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Pécs város és térsége fejlesztési programjai 
és projektjei a 2014-2020 közötti európai 
uniós források felhasználásával

Pécs, Széchenyi tér



Pécs 2007 - 2013
Pécs és térsége 2007 és 2013 között, az Európai Unió hétéves pénzügyi periódusában közel 50 milliárd Ft érték
ben valósított meg fejlesztési projekteket, beruházásokat. A város arculata átalakult, a kulturális főváros program 
beruházásai keretében megújult számos közterület, köztük a Széchenyi tér. Teljesen új funkciót nyert a Zsol
nay porcelángyár műemlék épületegyüttese és Zsolnay Kulturális Negyed néven látogatók százezreit vonzza, a 
Kodály Központ, az ország egyik legjobb akusztikájú hangversenyterme és konferenciaközpontja, a Tudásközpont, 
hazánk egyik legvonzóbb közművelődési intézménye, illetve megújult a pécsi múzeumok igen jelentős része. 
Az uniós források a Pécsi Tudományegyetem életében is minőségi fejlődést eredményeztek, elegendő a Szentágot
hai János Kutatóközpontra, illetve a jelenleg is építés alatt lévő négyszáz ágyas klinikai tömb felújítására gondolni. 
Mindezek mellett Pécs és térsége a MecsekDráva Hulladékgazdálkodási Program keretében olyan fejlesztéshez 
jut, amely több évtizedre garantálja, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékok a környezettudatos gondolkodásnak 
megfelelően kerüljenek újrahasznosításra, feldolgozásra, tárolásra.

A közszféra beruházásain túl rengeteg gazdaságfejlesztési projekt valósult meg, az ipari park fejlesztésétől kezdve, 
számos vállalkozás telephelyének bővítéséigkorszerűsítéséig.

Új hangsúlyok és célok 2014-2020 között

Pécs a 20142020 közötti időszakban egy olyan interregionális területileg integrált befektetési (továbbiakban ITB) 
programot kíván megvalósítani, amely egyszerre épít a régió erőforrásaira, az újraiparosítás eszközeire, valamint 
a horvát uniós csatlakozás kínálta lehetőségek hasznosítására. Az új uniós pénzügyi periódusban Pécs pénzügyi 
szempontból nagyságrendileg ugyanakkora, 50 milliárd Ft értékű fejlesztési program megvalósítását tűzi ki célul, 
azonban a pénzügyi válság hatásainak figyelembevételével, megújult célrendszer mentén. A megváltozott világ
gazdasági környezetben legfontosabb céljaink a következők:

• A város és térsége társadalmi, gazdasági és ökológiai fenntartható fejlődésének a biztosítása, melynek középpontjában a 
gazdasági termelés növelése és a munkahelyteremtés áll.

• A gazdasági termelés növelésének legfontosabb eszköze az újraiparosítás, melynek középpontjában a gépiparielektronikai, 
a környezetiparienergetikai és a kulturális ipariturisztikai fejlesztések elősegítésetámogatása áll.

• A város legfontosabb célja, hogy vonzó gazdasági környezetet teremtsen egyrészt a meglévő vállalkozások további fej
lesztései számára, másrészt alapvetően energetikai és környezetipari fejlesztésekkel csökkentse a helyi kommunális költ
ségeket mind a lakosság, mind a vállalkozások számára, mellyel hozzájárul az Európa 2020 és az országos stratégiák 
megvalósításához (energetikai függőség csökkentése, lowcarbon gazdaság erősítése, harc a klímaváltozás ellen).

1. A város felzárkóztatása az újraiparosítást támogató egyedi kormánydöntések, nemzeti szintű újraiparosítási programok 
nélkül hosszú távon nem képzelhető el, így alapvetően a gépipari, autóipari és elektronikai területeken a Kormány aktív 
támogatását is integrálni kívánjuk a város felzárkóztatási programjába. 

2. A helyi gazdaságfejlesztési projektek középpontjában az energetikai, bevételnövelőkiadáscsökkentő beruházások állnak, 
valamint a hozzájuk kapcsolódó önkormányzati fejlesztések.

3. A kulturális főváros program keretében megkezdett turisztikai vonzerő fejlesztési programunkat tovább folytatjuk, a kisebb 
léptékű fejlesztések középpontjában a belváros vonzerejének növelése, illetve a magántőkés beruházások kiegészítő tá
mogatása áll, alapvetően az ún. wellness és fürdőszolgáltatások fejlesztésével.
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Újraiparosítási-gazdaságfejlesztési 
kulcsprojektek

HAUNI HUNGÁRIA 



1. HAUNI HUNGÁRIA további fejlesztéseinek a támogatása

A város jövőjének és ipari kultúrájának a kulcsa, hogy azok a gépipari vállalkozások, amelyek magas 
hozzáadott értéket teremtenek, világszínvonalú termékeket állítanak elő és jelentős foglalkoztatók 
egyrészt a jövőjüket hosszú távon a városban tervezzék meg, másrészt minél jobban integrálód
janak a város életébe, az egyetemmel való együttműködési formákba és a további fejlődésükhöz 
megtalálják a fizikai teret és szellemi környezetet.

A HAUNI jelenleg Pécs és a DélDunántúl legnagyobb gépipari foglalkoztatója. A kb. 1000 em
bert alkalmazó német tulajdonú cég fő profilja egyedi gépekberendezések gyártásafejlesztése, 
elsősorban a dohányipar számára. A cég fejlődésének legnagyobb gátja jelenleg, hogy a telephelye 
tovább nem bővíthető, azt teljes egészében körbeveszi a város, így további csarnokok építésére 
és ezzel emberek alkalmazására nincs lehetőség. Pécs célja, hogy a jelenlegi vásártér területén 
biztosítsa a HAUNI fejlődéséhez a szükséges teret, hogy kialakítsa a megközelítéshez szükséges 
útkapcsolatokat, hogy elősegítse az egyetemmel való együttműködést, a gépipari vállalkozások 
klaszteresedését, a HAUNIhoz kapcsolódó beszállítók letelepedését. A program a pécsi ITB gaz
daságfejlesztési központi eleme és az alábbi projektelemekből épül fel:

• A HAUNI fejlődéséhez szükséges terület biztosítása, új iparterület biztosítása a HAUNI köz
vetlen beszállítói számára, az érintett területen, a HAUNI telephelyfejlesztése. A projekt becsült 
költsége 1 milliárd Ft, a projektgazda a HAUNI Hungária Kft. A projekt megvalósítását a Gaz
daság, Innováció, Növekedés Operatív Program keretében tervezzük.

• Közműfejlesztés a HAUNI működési feltételeinek javítása érdekében. A projekt fő eleme egy 
új közúti kapcsolat kialakítása a Megyeri úti felüljáró térségében tekintve, hogy a HAUNIt 
kiszolgáló teherforgalom a jelenlegi kapun keresztül csak jelentős forgalmi torlódásokkal és 
korlátozottan tudja kiszolgálni az egyre növekvő termeléshez kapcsolódó szükségleteket. A 
közúti kapcsolat egyúttal kiszolgálná az Expo és a tervezett közösségi közlekedési járműbázis 
igényeit is. A projekthez kapcsolódik a jelenlegi magasvezetésű távhővezeték kiváltása, ami 
kettéosztja a tervezett ipari területet. A projekt becsült költsége 1 milliárd Ft, a projektgazda 
Pécs MJV Önkormányzata. A projekt megvalósítását a Gazdaság, Innováció, Növekedés Ope
ratív Program keretében tervezzük.

• Vásártér funkció kitelepítése, új helyszínen történő kialakítása a HAUNI ipari területének és 
a beszállítóinak történő helyszín biztosítása céljából. A projekt becsült költsége 1 milliárd Ft, 
projektgazda Pécs MJV Önkormányzata. A projekt megvalósítását a Gazdaság, Innováció, 
Növekedés Operatív Program keretében tervezzük.
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I. Pécsi iparfejlesztési 
kulcsprojektek



2. Pécsi versenyképes ipari KKV-k helyzetbe hozása

• Gépipari KKV beszállítói program: A HAUNI Hungária, illetve a magyarországi multinacioná
lis vállalatok számára beszállító KKVk célzott technológiafejlesztési támogatási programja. For
rás: Terület és Településfejlesztési Operatív Program.

• Pécsi KKV fejlesztési alap létrehozása: a helyi ipari KKVk fejlesztéseihez kapcsolódó, 
kedvezményes kondíciójú tőke és hiteljuttatást biztosító fejlesztési alap kialakítása, melynek 
keretében a pécsi KKVk pályázati önerő kiegészítéshez, a vállalkozások feltőkésítéséhez 
kedvező külső finanszírozási forráshoz juthatnak. Forrás: Terület és Településfejlesztési Ope
ratív Program.

3. Pécsi befektetés-ösztönzési iroda kialakítása

• Pécsi hazai és nemzetközi befektetésösztönzéssel foglalkozó városfejlesztési szervezet infras
trukturális hátterének és működési költségeinek támogatása. E szervezet feladata a hatékony 
térségmarketing, a Pécsre irányuló gazdasági célú beruházások (elsősorban ipari beruházások) 
ösztönzése, ezáltal a foglalkoztatási helyzet javítása. Forrás: Terület és Településfejlesztési 
Operatív Program
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1. Tüskésrét energetikai alapú stratégiai fejlesztési programja

A program célja a városi energetikai bázis megteremtése, megújuló energiák hasznosításával 
történő kommunális és gazdaságfejlesztési olcsó energiabázis kiépítése, illetve kiegészítő jellegű 
szabadidős fejlesztések és infrastruktúrafejlesztés megvalósítása. A program keretében alapvetően 
egy naperőmű létrehozása a cél, illetve a geotermia hasznosításával a városi távfűtőrendszer fej
lesztése, olcsó energia biztosításával. A program megvalósításához szükséges kiegészítő infrastruk
túraként a feltáró út szélesítésekiépítése, valamint a területen (ami egyben egy 250 hektáros bel
területi bányaipari rekultivációs terület is) egy, a rekultivációhoz kapcsolódóan létrejövő tó bázisán 
egy szabadidő park kialakítása. Projektek:

• Szolár energia mintapark kialakítása a Tüskésréten. A projekt megvalósítását azon a 
belterületi (Pécs központjától 2 kmre lévő) rekultivált zagytározói területen tervezzük, amely 
minden egyéb gazdasági, illetve lakhatási funkcióra alkalmatlan, ugyanakkor kitűnő elhelyez
kedése révén a városi energiabázis egyik legfontosabb területe. Az első ütemben kb. 30 hektár 
területen tervezünk kb. 14 db, ún. kiserőművi (499 kWp teljesítményű) szolártelep kialakítását, 
mintegy 5 milliárd Ft tervezett költséggel. A projekt gesztora Pécs MJV Önkormányzata. A 
projekt megvalósítását a Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program keretében 
tervezzük.

• A geotermikus lehetőségek feltárása függvényében egy városi integrált villamosenerge-
tikai- és hőtelep kialakítása, amely valamennyi közszolgáltatás integrált energetikai betáp
lálási forrásaként szolgálna. A projekt becsült előkészítési költsége 1 milliárd Ft (tervezett fin
anszírozási forrása a Nemzeti Innovációs Alap), megvalósítási költsége 35 milliárd Ft. A projekt 
Pécs MJV Önkormányzata gesztorságával kerül megvalósításra. A projekt megvalósítását a Gaz
daság, Innováció, Növekedés Operatív Program, illetve a Környezeti és Energetikai Hatékonysá
gi Operatív Program keretében tervezzük.

• Tüskésréti út fejlesztése az energetikai park megközelítésére és a 6-os számú főút 
pécsi szakaszának tehermentesítésére – becsült költség: kb. 3 milliárd Ft. A projekt 
tervezett finanszírozási forrása a Terület és Településfejlesztési Operatív Program.

2. Pécsi energiamegtakarítási fejlesztési alap létrehozása

• A lakossági és helyi vállalkozási energiahatékonysági beruházások előkészítését és meg
valósítását szolgáló fejlesztési alap létrehozása. A fejlesztési alap keretében kihelyezett for
rások tekintetében preferenciát élveznek a Pécsi Távfűtő Kft. szolgáltatási területébe tartozó 
létesítmények. Forrás: Terület és Településfejlesztési Operatív Program.
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II. Energetikai-környezetipari 
kulcsprojektek
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3. Mecsek-Dráva kökényi hulladéklerakó energetikai fejlesztése

• A MecsekDráva program keretében megépítésre kerülő 185 ezer tonnás kökényi lerakó és 
hulladékfeldolgozó további fejlesztése keretében az uniós környezeti előírásoknak megfelelően 
a lerakásra kerülő hulladékok mennyiségének további csökkentését, illetve a hulladékok 
e nergetikai hasznosítását kívánjuk megoldani. Ennek keretében első körben a szintén uniós tá
mogatásból megépülő kökényi válogatómű optikai válogatóval történő fejlesztésétkiegészítését 
kívánjuk megvalósítani, illetve a depónia gázokat kívánjuk energetikai alapon hasznosítani. A 
projekt tervezett költségvetése 3 milliárd Ft, a projekt gazdája a MecsekDráva Önkormányzati 
Társulás. A projekt megvalósítását a Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program 
keretében tervezzük.

Tüskésrét
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Pécs az Európa Kulturális Fővárosa program keretében olyan kulturális ipariturisztikai infrastruk
túrát és brandet épített ki, amely mérhető módon járul hozzá a város által megtermelt GDPhez, 
illetve a lakosság igen jelentős részének biztosít munkahelyet. A program sikerének fenntarthatósá
ga érdekében indokolt azoknak az elmaradt beruházásoknak a megvalósítása, amellyel a vonzerők 
komplexitása tovább növelhető, illetve biztosítható a turisztikán keresztül a gazdasági teljesítmény 
állandó növekedése. Emellett a város alapvető érdeke, hogy a Pécsi Tudományegyetemben rejlő 
gazdasági lehetőségeket a lehető legnagyobb mértékben integrálja a város fejlődésébe, amely 
jelenleg a külföldi hallgatói létszám növelésén keresztül igen jelentős foglalkoztatási (szolgáltató 
szektor) hatással jár. Tervezett projektek:

• Komplex kulturális turisztikai infrastruktúra- és szolgáltatásfejlesztési program a 
múzeumi infrastruktúra fejlesztése-racionalizálása, optimalizálása, illetve a Bel-
város-Zsolnay tengely kiépítése. A program keretében funkcióbővítő városrehabilitációs 
fejlesztésként megújításra kerül a múzeumi infrastruktúra, új szolgáltatásokat telepítünk a bel
városba, megteremtjük a parkolásmegközelítés korszerű feltételeit, újrapozícionáljuk piaci és 
lakhatási értelemben a belvárost. A projekt becsült költsége 3 milliárd Ft, a projekt gazdája 
Pécs MJV Önkormányzata. A projekt megvalósításának tervezett kerete a Területés Település
fejlesztési Operatív Program.

III. Kulturális ipari, turisztikai 
gazdaságfejlesztési kulcsprojektek

Pécs, Király utca



9

• A belváros turisztikai szolgáltató infrastruktúrájának a fejlesztése, az ún. Nick-
Nádor tömb revitalizációja. A projekt célja, hogy a város főterén található kihasználatlan 
épületegyüttesből egy vonzó, idegenforgalmikereskedelmi szolgáltató központot alakítsunk ki 
európai uniós és vállalkozói tőke bevonásával. A projekt becsült költsége 2 milliárd Ft, a projekt 
gazdája Pécs MJV Önkormányzata. A projekt megvalósításának tervezett kerete a Terület és 
Településfejlesztési Operatív Program.

A megújult Nickudvar



➢	 Tüskésréti	szabadidős-turisztikai	„tófe-
jlesztés”.	A	projekt	célja,	hogy	a	Tüskésrét	nyugati	
oldalán,	a	város	központjához	közel	kialakításra	
kerüljön	egy	olyan	szabadidős	tó,	amely	különböző	
élménysportoknak	és	rekreációs	tevékenységeknek	
ad	otthont.	A	tó	kialakítását	a	rekultivációs	
munkákhoz	kapcsolódóan	tervezzük,	a	hozzá	ka-
pcsolódó	pályákat	(evezős,	wakeboard,	vizisí,	stb.)	
pedig	vállalkozói	turisztikai	vonzerőfejlesztés	pályá-
zatok	keretében	kívánjuk	megvalósítani.	A	projekt	
becsült	költsége	1	milliárd	Ft,	a	projekt	gazdája	Pécs	

• Nemzetközi orvosképző központ kialakítása a PTE ÁOK bázisán. A projekt célja a külföldi 
hallgatói létszám 40%os növelése (felmenő rendszerben 1500 főről 2500 főre). A projekt 
alapját az adja, hogy a PTE orvoskara évrőlévre az igényeknél és a külföldi diákok részéről 
tapasztalható keresletnél kevesebb diákot tud fogadni az infrastruktúra minőségi és mennyiségi 
hiánya miatt, így a város több milliárd Ft bevételtől esik el. A projekt egyszerre jár gazdaságfej
lesztési, K+F, nemzetközi és városfejlesztési hatásokkal, valamint jelentős bevételt generál az 
egyetemnél is, így megvalósítása különösen indokolt. A projekt becsült költsége 5 milliárd Ft, 
a projekt gazdája a Pécsi Tudományegyetem. A projekt megvalósítását a Gazdaság, Innováció, 
Növekedés Operatív Program keretében tervezzük.
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400 ágyas klinika rekonstrukciója



• SSC központ kialakítása a Puskin téren. Pécs az elmúlt években több multinacionális 
szolgáltatóközpont létesítéséről volt kénytelen lemondani amiatt, hogy nem tudott igen rövid 
határidőre megfelelő méretű és infrastruktúrája ingatlant biztosítani. A városban adott a 
nyelveket beszélő munkaerő, így a Puskin téri volt kollégiumi épület átépítésével egy akár 1000 
főt foglalkoztató, ún. SSC vállalkozás számára is vonzó, megfelelő környezetet tudunk teremte
ni. A projekt becsült költsége 1 milliárd Ft, a projekt gazdája Pécs MJV Önkormányzata.  A pro
jekt megvalósítását a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében tervezzük.
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A Puskin téri volt kollégiumi épület



Közlekedésfejlesztés
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Tiszta városi- és elővárosi közlekedési rendszer kialakítása Pécsett és 
 vonzás körzetében

Pécs célja, hogy 2020ig egy olyan közlekedésfejlesztési programot hajtson végre, melynek közpon
ti elemei a következők:

• egységes és korszerű közösségi közlekedési szolgáltatást biztosít a városlakók és a város 
vonzáskörzetében élő kb. 180 ezer ember számára;

• tiszta, környezetbarát hibrid hajtású buszflotta bevezetése, melynek eredményeként radikálisan 
csökken a városi légszennyezettség mértéke;

• a közösségi közlekedési vonzóbbá tétele érdekében jelentős közlekedésszervezési beavatkozá
sokkal (buszsávok építése, belvárosi forgalomkorlátozások) érdemben lerövidíti a külváros
belváros utazási időt;

• kialakításra kerül egy intermodális közösségi közlekedési központ a távolsági buszpályaudvar 
bázisán, amely integrálja a helyi közösségi közlekedési funkciókat is;

• az integrált közösségi szolgáltatás megszervezéséhez szükséges telephely kialakításra kerül

A projekt tervezett költségvetése 10 milliárd Ft, a projekt kedvezményezettje Pécs MJV Önkor
mányzata. A projekt megvalósítását az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program vagy a 
Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében tervezzük.

Megújult kertvárosi buszpályaudvar



Környezetvédelmi és zöld-gazdasági projektek
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1. Pécsi-víz völgyének stratégiai fejlesztése

A program célja, hogy a város keletnyugati tengelyét adó természetes vízgyűjtőt alkalmassá tegyük 
a rendkívüli időjárási helyzetek fogadására, az értékes tiszta víz egyéb funkcionális hasznosítására, 
valamint addicionális hatásként a tiszta vízhez kapcsolódóan gazdasági hasznokat realizáljon a 
város akár a kommunális szolgáltatások költséghatékonyságának növelésével, akár más gazdasági 
területen. A projekt keretében sor kerül a Pécsi víz mederkotrására, záportározó kialakítására és 
a város teljes vízgazdálkodási rendezésére. A projekt becsült költsége 3,5 milliárd Ft, melyek közül 
az első ütem, a Pécsivíz és a kapcsolódó vízfolyások csapadékvízelvezető kapacitásának fejlesz
tését célozza, költsége 500 millió Ft, a második ütem, a vízfolyáson történő víztározók létesítése 
kb. 2 milliárd Ftba kerül, a harmadik ütem pedig a kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesz
tése, amely kb. 1 milliárd Ftba kerül, a projekt gazdája Pécs MJV Önkormányzata. A projekt meg
valósítását a Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program keretében tervezzük. 

2. Pécs ökológiai revitalizációja – komplex program a Mecsek térségében tapasz-
talható erdőpusztulás kezelésére, valamint a város elöregedett faállományának 
pótlására, az életkörülmények javítására

A projekt célja, hogy a részben Natura 2000 oltalom, részben nemzeti parki és tájvédelmi vé
dettség alatt lévő mecseki parkerdő faállományának pusztulását követően biztosítsuk az élővilág 
regenerálódását. A Mecsek déli lejtőin várhatóan 5 éven belül a vörösfenyő állomány 100%a ki
pusztul egy betegség miatt, amely az erdősültség 2530%os csökkenését és ezáltal az élővilág 
visszafordíthatatlan károsodását eredményezi egy védett területen. A projekt elmaradása esetén 
az élővilágot, a lakókörnyezetet és a gazdasági környezetet (alapvetően turizmus) olyan károk 
érik, amelyek beláthatatlan ökológiaitársadalmigazdasági következményekkel járnak. A projekt 
becsült költsége 1 milliárd Ft, a projekt megvalósításának konzorciumi partnerei: Pécs MJV Önkor
mányzata, a DunaDráva Nemzeti Park és a Mecseki Erdészeti Zrt.  A projekt megvalósítását a 
Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program keretében tervezzük.



Városrehabilitációs projektek
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Pécsi tömbházrehabilitációs komplex program

Pécsett az ország nagyvárosaihoz hasonlóan igen magas az ipari technológiával készült épületek 
aránya. A városban található az ország második legnagyobb lakótelepe, a közel 60 ezer lakosnak 
otthont adó ún. „MegyervárosKertváros”, illetve a korábbi bányaüzemeket kiszolgáló Uránváros és 
Meszes. Ezek a városrészek komoly társadalmigazdasági problémákkal kell, hogy szembenézzenek, 
tekintettel arra, hogy a romló demográfiai mutatók, a gazdasági aktivitás csökkenése, valamint az 
épületállomány folyamatos elöregedése, műszaki állapotának romlása komplex problémákat okoz. 
A csökkenő és elöregedő lakosság az elvándorlással együtt olyan társadalmigazdasági problémákat 
fog okozni (pl. részben kiürülő tömbházak, közbiztonsági problémák, stb.), melyek fenntarthatatlan 
közszolgáltatásokat és vállalhatatlan kriminalisztikai helyzetet eredményezhetnek. Pécs célja, hogy 
mindhárom városrészben egyegy mintaértékű programot valósítson meg kb. 2 milliárd Ft becsült 
költséggel a Terület és Településfejlesztési Operatív Program keretében, az alábbi célokkal:

• az önkormányzati épületállomány energetikai és gépészeti korszerűsítése az önkormányza
ti épületfenntartási költségek csökkentése az épületek élettartamának meghosszabbítása 
érdekében;

• a közterületi funkciók fejlesztése, lakosság megtartó képességének növelése, mellyel el kíván
juk érni, hogy ezek a tömbházakutcákvárosrészek továbbra is vonzóélhető városi terek ma
radjanak, ami a közszolgáltatások fenntartásának és a közbiztonság biztosításának az alappil
lére;

• foglalkoztatásiképzési programok indítása, melyek ezeknek a területnek a jövedelemtermelő 
képességét növelik és a helyi gazdasági aktivitás növekedését eredményezik.



Kutatás-fejlesztési projektek, Pécs MJV 
támogatásával
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Az alábbiakban felsorolt projektek elsősorban a K+F területén olyan fejlesztések megvalósítására tesznek 
javaslatot, amelyek kiegészítik a városi stratégiai célokat, hozzájárulnak azok fenntarthatóságához, 
megvalósításához és szorosan kapcsolódnak a város gazdasági igényeihez (pl. olcsó és hatékony köz
szolgáltatások biztosítása stb.), illetve a város gazdasági szereplőinek az igényeihez (pl. ipari fejlesz
tésekhez kapcsolódó kutatások, fejlesztések stb.). 

1. SMART City Pécs program megvalósítása
A program megvalósítása keretében a PTEvel együttműködésben kerül kialakításra a kutatásfej
lesztési, a képzési és a gyártóbázisa azoknak az alkalmazott környezetipari fejlesztéseknek, ame
lyek a hatékony, fenntartható és olcsó városüzemeltetést célozzák meg. A program elsősorban a 
PTE PMMFK és a PTE TTK – PTE KTK együttműködésében valósul meg az önkormányzati kommuná
lis cégek (elsősorban BIOKOM) közreműködésével, valamint meglévő gyártó KKVk bevonásával. A 
program keretében sor kerül egy környezetipari gyártófejlesztő klaszterközpont kialakítására is a 
BIOKOM bázisán. A program becsült költsége 3 milliárd Ft. A projekt vezetője a BIOKOM Környezet
gazdálkodási Kft. A projekt megvalósítását a Gazdaság, Innováció, Növekedés Operatív Program 
keretében tervezzük.

2. Alkalmazott gépipari kutató- és képzőközpont létesítése a meglévő gépipari 
klaszter és a tagvállalatok (elsősorban HAUNI) igényei, javaslatai alapján
A projekt célja a város hosszú távú újraiparosítási és gépipari fejlesztési programjának K+F tá
mogatása valós gazdasági igények alapján a PTE műszaki képzésikutatási bázisán. A projekt 
keretében meg kívánjuk teremteni a gépipari vállalkozások sikeres működéséhez szükséges közép 
és felsőfokú végzettséget biztosító oktatóképzőhelyek infrastruktúráját, illetve szervezeti hátterét. 
A projekt becsült költsége 1 milliárd Ft, a projekt gesztora a DélDunántúli Gépipari Klaszter. A 
projekt megvalósítását a Gazdaság, Innováció, Növekedés Operatív Program keretében tervezzük.

3. E-Smart City Pécs – informatikai fejlesztési program
Pécs MJV szintén Smart City címmel egy olyan informatikai fejlesztési program megvalósítását 
kezdeményezi, amely egységes informatikai platformra helyezné a teljes városi közigazgatást, köz
szolgáltatást és minden olyan hivatalos ügyintézést, amellyel a városlakóknak dolga lehet. Becsült 
költség: 1 milliárd Ft. A projekt gesztora Pécs MJV Önkormányzata. A projekt megvalósítását a 
Gazdaság, Innováció, Növekedés Operatív Program keretében tervezzük.

4. Pécsi innovatív KKV-k új termék- és technológia-fejlesztéseinek támogatása
A Pécsett és a város térségében működő kis és középvállalkozások kisösszegű innovatív fejlesz
téseinek támogatása, amelyek keretében újszerű vállalkozói tevékenységek alapját képező tech
nológiai és termékfejlesztések valósíthatók meg, elsősorban a város ipari kulcságazatait jelentő 
gépipar, környezetipar, informatika, élelmiszeripar területén. A projekt megvalósítását a Terület és 
Településfejlesztési Operatív Program keretében tervezzük.



A Pannon EGTC keretében megvalósítandó 
nemzetközi kulcsprojektek 
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A Pannon Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás (Pannon EGTC) alapító tagja Pécs városa, az 
együttműködés középpontjában pedig a magyarhorvátszlovén határszakasz uniós forrásokból történő 
fejlesztése áll. Az EGTC több projekt előkészítését kezdte meg, melyek középpontjában a határon át
nyúló, mérhető gazdasági eredményeket, valamint a határmenti szervezetek közötti kapcsolatokat 
fejlesztő együttműködések állnak. A projektek megvalósítását a MagyarországHorvátország Operatív 
Program keretében, illetve részben a Duna Stratégia céljai között kívánjuk megvalósítani. 

Pécs-Mohács-Eszék logisztikai és vállalkozásfejlesztési övezet: Pécs-Mohács-Eszék 
térség, mint multimodális logisztikai és vállalkozásfejlesztési övezet létrehozása a 
Pécsi Tudományegyetem részvételével. 

Pécs stratégiai célja, hogy az európai uniós tag Horvátországgal a lehető legaktívabb gazdasági kapcso
latokat építse ki. A Dráva, mint határfolyó kizárólag a baranyai szakaszon, Eszék térségében teszi 
lehetővé, hogy tényleges fizikai kapcsolat alakuljon ki a határmenti térségek között, melynek szerevezője 
Pécs és Eszék városok lesznek. Pécs, mint a térség gazdaságát szervezni képes régiós szintű nagyváros 
repülőterével, magas vállalkozássűrűségével, tudásbázisaival (egyetem és kutatóközpontok), kiter
jedt szolgáltató szektorával (kreatív iparágak, tanácsadó szektor) katalizátorként képes előmozdítani a 
térség fejlődését.

Horvátországban Eszék térsége rendelkezik megfelelő logisztikai potenciállal: a drávai kikötők, illetve a 
nagygépek fogadására is alkalmas eszéki repülőtér jelentik a rendszer alapját. Eszék, mint drávai kikötő 
és regionális léptékű, egyetemmel rendelkező nagyváros; valamint Pécs, mint a térség legnagyobb, 
szintén egyetemmel rendelkező városa, a térséget rövidesen teljes körűen behálózó európai autópálya
hálózat jó terepet kínálnak a gazdasági funkciók koncentrált fejlesztésének, melynek egyik fontos eleme 
a szállítási és logisztikai ágazat.

Mohács, mint az Európai Unió déli folyami kapuja, schengeni határkikötő, kedvező földrajzi elhelyez
kedése és kiváló infrastruktúrája okán a térség közlekedési és logisztikai központja. Az Európai Unió 
2011ben elfogadott Duna Régió Stratégiájának (DRS) célkitűzései között hangsúlyosan jelenik meg 
a dunai hajózás, a folyón történő áruszállítás fejlesztése – mely szerepét tovább erősítheti. Mohács, 
mint a két régiós nagyváros közötti közlekedési csomópont már ma is jelentős logisztikai szereppel 
bír, és ezen funkció szempontjából számos feltételnek megfelel (pl. csatlakozás a TENT hálózathoz). 
A térség fejlődésének záloga, hogy biztosíthatók legyenek a feltételek a logisztikai központ hatékony 
működtetéséhez. Ehhez szükséges a térség jelentősebb gazdasági központjainak bevonása és összekap
csolása, továbbá a már meglévő és betelepülő vállalkozások igényeit szem előtt tartó képzési, valamint 
kutatásfejlesztési és innovációs szolgáltatások nyújtása a Pécsi Tudományegyetem részéről.
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A projekt célja határon átnyúló logisztikai szolgáltató térség kialakítása. Mivel a térséget európai lép
tékben kis városok alkotják, melyek között a fizikai távolság kicsi, ugyanakkor az infrastruktúra ren
delkezésre áll, a szinergiák határon átnyúló növelése a térség fejlődésének alapja.

Általános cél(ok): a térségen áthaladó nemzetközi áruáramlatok magas hozzáadott értékű szolgál
tatásokkal történő kiszolgálása, különösen az intermodális (különböző szállítási módokat összekapcsoló) 
gazdasági központok fejlesztésével; a térségben működő vállalkozások versenyképességének javítása 
a gazdasági központok által nyújtott komplex logisztikai szolgáltatások bővítésével és minőségének 
javításával.

Specifikus célok: térségi jelentőségű intermodális logisztikai központ létrehozása, összekapcsolása a 
környékbeli gazdasági központokkal (multicentrális logisztikai központ modellje); a központ elérhetőségét 
biztosító belső és térségen túli közlekedési kapcsolatok infrastruktúrafejlesztése, a központ által nyúj
tott komplex logisztikai szolgáltatások számának növelése és minőségének javítása, a létrejövő határon 
átnyúló gazdasági térség vállalkozásai együttműködésének fejlesztése. A térség ipari és logisztikai ága
zatában érdekelt szereplők közötti kapcsolatok erősítése: a MohácsPécsEszék térségére fókuszáló 
határon átnyúló térségi szemléletű vállalkozás és logisztikai fejlesztési program kidolgozása, határon 
átnyúló vállalkozói klaszterek kialakítása. A PTE meghatározó szerepet játszik a térségi szemléletű 
vállalkozás és logisztikai fejlesztési programmal összhangban komplex felsőfokú képzési és szakkép
zési programcsomagok kidolgozásában, továbbá a felmerülő kutatásfejlesztési és innovációs (K+F+I) 
igények kielégítésében a PécsMohácsEszék gazdasági övezet vállalkozásai számára.

A projekt gazdája a Pannon Európai Területi Együttműködés, a projekt megvalósítását a Magyarország
Horvátország Operatív Program, valamint a Terület és Településfejlesztési Operatív Program és a Gaz
daság, Innováció, Növekedés Operatív Program  keretében tervezzük, bevonva az EGTC partner Horvát
ország nemzeti forrásait is.

Pécs célja továbbá, hogy az EGTC együttműködés keretében, a Duna Stratégia céljaihoz il-
leszkedve kidolgozzon és javaslatot tegyen egy integrált dél pannon-kelet-szlavón optimali-
zált hulladékgazdálkodási rendszer kialakítására.
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Impresszum
Jelen kiadvány a Partnerségi Megállapodás és az operatív programok 2013. szeptemberi is-
merete alapján készült. A változtatás jogát fenntartjuk (a kiadvány tartalma az operatív prog-
ramok változásával párhuzamosan átalakulhat). 


