglalkozó, valamint az orvosipari és gyógyszeripari-biotechnológiai vállalatok köre. A 
vállalkozások Pécsre telepítése során támaszkodni kell a Pécsi Tudományegyetem által 
képzett és képezhető munkaerőre és az egyetem jelentős és sokrétű kutatási-fejlesztési 
eredményeire.  
 
Külön támogatást és adókedvezményeket kell kínálni a nemzetközi cégek számára, 
amennyiben a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységeiket Pécsre telepítik. Minden 
támogatást meg kell adnia a városnak a Pécsi Tudományegyetem kiemelt projektje, az ún. 
Innovációs Park projektjének (Science park) megvalósítása érdekében. 
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A városnak – a kormányzati és helyi pénzügyi támogatások biztosítása mellett – érdemben elő 
kell segítenie e cégek munkaerő-toborzási és közlekedésszervezési nehézségei leküzdését. E 
célok elérése érdekében szorosabb együttműködést kell kialakítani a Pécsi 
Tudományegyetemmel. Magas hozzáadott értéket előállító munkahelyeket kell létrehozni. 
 
3.3.3. Pécs regionális központ legyen újra a munkahelyteremtésben is - Pécs 

legyen újra a gazdaság motorja Baranya megyében és a régióban 
 
A pécsi gazdaság nem értelmezhető csak a város határain belül. Pécs Baranya megye és a dél-
dunántúli régió első számú városa, azonban a 2008-as válság óta jelentősen lecsökkent a város 
befolyása a régió gazdasági életére a visszaesett teljesítménye miatt.  
 
Fontos szerepet töltöttek be és töltenek be ma is a munkahelyteremtésben a gyártó cégek Pécs 
és Baranya életében egyaránt. Ezért kiemelten támogatni kell a gyártási tevékenységet végző 
cégek Pécsre telepítését is a pécsi és a Baranya megyei szinten egyaránt fontos munkahelyek 
teremtése céljából. 
 
2009 előtt az Elcoteq és több nagy pécsi foglalkoztató megyei és regionális munkavállalók 
százait és ezreit foglalkoztatták. A munkanélküliség szintjének magas szintű stagnálása miatt 
a megyei gazdasági helyzet sem javult érdemben. Vissza kell hozni azon vállalati 
megoldásokat, melyek a megyei munkavállalók számára (is) munkahelyet biztosítottak 
Pécsett. Korábban kiemelt szerep jutott a tömegközlekedés vállalati igények alapján történő 
megszervezésének is. Jelentős tömegeket mozgatott az Elcoteq is saját buszjáratai révén. E 
konstrukciókat a megyével egyeztetve újra kell éleszteni, a megyei, regionális munkavállalók 
számára újra napi szinten elérhetővé kell tenni Pécset.  
 
Fontos a pécsi munkahelyteremtési feladatok megvalósítása során az, hogy a pécsiek mellett 
minél több baranyai lakos is munkát kaphasson a városban. Pécset újra a régió gazdasági 
központjává kell tenni számos új munkahely létrehozása révén. A megye gazdasági 
helyzetének javítása a pécsi cégek helyzetét is javítja, mivel a régió és a megyei lakosok 
jelentős része jövedelmének jelentős hányadát Pécsett költi el ma is. 
 
A pécsi és a megyei gazdaság dinamizálása érdekében valódi és szoros együttműködést kell 
kialakítani Baranya megyével, a megye és a régió városaival. Pécsnek élen kell járnia ebben a 
kezdeményezésben, mint a régió központjának. 

3.3.4. Nemzetközi Szolgáltató Központok betelepítése 

A nemzetközi vállalatok a magas színvonalú szolgáltatások több országra kiterjedő ellátása 
érdekében ún. szolgáltató központokat alakítanak ki. A nemzetközi szolgáltató központok fő 
tevékenységi körébe az egyetemi végzettséget igénylő tevékenységek tartoznak elsősorban.  
Az elmúlt években a központok fő tevékenységei a fejlett pénzügyi szolgáltatások, 
informatikai szolgáltatások és kutatás-fejlesztési szolgáltatások voltak. Egyre inkább a képzett 
munkaerővel rendelkező egyetemi városokban telepednek meg e központok. Pécsett is alakult 
már néhány ilyen központ, információk szerint azonban e területen a közeljövőben további 
komoly fejlesztések várhatóak. A központok munkavállalói a magyarországi 
átlagbérszínvonalhoz képest magas fizetséget kapnak, melyet Pécsett költenek el. Ez komoly 
támogatás a pécsi gazdaság számára. 
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Pécsett a legfőbb szempontot jelentő képzett munkaerő jelen van, és hosszú távon 
rendelkezésre áll az egyetemnek köszönhetően. A városnak külön csomagot kell kidolgoznia, 
mely révén az összes beruházási feltétel tekintetében vonzóvá teszi Pécset a nemzetközi cégek 
számára. Ma már nemzetközi cégek csak akkor döntenek egy város mellett, ha az 
versenyképes támogatást ad, és minden munkahelyteremtési kérdésben megoldást tud nyújtani.  
 
A közép-európai országok példái alapján ezek a cégek szívesen telepednek le a fővároson 
kívül is, olyan közepes nagyságú városokban, mint Pécs, ha minden fontos feltétel adott. 
Pécsnek nagyon jók az ilyen irányú adottságai. Debrecen, Szeged és több környező ország 
hasonló nagyságú városa is előttünk jár már e téren is, mert a pécsi városvezetés nem lépett 
időben. Ezt meg kell fordítani, és vonzó befektetési csomagot kell kidolgozni a nemzetközi 
szolgáltató központok Pécsre telepítése érdekében az egyetem támogatásával. 

3.3.5. Fiatal pécsi vállalkozók támogatása és pécsi startup vállalkozások 
támogatása 

Jelentős támogatást kell nyújtani a Pécsett céget alapító fiatal vállalkozóknak. Cégalapítási 
adókedvezmény csomagot kell biztosítani az innovatív fiatal vállalkozóknak a helyi adó és az 
ingatlanadó tekintetében is. A fiatal vállalkozók jelentik Pécs jövőjét, az ő támogatásuk 
valójában a pécsi gazdaság jövőjének támogatását jelenti. A jelenben kell befektetnie a 
városnak a jövőbeni sikerek érdekében. 
 
A városnak alkalmazkodnia kell az új, digitális vállalkozási formákhoz, és támogatási 
rendszerét is ennek megfelelően kell átalakítania. Ennek érdekében megállapodást kell kötnie 
a fiatal vállalkozók cégei, kezdő vállalkozásai (startup cégek) számára tőkét, pénzügyi forrást 
biztosító kockázati tőkealapokkal. Kiemelten támogatni kell az egyetemekkel együttműködő 
kockázati tőkealapok tevékenységét Pécsett.  

3.4. Gazdaságfejlesztés III: Gazdasági infrastruktúra fejlesztése - stratégiai 
fejlesztések a tartós növekedéshez 

 
A gazdasági növekedés tartós megalapozása érdekében a gazdasági infrastruktúra fejlesztése 
alapvető fontosságú feladat, külön foglalkozni kell ezzel a stratégiai területtel a hosszú távú 
gazdasági növekedés megalapozása érdekében.  
 
Négy fő fejlesztési célterületet kell befektetőkkel és helyi vállalkozásokkal, valamint az 
egyetemi és kamarai partnerekkel együttműködve előkészíteni: 
 
- aktív városi befektető támogató csoport létrehozása 
- nemzetközi szintű irodaházi kapacitások fejlesztésének támogatása 
- Pécs-Pogány reptér és a Déli Ipari Park közös stratégiai fejlesztése 
- PTE Tudományos és Innovációs Park fejlesztésének kiemelt támogatása 
- Digitális Pécs: digitális kompetencia fejlesztésének támogatása az iskolákban és a 

helyi vállalkozások esetében 
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3.4.1. Befektetésösztönző csoport létrehozása  

Első lépésben létre kell hozni szakmai tapasztalattal rendelkező, helyi és nemzetközi 
vállalatokat ismerő szakemberekből álló befektetésösztönző csoportot. Fel kell kutatni a 
potenciális befektetőket. A vállalatokkal kapcsolatban ismerni kell a vállalati elvárásokat, 
azonnal válaszolni kell a megkeresésekre és ki kell szolgálni a vállalati igényeket. Fontos, 
hogy minden, a befektetési döntés szempontjából fontos témával kapcsolatban rendelkeznünk 
kell minden szükséges információval. A városnak ki kell dolgoznia egy minden, fő vállalati 
szempontra kiterjedő, világos befektetésösztönző csomagot. 
 
A városnak a befektetői tárgyalások során azonnal cselekednie kell, nem lehet a döntéseket 
halogatni, mert a befektetők más városokat választanak, ahogy tették ezt az elmúlt években. 
Ezen a helyzeten megválasztásom esetén azonnal változtatni fogok. 
 
Sajnálatos módon a jelenlegi városvezetés több, nemzetközi vállalat esetében a kormányzati 
támogatás ellenére sem volt képes eredményt felmutatni e téren. Míg például Debrecen, 
Kecskemét és Szeged ezt a tevékenységet már évekkel ezelőtt elindította és munkájuknak 
köszönhetően sokkal jobban teljesítettek e téren (is), sokkal több munkahely jött létre náluk.  
 
Annak érdekében, hogy a helyi vállalkozások versenyképesebbek lehessenek és az új cégek 
számára is vonzó legyen Pécs, számos digitális alkalmazást be kell vezetni a napi 
önkormányzati ügyintézésben. A fizetések, ügyintézések egyszerűsítése és gyorsítása 
érdekében meg kell alkotni a Digitális Pécs programot. A fő cél, hogy minden hivatali ügy 
egy kézben, gyorsan, akár egy okostelefonnal elérhető és intézhető legyen Pécsett. 
 
3.4.2. Pécs-Pogány reptér és az Ipari Park közös stratégiai fejlesztése 
 
A második fejlesztési terület a Pécs-Pogány repülőtér és a Déli Ipari Park közös fejlesztését 
foglalja magába. A Pécs-Pogány repülőtér fejlesztése mind turisztikai, mind a Déli Ipari 
Parkban letelepíteni tervezett cégek ipari infrastruktúra fejlesztése érdekében kulcsfontosságú. 
A repülőtér és az Ipari Park fejlesztését össze kell hangolni és együttesen kell megvalósítani. 
A repülőtér üzemeltetése és fejlesztése, valamint a logisztikai és gyártási célokat szolgáló 
ipari csarnokok, infrastrukturális beruházások tekintetében a magánbefektetőkkel, bankokkal 
szoros együttműködésre kell törekedni. A magyarországi sikeres ipari park fejlesztések példái 
alapján kulcsfontosságú, hogy az ingatlanfejlesztést végző magánbefektetők érdekeltek 
legyenek a cégek betelepítésében. Mindezt a várossal együtt, a városi gazdaságpolitikai célok 
elérése érdekében. Magyar nagyvárosi példa alapján jó irány lehet kockázati tőkealapok 
bevonása a fejlesztésekbe.  
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A Pécs-Pogány repülőtér esetében célként kell kitűzni a dél-magyarországi reptérbázis 
pozíciójának elérését. Piaci információk szerint az egyik legjelentősebb magyarországi 
légitársaság helyet keres a déli régióban, ami a debreceni reptér példáját alapul véve a fejlődés 
egyik kiindulópontja lehet Pécsett.  

3.4.3. Pécsi Tudományegyetem Innovációs Park fejlesztésének kiemelt 
támogatása 

Harmadik fejlesztési célterület a Pécsi Tudományegyetem által, kormányzati támogatással 
megvalósítani tervezett Innovációs Park (Science park) területe. Bár hivatalos döntés még 
nem született e fejlesztés támogatása tekintetében, azonban a jelenlegi információk alapján az 
A/1. számú., közismert nevén „Áper laktanya” lehet a fejlesztés célterülete. E terület 
környezetének, tömegközlekedésének, infrastruktúrájának fejlesztésében a városnak 
kiemelten támogatnia kell a Pécsi Tudományegyetemet. Az Innovációs Park célja, hogy 
összekösse a vállalati és egyetemi szakembereket, kutatókat új piacképes fejlesztések, 
termékek megalkotása érdekében. Reményeink szerint e park jelentős mértékben hozzájárul 
majd az egyetemi hallgatók pécsi munkahelyteremtésének támogatásához is. 
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3.4.4. Nemzetközi színvonalú irodaház-fejlesztések támogatása 

Az egyetemi végzettséggel rendelkező munkaerő Pécsett tartásában kulcsszerepet játszanak az 
informatikai, innovatív és kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cégek és a nemzetközi szolgáltató 
központok. E vállalkozások Pécsre vonzása és letelepítése érdekében kulcsfontosságú 
nemzetközi színvonalú irodaházak építése, mivel sok esetben ezen ingatlanok hiánya miatt 
nem döntöttek Pécs mellett az elmúlt években. Ezen ingatlanok fejlesztésének az előkészítése 
bankokkal, ingatlanberuházókkal és tőkealapokkal együttműködésben történhet csak meg a 
nagy összegű beruházási ráfordítási igények miatt. A tervezett fejlesztések során a belváros és 
annak tágabb környezete lehet elsősorban a célterület a tömegközlekedési adottságokra 
tekintettel. Az üresen álló telkek beépítése és a nem használt, nagy területű régi épületek 
átépítése is fontos a város számára. Ezek a beruházások is hozzásegítik Pécset ahhoz, hogy 
újra gazdasági központtá váljon a belváros.  
 
A feladatokat illetően, több sikeres magyar város példáját alapul véve, lehetővé kell tenni – a 
városképbe illeszkedően természetesen – az építési szabályok módosítását annak érdekében, 
hogy az ún. „A” kategóriás irodaházakkal kapcsolatos beruházások megvalósíthatók 
legyenek. Az üres ingatlanok e célú hasznosítását külön támogatni szükséges.  

3.4.5. Digitális Pécs: digitális kompetencia fejlesztésének támogatása az 
iskolákban és a helyi vállalkozások esetében 

Az önkormányzati ügyintézés digitális megoldásokkal kapcsolatos fejlesztése mellett 
létfontosságú a város versenyképességének növelése érdekében a digitális kompetenciákkal 
kapcsolatos fejlesztési programok megvalósítása. Az ilyen célprogramokat a városnak 
elsősorban az elérhető országos és közvetlen uniós források megszerzése révén támogatnia 
szükséges. A programok tartalmi előkészítésébe be kell vonni az oktatási intézmények 
szakértőit, a városi gazdasági szereplőket és képviselőiket.  
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4. Pécsi turizmus nélkül nincs baranyai turizmus  

4.1. Alacsony idegenforgalmi adóbevételek 
 
Pécs jelentősen lemaradt a többi hasonló nagyságú várostól (is) az egy főre jutó turisztikai 
adóbevételek tekintetében 2018-ban. A pécsi önkormányzathoz köthető néhány szereplő, 
jelentős vendégszám bővülésről szeret beszámolni minden szezonban. Eladott jegyekre, 
foglalásokra hivatkoznak. Valójában ezek a számok még mutathatnak is növekedést, azonban 
a turisztikai adóbevételek alapjául szolgáló idegenforgalmi adó számai siralmas képet adnak 
országos összevetésben. Az adó alapja az itt töltött vendégéjszakák száma. Nézzük a 2018-as 
adatokat! 
 
 

 
 
A táblázat adatai alapján Pécs összesen 86 millió Ft idegenforgalmi adóbevételt ért el 2018-
ban. A hasonló nagyságú városok, ennél sokkal több bevételt szedtek be ezen a jogcímen.  
Debrecen 151 millió Ft, Győr 177 millió Ft összeg adót szedett be ugyanezen időszakban. 
Szeged 217 millió Ft összegű adót ért el. Eger és Sopron – ugyan ebben a táblázatban most 
külön nincs kiemelve –,e két város bevételi összege 2018-ban is 245 millió Ft és 166 millió Ft 
volt.  
 
A fenti számok alapján a probléma az, hogy Pécs nem kínál megfelelő programokat és 
megfelelő szállást a látogatóknak. Valójában Pécs még a 100 000 főnél jóval kisebb városok 
bevételi adataihoz képest is gyenge bevételi adatokat produkált. 
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Alapvetően javítani kell ezeket az adatokat, és a pécsi kreativitást és vállalkozói szellemet 
támogatni kell ahhoz, hogy mindez megváltozzon. Komoly, hosszú távú stratégia sajnos e 
téren se lelhető fel, ahogy komoly marketingmunka és az ehhez tartozó büdzsé sem. 

4.2. Közös marketing és közös célok – Pécs és Baranya 
 
Bár folyamatos növekedés figyelhető meg 2010 óta a turisztikai adatokban Pécs és Baranya 
esetében, az adóbevételek terén jóval kisebb összeget szed be Pécs, mint a hasonló lélekszámú 
városok. A turizmus fejlesztésének stratégiailag kiemelt feladatnak kell lennie. A turizmus 
erősítése munkahelyet teremt helyben és növeli a helyi fogyasztást, ezáltal nő a helyi 
vállalkozások bevétele a város adóbevételeivel együtt.  
 
A turizmus területén is a régióközponti szerepet kell első számú célként megfogalmaznunk 
Pécs számára. E tekintetben sokkal nagyobb hangsúlyt kell fordítani az összehangolt és 
egységes városi és megyei szintű turisztikai kommunikációra és marketingre mind online, 
mind a nemzetközi vásárokon történő megjelenések esetében. Ehhez megfelelő forrást kell 
biztosítani. Meg kell nézni azt is, hogy a turisztikai piacon milyen áruk vannak. Elemzéseket 
kell készíteni (ár-értékarány, megközelíthetőség tekintetében, hiszen verseny van) és lehetőleg 
egyedi értékesíthető terméket is létre kell hozni. Olyat, ami lehetőleg, nincs másutt.  

4.3. Élmények fejlesztése – rendezvények és turisztikai szolgáltatások 
fejlesztése 

 
A folyamatos minőségi programfejlesztés és a célzott marketing mellett egyértelműen 
fejleszteni kell több területen is a turisztikai kínálatot és infrastruktúrát Pécsett és a 
megyében: 
 

- üzleti és konferenciaturizmus – PTE nemzetközi tudományos erejére alapozva, 
- fürdőturizmus – wellnessfürdő és szállodafejlesztés, 
- fesztiválturizmus – Pécs a magyar Liverpool, POSZT, PFZ,  
- nemzetközi művészeti kiállítások – Pécs a minőségi kultúra városa, valamint 
- a vallási turizmus – a pécsi vallási és szakrális műemlékek bemutatása.   

 
Számolni kell azzal, hogy napjainkban ezeken a területeken fejleszt több város, település is, 
tehát nagy a verseny. E programok természetesen mind forrásigényesek, azonban e programok 
tervezésébe be kell vonni mind helyi, mind nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkező pécsi 
vállalkozásokat és a környező településeket. E cégek és települések bevonása lesz az alapja a 
rendezvények hosszú távú fenntarthatóságának és fejlesztésének. Az egyes célterületek 
esetében a fő célok az alábbiak: 

4.3.1. Üzleti és konferenciaturizmus – Nemzetközi egyetem és nemzetközi 
konferenciák 

A Pécsi Tudományegyetem nemzetközi szintű fejlődése lehetőséget teremt 1000 fős 
konferenciák megpályázására. Ennek elérése érdekében azonban szálláshely 
kapacitásfejlesztésre van szükség Pécs esetében, még a megyei szálláskapacitások Harkány, 
Siklós, Villány bekapcsolása esetén is. A Kodály Központ infrastruktúrája és az egyetemi 
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épületek adottságai megfelelőek a konferenciák lebonyolítására. E rendezvények rendezési 
jogának elnyerése érdekében is kiemelten fontos a Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztése.  
 
A fenti feltételek megléte esetén a több éves előkészítő munkát igénylő nemzetközi 
konferenciák esetében célul kell kitűzni évi 3-4 nemzetközi, 1000 fős rendezvény Pécsre 
hozatalát. Fontos, hogy minél több konferenciaszervező megismerhesse Pécset, mint 
nemzetközi konferencia-helyszínt, mert ez alapján lehet emelni a nemzetközi konferenciák 
számát hosszabb távon.  

4.3.2. Fürdőfejlesztés és wellness hotelkapacitás fejlesztése 

A pécsi polgárok elsöprő többsége a fürdési, strandolási lehetőségek bővítését várja el. Ezt a 
beruházást meg kell valósítani. A fenntarthatóság azonban ebben az esetben is kiemelten 
fontos. A magyarországi fürdők esetében a többség a fürdő területére épített szállodával 
együtt termel megfelelő nagyságú bevételt. Kiváló példa található erre különböző méretű 
városokban Szegedtől Zalakarosig. A fentiek alapján Pécsett tehát egész évben üzemelő fürdőt 
kell építeni, ami egyben vonzerőt jelent turisztikai célokra és szállodai szolgáltatásra is.  
 
A fürdő és wellness célú turizmus fejlesztése jelentős létszámban képes emelni az eltöltött 
pécsi vendégéjszakák számát. Ezt jól mutatja, hogy a magyar belföldi úti célok top 10-es 
listáján 7-8 helyet minden évben a fürdővárosok foglalnak el.  

4.3.3. Fesztiválok - könnyűzene, komolyzene, Pécs újra POSZToljon!  

Pécs esetében a legismertebb fesztivál a felmérések alapján ma is a POSZT, azonban 
látogatottsága évről évre hullámzik. Ez a korábban sikeres fesztivált meg kell tartanunk, újra 
ki kell nyitni és a belvárosi forgatag részévé kell tenni! Jó irányt jelent ebben a cirkusz és 
utcaszínházi produkciók, mint népszerű kísérőrendezvények visszahozatala a pécsi nyárba a 
forgalmas közterekre. Pécsett legyen nyáron újra SZÍNHÁZ az egész világ! 
 
Pécs a magyar Liverpool, hiszen a város ontja a könnyűzenei tehetségeket, azonban jelentős 
könnyűzenei fesztivál nincs Pécsett évek óta. A pécsiek által létrehozott Rockmaraton is 
elmenni kényszerült, de nem önszántából. „Valójában” a PEN és a Fishing on Orfű a két fő 
„pécsi” fesztivál. Nemzetközi és hazai szinten is cél kell, hogy legyen Pécsett e 
kulcsfesztiválok támogatása mellett jelentős, országos szintű könnyűzenei fesztivál 
létrehozása. Lehetőséget kell adni a pécsi zenei tehetségek folyamatos bemutatkozására 
nyáron is, ahogy erre kiváló példa mutatkozik más évszakokban például a januári Made In 
Pécs fesztivál. A pécsi zenei tehetségek bemutatkozási lehetőségeinek megteremtése, a 
jelentős számú egyetemista igényeinek széles körű kiszolgálása és Pécs turisztikai 
vonzerejének erősítése érdekében létre kell hozni magánbefektetőkkel egy évente 
megrendezésre kerülő nagyszabású könnyűzenei fesztivált – a „Pécsi SZIGET” fesztivált.  
 
A könnyűzene mellett a pécsi komolyzenei élet ékszerdoboza az országosan is kiemelkedő 
jelentőségű Kodály Központ és a Pannon Filharmonikusok. A zenekar az elmúlt években 
komoly fejlődésen ment át, és tovább kell támogatni a zenekar felívelő pályáját.  
 
Ahogy a könnyűzene területén támogatni kell a tehetségeket, úgy azt meg kell tenni a 
komolyzenében is. Létre kell hozni a fiatal zenész programot, mely mind a komolyzenei, 
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mind a könnyűzenei pécsi tehetségek számára biztosítja a fejlődés lehetőségét Pécsett. A fiatal 
pécsi könnyűzenei tehetségek támogatása és fejlődése érdekében szükségesnek tartom egy 
könnyűzenei tehetségközpont kialakítását is. 

4.3.4. Nemzetközi képzőművészeti vándorkiállítások bemutatása - Regionális 
vonzerő 

Pécs adottságai tekintetében kiemelkedő helyet foglalnak el a múzeumok, a világörökségi 
helyszínek és az egyházi történelmi örökségek. Ezek komoly vonzerőt jelentenek a turisták 
számára. Mind a történelmi belváros, mind a Zsolnay Negyed fejlesztését folytatni kell. 
Szorosan együtt kell működni a turisztikai célú fejlesztések tekintetében a Pécsi 
Egyházmegyével, mely már eddig is jelentős turisztikai fejlesztéseket valósított meg Pécsett 
és Baranya megyében. A pécsi képzőművészeti és muzeális örökség bemutatása mellett 
törekedni kell a nemzetközi színvonalú képzőművészeti vándorkiállítások meghonosítására is. 
Célunk, hogy e területen újra kilépjünk a nemzetközi porondra, de ehhez a nemzetközi 
piacokat is jól ismerő kiállításszervezőket kell bevonni az előkészítésbe és a kiállítások 
pénzügyi megvalósításába. E vándorkiállítások látogatói is növelik a vendégéjszakák számát, 
a komolyzenei koncertlátogatók számát, valamint az állandó múzeumi kiállítások látogatóinak 
számát.   

4.3.5. Rejtett kincsek feltárása és turisztikai vonzerő erősítése 

A látogatószám jelentős növelése érdekében az átfogó marketingkampányok mellett folytatni 
fogjuk mind Pécsett, mind a megyében a turisztikai látványosságok sorának bővítését. Fel kell 
tárni Pécs és Baranya megye rejtett kincseit és be kell mutatni őket.  
 
Egyetlen városnak sem szabad figyelmen kívül hagynia az idegenforgalmat, folyamatosan 
fejlesztenie kell kínálatát, hogy új vendégek érkezzenek és a korábbi vendégek visszatérjenek. 
Pécs városa, e tekintetben, szerencsés helyzetben van. Hiszen turisztikai kínálata vonzó és 
sokrétű. A nemzetközi iparággá vált turizmus területén is van egy fontos fogalom, melyre 
alapoznunk kell. Ez, az úgynevezett „egyedi értékesítési javaslat”. Közérthetőbben 
fogalmazva, amit mutatunk, azt csak itt láthatja vendég. Ilyen lehet például Vlad Tepes, azaz 
Drakula egykori házának pincéje. Nyissuk meg a pincét a pécsiek és a turisták számára! 

4.3.6. Vallási turizmus – a pécsi vallási és szakrális műemlékek bemutatása 

Pécs turisztikai gazdaságának fejlesztése során külön hangsúlyt kell fektetni - szerencsés 
történelmi adottságainak köszönhetően - a vallási turizmus fejlesztésére. Pécsett három 
világvallás jelentős emlékei találhatók meg, amelyek nem csak kulturális, történelmi vonzerőt 
hordoznak, de így együtt számos vonzó programnak, programcsomagnak képezhetik az 
esszenciáját.  
 
 
5. Tudományos és képzésekben gazdag Pécs  

A Pécsi Tudományegyetem meghatározó szerepet tölt be a város gazdaságában, tudomásul 
kell venni, hogy nélküle a város gazdasága összeomlana: 
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1. Az Egyetem évente közel 100 milliárd forintos költségvetésének jelentős része 
közvetve és közvetlenül a városi közszolgáltatók (PÉTÁV, Tettye Forrásház, 
Biokom) és magánvállalkozások piacain jelenik meg  

2. Csaknem 6 500 alkalmazottjával a régió legnagyobb foglalkoztatója, az itt 
elköltött bérek közel 50-60 milliárd Ft összegű keresletet indukálnak a város 
gazdasági szervezetei felé.  

3. A több mint 20 000 hallgató, ezen belül a mintegy 4 500 külföldi hallgató, 
ugyancsak jelentős (a becslések szerint csak a külföldiek mintegy 7 milliárd Ft 
értékű) keresletet generál, jelenlétük meghatározó (bérlőként és esetenként 
vevőként) a lakáspiacon és a helyi szolgáltatások piacán. 

4. A Klinikai Központ - megyei és sok esetben városi szintű feladatokat is 
integrálva - kimagasló szintű egészségügyi szolgáltatást nyújt a város, a megye 
és a régió lakosságának. 

Mindezek alapján egyértelmű, hogy a városnak alapvető érdeke az egyetem működési 
feltételeinek javítása. Az eddigi torz szemléleten, amelynek lényegét számos fideszes 
politikus úgy fogalmazott meg, hogy "ideje az Egyetemnek visszaadni mindabból, amit a 
város érte áldozott“,  változtatni kell. A város semmiféle jelentős támogatással nem segítette 
az egyetem tevékenységét. Hamis a városvezetésnek az a visszatérő állítása is, hogy a „város 
átengedte a Modern Városok program forrásait az Egyetemnek“. Az igazság az, hogy a 
városnak elképzelése sem volt, hogy milyen gazdaságélénkítő programra kérjen a Kormánytól 
25 milliárd forintot és ez a lépés tette lehetővé a konkrét nemzetközi programmal rendelkező 
Egyetem számára, hogy meggyőzze a Miniszterelnököt és a Kormányt a fenti nagyságrendű 
fejlesztési forrás egyetemi kézbe adásáról. 

5.1. Új paradigma kell: ne az Egyetemnek legyen hátán cipelendő városa, 
hanem a városnak legyen lehetőségekhez juttatott egyeteme 

 
Az Egyetem fejlődése valódi 21. századi tudásalapú fejlődés lehet, amely a kutatási fejlesztési 
és innovációs eredmények révén, oly módon teremthet értékes termékeket, termelési 
kapacitásokat és munkahelyeket, hogy messzemenően figyelembe veheti mind a társadalmi, 
mind az ökológiai szempontokat is.   

5.2. Az együttműködés formái és területei: 
 
A két fél egyetlen közös stratégiai dokumentumban hangolja össze és jelenítse meg 
különböző időtávú terveit és elképzeléseit, ne egymás mellett, hanem közösen és egységesen 
gondolkodjanak a jövőről. Mindezt ne újabb és újabb bizottságok felállításával, hanem 
konkrét határidőre konkrét területeket kidolgozó munkacsoportok létrehozásával valósítsák 
meg. Ennek megfelelően: 

 a város infrastrukturális és szolgáltatási kapacitások megteremtésével (közlekedés, 
parkolás, szolgáltatások etc.) vagy átcsoportosításával segítse elő az egyetemi 
intézmények működését, különös tekintettel az Innovációs Park kialakítására, 
 

 az Egyetem képzési és kutatási innovációs portfóliójában olyan prioritásokat 
határozzon meg, amelyek kiszolgálják a város társadalmi és gazdasági szereplőit, 
 

 a közös közbeszerzés gyakorlatának kiterjesztése a mindkét fél által igénybe vett 
szolgáltatások terén, 



 

29 
 

 
 a pályázati források megszerzésére irányuló tevékenységek összehangolása, ha 

lehetséges, közös pályázatok benyújtása, 
 

 együttműködés a város környezeti problémáinak megoldását szolgáló projektek 
kidolgozásában, a tervezett előzetes véleményezésében és monitorozásában (alternatív 
energia felhasználás növelése, energiamegtakarítási módok kidolgozása), a 
fenntarthatóság koncepciójának tudatosítása és érvényesítése a lakosság és az 
egyetemi hallgatók bevonásával, 
 

 a külföldi hallgatók hozzátartozóit és ismerőseit megcélzó közös, komplex turisztikai 
projektek kidolgozása és működtetése (látogatások, diplomaosztók, ünnepségek etc.), 

 
 együttműködés a kulturális programok terén, egy nemzetközi méretekben is jelentős 

fesztivál vagy verseny projektjének kidolgozása és elindítása, 
 

 az egészségügyi szolgáltatások lehető legnagyobb mértékű együttműködése, az egyes 
betegellátási szintek (alapellátás, járóbeteg, klinikai ellátás) munkájának magas szintű 
összehangolása, 
 

 a felek nemzetközi kapcsolatainak kölcsönös kiterjesztése, 
 

 együttműködés egy “Smart City – Okos Város” projekt részletes kidolgozásában és 
megvalósításában (fenntartható természeti és épített környezet, digitális infrastruktúra 
kiépítése, a szolgáltatások minőségének és hatékonyságának fejlesztése innovatív 
információtechnológiák alkalmazásával), valamint az 

 
 egyetemista szálláshelyek (kollégiumi szállás, stúdió) kapacitás bővítése. 
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6. Élhető és lakható Pécs 

Egy település fontos ismérve a lakosai száma, a település nagysága, a lakhatási biztonság 
pedig a település megtartó erejének egyik kiemelten fontos alappillére. A lakás anyagi és 
egészségügyi értelemben is alapvető eleme a mindennapjainknak.  
 
Pécs megtartó ereje (az ország egészére jellemző kivándorlás mellett is) az egyik leggyengébb 
a nagyobb városaink között. A rendszerváltás óta eltelt harminc év alatt huszonkétezerrel, 
évente több mint hétszáz fővel vagyunk kevesebben. Ennek a gyors csökkenésnek - a 
munkahelyek sokaságának elvesztése valamint a születés és elhalálozás arányának eltolódása 
mellett - másik nyilvánvaló oka a lakhatási kérdések megoldatlansága, azaz, hogy ennek a 
területnek sincs gazdája. 
 
Ezért az elvándorlás megállításához, az új munkahelyek létrehozásában való tevékeny 
önkormányzati részvétel mellett, a lakhatás biztonságát kell azonnal nekiállva és 
folyamatosan javítanunk. 
 
Sok kérdés van e téren, mellyel azonnal foglalkozni kell: 
 

 Fiatalok lakásprogramjának beindítása, legyen perspektíva a nagyobb lakásba 
költözésre is. 

 A jövő nemzedékének ellátása, óvodai és bölcsődei szolgáltatás színvonalának 
fejlesztése. 

 A Pécsi Építőipari Kerekasztal megalakítása. 
 Egy új nyugdíjas ház program beindítása és a meglévő újratervezése. 
 A kormányzat nem oldotta meg a banki lakáscélú hiteltartozások kérdését 

minden esetben, így Pécsett sajnos jelenleg is vannak kilakoltatások. Ezt a 
problémakört a szociális bérlakásprogram keretében kezelni szükséges. 
 

A lakhatási veszélyek nem csak a szociálisan rászorulókat érintik, több társadalmi csoportban 
is találunk olyanokat, akik nem engedhetik meg maguknak a lakhatással, illetve a felújítással 
együtt járó magas költségeket. Ilyen helyzetben van sok nyugdíjas, felsőoktatásban résztvevő 
fiatal, pályakezdő vagy közös életüket kezdő házaspár is. 
 
Az önkormányzat tulajdonában álló közel 4000 lakásnak a minőségéről nem állnak 
rendelkezésre megfelelően pontos információk. Ráadásul hozzávetőleg egytizedük elsősorban 
a leromlott állapotuk miatt nem lakott. A várólistán az utóbbi években rendre 1700 körüli 
igénylő szerepel. Mindezek tovább szűkítik azok lehetőségeit, akik akár piaci mértékű bérleti 
díjért, akár szociális alapon megállapított összegért igényt tartanának ezekre az ingatlanokra. 
 
A fiatalok jövője és a hosszú távú gazdasági növekedés céljait figyelembe véve, be kell vonni 
a pécsi vállalkozásokat a lakásgazdálkodás és fejlesztés programjának megalkotásába. A rövid 
és hosszú távú megoldások mielőbbi kidolgozása érdekében pécsi vállalkozásokkal, 
hatóságokkal és civil szervezetekkel együtt létrehozom a Pécsi Építőipari Kerekasztalt.  
 
Fontos, hogy növeljük az önkormányzati tulajdonú lakások számát, így az önkormányzatnak 
lehetősége nyílik a helyi közösség megtartására. A lakásokat kiadhatja pályakezdőknek, friss 
házasoknak, diákoknak, nyugdíjasoknak, illetve rászorulóknak.  
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Jelenleg valójában csak az önkormányzat van tisztában a szociális bérlakások számával, 
elhelyezkedésével és állapotával, ami átláthatatlanná teszi a lakásgazdálkodást, és a korrupció 
lehetőségét hordozza magában. A mi célunk az, hogy már rövid távon is érezhetően jobban 
működjön a szociális bérlakások rendszere, ezért egy erre szolgáló honlap létrehozásával 
mindenki számára hozzáférhetővé tesszük a szociális alapon kiutalt lakások adatait, a velük 
kapcsolatos információkat. Ez növeli a lakásgazdálkodás tisztaságát, átláthatóságát, valamint 
maga a lakásra pályázó tud keresni az ingatlanok között. Azt is felmérjük, hogy mely lakások 
válhatnak még szociális bérlakásokká.  
 
Ehhez az online rendszerhez csatlakozhatnak a kihasználatlan lakással rendelkező 
tulajdonosok. Velük is szerződést köt az önkormányzat, garanciát adva a lakások 
tulajdonosainak, hogy a szerződés lejártával ugyanolyan minőségben kapják majd vissza a 
lakásukat. 
 
A szociális célokat szolgáló lakások számának növelése érdekében haladéktalanul 
megkezdjük az üresen álló, elhagyott, kihasználatlan lakások tulajdonosainak felkutatását és 
az ingatlanok felmérését. Ezek az ingatlanok kihasználatlanságuk és lelakott, használaton 
kívüli állapotuk miatt nyomottabb áron megvásárolhatók, majd beépíthetők az önkormányzat 
erőforrásai közé, hogy felújításukkal bővüljön a kiadható bérlakások száma. Számos olyan, 
magántulajdonban levő lakás is rendelkezésre áll, melyek biztonságos otthont jelentenének 
azoknak, akik önerőből nem képesek megfizetni a magas lakásbérleti díjakat.  
 
Szükség van a gyermekjóléti szolgálattal való szoros együttműködésre is. Azoknál a 
családoknál kiemelkedően fontos a segítségnyújtás, ahol gyermekek is vannak, hogy a 
gyermek családból való kiemelése elkerülhető legyen.  
 
Anyagi és szociális segítséget kell nyújtani azoknak, akiket leginkább veszélyeztet a 
hajléktalanná válás. Nem hagyjuk, hogy egy válás vagy családi probléma bárkit az utcára 
taszítson. Azonnali segítség kell, mert az utcára kerülés gyors leépüléssel jár. Egy hosszú időn 
át hajléktalanságban élő ember számára a lakhatás és a megélhetés biztosítása mellett más 
szociális támogatásokra is szükség van, hogy újra képes legyen önállóan élni és dolgozni. Így 
szakorvosi és mentális segítséget is nyújtani kell számukra. A teljes felépülés után lehet valódi 
esélye egy hajléktalannak arra, hogy megfelelő munkát találjon, és saját háztartása legyen. 
 
A lakhatás témakörébe beletartoznak a piaci alapú ház- és lakásépítések településfejlesztési 
kérdései, az önkormányzati szociális lakásokkal való gazdálkodás kérdései, valamint a 
lakhatás pénzügyi támogatási rendszere. Fontos a pontos mérőszámok kialakítása és az 
igénybe vevő családok felelős együttműködése alapján történő folyamatos utánkövetés, 
valamint a hajléktalanság problémájának emberséges és társadalmi értelemben hatékony 
kezelése, a hajléktalanellátó intézményrendszer célirányos fejlesztése. Az önkormányzati 
lakásvagyon hasznosításánál fontos szempont, hogy a jogosultak és a velük együtt élők 
betartsák a közösségi együttélés szabályait. 
 
A lakhatással kapcsolatos krízishelyzetekben számunkra a családban élő gyermek érdekeinek 
fokozott védelme az elsődleges. 
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 A lakhatás kérdésének tágabb értelemben vett része a városi közterületi komfort 
jelentős mértékű emelése. Ennek részét képezi a zöld közösségi terek és kertek 
kialakítása, és ezek felelős önszerveződő csoportok számára történő használatba adása. 
 

 Külön lakhatási programot indítunk a Pécsett tanuló egyetemisták helyben tartására. 
 

 Újragondoljuk Kertváros, Uránváros és Meszes társasházainak közvetlen közelében 
található területek ún. telkesítési programját, hogy az e házakban élő családok 
tulajdonosi szerepe és felelős érdekérvényesítő képessége erősödjön, és hogy a 
közterületek tisztasága is javuljon. 

 
 Minden lehetőséget megragadunk arra, hogy a régi építésű társasházak 

energiahatékonysági felújításai új lendületet vegyenek, és hogy a klímaváltozás 
hatásai ellen a lehető legtöbbet tudjuk tenni. 

 
 Szoros és célirányos együttműködésre hívjuk Pécs környékének önkormányzatait, 

hogy a lakhatással kapcsolatos eltérő gondjainkra közös érdekű megoldásokat 
keressünk. Vegyük számba a lakhatásba bekapcsolható üres vagy leromlott állapotban 
lévő lakásokat, házakat, és indítsunk közösen egy térségi, agglomerációs lakhatási 
programot.  
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7. Zöld és okos Pécs 

Pécs jövője a fiatalok, gyerekeink kezében van. Ha ők élhető városként tekintenek rá, akkor 
maradnak itt / visszajönnek reményeink szerint. Pécsnek ezért (is) élhető és fenntartható 
városnak kell lennie.  

A Zöld és Okos Pécs koncepció egyértelműen utal arra, hogy a legújabb ide illeszthető és 
megtérülő technológiai megoldásokat kell bevezetni az életminőség javítása érdekében. A 
jövőbeni városi fejlesztéseknél is ezt a koncepciót kell alapul venni.  

A hosszú távú cél megfogalmazása mellett tehát törekedni kell, hogy együttesen tudjunk előre 
lépni e folyamatokban és azt érezzük, hogy mi, pécsiek, mindannyian a gyerekeink jövőjéért 
teszünk.  

Pécsett három célt tűzünk ki a mai és jövőbeni élhetőség feltételeinek javítása érdekében. A 
három fő cél az alábbi: 
 
7.1. Pécs jövője – uránmentes és atomhulladék-mentes 

A március 15-én Pécs Jövőjéért indított Tavaszi Hadjáratom keretében a 12 pont közül a 
legelső pont volt a legfontosabb számomra. Azt ígértem, hogy ha a pécsiek megválasztanak, 
akkor a város határában biztosan nem épül atomtemető. Pécsnek a tervezett bodai 
atomtemetőből semmilyen előnye nem származik, kockázatot viszont annál többet rejt 
magában. Nem hagyhatjuk, hogy egy olyan kockázatos létesítmény épüljön pár kilométerre a 
várostól, mint a paksi kiégett fűtőelemek végleges befogadására szánt atomtemető. Nem 
engedhetjük, hogy mások döntsenek a fejünk fölött Pécs jövőjéről, hogy gyermekeinket és 
még sok generációt veszélyeztessenek felelőtlen, megalapozatlan módon. 
 
Pécsnek a gyerekeink, unokáink, dédunokáink és ükunokáink életében is élhető városnak kell 
lennie. Ezért mindent meg kell tenni, hogy ne legyen atomtemető Pécs mellett. Az élhetőség 
megőrzésé érdekében meg kell akadályozni az uránbánya megnyitását is. E célok eléréséért 
minden lehetséges jogi eszközt be kell vetni. Alapvetően helyi népszavazás kiírása és sikeres 
lebonyolítása az egyik legfontosabb eszköz. 
 
7.2. Innovatív és zöld energiák a városgazdálkodásban 

Minden (még) városi tulajdonban maradt közfeladat esetében támogatni kell a zöld 
technológiák bevezetését, az alternatív energiatermelési módok elterjedésének támogatását. 
Kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a lakóházak és intézményi épületek 
energiafelhasználásának csökkentése. Fontos továbbá a nem szelektíven gyűjtött hulladék 
mennyiségének csökkentése és a klímaváltozás - Pécset közvetlenül érintő - hatásaival 
kapcsolatos közép- és hosszú távú feladatok megvalósítása. A pécsi élhetőség javítása 
érdekében az alábbiak tekintetében kell komoly előrehaladást elérni. 
 
Csökkenteni kell: 
 

- a nitrogén oxid szintjét (sok esetben határérték közelében van), 
- a szálló por mennyiségét: Pécs az egyik legszennyezettebb vidéki város. 
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Ezen esetekben több tényező (pl. közlekedés, város átszellőztetésének hiánya) is 
közrejátszanak. Az átfogó intézkedési tervek felülvizsgálata és megújítása szükséges. Ezek 
közül elsőként a füstködriadó-tervet kell felülvizsgálni. Fontos a pécsiek megfelelő 
tájékoztatásának erősítése, a mérőhálózat bővítése és a konkrét légszennyezettségi adatok 
látható megjelenítése a város több pontján. Törekedni szükséges a jelentős légszennyezést 
okozó egyedi fűtési módok kiváltására, korszerűsítésére. 
 
7.3. Okos és fontos megoldások a pécsi közlekedésben – rövid időn belül 

bevezethetők 

Műszaki szakértőkkel vizsgáltuk a pécsi autós és tömegközlekedéssel kapcsolatos igényeket a 
beérkezett lakossági javaslatokat figyelembe véve. Ezek alapján az alábbi lépések tehetők 
meg az utasok kényelme, a tisztább levegő és a könnyebb belvárosi parkolás érdekében: 
 

- Működő fedélzeti wifi a buszokon menedzselt wifi megoldással: a jelenlegi wifi 
hálózat akadozik a buszokon a lakossági jelzések alapján, és alapvetően ez a probléma 
menedzselt hálózattal gyorsan megoldható. 

- Buszmegálló okos wifivel: lakossági igény a wifi telepítése a főbb buszmegállókban, 
mely olcsó és gyors módon megoldható a főbb állomások esetében. 
Utastájékoztatásban is hasznos a turisták számára is. 

- Fedélzeti jegyvásárlás buszon bankkártyával: a buszjegy vásárolható lesz 
bankkártyával a buszon ezzel a megoldással.  

- Okos parkolás a belvárosban, parkolófoglaltság jelzőrendszer a belvárosban: a 
történelmi belvárosban a parkolókat szenzorokkal kell ellátni, és ezek a jelzések 
közzétehetők telefonos megoldással, jelzőtáblákkal. Gyorsan és sokkal rövidebb úton 
található parkoló, javítja a levegő tisztaságát. 

- Okos padokat kell telepíteni a köztereken, melyek wifi lefedettséget és elérést 
nyújtanak, hasonlóan a PTE által is az egyetemi területen felállított okospadhoz. 

- Növelni kell a városban az elektromos autókhoz szükséges töltőpontok számát, és 
ezeket lehetőség és a felmerülő lakossági és turisztikai igények szerint kell telepíteni a 
városrészekbe.  

- Bővíteni kell az iskolák és oktatási intézmények melletti parkolóhelyeket, és ún. gyors 
parkolási (drop-off) zónákat kell kialakítani, ahol lehetséges, annak érdekében, hogy 
gyermekeink biztonságosan juthassanak el az intézményekbe, és a reggeli/délutáni 
csúcsidőszakban a közlekedési dugók mértéke csökkenthető legyen. 

 
Sajnos a pécsi tömegközlekedés egyik fájó pontja az ország legmagasabb árú buszjegye. A 
buszjegy magas ára nem szolgálja a zöld Pécs program megvalósítását, sőt épp ellenkezően 
hat e cél teljesülésére. Azért fizetik a pécsiek a legdrágább buszjegyeket, mert a pécsi 
városvezetés horribilisan drágán vett használt buszokat a pécsi polgárok pénzéből.  
 
Az ügyben, mint az köztudott, nemzetközi rendőrségi nyomozás zajlik, és már gyanúsítottak 
is vannak. Tűrhetetlen állapot, hogy az országban Pécsen a legdrágábbak a buszjegyek, ezért 
polgármesterré választásom esetén a buszjegyek árát haladéktalanul csökkenteni fogom. 
 
A buszjegyek ára mellett a parkolási díjakat is jelentősen megemelte a fideszes városvezetés.  
2018-ra a pécsi önkormányzat duplájára emelte a rendőrök és számos karitatív szervezet 
belvárosi behajtási engedélyének az árát. Számos civil és karitatív szervezet is elszenvedője 
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ezeknek a városi adósságválság miatt hozott intézkedéseknek. A Pécs jövője érdekében 
indított Tavaszi Hadjáratom második pontjaként már bejelentettem, hogy ha a pécsiek 
megválasztanak, visszavonom a képviselők és egyéb kiváltságosok kedvezményes parkolási 
és behajtási engedélyeit. Minden pécsit egyforma jogok és kötelezettségek illetnek meg. Nem 
hagyom, hogy legyenek másodrendű polgárok. Ígéretem fontos része, hogy ingyenessé 
teszem a parkolást az egészségügyi intézmények környékén a kezelések idejére a pécsi 
polgárok számára. 
  
7.4. Zöld intézkedéscsomag – azonnali lépések 

Sikeres zöld program csak a pécsiek támogatása és javaslataik bevonása mellett valósítható 
meg. A pécsiek már ma is több olyan javaslatot fogalmaztak meg és küldtek el számunkra, 
melyek e folyamat első közös lépései lehetnek. Az előzetes felméréseink alapján a pécsiek 
szerint az alábbiakat kell azonnal megtenni: 

- közterületek árnyékolása – pár helyen megtalálható már, de bővítése javasolt, 
- betonozott felületek csökkentése,  
- szökőkutak, csobogók, ivókutak számának bővítése, 
- városi zöldfelületek növelése, 
- csapadékvíz elvezetése, záportározók létesítése,  
- köztéri hulladékgyűjtőedények számának emelése, valamint 
- köztéri illemhelyek számának növelése a turisztikailag látogatott területen.   
 

A napi közlekedés terén is fontos a pécsiek ötleteinek beépítése és a város közlekedésének 
folyamatos átalakítása. Itt többféle cél érhető el, de elsősorban a kevesebb autós és több 
biciklis forgalom elve mentén érdemes haladni. 
 
7.5. Zöld lakossági mozgalom – Pécsi zöld ötletek gyűjtése: Csak együtt sikerül! 

A városnak támogatnia kell a pécsiek kezdeményezéseit, a saját lakókörnyezetükben 
megvalósítani tervezett „zöld” ötleteket. A legjobb ötletek kiválasztása érdekében a 
városvezetés meg fog hirdetni egy zöld lakossági pályázatot, mely keretében minden pécsinek 
a saját lakókörzete tekintetében lehetősége nyílik vállalást tenni a zöldebb Pécs elérése 
érdekében. A legjobb ötletek megvalósítását a város támogatni fogja minden évben.  
 
Bízunk abban, hogy e zöld lakossági mozgalom támogatói lesznek a művészeti és zenei élet 
jeles pécsi képviselői mellett az ismert sportolók is. Fontos, hogy a pécsi vállalkozások 
tulajdonosai, vezetői is bekapcsolódjanak e kezdeményezésbe.  
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7.6. Pécs jövője – Élhető Város: Zöld Pécs díj 

A legjobb javaslatokat külön díjazni kell. Ennek érdekében egy városi díj bevezetésére teszek 
javaslatot. 
 
A pécsi lakossági zöld mozgalom jelképe számos pécsi lakos javaslata alapján az Európa Fája 
versenyen győztes havihegyi mandulafa lesz. A minőség, hagyomány és élhető jövő mottó 
jegyében a díj egy mandulafát ábrázoló porcelán lesz, melyet a Zsolnay gyártól rendel meg a 
város minden évben. 
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8. Kulturális értékeket és művészetet támogató Pécs (fiatal tehetségek 
támogatása, Pécsi művészekből álló tanácsadó testület) 

 
A kétezer éves város minden korban a kulturális progresszivitásáról volt ismert 
Magyarországon. Más-más elemei voltak ennek a haladásnak, de a kiművelt és alkotó 
emberfőre alapozott művészetek és a polgári igénnyel élő lakosság városa újra és újra 
„kitermelt” korszakos jelentőségű, országos és nemzetközi szinten is hatással bíró 
produktumokat. A kulturális intézményi és infrastrukturális feltételrendszer kialakítása a város 
feladata. Ezzel a célja, hogy teret biztosít a tehetségeknek, lehetőséget nyújt az új 
kezdeményezéseknek, megőrzi értékeinket és versenyképes, piacképes produktumokat is segít 
életre hívni.  
 
Manapság versenyhelyzet alakult ki kulturális téren is. Legyen szó csak a fesztiválok, 
koncertek területéről, az együttesek és zenei projektek számáról. A magánszínházak szerepe 
és száma is jelentősen nőtt az elmúlt időszakban. Emiatt mérhető, reális célokat érdemes 
meghatározni, a rendelkezésre álló erőforrások hatékony és tartalmas felhasználása 
érdekében.  
 
Az új kulturális kihívások azonban a pécsi kultúra szereplőinek bevonása nélkül nem 
valósíthatóak meg. A városvezetés az elmúlt években azonban a pécsi kulturális szereplők 
véleményét több esetben figyelmen kívül hagyta. Időközben sajnos az adósságválság miatt 
kialakult gazdasági gyámság egyik jelképe lett a pécsi művészek teljes megkerülésével és 
ellenkezése ellenére felállított szobor a Király utca elején. 
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8.1. Rövid áttekintés a pécsi kulturális szféra állapotát illetően 

Pécs kulturális állapotának rövid felmérése érdekében több kulturális vezető személyiséget 
kértünk fel szakmai területének értékelésére. Fontos, hogy már a kezdetektől megszólítsuk a 
főbb szereplőket. Az alábbi összefoglaló csak egy rövid áttekintést ad a jelenlegi helyzetről fő 
vonalakban. 
  
8.1.1. A képzőművészet helyzete Pécsett 
 
A művészeti ágnak Budapestet követően a legnagyobb bázisa Magyarországon Pécs. 
Nemcsak számos, mindegyik generációban megtalálható jeles alkotója révén, de képzési-
oktatási súlya és hagyománya miatt is. E tradíció egyik fontos kiindulási pontja az idén 
százéves, világhírűvé vált építészeti-dizájn-képzőművészeti mozgalom, a Bauhaus, amely a 
huszadik század elején a modern emberhez méltó tér- és formaalakítás elveit kereste, s 
amelynek magyar tagjai majdnem mindannyian pécsi fiatalemberekből lettek közismertek. E 
modern hagyomány az utóbbi években növekvő hangsúlyt kap a város művészeti-oktatási 
életében.  
 
Itt élt a városban Martyn Ferenc, aki a második világháború előtt majd húsz évet töltött fiatal 
művészként Franciaországban, tagja volt az egyik legismertebb képzőművész 
csoportosulásnak, személyes ismerőse Picassónak és más világnagyságoknak. Martyn 
tanítványai révén máig a modern pécsi képzőművészet atyamestere. Ki kell emelni a Pécsi 
Műhely szerepét, benne Pinczehelyi Sándorral, vagy az ugyancsak „pécsi műhelyes” 
Kismányoky Károllyal. Fontos kiállítási fóruma volt a városnak a Széchenyi téren a Pécsi 
Galéria évtizedeken át, főként Pinczehelyi Sándor vezetése alatt nemzetközi ismertsége is 
jelentős volt. A Pécsi Galéria betagozódása a Zsolnay Negyedbe szakmai értelemben nem tett 
jót a helynek. Ahogy a Negyedben található M21 galéria, nagy kiállítótér koncepciójának 
újragondolása is szükséges. 
 
Az egyetem keretében indult meg a felsőfokú művészeti képzés, amely ma a Művészeti Karon 
zajlik. Az itt és a művészeti gimnáziumban tanító művésztanárok képezik a pécsi 
képzőművészeti társadalom jelentős szereplőit. Fontos oktatási bázisa évtizedek óta a Dél-
Dunántúlnak a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola, ahol a képzőművészeti 
mellett zenei, balett- és drámai képzés is folyik. Meg kell említeni, hogy Pécs regionális 
központnak számít a hazai fotóművészet és az építészet területén is. 
 
8.1.2. A pécsi színházakról 
 
A Pécsi Nemzeti Színház (PNSZ) mellett sokrétű színházi intézményrendszer alakult ki 
Pécsett. A PNSZ mellett főként a kortárs magyar dráma műhelye az utóbbi időkig városi 
támogatásban is részesülő Harmadik Színház, de hazai viszonylatban egyedülálló az egyetemi 
társulat, a JESZ immár két évtizedes stabil működése. A PNSZ jelenleg főként a 
közönségszám emelésére törekszik, szakmai értelemben nincs az országos élvonalban; 
finanszírozása törvényben rögzített, az állam és az önkormányzat közösen tartja fenn. A volt 
Ságvári Művelődési Ház épületében működő Harmadik Színház olyan értéket teremtő, több 
évtizedes, saját közönséggel rendelkező autonóm szakmai műhely, amely megérdemli a város 
támogatását.  
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Ezeken túl a városban működik (az utóbbi években az épületük elhúzódó felújítása miatt igen 
nehéz körülmények között) a Horvát Színház, amely nemrégiben az Országos Horvát 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonába került. A városban a fentieken kívül számos színházi 
csoport, alkotó működik. Pécs a diákszínjátszás szempontjából is fontos hazai központ. 
 
Főként történetileg jelentős, Pécs modern kultúrájában megalapozó fontosságú volt a Pécsi 
Balett működése a hatvanas évek elejétől, amely a PNSZ-on belül működve újította meg a 
hazai balettművészet formanyelvét Eck Imre vezetésével. A Pécsi Balett az utóbbi 
évtizedekben nem töltött már be ilyen újító funkciót, nemrégiben az önállóság útjára lépett. 
Uhrik Dóra szakmai tapasztalata, életműve megkérdőjelezhetetlen, támogatást kell nyújtani a 
komoly szakmai munka sikere érdekében. 
 
Majd két évtizede rendezik meg Pécsett az országos színházi találkozót, a POSZT-ot. A 
kezdetektől mára meglehetősen átalakult a rendezvény, részben közönségsikere is megkopott. 
Ennek oka az utóbbi években zajló folyamatos változás a fesztivál életében és a 
finanszírozással kapcsolatos folyamatos bizonytalanság. Ez nagy kérdés, ugyanis a 
megrendezéséhez a városnak is komoly pénzügyi támogatással kellett hozzájárulnia, 
ugyanakkor a hiánya a Pécs-brand gyengüléséhez vezetne. 
  
A POSZT támogatása és megtartása létkérdés. A POSZT adja az alapját a Pécsi Szabadtéri 
Játékok országos szintű színházi rendezvénnyé fejlesztésének. 
 
Amennyiben a pécsiek akarata ellenére a POSZT elkerül Pécsről, úgy a program eredeti 
céljaival és szakmaiságával egyenértékű színházi találkozót hozunk létre. 
 
8.1.3. Az irodalmi helyzet 
 
A város irodalmi régmúltjából kiemelkedik Janus Pannonius neve, munkássága, amit egykori 
püspöki rangja és magas állami pozíciója is alátámaszt. Az irodalmi hagyomány másik része a 
huszadik századi vonulat: elsősorban Babits, Weöres és Csorba Győző révén. Ez 
egyértelműen európai, nyugatos gondolkodású, tájékozódású, „urbánus” irodalmat jelent, ami 
a város kulturális önazonosságában kiemelkedő helyet igényel. A Weöres-szobor 
megalkotásának módja és felállítása - a pécsi művészek javaslatainak figyelmen kívül 
hagyásával - a kultúrában gyakorlatilag az adósságválság miatt magatehetetlenné és gyámság 
alá került város jelképe lett Pécsett.  
 
Intézményi szempontból az utóbbi időkben szűkült a város mozgástere, mert a Jelenkor kiadó 
mára tulajdonosváltás révén betagozódott a Libri könyvkereskedelmi csoportba. 
Megfontolandó a Művészetek és Irodalom Háza funkcióinak – a Jelenkor folyóirattal 
kapcsolatban való – újragondolása a német-osztrák területeken ismert Literaturhaus-hálózat 
mintájára. Ez a nemzetközi kulturális cserefolyamatokba történő aktívabb bekapcsolódást 
tenne lehetővé, egyben a város külföldi ismertségének növekedését is elősegítené. Az 
irodalmi élethez lazán kapcsolódik a fiatalok körében rendkívül népszerű slam poetry, 
amelynek Pécs az egyik legerősebb bástyája az országban.  
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8.1.4. A Zsolnay-Negyed 
 
Az Európa Kulturális Fővárosa program fejlesztéseinek talán legismertebb eleme a Zsolnay 
Negyed, azonban mai működése korántsem tekinthető optimálisnak. Az új városvezetésnek át 
kell világítania a fenntartási-működési szerződéseket, valamint a munkatársak alkalmazásának 
alapját, azok kompetenciáját, foglalkoztatásuk hasznát. Ezekben a viszonylatokban egészen 
biztosan költségmegtakarítás érhető el, tehát a Negyed hatékonyabb működtetése áttételesen 
forrása lehet egyéb kulturális területek támogatásának. 
 
Fontos lenne a Zsolnay Negyed és a városi nyilvánosság kapcsolatának újragondolása. Fel 
kell mérni, milyen okok állnak annak hátterében, hogy a Negyed látogatottsága alacsonynak 
tűnik a pécsiek körében. Ezzel kapcsolatban elképzelhető lenne egy professzionális 
közvélemény-kutatás is.  
 
Alapvetően újra kell gondolni a bérlőkkel kapcsolatos viszonyrendszert, mivel mára a negyed 
vezetése sok esetben nem képes a rendezvények, a turizmus és a Negyedben működő helyi 
vállalkozások érdekeit egy tető alá hozni és összehangolni. A Negyed alapvetően jelentős 
forrásokkal működik, de a városmarketing tevékenység tekintetében nem látható szervezett, 
éves szinten előre megtervezett rendezvényszervezés és marketingmunka.  
 
Komoly hátrány a Negyed számára, hogy az állandó kiállítások mellett a kiállítótér 
adottságait nem használják ki és kevés előkészítő munka folyik e téren nemzetközileg is 
sikeres kiállítások idehozatala érdekében.  
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8.1.5. Múzeumi helyzet 
 
A Janus Pannonius Múzeum évtizedek óta az ország egyik legnagyobb múzeuma számos 
egységgel, részleggel (Természettudományi Múzeum, Várostörténeti Múzeum, Néprajzi 
Múzeum, Régészeti Osztály, valamint a legismertebbek, a képző- és iparművészeti 
gyűjtemények: Csontváry Múzeum, Victor Vasarely Múzeum, Zsolnay Múzeum, Modern 
Magyar Képtár, Martyn Ferenc Múzeum, Amerigo Tot Múzeum, Schaár Erzsébet „Utca”, 
Endre Nemes emlékszoba). A képtár anyaga országos érdekű közgyűjtemény, tehát nem 
pusztán a városé (a Magyar Nemzeti Galéria után a második legnagyobb az országban). Az 
értékes gyűjtemény nagy része ma nem kerül bemutatásra a gyűjtemény nagysága miatt. Ezért 
érdemes megvizsgálni, hogy a pécsi múzeumi gyűjtemények miként kerülhetnek kiállításra, 
ennek érdekében javasolt egy külön szakmai program kidolgozása.  
 
Komoly szakmai munkát végeznek a múzeumi szakemberek, azonban alulfizetettek és 
komoly jövőkép nem rajzolódik ki e területen. Ezen a területen mindenképp komoly 
változásokat szükséges végrehajtani a szakemberek javaslatai alapján. 
 
8.1.6. Civil, intézményektől független kulturális szereplők 
 
Pécs városa Budapesten kívül valószínűleg messze a legnagyobb és leginkább rétegzett hazai 
kulturális élettel rendelkezik, amelynek nélkülözhetetlen része az intézményektől független, 
alulról szerveződő csoportok, együttesek köre. Az alkotói csoportok gyakran érintkeznek 
egymással, hatnak egymásra, akár közös akciókban is részt vesznek, s így a számos csoport, 
egyesület laza módon horizontálisan kapcsolódik össze. Néhány ismertebb közülük: Apolló 
Kulturális Egyesület (színház), Közelítés Művészeti Egyesület (képzőművészet), Mecseki 
Fotóklub, Pécs-Baranya Művészeinek Társasága, Pécsi Képzőművészeti Mesteriskola 
Alapítvány, Pécsi Nádor Galéria Közhasznú Alapítvány.   
 
Ennek a rétegnek első lépésben a felmérése fontos feladat. Tevékenységük támogatása 
szükséges. Jelentős fordulatot lehetne elérni azzal is, ha a városi önkormányzat az ilyen célú 
pályázati lehetőségekben helyzetbe hozza ezeket a szervezeteket, szemben azokkal az 
„álcivil” formációkkal, amelyek ma az e célra adható forrásokat jórészt megszerzik. 
 
8.2. Pécsi művészekből álló tanácsadó testület létrehozása 

A jövőbeni kulturális célok megalkotása és megvalósítása a pécsi művészek bevonásával 
valósulhat csak meg. Minden művészeti terület esetében fel kell kérni a nemzetközileg, illetve 
országosan elismert pécsi művészeket, hogy Pécs a kulturális területen újra vezető szerepbe 
kerüljön és a pécsi művészek is otthonuknak érezhessék Pécset. A tanácsadó testületet be kell 
vonni a hosszú távú stratégiai kulturális döntések előkészítésébe és az éves tervek 
előkészítésébe is. 
 
8.3. Pécs legyen újra valódi kulturális központ!   

A kulturális sokszínűség Pécs Város Önkormányzata számára erőforrást is jelent. Szükséges 
azonban, hogy az egyes területek közötti összehangolt munka, Pécs lakói számára is 
érzékelhető legyen. Három, kiemelt figyelmet érdemlő cél az alapja a jövőbeni sikereknek:  
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8.3.1. Pécsi Szabadtéri Játékok erősítése, országos szintű felépítése a POSZT 
mellett 
 
Meghatározó szerepe lehet a jövőbeni, pécsi „brand” kialakításában a POSZT hírnevére 
alapozva. Elemezni kell kialakítása és megtervezése során a már meglévő országos színházi-
szabadtéri rendezvényeket. Közösen és értékteremtést tűzve ki célul, egymással összhangban 
támogatni tudja egymást a kultúra és turizmus célrendszere. Egy olyan egyedi fesztivált kell 
kialakítani, amely Pécs városának nevét öregbíthetné.  
 
Egységes, összehangolt kommunikációval Pécs és környéke mint egységes kulturális-
turisztikai desztináció jelenhetne meg. A város kulturális értékei között a Pécsi Szabadtéri 
Játékok előadásait, tudatos és professzionális kommunikációval, meg lehet mutatni a város 
határain túl is. Ehhez olyan előadások kellenek, melyek az ország más térségeiből is 
idecsalogatják az érdeklődőket.  
 
A jelenlegi Káptalan utcai szabadtéri színpad hasznos és szükséges. A város lakóinak nyári 
szórakozását kiválóan szolgálja, de ettől még nem indul meg az ország színházszerető rétege 
Pécs felé. Építsük fel a Pécsi Szabadtéri Játékokat, amely növeli a kulturális turizmus súlyát, 
növeli a hotelekben Pécsett töltött éjszakák számát, az éttermi fogyasztást, s Pécs egyéb 
nevezetességeinek látogatottságát. Ez mind komoly bevételt jelent majd a városnak. 
  
8.3.2. A Pannon Filharmonikusok és a komolyzenei programok támogatása 
 
A Kodály Központ létrehozása az EKF egyértelműen sikeres fejlesztésének bizonyult. A 
Pannon Filharmonikus Zenekar felnőtt a feladathoz, és minőségi zenei programokkal tölti 
meg az egyik legjobb hangzású közép-európai koncerttermet. Leginkább az ő esetükben 
valósult meg az a kulturális fővárosi elképzelés, hogy Pécs kulturális intézményeit be kell 
kapcsolni a nemzetközi kulturális hálózatokba: egyik oldalról a Pannon Filharmonikus 
Zenekar nemcsak Budapesten, a Művészetek Palotájában játszik rendszeresen, de külföldi 
vendégszereplései is számosak, másrészt a Kodály Központ mint komolyzenei koncertterem 
menedzselése is nemzetközi színvonalú, az oda látogató közönség a világ zenei életének 
ismert művészeit hallgathatja.  
 
A Pannon Filharmonikus Zenekar nagy súlyt helyez a komolyzenének nemcsak a felnőttek, de 
a gyerekek és a fiatalok körében való népszerűsítésére is, melyre az elmúlt években külön 
programokat dolgoztak ki. A kórusmozgalom több évtizedes kodályi hagyományán Pécsett is 
számos kiváló együttes alakult ki, melyek nagy népszerűségnek örvendenek, koncertjeik sok 
embert vonzanak, megmozgatnak. Hazai és nemzetközi fesztiválokat is rendeznek, ilyen pl. az 
évenként megrendezett Bordalfesztivál vagy a 2015-ös nemzetközi kórusfesztivál, illetve a 
2010-es Pécs Cantat vagy az 1988-as Europa Cantat. 
 
Pécs városának az állam felé be kell mutatnia a Pannon Filharmonikusok és a Kodály 
Központ esetében, hogy a nemzetstratégiailag kiemelt fontosságú intézmények között egy 
vidéki intézmény sincs. A kulturális élet decentrumaként számon tartott Pécs igenis méltó 
arra, hogy olyan nemzeti státusszal bíró zenekara és hangversenyterme legyen, amelyet az 
ország stratégiai intézményként fogad el, az ezzel járó anyagi támogatás folyósítása mellett. 
 
 
 



 

43 
 

8.3.3. Pécs a „magyar Liverpool”: könnyűzenei fellegvár 
 
Pécset a könnyűzene viszonylatában a „magyar Liverpoolnak” nevezik, számos eredeti 
együttest adott a hazai popzenének a Kispál és a Borztól, a 30Y-on át, a Halott Pénzig és a 
Punnany Massifig. A popzenéhez kapcsolódóan is több népszerű, a város hírét erősítő 
fesztivált rendeznek meg, pl. a Fishing on Orfű, a Made in Pécs fesztivál vagy részben ilyen a 
Pécsi Egyetemi Napok (PEN). A város sehova be nem sorolható, emblematikus zenei 
alkotócsoportja a Szélkiáltó együttes, amely immár 45 éve működik, megzenésítve, énekelve 
a legjobb magyar költők verseit. A könnyűzenei szereplőkkel folytatott egyeztetések alapján 
elsősorban a zenei infrastrukturális feltételeiket kell javítani, felvételre alkalmas stúdiók és 
próbatermek kialakítása kiemelten fontos számukra. E célra az egyik legjobb helyszín az 
egyetemi karok közelsége miatt is a Zsolnay Negyed lehet. 
 
8.3.4. Fiatal művészek támogatása – városi pályázati rendszer tehetségek 

támogatására 
 
A fentiekben is látható volt, hogy Pécs kulturális múltja nagyon gazdag, jelene is bizakodásra 
ad okot a sok tehetségnek köszönhetően. A pécsi kulturális jövő megalapozása és támogatása 
érdekében külön fiatal művészeket támogató programot kell indítani. A fiatal művészek 
támogatásával a kreativitást, a kreatív gondolkodás erősödését is támogatni tudjuk, ami a 
hosszú távon sikeres és gazdag város alapja lesz az új digitális világban. 
 
Fontos tehát az új fiatal és tehetséges művészek támogatása. Ebben a munkában a szakmai 
alapok kidolgozására a Pécsi Művészeti Tanácsadó Testületet kérjük fel. Az előzetes 
nemzetközi és hazai példák alapján kidolgozható a fiatal tehetségek támogatására egy városi 
pályázati rendszer, zenei, képzőművészeti, irodalmi és színészi területeket előtérbe helyezve.  
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9. Közbiztonsági javaslatok Pécs biztonsága érdekében 

 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény szerint a helyi önkormányzat a helyi 
közügyek, a helyben biztosítható közfeladatok körében közreműködik a település 
közbiztonságának biztosításában. 
 
A közbiztonság helyzete jelentősen befolyásolja a településen lakók életminőségét, ezért Pécs 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a hatóságokkal együttműködésben kiemelt szerepet 
kell játszania a város lakóinak biztonságát szolgáló tervek kidolgozásában. 
 
A közbiztonság alatt az állampolgárok személyi és vagyonbiztonságát kell érteni, melynek 
biztosítása során az önkormányzat együttműködésre kötelezett a szakhatóságokkal. A 
közbiztonság megteremtésének elsődleges feladata a bűnmegelőzés. A bűnüldözés, a 
megvalósult bűncselekmények felderítése és szankcionálása a preventív hatások miatt 
lényeges tényezője a közbiztonságnak.  
 
9.1. Bűnmegelőzéssel kapcsolatos javaslatok 

A preventív hatások közül a generál prevenciót a nyilvánosság elérésével kell erősíteni, ami 
részben önkormányzati feladat kell, hogy legyen. Fő javaslataink ebben a témakörben az 
alábbiak:  
 

1. A rendőrség, a közterület-felügyelet és a polgárőrség mára összemosódott 
feladatrendszerét át kell tekinteni, és a szereplők mindegyikének egyenként világos 
feladatkört, célokat kell megfogalmazni. 

2. Pécs városvezetésének el kell érnie a közterületen feladatot teljesítő rendőrök 
létszámának ésszerű növelését. A bűnügyileg frekventált területeken a 24 órás rendőri 
jelenlét biztosítása szükséges. A minden háznak legyen saját rendőre program révén a 
város polgárai saját lakókörzeteik rendőréhez közvetlenül tudnának fordulni. 

3. A pécsi közterület-felügyeletet meg kell erősíteni, hogy a város közbiztonság 
szempontjából nehezebben kezelhető területein fokozottabb jelenlét biztosításával 
valódi hatósági kontroll legyen érezhető. 

4. A városi térfigyelő kamerarendszer további bővítését tervezzük, hogy gyermekeink, 
unokáink biztonságosan juthassanak haza. Ezért a következő önkormányzati ciklus 
végéig jelentősen növelni kell a térfigyelő kamerák számát az iskolák környékén és 
bővíteni kell a kezelő személyzetet is. 

5. Több figyelmet kell szentelni az idősekre, egyedül élőkre. Kiszolgáltatottságuk miatt 
könnyen válnak áldozattá, a bűnözők célpontjává. Ezért fontos a szociális látogatói 
hálózat kiterjesztése és az elektronikus segélyhívó rendszer. 

6. Kiemelkedő a polgárőrök szerepe a bűnmegelőzésben, a társadalmi béke 
megőrzésében. Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten, pályázat útján, évente 
növekvő mértékben támogassa a polgárőr egyesületek működését. 

7. Fontos a helyi média és a közösségi média bevonása a bűnmegelőzési programok 
megismertetése érdekében. A városnak is használnia kell az új típusú média eszközeit 
a pécsiek folyamatos tájékoztatása érdekében.  
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9.2. Aktív önkormányzat kell a közbiztonság javításához 

Az önkormányzatnak tevékeny szerepet kell vállalnia a közbiztonság javításában! 
 
- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fokozottabb védelme 

A város vezetésének biztosítani kell az önkormányzat tulajdonában és 
vagyonkezelésében lévő ingatlanok fokozottabb őrzését, és meg kell akadályoznia az 
illegális lakásfoglalásokat. 
 

- A város közigazgatási határain belül lévő ingatlanok hatékony ellenőrzése 
Ez magában foglalja a gyomnövényekkel, parlagfűvel benőtt területek visszaszorítását, 
keményebb fellépést a vandalizmus és a graffitizés ellen, továbbá a forgalomból kivont, 
közterületen lévő gépjárművek elszállítását. Kijelölt helyen teret engedünk a művészeti 
értékű graffitizésnek.  
 

- Közutak állapotának javítása, forgalmának folyamatos figyelése 
Kiemelt fontosságú az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak rendszeres 
karbantartása, kátyúmentesítése, a megsüllyedt csatornafedlapok szintbe hozása az 
úttesttel. 
 

 
 

- Gyalogosok védelme 
A Pécs jövője érdekében indított Tavaszi Hadjáratom keretében konkrét intézkedést 
jelentettem be megválasztásom esetére a pécsi gyalogosok védelme érdekében. 
Vállalom, hogy minden gyalogátkelő modern, jól látható útburkolati festést fog kapni. 
Megvizsgáljuk az átkelők megvilágítását és mindenhol, ahol szükséges, megnöveljük a 
fényerőt. 
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Szükséges a veszélyes közlekedési csomópontok folyamatos monitorozása, és meg kell 
vizsgálni a gócpontokban új villanyrendőr, illetve új körforgalom kialakításának a 
lehetőségét. 
 

- Környezetünk védelme 
A lehető legszigorúbb módon fel kell lépni az illegális hulladéklerakókkal, 
szemetelőkkel szemben. A pécsi ivóvízbázis védelme minden pécsi érdeke, ezért ezen a 
területen kiemelt hatósági kontrollra van szükség. 
  

9.3. Közbiztonsággal foglalkozó háttérintézmények támogatása 

Meg kell erősíteni a közbiztonság javítását segítő háttérintézményeket! 
 
- A bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges a közbiztonsági és 

bűnmegelőzési tanács gyakoribb ülésezése, munkájának hatékonyabb összehangolása 
egy bűnmegelőzési referens koordinálásával. 
 

- Megvizsgálandó egy, a pécsi városközpontban kialakítandó Bűnmegelőzési Centrum 
létrehozása, mely szerteágazó kommunikációs, koordinációs és szervezési feladatokat 
látna el. Egyben lehetőséget biztosítana a lakosságtól érkező közbiztonsággal, 
bűnmegelőzéssel kapcsolatos információk fogadására.  
 

- Fontos a szociális intézményi háló megerősítése. Célszerű lenne a halmozottan 
hátrányos és a hátrányos helyzetű emberek minél nagyobb létszámban történő bevonása 
a közmunkaprogramba. 
 

- A különféle szenvedélybetegségben és pszichiátriai betegségben szenvedők ellátása 
érdekében hatékonyabb együttműködésre van szükség az egészségügyi intézményekkel, 
háziorvosi szolgálatokkal.  
 

- Az önkormányzati bérlakásokban élő, sok esetben hátrányos helyzetű állampolgárok 
részére beilleszkedésüket segítő programok indítását javasoljuk. 
 

- Kábítószerügyi Egyeztető Fórum folyamatos működtetése és a megelőző tevékenység 
fejlesztése kiemelt feladat. Az alkohol- és drogfogyasztás egyre fiatalabb korban 
jelentkezik, ezért fontos a helyi megelőzést szolgáló programok kidolgozása, 
végrehajtása.  

 
- Áldozatsegítő szervezetek koordinációját kell szorgalmazni, irányításukat 

önkormányzati szintre emelni. 
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10. Kátyúmentes Pécs 

A pécsiek hosszú évek óta azzal szembesülnek, hogy az utakon és a járdákon lévő hibák 
megnehezítik mindennapjaikat, évről évre egyre több úthibával találkoznak. A megjavított 
kátyúk egy éven belül legtöbbször újra megjelennek. Ez rengeteg veszély forrása, balesetek, 
defektek, személyi sérülések köthetők hozzájuk. A szakszerűtlenül, elavult technológiákkal 
történő javítások nem tartósak, és csak elpazarolják a város, a pécsiek pénzét.  
 
Túlságosan gyakran és indokolatlanul hosszan kell a lakosoknak forgalomkorlátozások és 
útlezárások miatt bosszankodni. A múlt századi technológiák indokolatlanul terhelik 
környezetünket is, rengeteg hulladék aszfalt keletkezik és magas a javítások miatti 
károsanyag-kibocsátás is. Fejlett országokban egy kátyút kevesebb, mint 30 perc alatt 
javítanak minimális forgalomkorlátozás mellett, minimális hulladék keletkezik és egész 
évben, akár télen is végezhetők tartós javítások.  
 
Akár 8-10 évig is biztosítható, hogy a kátyúk nem jelennek meg a javítások után, ami 
Önöknek, nekünk pécsieknek rengeteg pénzt spórol meg.  
 
A Pécs jövője érdekében indított Tavaszi Hadjáratom keretében bejelentettem, hogy 
megválasztásom esetén vállalom, hogy az útjavítások területén is 21. századi környezetbarát 
megoldásokat vezetek be Pécsen és újra elindítom a „Kátyúvonalat”, mely lehetőséget ad 
majd a pécsieknek, hogy azonnal jelezni tudják, ha valahol új és veszélyes kátyúval 
találkoztak Pécs útjain, járdáin.  
 

 
 

Vállalom, hogy az év bármely időszakában a veszélyes felületeket rövid időn belül tartósan 
kijavítjuk.  Védjük együtt értékekeinket és biztonságunkat! 
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11. Nemzetközi Pécs 

Pécs sokszínű városként, a nemzetiségek városaként aposztrofálja magát. Jelentős számú 
kisebbség él Pécsett és gazdagítja Pécset. Az elmúlt évek tapasztalatai azonban az internet és a 
globális szintű turizmus kialakulása tekintetében már azt mutatják, hogy Pécsnek újra kell 
definiálni a szűkebb és tágabb régióra vonatkozó, valamint széles értelemben vett 
nemzetközi-külügyi szerepét, testvérvárosi kapcsolatait. A nemzetközi pozíciók újraépítését a 
Pécsi Tudományegyetem céljaival összhangban kell újra megalkotni.  
 
Pécs ma sok tekintetben nemzetközi városnak tekinthető. E cél elérésében elévülhetetlen 
érdemeket szerzett az elmúlt évtizedben a Pécsi Tudományegyetem jelentős számú és sok 
ország diákját felölelő nemzetközi oktatási térhódítása. A hallgatók közel 20%-a külföldi ma 
már. E hallgatói sokaság a teljes pécsi lakosság 2,5%-át teszi ki. 
 
11.1. Gazdasági erőközpont, regionális vezető szerep 

A város gazdasági sikere teremt lehetőséget az egyetem további fejlődéséhez. Ez a folyamatos 
kölcsönhatás, a város és az egyetem közös fejlődése, Pécs sikerének hosszú távú kulcsa. Pécs 
csak akkor képes erős nemzetközi központtá válni, ha gazdaságilag is megerősödik. Ennek 
érdekében első lépésben a szűk régiónkban kell visszaszerezni vezető szerepünket a helyi 
gazdaság erősítése révén. Az erősödő gazdaság Pécsen kívül is hat, a gazdaságilag erős Pécs 
képes elérni Baranya megye teljes egészét és a Pécsi Tudományegyetemre alapozva újra 
vezetők lehetünk a teljes Dél-Dunántúl térségében.  
 
11.2. Balkáni terület vonzása – oktatási központ erősítése 

Most lehetőség nyílik Magyarország és az Európai Unió nyugat-balkáni térséggel kapcsolatos 
céljaira alapozva tényleges közvetítő szerepet betöltenünk. A Nyugat-Balkán régió 
tekintetében erős kapcsolatot jelentenek a helyi nemzetiségek, azonban a horvát és szerb 
kapcsolatrendszer mellett tudatosan építkeznünk kell a bosznia-hercegovinai térségek felé. E 
balkáni térséggel a Pécsi Tudományegyetemre alapozva olyan nemzetközi képzési portfoliót 
kell kialakítani, mely lehetővé teszi, hogy Pécs nemzetközi oktatási központ legyen e 
térségben. Nagyon komoly alapot nyújthatnak e cél elérése érdekében az uniós programok és 
a kormányzati törekvések. Nemzetközi oktatási központként hosszú távon komoly tudásalapú, 
nemzetközi gazdasági háló kiépítésére nyílik lehetőségünk, mely fontos eleme a gazdasági 
stabilitásnak. 
 
11.3. Nyugat-európai kapcsolatok erősítése – Pécs a „német” város  

Pécs esetében kulturális, gazdasági és turisztikai területen kiemelt szerepet kell kapniuk a 
német kapcsolatoknak is a déli, balkáni kötelékek mellett. A helyi gazdaság az elmúlt években 
jelentős hátrányba került a német befektetések vonzása tekintetében. Erős pécsi német 
közösségünk van, akik tenni akarnak a város sikeréért. A német gyökerekkel és 
kapcsolatokkal rendelkező helyi vállalkozások kapcsolatait be kell építeni a város gazdasági 
diplomáciai eszköztárába. Pécsnek komoly német tőkét kell vonzania adottságaira alapozva és 
a helyi, német gyökerekkel rendelkező vállalkozókkal együttműködve. A helyi vállalkozókra 
alapozott gazdasági növekedés fontos Pécs gazdaságának megerősítése során, és e 
folyamatban kiemelt szerepet kell játszaniuk a helyi cégek német gazdasági partnereinek.  
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11.4. 100 ország diákjai – turisztikai mágnes 

A Pécsi Tudományegyetem hallgatói ma 100 országból érkeznek Pécsre tanulni a magyar 
diákok mellett. Ez a jelentős nemzetközi hallgatói csoport már ma is komoly gazdasági erőt 
jelent a város számára. Erre az erőre azonban hosszú távon is építeni kell. Oktatási idejük alatt 
is bátorítani kell a diákokat, hogy családjukkal is, turistaként minél több időt tölthessenek el 
Pécsett és a régióban.  
 
A jelentős, nemzetközi hallgatókat küldő városokat fel kell mérni és kiemelt szintű 
kapcsolatokat kell létesítenie a városnak velük. Fontos, hogy kulturális sokszínűségüket 
beépítsük a városi kulturális forgatagba. A cél, hogy minden diák, a nemzetközi diákok is, 
pécsi diáknak érezzék magukat. 
 

 
 

DIÁKPOLGÁRMESTER – A VÁROST VELÜK ÉS NEKIK ÉPÍTJÜK 
 
A városnak külön figyelmet kell szentelnie a középiskolás, nemsokára egyetemet választó 
diákok és a már itt tanuló egyetemi diákok igényeire, ezért fel kell állítani a 
Diákpolgármester intézményét.  
 
A szolgáltatások fejlesztésében és a programok sokrétű megalkotásában támaszkodni kell a 
Pécsi Tudományegyetem tapasztalataira, nemzetközi kapcsolatrendszerére, javaslataira és 
közvetlenül lehetőséget kell adni mind a magyar, mind a nemzetközi hallgatói 
képviseleteknek, hogy igényeiket, javaslataikat minden évben megfogalmazhassák, hogy a 
város azokat programjaiba beépíthesse.  
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12. Egészséges és sportos Pécs  

Fontos, hogy Pécsett is mindenki tegyen azért, hogy Pécs és a pécsiek is egészségtudatosabbá 
váljanak, ezáltal is növekedjen életminőségünk. A minőségi városi lét megvalósulása a 
pécsiek és a felelős városvezetés közös lehetősége és felelőssége.  
 
Az „Egészséges város” olyan település, amely természeti, környezeti, valamint települési 
értékeiben képes hosszútávon élhetővé és fenntarthatóvá tenni magát annak érdekében, hogy a 
lakói jól érezzék magukat. 

12.1. Tömegsport, jelentős pécsieket megmozgató sportesemények, családi 
sportesemények 
 
A legfontosabb cél a szabadidősport és rekreáció támogatása a munkavégző képesség 
megteremtése, helyreállítása és növelése érdekében. Fontos a felfrissülés és szórakozás 
lehetőségeinek bővítése a lakosok szintjén is érezhető minőségi élet érdekében.  
 
Rekreációs irányzatok: 
 
A fizikai rekreáció nemzetközileg három jellegzetes irányba fejlődött:  
 

- természetbe vágyódás,  
- egészség megőrzése és az  
- élménykereső tevékenységek.  

 
Tömegeket elsősorban az első kettő irányzat érint, azonban tisztában kell lenni azzal, hogy 
fontos a kalandként meghatározott szolgáltatások fejlesztése is, ahogy azt a turisztikai 
élmények fejlesztése során már jeleztem.  
 
A pécsiek igényei alapján a fejlesztések közül az elsőnek a pécsi fenntartható 
fürdőfejlesztésnek kell lennie. Fontos az uszodai és fürdőkapacitás bővítése, hogy a 
versenysport igényein túl hozzáférést kapjon minden korosztály a rekreáció, illetve 
úszásoktatás területein.   
 
A jelenlegi városvezetés és a PSN Zrt. Vári Attila vezetésével mára már több száz millió 
forintot költött el a pécsi fürdőfejlesztésre, mindenféle tanulmányok létrehozására. Azonban 
nemhogy egy kapavágás nem történt, de még a végleges helye sincs meg ennek a fürdőnek. Itt 
az ideje, hogy helyére tegyük ezt is. A pécsi polgárok megérdemelnek egy színvonalas fürdőt. 
A március 15-én Pécs jövőjéért indított Tavaszi Hadjáratom keretében vállaltam, hogy 
ténylegesen megépítem a fürdőt megválasztásom esetén. 
 
A fentiekben bemutatott célok, tehát a szabadidősport és rekreáció lehetőségeinek további 
fejlesztése az alábbiak megvalósításával érhető el: 
 
Feltételrendszer, infrastruktúra gondozása, fejlesztése: 
 

- Szabadtéri létesítmények továbbfejlesztése (pl. Malomvölgy, Tüskésrét, Mandulás, 
Melinda Park, Tettye). 
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- Tüskésrét esetében „baba-mama”, illetve idősebb, békésen sétáló pécsiek számára 

külön útvonal biztosítása a megépített futósáv mellett, illetve a park más fásított 
részén. 
 

- Városszerte a kerékpárutak folyamatos, tervszerű és minőségi bővítése. 
 

- Jelentős számú lakossági javaslat érkezett a mecseki sípálya fejlesztése érdekében. A 
javaslatok alapján hóágyúk felszerelése és a fiatalok síoktatásának megvalósítása 
fontos cél Pécsett. Külön cél lehet műanyag sípálya fejlesztése vállalkozók 
bevonásával. 
 

- Túraútvonalak gondozása a Mecseken fontos lakossági igényként jelentkezett.  
 

- „Mandulásban” a meglévő erdei tornapálya fejlesztése, gondozása is kiemelt cél.  
 

- Tornapályák létesítése a város különböző részeiben, a mindennapi mozgás 
lehetőségének támogatása. 

 
Sportcélú rendezvények: 
 

- Utcai, városkörnyéki futóversenyek számának bővítése. 
- Hagyományos amatőr városi labdajáték versenyek „felélesztése”, illetve újak 

elindítása. 
- A mecseki és a többi kiemelt turista útvonal gondozása mellett, a túrázással 

összefüggő kezdeményezések támogatása. 
- Amatőr kerékpárversenyek szervezése. 
- Egyetem - Város összefogással közös, tömeges sportprogramok szervezése. 
- Támogatásban részesülő városi nagy egyesületek által kötelezően szervezett 

családi sportesemények. 
- Mecsextrém - Pécs városa közös (helyi és országos) programok. 
- Testvérvárosok közötti sport és kulturális rendezvények szervezése. 
- Határon átívelő tömegsport rendezvények kezdeményezése, támogatása. 

 
Várospolitikai célok alapján országos tömegsport rendezvények támogatása is kiemelt 
szerepet kell, hogy kapjon. Külön foglalkozni kell az üzleti alapon működő, minőségi 
rekreációs tevékenységet végző, hatékony pécsi vállalkozásokkal. Támogatni kell az üzleti 
alapú sport és rekreációs fejlesztéseket és a sportegyesületeket. 

12.2. Az Önkormányzat szerepe Pécs egészségügyi ellátásában – önálló városi 
egészségpolitika kialakítása 
 
Az egészségügy helyzete, egy jól működő minőségi ellátás biztosítása, nemcsak 
Magyarországon, hanem a világ legtöbb országában nagy kihívás elé állítja a politikusokat és 
a szakembereket. 
 
Mi most ezzel a feladattal nézünk szembe, amikor lehetőségeinkhez képest maximálisan 
szeretnénk Pécs városában egy jól működő, hatékony ellátást biztosítani. 
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Az egészségügyi és szociális területek önkormányzati szempontból nem teljesen önállók. Az 
alapellátás és az egyéb szintű egészségügyi intézmények működtetése, függő viszonyban 
állnak az állami irányítási és finanszírozási rendszerekkel. Az önkormányzat ezek 
figyelembevételével határozhatja meg egészségügyi feladatait, illetve segítheti a különböző 
fokú együttműködéseket. Pécs városában az önkormányzat az alapellátásért és a járóbeteg 
ellátásért felelős. 
 
Ugyanakkor kiemelkedő szerepe van az előbbiekben említett két feladat és a magasabb szintű 
klinikai ellátások összehangolásában, a folyamatos együttműködésben az egyetemmel, a 
szociális ellátórendszerekkel és a civil szervezetekkel, melynek végső célja Pécs város 
lakóinak minél jobb egészségi állapot elérése. 

 
Ezért saját egészségpolitikát alakítunk ki, melyeket az alábbiak figyelembevételével hozunk 
létre: 

 
- Az egészség érték, a társadalom jólétének alapja. Az egészséges ember nemcsak boldogabb, 

de jobban motivált munkaerő is egyben, kevesebbet esik ki a munkából, és mindez 
elősegítheti a város gazdasági növekedését is. 

 
- A lakosság egészségi állapotát csak részben alakítja az egészségügy, az egyén is felelős saját 

egészségéért. Ezért kiemelkedően fontos kérdés a prevenció, a lakosság egészségnevelése. 
 
Mi ebben is segíteni fogjuk a pécsi polgárokat. Fő tevékenységünknek tekintjük a megelőzést, 
segítjük a lakosság szemléletváltását.  
 
Bevezetjük a „Pécsi Önkormányzati Egészségügyi Napok” megrendezését, de a 
mindennapi orvosi ellátásban is minden szinten nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra és 
biztosítjuk, hogy a kiszűrt betegek mielőbb kezelést kapjanak. A védőnői és 
iskolaegészségügyi ellátáson keresztül programokat szervezünk, és felhívjuk a figyelmet a 
szenvedélybetegségek megelőzésére, a véradás fontosságára és egyéb népegészségügyi 
kérdésekre, melyekbe bevonjuk a szülőket is. 
 
- A szűrésnek akkor van értelme, ha gyors ellátás is társul hozzá. 
- Biztosítjuk a minőségi ellátást: a megfelelő időben és a megfelelő helyen.  
 

Ez akkor tud megvalósulni, ha az ellátás emberközpontú, azaz a betegen kívül az 
orvosokra is figyelünk. A hatékony orvos-beteg kapcsolatban a jobb gazdasági 
ösztönzőknek is meg kell jelenni, legalábbis azon a szinten, amit a város maga tud 
biztosítani orvosai számára.  
 
Nem elegendő az épületek felújítása, a megfelelő műszerezettség, jól képzett szakorvosi és 
szakdolgozói csapat is kell hozzá. Nyilván nem minden a pénzen múlik, ideális 
munkakörülmények, kiszámítható jövő is kell, ami nemcsak önkormányzati feladat, de 
lehetőségeink szerint ezt maximálisan biztosítani fogjuk. 

 
-Segítjük az orvosok szakmai továbbképzését, ismét elindítjuk a „szakmák eszmecseréjét” 

a különböző ellátási szinteken, ezzel is ösztönözve a gyorsabb, hatékonyabb betegellátást. 
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- Kiemelkedően fontos kérdés az orvosok utánpótlása az alap- és szakellátásban. Erős 

nyomásra, az előző ciklus utolsó évében (2019 tavaszán) már megindult egy 
kezdeményezés, az alapellátás bizonyos részeinek tekintetében (háziorvosi, házi 
gyermekorvosi), de a megvalósulás így is a következő ciklusra, 2020-ra tevődik át (ösztöndíj 
program, szolgálati lakás biztosítása). Szeretnénk ezt kiterjeszteni a szakellátás, valamint az 
iskolaegészségügyi orvoshiány pótlására is. 

 
- Ehhez tovább bővítjük az egyetemmel való szoros együttműködést:  

• bemutatjuk az orvostanhallgatók és szakvizsga előtt álló orvosok számára az alapellátás 
és szakellátás lehetőségeit, pozitívumait,  

• kreditpontos kurzusok kialakítását tervezzük az egyetem bevonásával e cél érdekében, 
• gyakorlati lehetőséget biztosítunk a városi kezelésben álló egészségügyi intézmények 

(Pl. EEI) szakrendelésein. 
 

- Profilbővítéssel a betegellátás szempontjából hatékonyabbá, szolgáltatás orientálttá, az 
intézmény szempontjából pedig gazdaságosabbá tesszük a kertvárosi rendelő működését. 

- Fontos feladatunknak tekintjük a gyermekek kiemelt egészségügyi és szociális ellátásának 
nyomon követését, segítését, különös figyelemmel a gyermekétkeztetés helyzetére, a 
gyermekbántalmazások elleni fellépésre.  

- Jelentős szerepet kapna a gyermekek pályaválasztási komplex előkészítése – egészségügyi 
és oktatási szempontok figyelembevételével – a későbbi munkaerő piaci utánpótlás 
előkészítésére. 

- A lakosság élettartam növekedése miatt nagyobb hangsúlyt fektetünk az idősek krónikus 
betegségeinek ellátására, gondozására, a házi betegápolásra, csökkentjük a nyugdíjasházba, 
szükség esetén a szociális otthonokba való bejutás várakozási idejét, szorgalmazzuk ezen 
intézmények számának növelését.  

 
Az egészségügyhöz lazábban kapcsolódó, de igencsak fontos befolyásoló tényezőket sem 
szabad figyelmen kívül hagyni, hiszen az emberek egészségét - mint már említettük - 
nemcsak az egészségügyi ellátás, hanem az egyén és egyéb tényezők is befolyásolják. 
 
Ezek közé tartoznak: 

• a tiszta utcák, terek, biztonságos parkok, a levegő jó minősége. 

• a kikapcsolódási és rekreációs lehetőségek, a sport, egyéb közösségi programok, 
amelyek segítik az emberek egészséges életmódra nevelését, felhasználva ehhez Pécs 
természeti adottságait. 

 
Az egészségügyi és szociális program kialakításában és kivitelezésében nagyon fontos 
meghatározni az egyes területek kompetenciáit a felelősségek és feladatok tekintetében, mert 
csak így tudunk hatékony és biztonságosan működő rendszereket létrehozni. 
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A választási program végére érve felmerülhet Önökben a gondolat, hogy rémisztő 
mennyiségű feladat áll előttünk. 
 
Valóban, nem kevés a feladatunk. És nem csak számosságát tekintve komoly ez a kihívás, 
hiszen Pécset, mint egy morális és gazdasági válságban szenvedő nagyvárost csak nagyon 
tudatos módon, célorientáltan, kitartóan, de a legfontosabb: csakis EGYÜTT tudjuk ismét 
erőssé, naggyá, élhetővé tenni. 
 
Én azonban pontosan azért vállalkoztam erre a küldetésre, mert hiszek a pécsiek 
kreativitásában, tisztánlátásában, akaratában és szorgalmában. 
 
Hiszem, hogy EGYÜTT el tudjuk érni mindazon célokat, amelyeket a programban 
olvashatnak! 
 
És hiszem, hogy mire a felsorolt célokat teljesítettük (és persze időközben születnek újak) 
azt vesszük észre, hogy ismét öröm Pécsett élni és a gyermekeink, unokáink ebben a 
gyönyörű városban képzelik el a jövőjüket! 
 
Kérem, támogassanak engem ezen közös küldetésünk során és fogadjanak a szolgálatukba! 
 
 

 
 

Péterffy Attila 
A pécsi polgármesterjelölt 

Mindenki Pécsért Egyesület 




