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1. Bevezetés  

Pécs Megyei Jogú Város célja, hogy a város ne csak az Európa Kulturális Fővárosa programnak 

köszönhetően kiépített kreatív ipari- turisztikai „lábán” álljon, hanem befektetők segítségével kiépítse 

Pécs hosszú távú életképességéhez elengedhetetlen termelés- központú (munkahelyteremtő) 

arculatát és „lábát”. A város az elmúlt évek során a gazdasági életképességét, innovatív mivoltát a 

Pólus stratégia megvalósított elemeivel már bizonyította. A befektetési stratégia célja, olyan háttér 

információ nyújtása a befektetők számára, melyből valós és teljes körű képet kapnak Magyarország 

egyik legkülönlegesebb és kutatási-fejlesztési potenciálok tekintetében legkiaknázatlanabb városáról.  

2. Helyzetértékelés: 
 
2.1.1 Demográfia: 
A 4429,60 km2 területen fekvő Baranyában 393 ezer lakos él, székhelye Pécs, mely egyben a Dél- 

dunántúli Régió központja is. A 163 km2 nagyságú, 120-250 méter tengerszint feletti magasságban 

fekvő 157 ezer lakosú Pécsen 54-46 százalékos arányban élnek nők illetve férfiak. A város 

lakosságának 69%-át teszi ki az aktív (15-65 év) korcsoport, a nyugdíjas korosztály 17%-ot, míg a 

gyerek korcsoport (0-14 év) 14%-ot tesz ki. 

Foglalkoztatás: 

2012 áprilisában a nyilvántartott álláskeresők száma Pécsett 8373 az aktív lakosság becsült 

számához viszonyítva közel 12% volt, a megyében ez arány a Dráva menti térségek alacsony 

foglalkoztatási rátája miatt majdnem 17% volt, mely 30 533 fő álláskeresőt jelentett. 

Az álláskeresők végzettség szerint csoportosítása Pécsett: 

 

Végzettség szerint csoportosítás (fő) Nem és korcsoport szerint megoszlás (fő) 

Pályakezdő 

Legfeljebb 
8 
általánost 
végzett 

középfokú 
végzettség 

Főiskolát, 
egyetemet 
végzett Férfi nő 

25 éves 
és 
fiatalabb 

26-50 
éves 

51 
évnél 
idősebb 

804 2330 5241 801 4175 4198 1311 5262 1800 
Összesen: 8373 fő 

Forrás: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ, 2012. április 

2.1.2 Oktatás,HR 
 
Pécs városa Magyarország egyik oktatási bázisa, a városban az oktatási paletta minden intézménye 

megtalálható (bölcsödétől az egyetemig). Pécsett már óvodai és alapfokú oktatásban is lehetőség 

nyílik az idegen nyelvek elsajátítására (angol óvoda,horvát óvoda-iskola, német nemzetiségi 

osztályok, stb.). A városi, egyházi, egyetemi vagy kisebbségi önkormányzatok által fenntartott 

középfokú intézmények közül 2-2 iskolában folyik angol, illetve német, tovább 1-1 intézményben 

francia, spanyol, olasz és horvát  két tannyelvű oktatás folyik, ezekben az iskolákban a diákok idegen 

nyelven kiállított érettségi bizonyítványt kapnak. A város szinte minden középfokú intézménye 

emeltóraszámú angol vagy német oktatást biztosít. A városban összesen 8 szakközép és szakiskola 

működik, ahol a diákok közel 70 szakmát sajátíthatnak el (pl.: épületgépész technikus, hegesztő, CNC 
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esztergályos, szerkezetlakatos, villanyszerelő, informatikus, rendszergazda, vegyipari technikus, 

magasépítő technikus, autószerelő, pénzügyi- számviteli ügyintéző). A kereskedelmi és vendéglátói 

szakközépiskolában az idegenforgalmi képzés német nyelven történik. 

 

A Pécsi Tudományegyetem 26 699 fős (2011. október 15.) létszámával az ország egyik legnagyobb 

diáksereggel rendelkező egyeteme. A PTE-n jelenleg 10 karon összesen 210 szakon tanulhatnak a 

diákok. A 2010/2011. év második szemeszterében a PTE-n tanuló diákok közül 6175 fő német, míg 

8927 fő angol nyelvvizsgával rendelkezett. A nappali képzésen tanulók 9,5%-a külföldi diák.  

Az egyetem képzései bármely befektetői igényeit le tudják fektetni, hiszen az orvosoktól (kutató 

orvosok, illetve a természettudományi karon folyó biotechnológiai vagy fizikus), a mérnökökön 

(gépész, villamos informatikai) át, a nyelvész, jogi és közgazdaságtudományi (pénzügyi- számvitel és 

menedzsment) képzésekig minden megtalálható az egyetemen.  

 
2.1.3 A település gazdasága 
 
A rendelkezésre álló természeti erőforrások a megyében és Pécsett: 

Baranya megye földrajzilag változatos terület, északi részén a Mecsek hegység húzódik, míg déli és 

keleti részén, a Duna és Dráva folyók mentén síkság található. A megye a Mecsek hegységnek 

köszönhetően ásványkincsekben rendkívül gazdagnak mondató, itt található a magyarországi 

feketekőszén készlet 98%-a, és az uránérc készlet nagy része is. Baranya nem csak ércekben és 

üledékes kőzetekben gazdag, hanem termálvizekben is. 

Mezőgazdaság: 

Pécsett és a megyében komoly hagyományai és sikerei vannak a szőlőművelésnek és 

borkészítésnek. Baranya megye mezőgazdasága változatos földrajzi elhelyezkedése ellenére 

jelentősnek mondható. 

Ipar:  

A városban több nemzetközi hírnévnek (Flextronics, Jabil) örvendő elektronikai készülékeket gyártó és 

javító vállalat üzemel. Pécsett működik a HAUNI, mely gépgyártással foglalkozik, elsősorban 

dohányipari vállalatok számára, melyek közül a városban működik a BAT. A város közvetlen 

közelében működik a gyógyszergyártással foglalkozó PannonPharma Kft. és a Lafarge csoport 

cementgyára is. A városban komoly hagyományokkal rendelkezik a porcelánkészítés (Zsolnay)  és a 

bőrfeldolgozás (elsősorban kesztyű) is. 

Gazdasági adatok: 

A Baranyában a bruttó hazai termék 2009-ben 45,22 milliárd forintot tett ki. A megyében 2010-ben 

19 648 db társas vállalkozás működött, a 38 154 db egyéni vállalkozás mellett.  Baranyában 2006-ban 

564 db külföldi érdekeltségű vállalat működött, míg 2009-ban már 579 db. A külföldi tőkebefektetés 

sikerét jelzi Baranyában befektető az egy vállalkozásra jutó saját tőke a 2006-os 98,2 millió forintról, 

2009-re 128,4 millió forintra növekedett. A megyében és Pécsett olyan európai hírű vállalatok 

telepedtek le 2011-ben, mint a Lafarge csoport, a Flextronics és a Jabil. 
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PÉCSETT MŰKÖDŐ LEGJELENTŐSEBB VÁLLALATOK 

- HAUNI HUNGÁRIA 

GÉPGYÁRTÓ KFT 

- BAT PÉCSI DOHÁNYGYÁR KFT  

- PANNONPOWER HOLDING 

ZRT 

- PÉCSI DIREKT KFT 

- OK MAGYAR KESZTYŰ 

- ZSOLNAY 

PORCELÁNMANUFAKTÚRA ZRT 

- JABIL 

- PÉCSI SÖRFÖZDE ZRT 

- MECSEK ASZFALT KFT 

- MECSEKI ERDÉSZETI 

ZRT 

- FLEXTRONICS 

 

Helyi adók 

Pécs Megyei Jogú Város vezetése kész a helyi adópolitikát a pillanatnyi gazdasági helyzetnek és a 

befektetők igényeinek megfelelően változtatni.  

2012. január 1. napján lépet hatályba Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

építményadóról szóló 51/2011. (X.29.) számú önkormányzati rendelete, a telekadóról szóló 52/2011. 

(X.29.) számú rendelete, illetve az iparűzési adóról szóló 53/2011. (X.29.) önkormányzati rendelete. 

 

K+F, spin-off cégek: 

A városból származó innovációik nagy részének a bölcsője a Pécsi Tudományegyetem. Az egyetem 

az elkészült Szentágothai János Kutató Központnak köszönhetően 182 új kutatóhelyet valósított meg. 

A PTE az új kutatóközpont mellett az orvos karon jelentős genetikai, humán és gyógyszerkutatásokat 

folytat, a természettudományi karon biotechnológiai és lézerfizikai fejlesztések, míg a műszaki 

főiskolán a fenntartható építészettel és termékfejlesztéssel kapcsolatban folynak tanulmánymunkák. 

A városban kutatás terén fontos szerepet tölt be a Magyar Tudományos Akadémia Regionális 

Kutatások Intézete. 

 
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara összegezte a város és a megyei K+F terén magas 

minőséget és kiváló technikát alkotó cégeit, így 30 vállalkozás és 5 egyetemi kutató szerv teljes 

technológiai portfoliója áll rendelkezésre magyar és angol nyelven. 

 
Fejlesztési tervek, koncepciók: 
 

Pécs Megyei Jogú Város jövőbetekintő fejlesztési tervei, koncepciói: 

A város az elmúlt évek során fejlesztési terveit elsősorban az Európa Kulturális Főváros Kulturális 

tematikája és a Pólus Program mentén hajtotta végre, melynek eredményeként a város számos új 

kulturális, oktatási, gazdasági és beruházási értékkel gazdagodott. A Pólus Programnak köszönhetően 

a városban három fő pillér mentén történtek (és történnek) a fejlesztések:  

1. Egészségipar: Szentágothai Kutató Központ, klinika felújítás, kutatóintézetek 

2. Környezetipar: Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási program, biomassza használat 

3. Kreatív ipar: Európa Kulturális Fővárosa program  
A Pólus program és az Európa Kulturális Fővárosa program keretében megvalósult beruházások, 

fejlesztések és létrejött klaszterek fejlesztésének folytatását tűzte ki célul Pécs városa a 2012-ben 
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elfogadott Integrált Városfejlesztési Stratégiájában, melyben további öt akcióterületet határozott meg, 

mint fejlesztendő, befektetők részére kiajánlható területek: 

 Belváros- EKF városrész akcióterület 

 Intermodális akcióterület 

 Szigeti városrész akcióterület 

 Észak- Megyer, Füzes- dűlő akcióterület 

 Tüskésrét- Alsóbalokány akcióterület 

 
Pécs Megyei Jogú Város beruházási, városfejlesztési, képzési stb. tervei: 
 

Pécsett 2007 után Közép- Európa legnagyobb léptékű kulturális tematikájú beruházása valósult meg, 

a város jelentősebb terei megújultak, új könyvtár és kiállítótér jött létre, és barnamezős beruházásként 

felújításra került a Zsolnay Kulturális Negyed. A város a fejlesztéseit és befektető ösztönző programját 

elsősorban az IVS-ben kijelölt területeken kívánja végrehajtani. 

 Közlekedésfejlesztés: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit 

Zrt. vezetésével az Európai Kohéziós Alap terhére részletes megvalósíthatósági tanulmányokat 

készíttet az intermodális közlekedési központ és a kötöttpályás közlekedésfejlesztési lehetőségeket 

vizsgálva. A város célja a környezetbarát közlekedési módok fejlesztése, ennek keretében készül el 

2012. év végére elkészül a város nyugati egyetemi központját a keleti kampusszal történő kerékpáros 

összekötése. 

 Intézménykorszerűsítés: Pécs Megyei jogú Város Önkormányzata 2011-ben anyagi lehetőségei 

mentén megkezdte iskoláinak energetikai korszerűsítését és felújítását. A város célja 

intézményrendszerének felújítása és korszerűsítése, ennek érdekében 2012-ben több olyan projekt 

indult meg, melyek segítségével a szociális intézmények és iskolák felújításai megkezdődhetnek 

(idősek otthona, gyermekotthon, 400 ágyas Klinika felújítása). 

 Infrastrukturális fejlesztések: Az élhető város alapfeltétele az alap infrastruktúra folyamatos 

karbantartása, felújítása , korszerűsítésére, ennek érdekében a város csapadékcsatorna hálózatának 

fejlesztésére, és további közműveinek felújítására is folyamatosan pályázik 

 Környezettudatos fejlesztések: 

A város célja a környezettudatos magatartás népszerűsítése, ennek érdekében több mintaprojekt 

megvalósítása is megindul 2012-ben. Pécsett nem csak a környezetbarát magatartás népszerűsítése 

a cél, hanem a fenntartható fejlődést szem előtt tartó beruházások megvalósítása is, ennek érdekében 

a szennyvíz alternatív hasznosítására tanulmányok készülnek a 2012-es esztendőben. 

 
2.1.4 Logisztika, megközelíthetőség: 
 

A város egyenlő távolságra fekszik a régió 5 fővárosától: Bécstől, Belgrádtól, Zágrábtól, Ljubljanától és 

Budapesttől, ennek köszönhetően kiváló helyszínként szolgálhat logisztikai központok 

megvalósításához. 
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Pécs megközelíthetősége: 
Közúti: Pécs városa Budapest felől 2010-től az M6/M60-as autópálya segítségével közelíthető meg, 

mely az ún. V. C Páneurópai Közlekedési folyosó része. A várost Horvátország irányából három út (6., 

57.,58. számú utak) segítségével lehet megközelíteni. A várost észak felől a 66-os úton lehet elérni. 

Vasúti: A város fontos csomópont a Balkán irányába, mivel a városon halad át a Szarajevót az európai 

vasúti vérkeringésbe bekapcsoló vasútvonal. A várost napi 9 Inter City vonatpár köti össze a 

fővárossal. 

Légi közlekedés: Pécstől alig pár kilométerre, délre található a Pécs-Pogányi repülőtér, melyről charter 

járatok indulnak Burgasba és Zakynthosra. A repülőtér kiválóan alkalmas szállítmányozásra és egyéni 

igények kielégítésére is. Pécshez közel, a horvátországi Eszéken szintén működik egy nemzetközi 

reptér. 

Vízi: Pécs közelében, két nagyléptékű dunai kikötő is található, Mohács 35 km-re, míg Baja 80 km-re 

található a várostól. Pécstől az Adriai tenger jelentős kikötői rövid idő alatt elérhetőek (Rijeka: 396 km, 

Trieszt: 462 km, Koper: 474 km). 

Pécs megközelíthetőség tömegközlekedési eszköz segítségével: 

50 km-es körzetben: Pécs, Baranya minden nagyobb településéről maximum 50 perce- 1 óra alatt 

megközelíthető távolsági buszjáratokat használva. A Dél-dunántúli Régió két további 

megyeszékhelyéről (Kaposvár, Szekszárd) is alig több, mint 1 óra alatt megközelíthető a város. 

 
Ipari parkok:  
 

iPark- Déli Ipari Park: Pécs város déli területén 200 hektár nagyságú területen található iPark, melynek 

megközelíthetősége kiválónak mondható, hiszen az M60-ss autópálya lehajtójától és a Pécs-Pogányi 

repülőtértől is mindössze párszáz méterre fekszik. 

Az iPark munkatársai elősegítik a hatósági folyamatok lehető leggyorsabb lefolyását és az engedélyek 

beszerzését. Műszaki szolgáltatásokkal; partnerek, beszállítók, szolgáltató-, munkaerő-közvetítő 

cégek ajánlásával, befektetői kedvezmények kiaknázásával, jogi szolgáltatásokkal (tájékoztatás 

munkajogi, adózási szabályokról, egyéb törvényi kötelezettségekről etc.), külföldi betelepülők magával 

hozott munkatársainak a kulturális integrálódásuk elősegítésével segíti az iPark a befektetni kívánó 

társaságokat. 

 

Pécsi Ipari Park- Keleti Ipari Park: Pécs keleti, délkeleti városrészében a város első ipari parkjaként 

kezdte meg működését 1997-ben. A területen a gyárcsarnokokon és az irodaházon felül egy 

vállalkozói falu is kialakításra került, melybe 2012-ben költözik be az elektronikai gyártással és 

javítással foglalkozó Jabil Circuit Magyarország Szerződéses Gyártó Kft. 400 főt foglalkoztató szerviz 

üzeme. Az Pécsi Ipari Park a 6-os számú főút felől és az M6-os autópálya felől is jól megközelíthető. 

Az ipari parkban jelenleg autóipari, biotechnológiai, elektronikai cégek működnek. 

 

Pannova Ipari Park- Nyugati Ipari Park: Pécs város nyugati szélén helyezkedik el közel 54 hektáron a 

magántulajdonban lévő Pannova Ipari Park, mely kialakított infrastruktúrával várja a betelepülni 
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vágyókat. Az ipari parkban jelenleg ingatlanforgalmazással, élelmiszeripari gépek előállításával, 

logisztikával, gépjárművekkel, lakatos- és famunkákkal foglalkozó vállalatok mellett ügyvédi irodák is 

találhatók. 

Fejlesztési területek: A város IVS-ben 5 fejlesztési akcióterület került megfogalmazásra. 

 
Ingatlanok: 
Iroda: Pécs városában az irodabérleti átlagárak a belvárosban nagyjából havi nettó 2500-3000 

Ft/négyzetméter áron bérelhetőek ki, míg ez az arány a külvárosban nettó 1500-1800 forint 

négyzetméterenként. 

Ingatlan árak: Pécs város lakás viszonyait vizsgálva összességében megállapíthatjuk, hogy a 40- 50 

m2 közötti lakások átlagos albérleti díja nettó 30 és 50 ezer forint között mozog. Az ár nagyban függ a 

lakás elhelyezkedésétől (peremterület, egyetem közeli, stb.), a hasonló méretű, belvárosban található 

lakások bérleti díja természetesen magasabb. 

 
2.1.5 Egyéb tényezők: 
 

Kultúra: 

 A város 2000 éves múlttal rendelkezik, jelentős ókeresztény, török, klasszicista emlékekkel 

 Az ókeresztény sírkamrák 2000 óta az UNESCO világörökségét képezik 

 A város 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa volt, melynek köszönhetően kulturális 

infrastruktúrája megújult: Zsolnay Kulturális Negyed, Kodály Központ, Nagy Kiállítótér- 

Múzeumutca 

 Minden évben a városban rendezik meg az Országos Színházi Találkozót 

 A városban élénk a nemzetiségi (horvát, német, görög, szerb) kultúra, pl: Horvát színház is 

működik 

Gasztronómia: 

 A város és a megye is rendkívül fontos bortermő és szőlőkészítő vidék 

 A pécsi és a villányi borvidék is előkelő helyen szerepel a hazai borkészítés palettáján 

Sport, szabadidő: 

 A város sportéletét a Pécsi Sport Nonprofit Zrt. koordinálja, ezen felül több tucat sport egyesület 

működik a városban, van amelyik már 100 éve. A sportélet minden területre kiterjed: tömegsport, 

élsport, diáksport, szabadidő sport.  

 A városban 2 strandfürdő, sportcsarnok, sportuszoda, korcsolyapálya, lőtér, több sportpálya, 

lovaspálya működik, a megyében pedig további négy wellnes fürdő (Harkány, Siklós, Szigetvár, 

Sikonda) üzemel. 

 
2.1.6 Fő versenytárs települések megnevezése, tulajdonságok 
 

Versenytársak: Országon belül: Miskolc és Győr. Régióban: Kaposvár, Eszék 

Lehetséges partnerek: Kaposvár, Szekszárd, Eszék 
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2.2 SWOT elemzése: 

Erősségek Gyengeségek 
1. Megközelíthetőség: 
 könnyű megközelíthetőség (5 főváros 

közelsége: Bécs, Belgrád, Budapest, 
Ljubljana, Zágráb) 

 kiváló földrajzi elhelyezkedés 
 Pécs- Pogány reptér 
 M6/M60 autópálya 
 Horvátország közelsége 

2. Adottságok, erőforrások 
 kutatási potenciál – természettudományi, 

biotechnológai-, humángenetika, orvosi 
háttér (22 kutatócsoport, akik egy 
kutatóközpontba költöznek) 

 spin-off cég 
 Önkormányzati tulajdonban lévő ipari park 
 épített infrastruktúrával ellátott telephelyek 

- megfelelő jogi háttér (rendezett 
tulajdonviszonyok) 

 alacsony adók az ipari parkokban 
 Bányavagyon (feketeszén, uránérc) 

3. Munkaerő 
 szakképzett munkaerő 
 széles szakmakínálat 
 idegen-nyelv tudás – munkavállalói – 

magyar átlaghoz képes magas színvonalú 
idegen-nyelv tudás 

4. Képzések 
 rugalmas képzési-oktatási rendszer, 

befektetői igényekhez igazodó képzés 
 PTE: 27 ezer diák, 10 kar, 210 szak 

5. Egyéb 
 Nyüzsgő, pezsgő város 
 a régió gazdasági elmaradottsága miatt 

magasabb támogatási forrásokat tud 
lehívni. 

 alacsony megtartó képesség 
(elvándorlók: végzett diákok, teljes 
családok, kvalifikált munkaerő) 

 öregedő lakosság 
 magyarországi átlagnál magasabb 

munkanélküliség  
 magas önkormányzati adók vállalkozói 

és állampolgári szempontból 
 eladósodottság (önkormányzat, 

lakosság) 
 kevés nagyfoglalkoztató  

Lehetőségek Veszélyek 
 kiváló földrajzi elhelyezkedéséből 

következően a Horvát EU csatlakozás 
lehetőségei (befektetések, határon átnyúló 
partnerség 

 5 főváros közelségéből fakadó lehetőség: 
Logisztikai központ 

 A város innovációs potenciáljából fakadó 
lehetőség: K+F központ 

 A város munkaerő piaci és a már itt 
működő vállalatokból fakadó lehetőség: 
Elektronikai gyártó és javító központ, 
illetve gépgyártó központ   

 A helyi adópolitika a befektető igényei 
szerint alakítható 

 Elmaradó fejlesztések 
 Munkaerő elvándorlás 
 Növekvő munkanélküliség 

 
2.3. Termelő vagy szolgáltató szektorokból várják főként a befektetőket 
Mely konkrét ágazatokból (IT, gépipar, elektronika, stb.) várják főként a befektetőket 
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a gépipari szektorból (összeszerelés), elektronikai 

(mechatronikai ipar) és IT szektorból, K+F és SSC szektorokból várják a befektetőket. 
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A település profiljának illeszkedése: 

1. Logisztika: A logisztikai adottságok megfelelőek, a város és környezete főutakról és az 

autópályáról is könnyen megközelíthető ipari parkkal rendelkezik. 

2. Munkaerő: A város rendelkezik az elektronikai bérgyártáshoz szükséges munkaerővel, ám 

elvándorlásoknak egyre nagyobb a veszélye. A befektetők és termelők a friss diplomás munkaerőt 

leginkább gyakornoki és ösztöndíjprogramok keretein belül tudja megtartani. 

3.  Szakképzés: A város 8 szakközép és szakiskolával rendelkezik, a képzések nem minden esetben 

a hiányszakmák betöltését szolgálják. Pécs képzési rendszere speciális igények kielégítését is 

vállalja. 

 

Település egyedi termékjellemzőinek (USP-k) azonosítása: 

1. Széles spektrumú egyetemi képzés: kutató orvosok, biotechnológia, mérnökök (informatikai, 

gépész, elektronikai), közgazdászok, jogászok, nyelvészek, stb. 
2. Széles oktatási kínálat: Középfokú oktatás: többnyelvű gimnáziumok, szakközépiskolák, 

szakiskolák, felnőttképzés 
3. Rendelkezésre álló fejlesztési területek: IVS-ben meghatározott akcióterületek 
4. Innovációs potenciál: Szentághotai Kutatási Központ, MTA Regionális Kutatások Központja, 

Magyar Innovációs Szövetség regionális iroda, Regionális Innovációs Ügynökség, akkreditált 

klaszterek (bor és turisztikai, biotechnológiai, kék gazdaság, egészségügyi és termálturizmus, 

gépipari, környezetipari, IT, környezeti turizmus, megújuló energia, kulturális ipari, kesztyű, 

kerámia és AV ipari klaszterek), Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Enterprise Europe 

Network rendszere. 
5. Beszállítók: gépipari, elektronikai, biotechnológiai 
 

Meglévő városstratégiában már beépült USP-k /elfogadott fejlesztési célok beazonosítása: 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012 januárjában fogadta el új IVS-ét, melyben rögzítésre 

kerültek az akcióterületek, melyek közül a fejlesztési területek egyedisége és fejlesztése kiemelt 

feladatként szerepel. 

 

Ki nem használt USP-k egyértelműsítése 

1. Ipari parkok kihasználtsága: A város ipari parkjainak telítettsége jelenleg alacsonynak mondható. 

2. Képzett munkaerő elvándorlása: A városban, 27 000 felsőfokú oktatásban résztvevő diák tanul, 

jelentős részük más városokban (országokban kamatoztatja tudását) 

 
3. Befektetésösztönzési célok meghatározása 
3.1 Befektetésösztönzési célok azonosítása: 

A város célja, hogy termelés- központú (munkahelyteremtő) cégeket telepítsen le Pécs városában, és 

európai regionális központjává váljon IT, gépipari, termelői és elektronikai szektoroknak. Ennek 

érdekében a városnak összegeznie kell erőforrásait, partnereit, lehetőségeit, eszközrendszerét. A 

potenciális erőforrások felméréséhez a város befektetés ösztönzésben fontos szerepet játszó 
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szereplőiből egy „board”-ot kell létrehozni, mely egy kijelölt cég vezetésével irányítja a konkrét kínálati 

politikát.   

3.2 A célok projektekké rendezése (időtervvel): 

1. IT/elektronikai regionális központtá válás: 2016 

2. Gépipari/termelési regionális központtá válás: 2016 

3. Logisztikai regionális központtá válás: 2016  

4. K+F regionális központtá válás: 2016 

 

4. Befektetésösztönzési eszközrendszer 
Akcióterv (1/2 oldal) 

Akció 

megnevezése 

Akció kezdete Akció vége Akció várt 

eredménye 

Akció 

megvalósításáért 

felelős személy 

 
IT/elektronikai központtá válás 

Kínálati 

dokumentumokhoz 

szükséges adatok 

összegyűjtése 

2012. június 2012. augusztus 

1. 

Releváns, minden 

részletre kitérő 

adatbázis, 

melyből a 

kiajánlás gyorsan 

összeállítható 

HITA Board 

(tagok: PMJVÖ, 

PBKIK, PTE, 

HOLDING, 

Városfejlesztéséi 

Zrt.), koordinátor: 

PVF Zrt. 

Kínálati 

dokumentum 

elkészítése 

2012. augusztus 

1. 

2012. 

szeptember 31. 

Többnyelvű 

(angol, német, 

orosz, kínai) 

interaktív 

ismeretterjesztő 

Pécs IT és 

elektronikai 

befektetési 

lehetőségeiről. 

PMJVÖ által 

megbízott 

marketing 

szervezet a PVF 

Zrt. (és a board) 

által 

meghatározott 

anyagok, 

dokumentumok 

alapján 

IT/elektronikai 

szakvásárokon 

történő részvétel 

2012. októberétől Egész évben A város 

lehetőségeinek 

terjesztése széles 

körben 

PMJVÖ hivatalos 

képviselője 

Tárgyalás a 

partnerekkel 

Egész évben Egész évben  PMJVÖ hivatalos 

képviselője, és a 

board tagjai 
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A partnerek 

segítése 

Egész évben Egész évben  PMJVÖ, PVF Zrt. 

és a board tagjai 

 
Gépipari/termelési regionális központtá válás 

Kínálati 

dokumentumokhoz 

szükséges adatok 

összegyűjtése 

2012. június 2012. augusztus 

1. 

Releváns, minden 

részletre kitérő 

adatbázis, 

melyből a 

kiajánlás gyorsan 

összeállítható 

HITA Board 

(tagok: PMJVÖ, 

PBKIK, PTE, 

HOLDING, 

Városfejlesztéséi 

Zrt.), koordinátor: 

PVF Zrt. 

Kínálati 

dokumentum 

elkészítése 

2012. augusztus 

1. 

2012. 

szeptember 31. 

Többnyelvű 

(angol, német, 

orosz, kínai) 

interaktív 

ismeretterjesztő 

Pécs gépipari 

befektetési 

lehetőségeiről. 

PMJVÖ által 

megbízott 

marketing 

szervezet a PVF 

Zrt. (és a board) 

által 

meghatározott 

anyagok, 

dokumentumok 

alapján 

Gépipari/termelői 

vásárokon való 

részvétel 

2012. októberétől Egész évben A város 

lehetőségeinek 

terjesztése széles 

körben 

PMJVÖ hivatalos 

képviselője 

Tárgyalás a 

partnerekkel 

Egész évben Egész évben  PMJVÖ hivatalos 

képviselője, és a 

board tagjai 

A partnerek 

segítése 

Egész évben Egész évben  PMJVÖ, PVF Zrt. 

és a board tagjai 

 
Logisztikai regionális központtá válás 

Kínálati 

dokumentumokhoz 

szükséges adatok 

összegyűjtése 

2012. június 2012. augusztus 

1. 

Releváns, minden 

részletre kitérő 

adatbázis, 

melyből a 

kiajánlás gyorsan 

összeállítható 

HITA Board 

(tagok: PMJVÖ, 

PBKIK, PTE, 

HOLDING, 

Városfejlesztéséi 

Zrt.), koordinátor: 

PVF Zrt. 

Kínálati 2012. augusztus 2012. Többnyelvű PMJVÖ által 
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dokumentum 

elkészítése 

1. szeptember 31. (angol, német, 

orosz, kínai) 

interaktív 

ismeretterjesztő 

Pécs logisztikai 

befektetési 

lehetőségeiről. 

megbízott 

marketing 

szervezet a PVF 

Zrt. (és a board) 

által 

meghatározott 

anyagok, 

dokumentumok 

alapján 

Logisztikai 

vásárokon való 

részvétel 

2012. októberétől Egész évben A város 

lehetőségeinek 

terjesztése széles 

körben 

PMJVÖ hivatalos 

képviselője 

Tárgyalás a 

partnerekkel 

Egész évben Egész évben  PMJVÖ hivatalos 

képviselője, és a 

board tagjai 

A partnerek 

segítése 

Egész évben Egész évben  PMJVÖ, PVF Zrt. 

és a board tagjai 

 
K+F regionális központtá válás 

Kínálati 

dokumentumokhoz 

szükséges adatok 

összegyűjtése 

2012. június 2012. augusztus 

1. 

Releváns, minden 

részletre kitérő 

adatbázis, 

melyből a 

kiajánlás gyorsan 

összeállítható 

HITA Board 

(tagok: PMJVÖ, 

PBKIK, PTE, 

HOLDING, 

Városfejlesztéséi 

Zrt.), koordinátor: 

PVF Zrt. 

Kínálati 

dokumentum 

elkészítése 

2012. augusztus 

1. 

2012. 

szeptember 31. 

Többnyelvű 

(angol, német, 

orosz, kínai) 

interaktív 

ismeretterjesztő 

Pécs K+F 

befektetési 

lehetőségeiről. 

PMJVÖ által 

megbízott 

marketing 

szervezet a PVF 

Zrt. (és a board) 

által 

meghatározott 

anyagok, 

dokumentumok 

alapján 

K+F 

vásárokon való 

részvétel 

2012. októberétől Egész évben A város 

lehetőségeinek 

terjesztése széles 

PMJVÖ hivatalos 

képviselője 
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körben 

Tárgyalás a 

partnerekkel 

Egész évben Egész évben  PMJVÖ hivatalos 

képviselője, és a 

board tagjai 

A partnerek 

segítése 

Egész évben Egész évben  PMJVÖ, PVF Zrt. 

és a board tagjai 

 
4. A stratégia végrehajtása, monitoring, visszacsatolás: 
A stratégia végrehajtása elsősorban a koordinátori szerepkörben megjelenő Pécsi Városfejlesztési 

Nonprofit Zrt. feladata a városvezetés iránymutatása és a board tagjainak felügyelete mellett. A 

stratégia eredményeinek ellenőrzése Pécs Megyei Jogú Város polgármesterének a feladata. 


