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Faragó László

Pécs fejlődési pályája - Egy pécsi polgár szemével

Köszöntő

2010-ben egy pécsi megjelenésű, területfejlesztéssel foglalkozó periodika nem kerülheti meg, hogy a város 
legújabb kori történetének egyik legnagyobb eseményével, az Európa Kulturális Fővárosa rendezvénysoro-
zattal foglalkozzon. Ennek megfelelően idei négy tervezett számunkból kettőt, esetleg hármat e témának 
szentelünk. Ennek megfelelően készültünk márciusra is: szándékaink szerint olyan összeállítással, amely-
nek írásai különböző kitekintésben és mélységben taglalják a téma területfejlesztési vonatkozásait. 

„Vezércikkünkben” Faragó László - aki nagy örömet szerzett nekünk azzal, hogy elvállalta felkérésün-
ket - mutatja be, hogyan látja ő pécsiként és kutatóként a város esélyeit az EKF-évvel összefüggésben. 
Második írásunkban három ifjú, de korábban e fórumon már sikerrel bemutatkozott szerzőnk (Orosz Éva, 
Stefán Klára és Vati Tamás) a három társfőváros, Pécs, Essen és Isztambul összevetésére tesz kísérletet. 
Szintén szerzőhármas (Aubert Antal, Jónás-Berki Mónika és Marton Gergely) jegyzi azt a tanulmányt, amely 
turisztikai szempontból igyekszik elhelyezni Pécset az ország térképén. Végül az önkormányzat - geográfus 
végzettségű - munkatársa, Magay Miklós mutatja be az egyik pécsi EKF-nagyprojekt, a „Közterek és parkok 
megújulása” részleteit. Reméljük, régi és új olvasóink városunk határain innen és túl örömmel forgatják 
majd ez évi első - egyben eddigi leghosszabb - számunkat. 

Ahogy eddig, továbbra is várjuk megjelentetni kívánt írásaikat a szebenyi@gamma.ttk.pte.hu vagy a 
pirisig@gamma.ttk.pte.hu címre. 

Kellemes olvasást, és hasznos időtöltést kívánnak mindenkinek:

a szerkesztők

A kis- és közepes városok esetében mindig felvethető a kérdés, hogy mennyire elszenvedői az uralkodó 
trendeknek, és milyen esélyük van arra, hogy saját maguk alakítsák sorsukat. A magyar városok le- és 
felértékelődése is gyakran a nagyhatalmi politikától és erőforrásaik külső piaci megítélésétől függött. 
Pécs sokáig haszonélvezője volt e folyamatoknak. Geopolitikai helyzete regionális szerepkörök betölté-
sére tette alkalmassá, a környékén található szén és uránérc iránti kereslet pedig számos munkahelyet 
hozott létre. Különösen az erőltetett szocialista iparosítás gyorsította fel népességének növekedését, ami 
belső társadalmi konfliktusok forrásává is vált. A kitermelés gazdaságtalanná válásával munkahelyek ezrei 
szűntek meg, amely az elmúlt évtizedekben népességfogyást eredményezett. Aktuálisan Pécs esetében 
is felteendő a kérdés, hogy a gazdasági szerkezetátalakítás kísérő jelenségei (munkahelyek megszűnése, 
elvándorlás stb.) összefogást feltételező válságkezelést igényelnek-e vagy csupán a szükségszerű változá-
sok természetes kísérői, amelyet a piac is megoldhat? Elegendő-e a trend megfordításához a „minőségi 
élet”-et biztosító egészségipar, környezetipar és kulturális ipar fejlesztése? Döntően szolgáltatási típusú 
fejlesztések alkalmasak-e egy újabb fejlődési pálya elindításához, vagy szükség van az „új iparosításra”? 
Szabad-e hagyni, hogy történelmi városunk, lakóhelyünk revitalizációját „megoldja a piac”, és vannak-e 
valós eszközei az önkormányzatoknak a folyamatok kézben tartásához? Jó-e, ha az uniós és állami forrá-
sokat csak a hatékony piac helyi feltételeinek a megteremtésére fordítjuk, és csak provincionalizmusnak, 
vagy jó esetben a helyi elit kultúra luxusának tartjuk, amikor történelmi belvárosunk leértékelődését meg 
szeretnénk akadályozni? És még folytathatnánk az aktuális kérdéseket. 

mailto:szebenyi@gamma.ttk.pte.hu
mailto:pirisig@gamma.ttk.pte.hu
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Már elöljáróban le kell szögeznünk, hogy Pécs európai összehasonlításban csak közepes városnak te-
kinthető, de magyar viszonylatban nagyvárosaink egyike. Az 1920-as trianoni békeszerződést követően 
Budapest után mindig az öt legnagyobb magyarországi város egyike, a Dél-Dunántúl legnagyobb települése, 
annak nem hivatalos központja volt. Fejlődése vagy hanyatlása az egész régiót érintő országos jelentőségű 
kérdés. Az öt vidéki nagyváros (regionális központ) kiemelt fejlesztésének szükségességét, az erre irányuló 
programokat a főváros és a többi – magyarországi léptékben – közepes város nem támogatja, így az erről 
szóló koncepciók, programok a gyakorlatban rendre elbuktak. Újabb divatos jelenség, hogy a városhierar-
chiát sokan ab ovo elvetik, és a policentrizmus vagy a hálózati együttműködések félreértelmezése kapcsán 
központi funkcióikat a városok szélesebb körében osztanák szét. Pécs esetében fennáll annak a veszélye, 
hogy a regionális funkciók elvesztése esetén önerőből nem lesz képes úrrá lenni a hanyatláson, és „belesi-
mul” a közepes (európai szemmel kis) városok, hazai megyeszékhelyek közé. 

E tanulmány rövid történeti áttekintéssel kezdődik, hogy az olvasó meg tudja ítélni a város eddigi fej-
lődésének jellegét, a lehetséges stratégiák megvalósulási esélyeit. A strukturális válság bemutatását, sőt 
a kibontakozás irányába tett lépéseket nem az 1990-es fordulat idejében kezdjük, mivel mindkettő már 
korábban elkezdődött. Éppen a gazdaságilag és politikailag tarthatatlan helyzet, a Magyarországon (is) 
megjelenő változások vezettek a rendszerváltáshoz, ami elindította a pécsi gazdaság hanyatlását, és a 
rossz irányba tett első lépések nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a válság máig elhúzódik. 

Az Európai Unió jelenlegi támogatási rendszere nem képes kezelni a kulturális-területi különbségeket, 
az eltérő aspirációkat. Huszonhét országban, de még a konvergencia-(elmaradott/hanyatló) régiókban sem 
lehet ugyanazzal a stratégiával megoldani a gondokat. A ma lehetséges intervenciók tovább erősítik az 
elsöprő erejű globalizációs trendeket. A lisszaboni stratégiának megfelelően újrafogalmazott uniós város-
politika a gyakorlatban a nemzetközi nagyvárosoknak kedvez, és tovább erősíti a koncentrációs trendeket. 
A tanulmányt a sajátos, aktuális pécsi stratégiák bemutatásával zárjuk. 

1. Pécs fejlődésének történeti mozgatórugói 

Pécs fejlődésének mozgatórugóit kutatva három tényezőcsoportot találtam: 

központi hely: a regionális funkciók mindenkori megléte;

kultúra, multikulturalizmus;

ipari fejlődés. 

1.1 Központi hely, a regionális funkciók megléte 

Pécs történetileg központi hely, egyházi, kulturális, kereskedelmi, adminisztrációs centrum. E funkciók 
egymást erősítve regionális döntési/hatalmi központtá fejlesztették a várost, így évszázadokon keresztül 
a térség legnagyobb és gazdaságilag legjelentősebb települése volt.  

Ismert, hogy az európai bronzkor időszakában már az észak-déli kereskedelmi kapcsolatok egyik csomó-
pontja volt. A korai vaskorban a  „halomsíros kultúra” képviselői erődítményt építettek ezen a területen. 
Az 1. században a Római Birodalom meghódította Pannóniát és a kelta Sopianae (Pécs kelta és római kori 
neve) a 4. században Valeria tartomány székhelye lett. A város ettől kezdve megőrizte térszervező, regi-
onális szerepkörét. 

Pécs 853-ban a salzburgi érsekséghez tartozott és a Frank Birodalom peremterületének egyik fontos 
központjává vált. A magyar keresztény államalapítás után Pécs a tíz hazai püspökség egyikének székhelye 
lett. 

•

•

•
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Az oszmán megszállás alatt, a kezdeti jelentős pusztítást követően a törökök Pécset saját központ-
jukként fejlesztették, amit számos korabeli emlék még ma is jelez. Az 1686-os felszabadítás után a város 
életében új szakasz kezdődött. Az újonnan betelepülők nagyobb része idegen ajkú volt. A  püspökség is 
visszatelepült, majd 1780-ban Mária Teréziától Pécs szabad királyi városi rangot kapott. Ezzel közvetlenül 
csatlakozott a központi közigazgatáshoz, sem megyei, sem pedig püspöki hatalom alatt nem állt. A köz-
igazgatás újjászervezése során Baranya megye székhelye lett és ettől kezdve fokozatosan épültek meg a 
városban a megyei (regionális hatókörű) közintézmények. 1786-ban Pécs rövid időre regionális közigazga-
tási központtá vált, hat megyét igazgattak innen. 

Pécs fejlődési pályája - Egy pécsi polgár szemével 

Az I. világháború utáni békeszerződés 
következtében a nagyobb regionális köz-
pontok a környező országokhoz kerültek 
(Zágráb, Kolozsvár, Pozsony stb.). Az új or-
szághatárok kizárólag csak az utódállamok 
érdekeit vették figyelembe, így a magyar 
határövezet jelentős része elvesztette tra-
dicionális központjait, illetve a nagyobb 
városok vonzáskörzetük jelentős részét. 
Ettől kezdve a korábban 20 milliós ország 
fővárosa, Budapest egy sokkal kisebb né-
pességű ország első számú központja lett, 
és az országhatáron kívülre kerültek a kö-
vetkező nagyságrendű nagyvárosok. Az or-
szághatáron belül maradt városok közül a 
magyarországi viszonylatban nagynak szá-
mító Debrecen, Szeged, Pécs, Győr és Mis-

1. kép. Pécs belvárosa madártávlatból. A Mecsek lankáira 
felkúszó utcák egyedi és megismételhetetlen arculatot 
teremtenek
Forrás: Trócsányi András felvétele (2008)

kolc vette át a regionális szerepköröket. Az új határok között Pécs megerősítette dél-dunántúli regionális 
központi szerepkörét, és népességszáma a két világháború között is nőtt. 

1.2 Kultúra, multikulturalizmus 

Pécs fejlődésében mindig jelentős mozgatóerő volt a kultúra. Sokáig soknemzetiségű országunk egyik 
multikulturális központja volt. Az első püspök már a 11. században iskolát létesített a városban, egyete-
mét pedig 1367-ben alapították. Pécs a magyarországi reneszánsz második központjává és Nyugat-Európa 
irányából fontos kulturális közvetítővé vált. Itt létesült az ország első nyilvános könyvtára a 18. század-
ban. Vidéki viszonylatban viszonylag korán, 1800-ban megépült az első színház (ma öt társulat működik), 
1848-ban pedig megalapították az első helyi újságot. 1923-tól ismét egyetemi város lett, kulturális élete 
országos viszonylatban rendkívül élénk volt.

Az államszocializmus első két évtizedének gyors gazdasági fejlődése kiszélesítette a kulturális szféra 
mozgáslehetőségeit is. Pécsett új közgyűjtemények/múzeumok jöttek létre, és a színházi, irodalmi, zenei, 
képzőművészeti élete gazdagodott. Budapest után Pécsett van a legtöbb múzeum1, galéria és kulturális 
rendezvény az országban. Egy vidéki városban sem él annyi Magyarországon és nemzetközileg is elismert 
művész, mint Pécsett. A város kulturális elitje jelentős mértékben megőrizte alkotószabadságát, az itt 
működő műhelyekre nem nyomta rá a bélyegét a provincializmus sem. 

A Pécsi Tudományegyetem több mint 31 000 hallgatójával, közel 2000 oktatójával, valamint 200 okta-
tási programjával ma már az ország egyik legnagyobb egyeteme, a Dél-Dunántúl legjelentősebb foglalkoz-
tatója. Költségvetése vetekszik a pécsi önkormányzatéval. A diákok élettel töltik meg a várost és költeke-

1  A rendszerváltáskor 14 látogatható közgyűjtemény volt. 
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zéseiken keresztül jelentős bevételeket jelentenek a vállalkozók és a lakosság (pl. albérleteken keresztül) 
számára. Nyugat-Európában és az USA-ban sok kisebb várost „eltart” az egyeteme. 

Pécs nemzetiségi sokszínűsége az idő előrehaladtával mérséklődött, de a város többnyelvű, többvallású 
közösségként formálódott, s ez a multikulturalitás meghatározó maradt mind a mai napig. 1816-ban még 
szinte egyenlő arányban laktak a magyarok, a horvátok és a németek, jelentős részük mindhárom nyelvet 
beszélte. A város nemzetiségi összetétele a 19. század második felétől jelentősen átalakult. 1910-ben a 
város lakosságának 85%-a vallotta magát magyarnak, 12%-a németnek, a többiek pedig egyéb nemzetisé-
gűnek. 2001-ben a lakosság 93%-a már magyarnak vallotta magát, bár a családok jelentős része soknem-
zetiségű gyökerekkel rendelkezik. 3% német, 1% (a valóságban ennél több) roma, 1% horvát és 14% egyéb 
nemzetiségű is él a városban. Az utóbbi időben dinamikusan nő a külföldi diákok száma, Pécsnek ma 18 
különböző nemzetiségű polgára van. A településen működnek kisebbségi önkormányzatok, és számos nem-
zetiségi civil szervezet gazdagítja a multikulturális életet, a horvátoknak például önálló színházuk is van. 

1.3 Ipari fejlődés

Az ipar Pécsett az elmúlt 150 évben vált a legfontosabb fejlesztő erővé. A feketeszén- bányászat a 19. 
század közepétől felgyorsította a gazdaság, és – amiről kevesebbet beszélünk – a társadalom átalakulását, 
Pécs vonzotta a nemzetközi vállalkozói és szakmunkás réteget. A Dunagőzhajózási Társaság a kitermelt fe-
keteszén Dunához juttatása érdekében megépítette a Pécs–Mohács vasútvonalat. Új ipari üzemek létesül-
tek, amelyek átrajzolták a városszerkezetet. 1848-ban sörgyár, 1853-ban a későbbiekben világhírűvé vált 
Zsolnay kerámiagyár létesült. A vasúti közlekedés, a modern állami közigazgatás és az intézményhálózat 
fejlesztése eredményeként megerősödött Pécs nagytérségi szerepe. Ezzel párhuzamosan kiépült a modern 
városi infrastruktúra (vízmű, villamos közlekedés, közvilágítás stb.). 

A két világháború között a piacok és a nyersanyagforrások elvesztése folytán a város gazdasága lassan 
regenerálódott, inkább a stagnálás, mint a gyors növekedés volt a jellemző. Új lendületet a II. világháború 
után a szocialista iparosítás és az ahhoz szorosan kötődő városfejlesztés hozott. 

Pécs fejlődését újra meghatározta a szénbányászat felfuttatása és az uránbányászat megkezdése. Az 
1950-es években a város bekebelezte a közvetlen szomszédságában fekvő falvakat. A közigazgatási egyesí-
téssel a szén- és uránbányászat területeinek jelentős része a város igazgatási területéhez tartozott. A ki-
emelt bányászati fejlesztések következtében gyorsan nőtt a munkahelyek és a betelepülők száma, jelentő-
sen nőtt a népesség, amely új lakótelepek felépítését tette szükségessé. Aki Pécsre költözött és valamelyik 
bányában vállalt munkát, bérlakást is kapott, amely használatáért csak jelképes összeget kellett fizetnie. 
A hatvanas években felépült „Uránváros”, majd a hetvenes években „Kertváros”. Ezek önálló ellátással 
rendelkező lakótelepek voltak a városon belül, melyek teljesen megváltoztatták a város morfológiáját, és 
a társadalma is nagymértékben átalakult. 

A város területileg is nagyra nőtt, de megmaradt a különböző városrészek morfológiai elkülönülése és 
a résztársadalmak szegregációja. Nem jöttek ugyan létre társadalmilag „teljesen zárt” területi egységek, 
de a vagyoni alapú, valamint a foglalkozási jellegű területi szegregáció megfigyelhető. 

Pécs lakosságszáma 1980-ban elérte a 170 ezer főt. Az 1970-es, 1980-as években készült városfejleszté-
si és rendezési tervekben Pécset 300 ezer fős nagyvárossá kívánták fejleszteni, ami soha nem valósult meg, 
sőt a népessége 1985-től folyamatosan fogy. 20 év alatt elvesztette lakosságának 12,33%-át. A véglegesen 
elvándorlók jelentős része magasan kvalifikált, ők főleg a fejlettebb központi és nyugat-dunántúli régiókba 
költöznek, míg a Pécsre települők alacsonyabban képzettek. 

Pécs fejlődési pályája - Egy pécsi polgár szemével 
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2. Strukturális változás: hanyatlás és regeneráció

Egy régió, egy város hanyatlása és felvirágzása nem egymástól élesen elválasztható szakaszokból áll: az 
átalakulás (átalakítás) folyamata mindkettőt magába foglalja. A kelet-európai ex-szocialista országok vá-
rosaira ez éppen úgy igaz, mint a szerkezetátalakítási gondokkal küzdő – vagy már azzal megbirkózott 
– nyugat-európai társaikra. A leglényegesebb különbség abban van, hogy a posztszocialista városokban nem 
„csak” egy-egy ágazat válságával, a barnamezős területek átalakításával, esetleg bizonyos lakóterületek, 
társadalmi csoportok problémáival kell megküzdeni, hanem szinte minden egyszerre alakul át és sokkal 
gyorsabb a folyamat. Folyamatosan változó jogszabályi környezetben, gyakran régi emberekkel, de új 
szerepekben kell irányítani a városok átalakulását. Megfelelő, saját eszközök hiányában kisebb az esélye 
a szerves, endogén fejlődésnek, sokkal erősebb a külső befolyás/hatás lehetősége, az egyszerű mintakö-
vetés. A második világháborút követően a szovjet befolyás-övezetben már átéltünk egy kívülről/felülről 
diktált, erőltetett  átalakulást, amely során a nemzeti sajátosságokat figyelembe nem vevő, uniformalizált 
intézmények alakultak ki. Az ilyen típusú átalakítások negatív tapasztalatait a történelem igazolta, nem 
alakult ki fenntartható gazdaság és társadalom. 

A szocialista rendszer lassú, de biztos felbomlása, az állami tulajdon jelentős részének eladása, a ko-
rábbi jogszabályok hatályon kívül helyezése, a vállalatok felszámolása kétségtelenül munkahelyek megszű-
néséhez, a jövedelmi viszonyok megváltozásához vezet („softening period”). A dekonstrukció során társa-
dalmi csoportok kerültek válságba, városrészek vesztették el korábbi funkcióikat, romlottak a mennyiségi 
mutatók. De ez egyben megteremti a minőségi átalakulás, a szerkezetváltás esélyét is. Az új jogszabályok, 
intézmények létrehozásával párhuzamosan megkezdődik a rozsdaövezetek átalakítása, a munkanélküliek 
átképzése, új cégek alapítása. Ez kezdetben csak néhány ember, vállalkozás, településrész esetében hoz 
jelentős változást, de lassan az új pozitív trendek kerülnek előtérbe, az integratív erők az egyensúly irá-
nyába mozdítják a rendszert, és a mennyiségi mutatók is igazolják a változásokat („hardening period”). 

2.1 Hanyatlás

Az országhoz hasonlóan, már az 1980-as évtizedben markáns átalakulások kezdődtek meg Pécsett is. A 
„kapitalizmus szelleme” egyre több helyen vált láthatóvá. Kezdetben az állami, szocialista vállalatokon 
belül próbálták az emberek érdekeltségét javítani és növelni a termelékenységet, majd egyre több kis-
vállalkozás kezdte meg a működését, így bővült a magánszféra. A szocialista vállalatok egy része a keleti 
piacok fizetésképtelenné válása után nem tudott integrálódni a világpiacba. A feketeszén gazdaságtalan 
kitermelése következtében a mélyművelésű szénbányászat Pécsett 1993-ban teljes egészében megszűnt. 
1980-ban még 13 133-an dolgoztak a bányáknál, 1990-ben már csak 4260-an. 2005-ben, a külszíni termelés 
lezárulása után már csak 405 fő dolgozott az ágazatban, azok is a rekultivációval foglalkoztak. A szoci-
alista nagyvállalatok többsége kisebb egységekre esett szét (pl. Pécsi Kesztyűgyár), azokat privatizálták 
vagy felszámolták. A megmaradt nagyvállalatok is csökkentették a foglalkoztatottak számát, és mindegyik 
kivétel nélkül tulajdonosváltáson esett át. A népesség és a munkahelyek számának évtizedeken keresztül 
jellemző növekedési trendje megszakadt, és a város lejtőmenetre került. A szocialista ipar leépülését 
az ipari foglalkoztatottak számának csökkenése jelezte. A korábbi ipari munkavállalók egy része kedvez-
ményesen nyugdíjba ment, ezáltal az ellátó rendszert terhelte, a többit felszívta a pénzügyi szektor, a 
kereskedelem és a közszolgáltatások bővülő köre. Nőtt a kisvállalkozások száma, de ezek jelentős része 
kényszervállalkozás volt. Pécsett sikerült minden évben 10% alatt tartani a munkanélküliségi rátát, bár 
ezen „objektív statisztikai” mutatók sem összehasonlíthatóak nemzetközi viszonylatban. Magyarországon 
például, aki 3 hónap után nem működik együtt a munkaközvetítő irodákkal, az kikerül a nyilvántartásból. 
Sokan nem is regisztráltatják magukat, hanem hónapokig saját maguk keresnek munkát. A versenyképeseb-
bek Budapesten vagy külföldön dolgoznak úgy, hogy megmaradnak pécsi állandó lakosnak, de tartósan nem 
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Pécsett élnek. Például évente több mint 200 orvos dolgozik úgy külföldön, hogy állandó lakhelyük Pécs. De 
a Pécsett végzett pécsi diplomások jelentős számban szintén nem tudnak szülővárosukban elhelyezkedni, 
így hetente Budapestre ingáznak. Számuk több százra becsülhető.  

A piacgazdaság térnyerése örvendetes tény, gondot inkább annak módja jelent. A rendszerváltást meg-
előző előprivatizáció során és a kilencvenes évek legelején többnyire az állami (szocialista) vállalatok me-
nedzsmentje és a korábbi politikai elit jutott tulajdonhoz. A korábban sajátjukként kezelt közvagyon egy 
részét a rendszerváltás kapcsán/címén de jure is a magánvagyonukká tették. Befolyásukat érvényesítették 
az állami tulajdon külföldieknek való értékesítése során is. Ez gondot annyiban jelentett és jelent még ma 
is, hogy a privatizáció nem valamilyen konszenzuson alapuló stratégia mentén történt, nem az állami/ön-
kormányzati bevétel maximalizálása vagy a hatékony működtetés/foglalkoztatás optimalizálása volt a cél, 
hanem a személyes vagy pártpolitikai érdek, a gyors vagyonszerzés. 

2. kép: A modern Pécs. A döntően az 1960-as években épült 
Uránváros, háttérben az Egyetemváros és a Mecsekoldal pa-
neles beépítése, a kép középpontjában a Magasházzal, a ha-
nyatlás két évtizede üresen álló szimbólumával
Forrás: Trócsányi András felvétele (2008)

Gyakran a külföldiek tulajdonszerzése 
mögött sem az üzemek további működteté-
se, a foglalkoztatottak megtartása, hanem 
a piacszerzés vagy a vagyon értékesítéséből 
származó haszon állt. Így sok vállalatnál meg-
szűnt a termelés, termelési láncok omlottak 
össze. 

A gazdasági szerkezetváltásnak ez a mód-
ja minden más területre is hatással volt. Az 
elvándorlás és a természetes fogyás követ-
keztében a város lakosságszáma csökkenni 
kezdett, 2004 elején már csak 158 ezer em-
ber számára jelentett lakóhelyet a város. Az 
elvándorlók jelentős része magasan kvalifi-
kált fiatal. 

A rendszerváltást követően a város a szo-
ciális bérlakások döntő többségét, piacképes 
részét olcsón eladta a benne lakóknak. Gyak-
ran vegyes tulajdonú lakóházak alakultak ki, és a leromlott lakásállomány felújításának esélyét tovább 
csökkentette, hogy a bentlakóknak nem maradt pénzük a házfelújításra. Akinek volt valamennyi pénze, az 
is a saját lakása felújítására fordította, és a ház állaga, külső megjelenése, hőszigetelése nem javult. 

A döntően előre gyártott elemekből épített típusházakból álló lakótelepek presztízse alacsony. Az épü-
letek egyhangú megjelenése, a lakások mérete és műszaki felszereltsége miatt nagyobb arányban élnek 
itt a társadalmilag hátrányos helyzetű, szerényebb jövedelmű rétegek, családok. Akinek változik a jöve-
delmi helyzete, amint teheti, elköltözik, így sűrűsödnek a problémák. Folyamatosan törekvések voltak 
és vannak a lakótelepi problémák komplex kezelésére, de eddig csak egy program járt sikerrel. Központi 
támogatással több épület utólagos hőszigetelést kapott, és néhány ingatlanban kicserélték a nyílászárókat 
is. Az építményekben környezetbarát távfűtés van, de ezek költsége ma nem versenyképes, éppen a rossz 
hőszigetelésű házakban élő, támogatásra szoruló családoknak kell a legtöbbet fizetni.  

Magyarországon a magántulajdonú lakások aránya nemzetközi összehasonlításban is igen magas. A szo-
cialista korszakban szinte csak ez volt az egyetlen legális befektetési lehetőség. A családok jelentős része 
a szerény, adózott megtakarítását évtizedeken keresztül a lakásába/házába fektette, szabadidejét annak 
fejlesztésére fordította. A tulajdonszerzést is magas illetékek terhelik.
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2.2 Újjászületés

Pécs gazdasági és fizikai átalakulására (fejlődésére?) az elmúlt két évtizedben legnagyobb hatással a ma-
gánbefektetők voltak, és a városi önkormányzat elvesztette vezető/irányító szerepét. Fokozatosan csök-
ken a központi állam fejlesztő hatása és egyelőre marginálisak az uniós támogatások is. 

Piaci erők

A pécsi fejlesztéseket – akárcsak az ország sok más városában – is meghatározták az ide érkező tőketulaj-
donosok, és a város inkább csak sodródott a folyamatokkal. Ehhez hozzájárult az eddig nem bizonyított, 
de a pécsi közbeszéd mindennapos tárgyát képező korrupció. A fejlesztési elhatározásokban, a telkek ér-
tékesítésénél és a pályázati döntésekben – a közbeszéd szerint – gyakran nem a város fejlesztési igényei, 
hanem a beruházó szándéka és pénze döntött. 

Pécs hagyományosan kereskedelmi központ. Az 1990-et követő öt évben nyolcszorosára nőtt a keres-
kedelmi egységek száma, majd ezek harmada bezárt, számuk azóta stabilizálódott. A magánbefektetők, a 
multinacionális cégek először a kereskedelemben jelentek meg. Ugyanazok a hatások érték Pécset, mint 
minden más, hasonló nagyságrendű várost az újonnan csatlakozott országokban. Különbség legfeljebb csak 
a cégek neveiben/logóiban van. Elsősorban a városba érkező fő bevezető utak mellett jelentek meg új ke-
reskedelmi negyedek, amelyek szinte kizárólag zöldmezős beruházások voltak. Óriási területeket foglalnak 
el a szabadon álló könnyűszerkezetes, olcsó épületek és a hozzájuk tartozó parkolók. Ezzel – nagyon sok 
városhoz hasonlóan – Pécsett is ugyanaz a kép fogadja a látogatót. E kereskedelmi láncok (METRO, TESCO, 
Praktiker, Baumax stb.) ugyanazokat az épületeket helyezik el minden városban, „helyi adaptációt” csak 
a vásárlóerőből következő alapterület jelent. A Pécsett lévő régi kereskedelmi egységek nem tudták fel-
venni a versenyt ezekkel az új szereplőkkel, így többségük bezárt vagy tulajdonost váltott. Az új szereplők 
megváltoztatták a fogyasztói szokásokat: a közlekedéstől a szabadidő eltöltéséig. Pécsett, akinek van rá 
pénze, esténként éppen úgy a marokkói paprikát és az olasz gyümölcsöt eszi, mint más európai polgár, mi-
közben a Kínában készült, nyugat-európai márkájú ruhájában ugyanazokat a kereskedelmi tv-csatornákat 
nézi.

A kisebb üzletekből álló kiskereskedelmi hálózatok megjelentek a város minden pontján. Ezeknek alap-
vetően két formája van. Vannak, amelyek többségében régi hálózatokat, kereskedelmi egységeket vettek 
át, ezekben csak az árukészlet cserélődött ki, de városképi változást nem okoztak (pl. MATCH, kisebb 
egységeinél a SPAR). Vannak (Penny Market, LIDL, ALDI stb.), amelyek előre gyártott, uniformalizált tervek 
alapján új, de építészetileg silány épületeket létesítenek, amelyek rontják a városképet. Még arra sem 
hajlandóak, hogy például a környező épületekhez hasonló cserépfedést vagy odaillő homlokzatkialakítást 
alkalmazzanak. 

Telephelyválasztás szempontjából viszonylag új típust jelent az ÁRKÁD, amely a történelmi város-
központ közvetlen szomszédságában épült. 35 000 m2-en 130 üzletet alakítottak ki, 100 millió euróból. 
Ez korábban a belváros bővítési területe volt, ahol új „city” és közpark kialakítását tervezték. Ez a helyi 
viszonylatban óriási létesítmény új lökést adott a kis belvárosi üzletek profilváltásának, a pécsi tulajdonú 
ingatlanok értékvesztésének, a belvárosi térhasználat megváltozásának. Pécsett nincs megfelelő vásárló-
erő ahhoz, hogy a belvárosi sétáló utcákban (pl. Király utca) a korábbi márkaboltok helyén megjelenjenek 
a magasabb minőséget igényesebb környezetben áruló „luxusüzletek”, sőt egyelőre ellentétes tendencia 
figyelhető meg. A történelmi bevásárló utcákban az üzletek árai és a bérleti díjak csökkenése folytán a 
szegényebb rétegek számára az olcsó távolkeleti árut kínáló boltok száma nő. A bevásárlóközpont külföldi 
tulajdonban van, a nagyobb üzleteket is jelentősebb külföldi hálózatok bérlik. Néhány helyi kereskedő 
küzd még a bérleti díjak kitermeléséért. A „fogyasztás új katedrálisában” költik el a pécsiek a megkeresett 
jövedelmük jelentős részét, java részt külföldi termékekre. A bezáró kisboltok tulajdonosai, alkalmazot-
tai, ha még elég fiatalok, akkor a minimálbérért vagy kicsit többért, elhelyezkedhetnek ezekben az új 
létesítményekben. 
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A városrendezési terv és helyi szabályozás ellenére a kereskedelmi láncok telephelyválasztása és épí-
tészeti arculata a cégek belső logikája alapján történik. Saját törekvéseiknek megfelelően választanak 
telket, majd „kijárják”, kialkudják az engedélyezéshez szükséges változtatásokat. A finanszírozási gon-
dokkal küzdő város a telkek értékesítéséből befolyó bevétel érdekében hajlandó volt a rendezési tervek 
módosítására, az egyedi törekvések engedélyezésére. 

Az ipari befektetők kevesebben voltak, és kisebb látható változást hoztak a város életében, de ha 
csak a puszta munkahelyi adatokat nézzük, akkor ez sikeresebb történet, mint a kereskedelem átalaku-
lása.  Privatizálták a sörgyárat, a tejüzemet, a kenyérgyárat, a húsüzemet és a gépipari vállalatokat. A 
gépgyártásban nem csökkent a munkahelyek száma, mert Pécsre települt egy finn high-tech vállalat, az 
Elcoteq. A NOKIA beszállítójaként került Pécsre, de annak távozása után is itt maradt. Változó számú mun-
kaerőt – döntően betanított munkásokat – alkalmaz (4000–5500), azok jelentős részét is csak a mindenkori 
szerződésállománynak megfelelően bérli vagy rövid távú, határozott idejű szerződéseket köt. Beszállítói 
és piacai is külföldön vannak, és mindent igyekszik elkerülni, ami tartósan helyhez kötné. Félő, hogy a 
termelési költségek növekedése, vagy a megrendelések csökkenése esetén drasztikusan csökkenti vagy 
felhagyja a termelést Pécsett. További bővítésekbe nem is helyben kezdett, hanem Romániában létesített 
újabb telephelyet. 

Az ipari szféra átalakulásának veszélyforrása a város számára az, hogy a tulajdonos – gyakran a me-
nedzsment is – és a termelés sem integrálódott a helyi társadalomba, a helyi gazdaságba, mobilitási képes-
ségük nagy, ezért helyi létük (jövőjük) bizonytalan. 

A 150 éves Zsolnay gyár a város számára több, mint egy helyi termelővállalat. A város egyik szimbó-
luma, kulturális ikonja, műemlék-együttese. Mindig jó példája volt annak, hogy a kultúra, a művészet, a 
tudomány legújabb eredményeivel párosítva a világpiacon is versenyképes termékekkel tud megjelenni. A 
kerámiaipar világpiaci hanyatlása, az olcsó távol-keleti áruk megjelenése minden hasonló európai gyárat 
nehéz helyzetbe hozott. A Zsolnay gyár válságát tovább mélyítette a bizonytalan tulajdonlás és az állan-
dóan változó menedzsment. A rendszerváltást követően több állami szervezet portfoliójában szerepelt, 
vezetői gyakran változtak, végül adósságaival együtt megkapta a város, amely nem hivatott egy termelő 
vállalat üzemeltetésére. A foglalkoztatottak száma a 20 évvel ezelőttinek már a 20%-át sem éri el. Vál-
ságmenedzselése elég egysíkú: létszámleépítés és a termékek árának az emelése, ami tovább rontotta 
versenyképességét. 

Állami és uniós projektek

A szocialista érában az állam közvetlenül résztvett a települések fejlesztésében. Nem volt ritka az sem, 
hogy az állami vállalatok közfeladatokat is elláttak. A nyolcvanas években ez visszaszorult, és a rendszer-
váltás után a normatív támogatásokon kívül csak pályázatok útján juthattak többletforrásokhoz a tele-
pülések. Ez alól csak az állami nagyberuházások jelentettek kivételt. Pécsett ide tartozott funkció nél-
kül maradt bányászati területek rekultivációja. E rendezési program keretében a Pécs belterületén lévő, 
egykori bányaterületen alakították ki a város új ipari parkját, amely 1996-ban az előközművesítés és más 
feltételek biztosítása miatt hivatalosan is megkapta a címet. Mind a mai napig – az Elcoteq-en kívül – csak 
néhány kisebb ipari üzem települt ide. 

Döntő mértékben hazai, regionális támogatásokból épült meg a repülőtér, amely jelenleg vesztesége-
sen üzemel, pontosabban nem is működik eredeti céljának megfelelően. Pécs fejlődésének sokáig egyik 
legnagyobb akadálya az volt, hogy autópályán nem volt elérhető. PPP formában építik a Budapest–Pécs kö-
zötti autópályát, amit várhatóan 2010 április elején adnak át. Prognózisom szerint 20 évvel a rendszervál-
tás után ennek térségfejlesztő hatása nem lesz ugyanolyan jelentős, mint az M1-es és az M5-ös befejezése 
vagy az M3-as megépítése az érintett térségekben. 

Az utóbbi években az uniós és a magyar állami támogatások egymást kiegészítik, illetve jóformán csak 
közös projektek finanszírozására van lehetőség. Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv (Közösségi Támogatási Keret 
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2004–2006) és a 2007–2013-as programozási időszakra elfogadott Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (Új 
Magyarország Fejlesztési Terv), valamint az operatív programok 15–50%-os saját erőt igényelnek, amelyek 
lekötik a magyar állam fejlesztési forrásainak jelentős részét. 

Az uniós előcsatlakozási programok során a város a többi nagyvárossal való összehasonlításban kevés 
forráshoz jutott. Egy jelentős közműfejlesztési projekt valósult meg. Az ISPA (Instrument for Structural 
Policies for Pre-Accession) program keretében bővült a város szennyvízhálózata, és megoldódott a vízbá-
zisok védelme. A teljes beruházás összege 26 millió euró volt, amelynek 50%-át az Unió, 40%-át a Magyar 
Állam és 10%-át Pécs városa biztosította. A Regionális Operatív Programból (2004–2006) a város a római kori 
keresztény műemlékek rekonstrukciós munkáihoz kapott támogatást, amely ma már a világörökség része. 
Ezeken kívül csak néhány kisebb pécsi projekt kapott támogatást. Összességében megállapítható, hogy ez 
idáig nem adtak lényeges lökést az európai pályázati lehetőségek a város fejlődéséhez. 

3. Pécsi fejlesztési stratégiák

Pécs szembesülve a fenti negatív folyamatokkal, keresi a gazdasági és társadalmi válságból való kilábalás 
lehetőségét, és megpróbál alkalmazkodni az új gazdasági, politikai és térszerkezeti feltételekhez. Fejlesz-
tési koncepcióinak középpontjában a tudásalapú gazdaság és a kultúrára alapozott fejlesztések állnak. A 
város az elmúlt évtizedben eladta vagyonának piacképes részét, és ennek felélése mellett még jelentős 
mértékben el is adósodott. Adósságállománya 2010-ben meghaladja a 30 milliárd Ft-ot, a tulajdonában 
lévő PVV Zrt. adósságával együtt a 40 milliárd forintot. A normatív állami támogatások és saját bevétele-
inek csaknem egészét az intézmények működtetésére és a meglévő infrastruktúra fenntartására kell for-
dítania. Fejlesztési terveiből leginkább csak azt tudja megvalósítani, amihez pályázás útján nemzeti vagy 
uniós forrásokat is tud szerezni. Ezért tervezése folyamatosan a forrás-orientáció irányába mozdul el. 

A helyi önkormányzat a rendszerváltást követően először 1995-ban fogadta el az első komplex város-
fejlesztési koncepcióját. Ebben meghatározták, hogy az európai városfejlődés hajtóerői közül melyek 
azok, amelyekre építve Pécs újra megerősítheti pozícióját az európai, a nemzeti és a regionális munka-
megosztásban. Mivel a város nincs hatással a külső tényezőkre, ezért a belső erőforrásaira támaszkodva a 
tudásigényes gazdaság fejlesztését és a szolgáltató-város vízióját fogalmazta meg. Az általános célok az 
alábbiak voltak: 

a szó társadalmi értelmében véve is „egészséges”, „lakható”, megfelelő ellátást kínáló, jó társadalmi 
közérzetet és rendezett, igényes települési környezetet nyújtó város, amellyel lakói azonosulhatnak, a 
befektetők és a turisták számára pedig vonzerőt jelent;

nagyságát, lélekszámát és kiterjedését tekintve európai léptékkel közepes méretű, amelyik megőrzi, 
ápolja történelmi légkörét, szellemiségét és kialakult építészeti stílusát;

elsősorban nem iparváros, hanem inkább szellemi-kulturális-történelmi értékei, sajátos életviteli le-
hetősége által válik vonzóvá;

gazdaságát inkább a technikai fejlettsége jellemezze, mint a kevésbé igényes tömegtermelés;

regionális centrum, szolgáltató város, (szellemi, technológiai /K+F/, közigazgatási és egyházi központ, 
idegenforgalmi célpont, a nemzetközi, nemzetiségi kapcsolatok regionális színtere); 

az európai városhálózat integráns része, a közép-európai városi munkamegosztás aktív szereplője.

E céloknak megfelelően meghatározták a főbb prioritásokat és azok elérését szolgáló programokat, ame-
lyek később illeszthetőek voltak az uniós elvárásokhoz: 

a város megközelíthetőségének javítása,

települési környezet javítása,

tudásigényes gazdaság – szolgáltató város.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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E dokumentum meghatározta a városigazgatás modernizálásához szükséges teendőket és az eszközrend-
szert is, ami mai szemmel is korszerű és EU-konform volt. A város (az önkormányzat közgyűlése, annak bi-
zottságai, a hivatal és a városi cégek) direkt módon nem követi a városfejlesztési koncepcióban lefektetett 
elveket. Folyamatosan készülnek részkoncepciók, azok összehangolása nem megy . 

2002-ben felülvizsgálták és aktualizálták a koncepciót. Az alapvető célok és elvek mellett ebben na-
gyobb hangsúly helyeződött a tudásigényes gazdaság és a humán infrastruktúra fejlesztésére. A koncepció 
alapján ágazati stratégiák (operatív programok) és programok (akciótervek) készültek. 

2007-ben megkezdték a hatályos stratégia újraértékelését, és elkészült az Integrált Városfejleszté-
si Stratégia (IVS). A stratégiai célokban és prioritásokban lényegi elmozdulások nem látszanak, de most 
nagyobb hangsúly helyeződik az eredmény- és fejlődésorientált városirányítás kialakítására, valamint az 
integrált városfejlesztésre. Ez részben annak köszönhető, hogy koncepció, terv, program van már minden-
re, de a megvalósításukból nem lett semmi vagy a megvalósult létesítmények működtetése, fenntartása 
gondot jelent. 

Jelenleg várhatóan két programnak van jelentős hatása a város fejlődésére:

a központi kormányzati kezdeményezésű „fejlesztési pólus” programnak,  

és az abba is illeszkedő „Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010” programnak.

3.1 Versenyképességi pólusstratégia 

Magyarország monocentrikus ország, Budapesten kívül csak néhány vidéki nagyváros – köztük Pécs – alkal-
mas arra, hogy központi támogatással nemzetközi versenyképességét megőrizze vagy visszaszerezze, ezért 
az országos fejlesztési politika „pólusprogramot” hirdetett. Ennek célja az volt, hogy egyrészt oldják az 
ország főváros-centrikusságát, másrészt a valós regionális központok a régiók fejlesztési motorjaivá válhas-
sanak. A nagyvárosoknak el kellett készíteni versenyképességi pólusstratégiájukat. 

A növekedési pólusstratégiák Európában döntő mértékben iparfejlesztési programok. Pécs adottsá-
gai nem teszik lehetővé, hogy ebben versenyképes legyen, ezért a város egy alternatív fejlesztési irányt 
választott: „Az életminőség pólusa” címet viseli. Ez döntően a minőségi, egészséges élethez szükséges 
szolgáltatások fejlesztésére koncentrál, az egészség-, a környezet- és a kulturális ipart fejleszti. Az egész-
ségipari programba beletartoznak a gyógyászattól kezdve, az egészséges élelmiszerek termelésén keresz-
tül a sportolási lehetőségek és az egészségturizmus is. A környezetipari klaszter fogja össze az ökováros 
megteremtését, amely energetikai, hulladékgazdálkodási, tájvédelmi, kutatási stb. feladatokat jelent. A 
kulturális ipar legjelentősebb fejlesztési programja az Európa Kulturális Főváros – Pécs 2010 program. 

A pécsi stratégia egymást erősítő alprogramok rendszere. A megvalósítás nehézsége, hogy különböző 
projektjeit a Nemzet Stratégiai Referenciakeretbe (ÚMFT, 2007–2013) illeszkedően kívánták megvalósítani. 
Semmi biztosíték nincs arra, hogy a túltervezett operatív programokból, akciótervekből a pécsi programok 
mindegyike részesül, sőt, biztos, hogy Pécsnek csak korlátozottak a nyerési lehetőségei. 

További kérdéseket vet fel, hogy ezekben a programokban érintett területeken maximum csak a mun-
kahelyek harmada van, és e stratégia csak a kooperációs kapcsolódási lehetőségek kapcsán számol például 
a feldolgozóiparral, ahol a foglalkoztatottak több mint 1/5-e dolgozik. A kiemelt programok megvalósításá-
hoz szükséges sajáterő leköti az önkormányzati szabad források egészét, így csak reménykedni lehet, hogy 
a magánszféra fejleszti a többi ágazatot is. 

•

•



12

Pécs fejlődési pályája - Egy pécsi polgár szemével 

4. évfolyam 1. szám   2010. március 26. 1�

3.2 Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 program

A város kulturális hagyományainak, élénk művészeti életének, fesztivál- és oktatásiközpont-funkcióinak  
köszönhetően Pécs 2010-re az elnyerte Európa Kulturális Fővárosa címet. 

Az eredeti, évekkel ezelőtt megfogalmazott nyertes program legfontosabb elemei az alábbiak voltak: 

Zenei és konferenciaközpont: nemzetközi összevetésben is korszerű hangversenyterem létesítése, 
amely egyéb, rangos rendezvényeknek is színtere lehet. 

Zsolnay Kulturális Negyed: a szimbolikus értékeit is hordozó Zsolnay gyár területének revitalizálása, a 
termelés áthelyezése, a park és a műemléképületek felújítása és kulturális funkciókkal való megtöl-
tése. 

Nagy kiállítótér építése: a színes múzeumi és galériai élet folytatásaként egy „nagy” kiállításokat is 
befogadni képes kiállítótér létesítése. 

Regionális Könyvtár és Tudásközpont: a város és régiójának lakossága számára korszerű, multifunkcio-
nális információs szolgáltatások nyújtása. Közös projekt az egyetemmel. (A létesítmény 2010 második 
felében kerül a tervek szerint átadásra.) 

Közterületek revitalizálása. 

(E programok szinte mindegyike csúszik, a terveket és a kivitelezést is kritizálja a lakosság.)

A program előkészületeit széles társadalmi és szakmai vita kísérte. A kulcsprojektek telephelyválasztását 
sokan még ma is vitatják. Fontos szempont volt a belváros szomszédságában elhelyezkedő elslumosodott  
területek revitalizációja, felértékelődése. A jó közlekedési kapcsolatokat jelentő forgalmas út és az arra 
haladó vasútvonal azonban egyben ütközik is e funkciók zavartalan teljesítésével. Jelenleg a kulturális 
funkciók (könyvtárak, múzeumok, galériák stb.) java része a történelmi belvárosban van. Ha ezen funkci-
ók, intézmények egy része – a kereskedelemhez hasonlóan – „kitelepül” onnan, fennáll a veszélye, hogy az 
hozzájárul a történelmi belváros további leértékelődéséhez. Különösen, ha követik ezeket az éttermek, 
kávéházak, amelyek ma sajátos hangulatot hoznak a sétálóutcákba. Jó esetben a történelmi belváros ke-
leti, leromlott állagú és rossz társadalmi szerkezetű perifériája felértékelődik, a belváros ebbe az irányba 
terjeszkedik tovább. 

A kormány eredetileg elvileg garanciát vállalt több mint 36 milliárd forint biztosítására, de ezeknek a 
programoknak az EU-s operatív programok pályáztatási rendjében ugyanúgy versenyezniük kellett, mint 
bármelyik egyéb programnak. Nehézséget jelent, hogy az Unió a strukturális alapokból nem támogat önálló 
kulturális projekteket, és sajnos az EKF nem kapott kiemelt projektstátuszt. Megválaszolandó kérdés, hogy 
ha az EKF évének letelte után nem sikerül lényegesen magasabb szinten tartani az ezen funkciók iránti 
keresletet, akkor ki és miből fogja fenntartani ezeket az új intézményeket? Biztosítható-e a piaci alapú 
fenntartásuk? 

A beruházások megkezdésében lényeges késést eredményezett, hogy az EKF programok az uniós prog-
ramozás keretében, a strukturális alapok támogatásával valósulhattak csak meg. Az operatív programokon 
nyugvó akciótervek pályázati kiírásai az ideális kezdéshez képest későn jelentek meg. A bürokratikus eljá-
rásrend szigorú betartása nem tette lehetővé a program felgyorsítását, így a beruházások csak 2009 máso-
dik felében indultak meg. Így azok többsége nem készülhetett el 2010 elejére, csak jó esetben év közben. 
A program megvalósítását nem segítette, hanem bonyolultabbá, lassabbá és kevésbé átláthatóvá tette, 
hogy a központi állam „ellenőrzése” alatt tartotta azt, nem decentralizálta kellőképen a városi szintre. A 
tervezett magánberuházások (pl. szállodák) egy részét meghiúsította a 2009 őszén kezdődő finanszírozási 
válság. E nehézségek ellenére a város hű maradt kulturális missziójához, alig csökkentette a tervezett 
kulturális programokat. (Sajnos jelentős kiállítások elmaradnak Martyn, Keserű, Lantos stb. életmű kiállí-
tása.) Az önkormányzat jelentős terheket vállalva az USA-ban megvásárolt egy, valamikor a pécsi Zsolnay 
gyárban készült kerámiákból álló magángyűjteményt, amelyet 2010 szeptemberétől egy új múzeumban be 
is mutat. 

•

•

•

•

•

•
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4. Konklúzió 

A posztszocialista városok revitalizációjának egyik korlátja, hogy a gazdasági munkamegosztásban elfog-
lalt helyüket most is döntően külső tényezők határozzák meg. Pécsett a hagyományos ipari munkahelyek 
elvesztése, a fiatal, jól képzett munkaerő elvándorlása, az épített környezet romlása, mind pesszimista 
hangulatot eredményeztek. A tanácstalanságot fokozta, hogy a geopolitikai helyzet (balkáni háború közel-
sége) és az infrastrukturális hiányosságok miatt a rendszerváltást követően kevesebb ipari működő tőke 
érkezett a Dél-Dunántúlra, a megyébe és Pécsre, mint az ország középső és észak-nyugati régióiba. A város 
egy cég kivételével nem volt képes jelentősebb ipari beruházást vonzani, és az ide települt, külföldi tu-
lajdonú cégek mobilitási készsége igen nagy. A kereskedelmi beruházások ugyan javították az ellátást és a 
foglalkoztatást, de rontották a történelmi város építészeti arculatát, átgondolatlanul rajzolták át a város-
szerkezetet, a hagyományos magyar cégek felszámolódtak, és a helyi kiskereskedők többsége bezárt. 

Valamikor a pécsi üzemek tulajdonosai és vezetői (pl. Zsolnay Vilmos), Pécs első számú polgárai voltak, 
akik sokat tettek a város fejlesztéséért. A szocialista érában a megyei és a helyi pártvezetők, a helyi ta-
náccsal és vállaltvezetőkkel közösen versengtek a központi beruházásokért, hogy „saját felségterületük” 
minél jobban fejlődjön. Ma a Pécsett működő nagyobb cégek tulajdonosai személytelenek, a menedzsment 
is csak rövid időre költözik a ide, és a város fejlődése csak annyiban érdekli őket, amennyiben a működési 
feltételeket biztosítja, amilyen mértékben hozzájárul a külső gazdaságossághoz. 

E válság pozitív arca, hogy az elavult gazdasági egységek, gazdaságtalan munkahelyek megszűnése 
rákényszerítette a várost, hogy megfogalmazza új jövőképét, és tegyen annak megvalósítása érdekében. 
Az átalakuló ipari tevékenység mellett a város az új típusú, kreatív gazdaságban látja a kibontakozás út-
ját. 

A kulturális ipar fejlesztéséhez nemcsak a műemlékek és a megfelelő infrastruktúra „fizikai jelenléte” 
szükséges: humán tőke kreativitása ugyanolyan fontos. A kultúra, mint termék előállításához és értékesí-
téséhez új vezetési kultúra, stílus, újfajta menedzsment szükséges. Biztosítani kell a kreatív tacit tudás 
mindennapi érvényesülését, amely a nemzetközi kapcsolatok ellenére a helyi miliőben termelődik újjá. 
Szükség van a kulturális „gurukra”, a különböző civil szerveződések más és más jellegű tudására, valamint 
új szervezeti/irányítási formákra. Ezt a kontraszelektíven kiválasztódó, a makro-politikát helyben közve-
títő politikusok vagy a hagyományos gazdasági racionalitást képviselő vállalati menedzsment nem helyet-
tesítheti. Az infrastrukturális, illetve személyi feltételek semmivel nem lehetnek alacsonyabb szinten, 
mint például az információs és kommunikációs technológia fejlesztésénél, csak ez más típusú kreativitást 
igényel. 

Hasonló a helyzet az egészségipar esetében is. A városi vezetés csak egy a sok szereplő közül, aki segít-
heti az egyetemet, a kutatásokat és az ezekre ráépülő piaci szereplőket az új ágazat felfuttatásában, de 
jelenleg a politika és az adminisztráció inkább gátja a folyamatnak. Az egész Európában zajló egészségügyi 
reformok, a magyar restrikciók egyenlőre az ágazatnak inkább csak a válságát mélyítik, és alig látszik a 
kibontakozás esélye. 

Strukturális változások nemcsak a gazdaságban, hanem a térszerkezetben is szükségesek. Magyarország 
monocentrikus ország (lásd. Az ESPON 1.1.1 kutatást), Budapest és a többi európai főváros funkciógazdag-
sága között sokkal kisebb a különbség, mint a magyar és a nyugat-európai régióközpontok (NUTS 2 szint) 
között. Magyarországon kilencven éves adósság, hogy az arra alkalmas vidéki nagyvárosokat valódi regioná-
lis központtá fejlesszük. Ezek az „ellenpólusok” Budapestet és a központi régiót is tehermentesítenék. 

A pécsi regionális (központi) intézmények egy részét veszélyezteti az a populista politika, amely a te-
lepüléshierarchiát, a vertikális funkciómegosztást eleve rossznak tünteti fel, és a gazdasági/fenntartható-
sági érveket figyelmen kívül hagyva a demokratikus hálózati együttműködésekre hivatkozva „szétteríteni” 
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kívánja a regionális funkciókat. Azzal, hogy nincs explicit vertikális és horizontális funkciómegosztás a 
városok között, és minden település kap egy kicsit a központi költségvetésből, ma már a meglévő struktúra 
túléléséhez is kevés. A magyar fejlesztéspolitikának középtávon (első lépésben) fel kell vállalnia a politi-
kailag népszerűtlen koncentrált decentralizációt, azaz azt, hogy a regionális központokat – köztük Pécset 
– kiemelten fejleszti. Ha a regionális központok nem lesznek képesek ellátni a központi funkciókat, akkor 
a NUTS 2 régió, mint területi szint is megkérdőjeleződik. A posztszocialista fejlődési szakaszban önerőből 
erre legfeljebb csak néhány város lesz képes, és eltűnhetnek Magyarország térképéről a nemzetközi/nem-
zeti jelentőségű funkcionális városi terek: csak egy nagyvárosi növekedési körzet marad, Budapest (MEGA 
3). 

Irodalom

A határtalan város. Európa Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 program.  2005 www.pecs2010.hu 

Faragó L.  2004: A regionalizmus hajtóerői Magyarországon. Tér és Társadalom. 3. pp. 1–23. 

Faragó L. 2005: A jövőalkotás társadalomtechnikája. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, Dialóg Campus 
Kiadó. 240 p.

Pécs Városfejlesztési Koncepciója. Pécs: MTA RKK 1996.

Pécs, az életminőség pólusa. Pécs: Önkormányzati program 2005.

2005 ESPON 1.1.1. Potentials for polycentric development in Europe. Final report. (NORDREGIO)


