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1. fejezet - Lakossági vélemények a 
városról, politikáról, önkormányzatról 

Csegény Péter-Kákai László 

1. A tanulmány szerkezete 

A térkép első felében a város egészéről nyújt információkat az olvasónak, melyek kiterjednek a város 

működésére, fejlődésére, az önkormányzatról szerzett információkra, állampolgári részvétel különböző 

aspektusaira valamint a pártpreferenciákra. 1 Betekintést kíván nyújtani az önkormányzati hivatal működésébe, 

vezetőinek ismertségébe, népszerűségébe. 

A második részben pedig az egyes városrészek általános bemutatása mellett elsősorban a városrész fejlődését és 

politikai preferenciáit vizsgáljuk meg. 

Reméljük, munkánk segítséget nyújt mindazok számára, akik Pécs város politikai és társadalmi helyzetét 

mélyebben kívánják megérteni. 

2. Mintavételi elvek 

Az alapsokaság: Pécs város állandó lakosságának az 1998-as önkormányzati választásokon szavazati joggal 

rendelkező része. 

2.1. A minta mérete: 1000 fő 

Reprezentativitás: Településrendezési körzet, nem, kor. 

2.2. A mintavétel módszere 

A KSH Baranya Megyei Igazgatóságától kapott adatok alapján elkészítettük a városrendezési körzetek nem és 

kor szerinti megoszlását az 1990-es népszámlálási adatok segítségével úgy, hogy a népszámlálási körzeteket 

beazonosítottuk egy 1990-es várostérképen. Ezután a népszámlálási körzeteket összevontuk a KSH település 

rendezési körzeteinek megfelelően. Erre azért volt szükség, mert a város politikai térképének megrajzolásához a 

mintának tükröznie kell az önkormányzati választási körzetek területi elhelyezkedését. Ez utóbbiakról azonban 

nem rendelkeztünk a lakosság összetételére vonatkozó adatokkal, így azt a népszámlálási adatok és a szorosan 

hozzájuk köthető településrendezési körzetek adataiból nyertük. A 83 településrendezési körzetek 

mindegyikének utcáiból véletlen mintákat készítettünk. Ezzel két dolgot biztosítottunk a kérdezés során: 1. A 

véletlen kérdezési elvet 2 a kérdező kezéből kivettük; 2. A kérdezés ellenőrzését jelentősen megkönnyítettük, 

amely a kérdezőket már eleve a lelkiismeretesebb munkára ösztönözte. 

A pécsi városháza épülete 

                                                           
1 A valós választási eredményeket egybevetjük felvételünk adataival, és a társadalomstatisztika módszereivel igyekszünk feltárni az egyes 
pártok támogatóinak körét. 
2 Másik véletlen kérdezési elvnek a szigorított véletlen séta látszott, de ezt ilyen kis területre kiterjedt városrendezési körzeteknél nem lehet 

megvalósítani, ugyanis óriási volt annak a kockázata, hogy mire a kérdező megfelelő kontaktszemélyt talál, addigra egyszerűen kisétál a 
városrendezési körzetből. 
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Forrás: Váradi Zsolt 

A 83 településrendezési körzet ezek után még mindig túl soknak bizonyult ahhoz, hogy azt a városban ismert 

területnevekkel be tudjuk azonosítani, ezért többszöri városrészenkénti összevonásuk után 12 saját 

településrendezési körzethez jutottunk. Ez már egy jó alapot biztosított arra, hogy megfelelő kvóták 

kialakításával a lakosságot demográfiai szempontból is reprezentáló mintát kaphassunk úgy, hogy figyelembe 

vehessük a lakosság területi elhelyezkedését is. Ez azt jelentette, hogy a településrendezési körzetek között a 

populáció azonos korú lakosságának aránya megfelelt a mintába került megfelelő korú válaszolók arányának. 

Az így kialakított városrészek nem- és korcsoportok szerinti összetételét kiszámítottuk, mely alapját képezte egy 

kvótás mintavételnek. A kvótákat úgy alakítottuk ki, hogy minden egyes kialakított városrendezési körzet 

megfeleljen az ott élő megfelelő korú lakosság megoszlásának. 

A kialakított kvóták eredeti összetétele az 1990. évi népszámlálások alapján a következő volt: 

1. táblázat A minta megoszlása városrészenként nem és korcsoportok szerint. 
 

Körzet neve Férfiak területi megoszlása a mintában korcsoportonként 

18 - 35 36 - 50 51 - 60 60 - Összesen 

Belváros 17 9 3 14 43 

Szigeti rész 26 19 7 17 69 

Uránváros 20 13 6 11 50 

Makár 18 10 2 5 35 

Mecsek oldal 9 6 2 7 24 

Budai rész 14 8 3 7 32 

Meszes 16 10 4 10 40 

Újhegy 6 3 1 3 13 

Kertváros 47 27 5 10 89 
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Régi Kertváros 5 3 2 3 13 

Málom 27 8 2 3 40 

Vasas-Hird 6 4 1 4 15 

Összesen 211 120 38 94 463 

 

Körzet neve Nők területi megoszlása a mintában korcsoportonként 

18 - 35 36 - 50 51 - 60 60 - Összesen 

Belváros 17 12 5 22 56 

Szigeti rész 26 24 8 26 84 

Uránváros 17 15 6 16 54 

Makár 21 10 2 7 40 

Mecsek oldal 9 7 3 10 29 

Budai rész 13 8 3 12 36 

Meszes 15 10 5 13 43 

Újhegy 5 4 1 4 14 

Kertváros 54 30 5 16 105 

Régi Kertváros 4 4 1 5 14 

Málom 29 8 1 6 44 

Vasas-Hird 6 5 2 5 18 

Összesen 216 137 42 142 537 

 

Körzet neve A minta területi megoszlása korcsoportonként 

18 - 35 36 - 50 51 - 60 60 - Összesen 

Belváros 34 21 8 36 99 

Szigeti rész 52 43 15 43 153 

Uránváros 37 28 12 27 104 

Makár 39 20 4 12 75 

Mecsek oldal 18 13 5 17 53 

Budai rész 27 16 6 19 68 

Meszes 31 20 9 23 83 

Újhegy 11 7 2 7 27 

Kertváros 101 57 10 26 194 

Régi Kertváros 9 7 3 8 27 

Málom 56 16 3 9 84 

Vasas-Hird 12 9 3 9 33 

Összesen 427 257 80 236 1000 

A város 18 éves és idősebb állandó lakosságának településrendezési körzetenkénti, nem és kor szerinti 

megoszlását reprezentálja a minta ugyanilyen megoszlása. 

Pécs városrendezési körzeteinek elhelyezkedése 



 Lakossági vélemények a városról, 

politikáról, önkormányzatról 
 

 4  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A városrendezési körzetek alapján összevont, és a vizsgálat során használt városrészek térképe 
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3. A város rövid bemutatása 

Mielőtt elkezdenénk az önkormányzat vizsgálatát, szükségesnek tartjuk, hogy néhány adatot közöljünk a 

városról és annak tágabb környezetéről, mivel véleményünk szerint a helyi politika világa értelmezhetetlen 

annak társadalmi és gazdasági környezete nélkül. 

Pécs többszáz éves múltra tekinthet vissza, de a város gazdasági, társadalmi, kulturális és oktatási fejlődése 

szempontjából a legutóbbi negyvenöt év volt a meghatározó. Ebben az időszakban vált az előbbiekben felsorolt 

szempontokból a térség egyik legjelentősebb centrumává. 

A megye népessége az 1990 évi népszámlálás adatai szerint mintegy 419 000 fő volt, ami 1998-ra 3,8%-kal 403 

000 főre csökkent. Ebből Pécs város lakossága 170 542 fő volt 3 , amely 1998-ra több mint 6%-os fogyás 

következtében 159 633 főre csökkent. 

A megye öt városa közül Pécs lakosságának iskolázottsági színvonala a legmagasabb (általános iskola 8 osztályt 

végzettek aránya 31,5%, középfokú 21,7%, felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 10,8%). 4 A megyén 

belül itt a legmagasabb a közép és felsőfokú iskolát végzettek aránya. Ez leginkább azzal függ össze, hogy ide 

koncentrálódik a kvalifikált munkaerőt igénylő munkahelyek nagy része. Az iskolai végzettségben egyébként 

Pécs és más megyeszékhely, illetve a hasonló nagyságú magyar városok lakóinak végzettségéhez képest nincs 

szignifikáns eltérés. 

A megyében az anyagi ágakhoz tartozó munkáltatók 1990-ben mintegy 118 000 főt foglalkoztattak, ami 22%-

kal kevesebb volt, mint 1980-ban. A csökkenés az 1980-as évek elejétől folyamatosnak tekinthető. Az évtized 

első éveiben még évi 1-1,5% közötti csökkenés volt jellemző, amit 1987-től 2,5-5% közötti évenkénti 

létszámcsökkenés váltott fel. 1990-ben pedig a csökkenés minden eddigit meghaladó mértékűvé vált, mintegy 

10%-ot tett ki. 5 A változás főként abban jelentkezett, hogy az iparban, építőiparban dolgozók aránya mind az öt 

megyei várost illetően számottevően csökkent, ugyanakkor az ún. nem anyagi ágak területén foglalkoztatottaké 

jelentősen nőtt. Az országos adatokénál nagyobb mértékű volt a 80-as években az ipari termelés csökkenése. Az 

évtized második felében a csökkenés tovább folytatódott. 1990-ben a Baranya megyei ipar az 1985-ös termelés 

76,3%-át produkálta (összehasonlítva néhány megyével, pl. Somogy megyével, ahol 81,1%, Tolna megyével, 

ahol 106,3% és Zala megyében pedig 98,7%-os volt). 6 Megjegyzendő, hogy a megye iparának kétharmada Pécs 

város térségében koncentrálódik, amiből az következik, hogy a megyei ipar szerkezeti problémái is ebben a 

térségben összpontosulnak. A térség fő iparága a bányászat és az építőipar volt. A megyében a bányászatban 

foglalkoztatottak száma 1980-ban 21 000 fő volt, ami 1990-re 13 000 főre csökkent. Az építőipar termelése is 

fokozatosan csökkent. A veszteséges termelés, a megrendelések hiányával együtt 1990-re válsághelyzetet 

idézett elő. Az építőiparban foglalkoztatottak száma 1980-ban 13 000 fő volt, ami 1990-re 7500 főre csökkent. 7 

A csökkenés 1990-re szinte az összes ipari ágazatot érintette (a bányászatban 26%; kohászat 32%, illetve a 

könnyűipar termelésének csökkenése 22%-os volt). A termelés mérséklődése mind az összes foglalkoztatott, 

mind a fizikai állományba soroltak számának 12%-os csökkenése mellett következett be. Az 1989-es termelési 

szintet csupán a vegyipar tudta elérni, s legkevésbé a villamosenergia-ipar, illetve az élelmiszeripar termelése 

esett vissza. 8 A gazdasági szerkezet elmaradottsága és a működő ipar folyamatos leépülése egyre növekvő 

foglalkoztatási és szociális feszültségek megjelenését eredményezte. 1998-ra az ágazatok közül az 

uránbányászat megszűnésével a bányászat szenvedte el a legnagyobb munkaerő-veszteséget, az alkalmazottak 

száma 42%-kal csökkent 1997-hez képest. A villamosenergia-, gáz-, hő- és vízellátás területén bekövetkezett 

10%-os csökkenés mellett a feldolgozóipar 6%-os létszámnövekedése összességében az ipar átlagos 

létszámnövekedéséhez vezetett. 1998-ban a KSH adatai szerint csökkent az alkalmazásban állók száma: a 

kereskedelemben 14%-kal, az építőiparban 9%-kal az egészségügyben pedig 4%-kal. Ellenben 

létszámemelkedés történt a pénzügyi tevékenység (43%) valamint a szálláshely, vendéglátás (21%) és az 

ingatlan ügyletek (15%) ágazatban. 9 

A nyilvántartott munkanélküliek száma 1991 január és december között 3,3-szorosára nőtt. A megyében 1991 

végén 9,1%-os volt a munkanélküliségi ráta. Az év folyamán gyorsuló tendenciát mutatott, havonta kb. 1000-

1500 fővel gyarapodó munkanélküliséget regisztráltak. 10 A megyei átlag jelentős területi szóródást mutat. A 

                                                           
3 Forrás: KSH Bm-i Igazgatóság Munkanélküliség eloszlása és főbb területei Baranya megyében. 1991. nov.Pécs. 
4 U.o. 
5 U.o. 
6 Forrás: Horváth Gyula: A Dél-Dunántúl régió versenyképes fejlesztési koncepció kidolgozása MTA.RKK. Pécs, 1992. június. 
7 Forrás: KSH. Baranya megyei Igazgatósága: A munkanélküliség alakulása és főbb területei Baranya megyében Pécs, 1991. nov. 
8 Forrás: KSH. Baranya megyei Igazgatósága 1990-es évről jelentés Pécs, 1991. febr. 
9 Forrás: Baranya megyei Statisztikai tájékoztató KSH Baranya megyei Igazgatósága 1998/4. Pécs, 1999. február 26. 
10 Forrás: KSH. Bm-i Igazgatósága. Helyzetkép a megye városairól 1991. Pécs, 1993. febr. 
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Munkaügyi Központ nyilvántartása szerint Pécsett 1991 végén 5,3%-os, 1997-ben 9%-os, ami 1998 végére 

6,5%-ra csökkent. A megye egészében a korábbi 16-19%-os munkanélküliségi ráta 11 1997-re 13,3%-ra és 1998 

végére 11%-ra csökkent. A munkanélküliség továbbra is a férfiakat (munkanélküliek 55%-a), az alacsony 

iskolai végzettségűeket (82%-uk legfeljebb szakmunkásképzőt végzett) és döntően a fizikai állományúakat 

(elsősorban szakmunkás, betanított munkás és segédmunkás) sújtotta leginkább. 

A fenti adatokon kívül még egy fontos adatot szeretnénk megemlíteni, ami a megye gazdasági, vállalkozási 

potenciálját próbálja érzékeltetni. A társaságalapítás és a vállalkozások létrehozása szempontjából a megye az 

országos átlag körülinek, ill. a vidéki átlagot némileg meghaladónak minősíthető. Ebben a szegmensben Pécs 

városának meghatározó szerepe van. A gazdasági szervezetek száma a megyében (jogi személyiséggel 

rendelkező gazdasági szervezetek) 1991 decemberében 1620, 1992 júniusában 2150, addig 1998-ra 3119 volt. 12 

A jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezetek száma pedig 1991 decemberében 1647, 1992 

júniusában 2416, 1998-ban 12 701 volt. Amiből az egyéni vállalkozások száma ezen időszakokban 259, 326, 

illetve 9146 volt. 13 A jogi személyiséggel rendelkező gazdasági szervezetek döntő többsége Pécsre 

koncentrálódik. A megyében működő vállalkozások elhelyezkedése szempontjából Pécs szerepe meghatározó, a 

megyében működő összes vállalkozás 54%-a, a pécsi agglomeráció területén működőknek 85%-a a 

megyeszékhelyen rendelkezett székhellyel. Egyébként a legtöbb szervezet a kereskedelem (5108), 

ingatlanügyek és egyéb szolgáltatások (3722) ágazatban tevékenykedik, de jelentős az iparban és építőiparban 

bejegyzett szervezetek száma is (2906). 14 

4. A város működése, fejlődése 

A város fejlődésének tényszerű bemutatása után nem érdektelen megvizsgálni, hogy a lakosság hogyan 

vélekedik a város és szűkebb lakókörnyezetének fejlődéséről. A kérdést a következő kategóriarendszeren 

vizsgáltuk meg: 15 

• Közúthálózat; 

• Közművek (víz, gáz, csatorna) minősége, kiépítettsége; 

• Lakáshelyzet; 

• Közbiztonság; 

• Sport, kulturális élet; 

• Idegenforgalom, műemlékvédelem; 

• Környezetszennyezés, köztisztaság; 

• Tömegközlekedés; 

• Oktatás; 

• Egészségügyi ellátás; 

• Szociális ellátás; 

• Munkanélküliség; 

• Közüzemi szolgáltatás (víz-, gáz-, távhő-, villamosenergia) minősége. 

Hogyan változott Pécs városa 1990 óta az alábbi területeken? 

                                                           
11 U.o. 
12 Ebből 2926 korlátolt felelősségű társaság. 
13 Forrás: KSH. Bm-i Igazgatósága. Tájékoztató 1992. I. félév Pécs, 1992. augusztus. 
14 Forrás: Helyzetkép a pécsi agglomerációból KSH. Bm-i Igazgatósága. Pécs, 1999. június 30. 
15 A válaszokat egy ötfokozatú skálán mértük, ahol 1 azt jelenti, hogy jelentősen romlott, a 3 azt jelenti, hogy nem változott, 5 pedig azt, 
hogy jelentősen javult. 
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Az ábra jól mutatja, hogy az általunk felsorolt dimenziók közül a rendszerváltás óta eltelt időszakban csupán a 

közművekkel való ellátottságban, az idegenforgalomban és műemlékvédelemben, illetve az oktatásban és a 

sport és kulturális élet területén éreztek a megkérdezettek némi javulást. Ezzel szemben jelentős romlást 

érzékelnek a munkanélküliség alakulásában, a lakáshelyzetben, a közbiztonságban, a köztisztaságban, a 

környezetszennyezésben valamint a tömegközlekedésben. Mivel a vizsgált település hazai viszonylatban már a 

nagyobb városok közé tartozik, ezért feltételezhető, hogy az általunk vizsgált dimenziók mentén a 

fejlődés/romlás nem csupán a város egészét, hanem az egyes városrészek változásait is jellemzik. 16 

Az egyes városrészek fejlődése a város egészéhez képest 

(Az egyes városrészekben lakó polgárok véleménye szerint) 

                                                           
16 Ennek érdekében ugyanazokat a kérdéseket a városrészek vonatkozásában is feltettük. 



 Lakossági vélemények a városról, 

politikáról, önkormányzatról 
 

 8  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

A városrész fejlődésének megítélésénél zömében azonosnak vélték a megkérdezettek saját városrészük és a 

város egészének fejlődését. A Budai városrészen, Meszesen és Újhegyen lakók azonban általánosságban 

rosszabbnak ítélik városrészük fejlődését a többi városrészhez képest. 

A városrészek fejlődésében megmutatkozó különbségek természetesen nem egyformák minden dimenzióban, és 

megítélésük objektív, demográfiai okokra is visszavezethető. Így például a lakáshelyzet megítélése az adatok 

tanúsága szerint kortól és iskolai végzettségtől függ (a fiatalabbak rosszabbnak tartják, míg az alacsony 

iskolázottságúak jobbnak). Ugyanígy életkorfüggő az idegenforgalom, a környezetszennyezés, az oktatás - amit 

inkább a fiatalabbak értékelnek pozitívabban - és a tömegközlekedés megítélése, melyet viszont az idősebbek 

tartanak jobbnak. 

2. táblázat: Az egyes városrészek fejlődésének alakulása 1990 óta 17 
 

  Belváros Szigeti rész Uránváros Makár Mecsek oldal Budai rész 

Közúthálózat 2.75 2.65 2.33 2.69 2.19 1.82 

Közművek 2.94 3.11 3.46 3.45 3.24 3.14 

Lakáshelyzet 2.52 2.72 2.57 2.81 2.53 2.25 

Közbiztonság 2.14 2.47 2.7 2.71 2.13 2 

Sport, 

kulturális élet 
3.15 3.1 2.9 2.95 2.9 2.5 

Idegenforgalo

m, 

műemlékvédel

em 

3.24 3.1 3.05 3.03 3.16 2.82 

Környezetsze

nnyezés, 

köztisztaság 

2.33 2.64 2.31 2.73 2.54 2.08 

                                                           
17 A táblázat értékei a skálaátlagokat tartalmazzák, melynek jelentése: 1 -jelentősen romlott, 5 -jelentősen javult. 
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Tömegközlek

edés 
2.74 2.47 2.69 2.6 2.67 2.53 

Oktatás 3.19 2.95 3 3.11 2.98 2.66 

Egészségügyi 

ellátás 
3 2.91 3.14 3.18 3 2.6 

Szociális 

ellátás 
2.86 2.71 2.77 2.88 2.78 2.57 

Munkanélküli

ség 
2.36 2.49 2.5 2.77 2.59 1.81 

Közüzemi 

szolgáltatás 
2.82 2.68 2.87 3.04 2.94 2.74 

 

  Meszes Újhegy Kertváros - 

Megyer 
Régi kertváros Málo

m 
Vasa

s - 

Hird 

Közúthálózat 2.48 2.15 2.95 2.7 2.81 2.07 

Közművek 3.4 4.04 3.14 3 3.41 3.97 

Lakáshelyzet 2.44 2.52 2.22 2.52 2.63 2.52 

Közbiztonság 1.99 2.3 2.44 2.26 2.65 2.4 

Sport, kulturális 

élet 
2.63 2.73 2.98 3.11 3.07 2.91 

Idegenforgalom, 

műemlékvédelem 
2.96 2.96 3.02 3 3.08 2.86 

Környezetszenny

ezés, köztisztaság 
2.14 2.44 2.4 2.26 2.71 2.71 

Tömegközlekedé

s 
2.73 2.58 2.65 2.37 2.53 2.57 

Oktatás 2.79 2.74 3.18 3.15 3.18 2.9 

Egészségügyi 

ellátás 
3.01 2.7 2.97 3.11 3.01 2.96 

Szociális ellátás 2.7 2.59 2.72 2.96 2.92 2.88 

Munkanélküliség 1.81 2.07 2.1 2.52 2.56 1.35 

Közüzemi 

szolgáltatás 
2.93 2.7 2.7 2.74 2.85 3.14 

A két táblázat jól mutatja az egyes városrészek fejlődésbeli eltéréseit. A városrészek fejlődésében kimutatható 

különbségekért azonban nem csak az önkormányzat felelős, hiszen a városon belül vannak - a város fejlődésével 

párhuzamosan szinte szervesen kialakuló - frekventáltabb és kevésbé frekventált területek, melyek magukkal 

hozzák, illetve hozták az adott terület fejlődését vagy elmaradását. Ilyenek például a Belváros egyes részei, 

Mecsek oldal, Makár, ahol a polgárok a posztmateriális értékek (például idegenforgalom, műemlékvédelem, 

kulturális élet, oktatás) fejlődését érzik a legdinamikusabbnak az elmúlt időszakban. 18 

A következőkben az egyes városrészek között kimutatható néhány szignifikáns különbségre hívjuk fel a 

figyelmet. 19 Ilyen például a közúthálózat, melyről a kertvárosiak vélekednek inkább úgy, hogy nem változott a 

rendszerváltás óta, ugyanakkor statisztikailag is kimutatható, hogy a Budai városrész, Uránváros és Meszes 

lakói szerint városrészükben a közúthálózat valamelyest romlott ugyanezen időszak alatt a többi városrészhez 

képest. A Budai városrész lakói nemcsak Kertvárostól tartják szignifikánsan rosszabbnak úthálózatukat, hanem 

a Belvárostól, Makártól és a Szigeti városrésztől is. 

                                                           
18 Elképzelhető azonban az is, hogy ezek a dimenziók viszonylag egyenletesen fejlődtek a városban, csak az átlagosnál magasabb 

iskolázottságú városrészek lakói számára ezen értékek fontosabbak. 
19 Ezzel részletesebben az egyes városrészek jellemzésénél foglalkozunk. 
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Hasonló eltérések mutathatók ki a lakáshelyzet vonatkozásában is, bár megjegyzendő, hogy az utóbbi időben a 

városban - 1990 után - csak magánerős lakásépítés történt. Ezért nem meglepő az, hogy a lakáshelyzetet a város 

polgárai egyöntetűen romlónak ítélik, még ha mutatkoznak is különbségek annak mértékében. A Szigeti 

városrész lakói kevésbé tartják romlónak a lakáshelyzetet (bár ők is annak tartják), mint a Budai városrészben, 

vagy a Kertvárosban élők. 20 

Városi szinten az egyik legpozitívabban az oktatás helyzetét értékelték a polgárok, bár az önkormányzaton belül 

1994 óta komoly vita tárgyát képezi a város oktatási intézményeinek „racionalizálási” programja. Az elmúlt 

időszakban a demográfiai hullámvölgy elérte az alapfokú oktatást, melynek egyik következménye az egyes 

intézmények romló kihasználtsága lett. Ezért az önkormányzat kísérletet tett arra, hogy intézmény 

összevonásokkal, illetve megszüntetésekkel növelje a meglévő intézmények kihasználtságát, másrészről pedig 

az így felszabadult ingatlanok értékesítésével pluszforráshoz juttassa a várost. 21 Az oktatási helyzetet 

legrosszabbnak Meszesen 22 és a Budai városrészben élők tartják, míg tőlük szignifikánsan jobbnak, s ezzel az 

összes városrész közül is a legjobbnak a Kertvárosiak. 23 

Másik igen fontos társadalmi probléma a munkanélküliség, mely a megye átlagához képest ugyan alacsonyabb, 

de ezzel együtt is az elmúlt időszakban a nagyvállalatok bezárása következtében (BÉV, MÉV, szénbányák stb.) 

jelenléte jól érzékelhető, és a válaszok alapján romlónak minősíthető (a munkanélküliség minősítése bizonyult a 

legrosszabbnak). A helyzetet legrosszabbnak Vasas-Hirden, Meszesen, a Budai részben és Kertvárosban lakók 

látják, akik véleménye szignifikánsan rosszabb a munkanélküliségről, mint a Makár városrész lakóinak. A 

magyarázat többek között a városrész lakóinak szociális, iskolázottsági, foglalkoztatási különbségeiben 

keresendő. Kérdés az, hogy a polgárok saját városrészük fejlődése alapján ítélik-e meg az egész város fejlődését, 

vagy egyes városrészek – melyekkel rendszeresebb kapcsolatban vannak – fejlődése alapján ítélik meg szűkebb 

lakókörnyezetük fejlődését. 

A felmerült problémát úgy vizsgáltuk meg, hogy összevetettük az azonos kérdésben a városról és a 

megkérdezett városrészéről alkotott képet. Az összevetés jól mutatja azt, hogy a város fejlődése és a városrész 

fejlődése között különbséget tudnak tenni a lakók. Öt dimenzióban mutatkozik szignifikáns különbség a város és 

a városrészek fejlődése között, melyből kettőben – a lakáshelyzetben és a közbiztonságban – az egyes 

városrészek helyzetét jobbnak ítélték meg a lakók, mint a város egészét. A lakáshelyzetet városrészenként nézve 

csupán a Régi Kertvárosban lakók ítélték rosszabbnak, mint a városét. A közbiztonság tekintetében pedig a 

Mecsek oldal, a Budai rész, Újhegy és a Régi Kertváros lakói szerint valamivel rosszabb a helyzet közvetlen 

lakókörnyezetükben, mint a város egészében. A közbiztonság helyzete szempontjából a meszesi polgárok tartják 

legrosszabbnak saját városrészüket, nemcsak a többi városrészhez, hanem az egész városhoz viszonyítva is. 

Leginkább pozitívan erről a kérdésről a málomiak vélekednek. 

Három dimenzióban viszont – sport, kultúra, idegenforgalom, oktatás – a város fejlődése látszik jelentősebbnek. 

Ezen területek megítélése valószínűleg azért különbözik az egyes városrészekétől, mivel ezek önmagukban is 

városi szinten jelennek meg, városrészenként értelmezni nagyon nehéz őket. 24 

A különböző dimenziók mentén történő fejlődés mellett fontos lehet az is, hogy a város, illetve az egyes 

városrészek lakói hogyan ítélik meg összességében lakóhelyük fejlődését. Az adatok tanúsága szerint a 

megkérdezettek jelentős része (több mint 40%-a) úgy véli, hogy a városrésze és a város egészének fejlődése 

nem választható el egyértelműen egymástól. Megfigyelhető azonban, hogy vannak olyan városrészek, amelyek 

lakosságának egy nem elhanyagolható része szerint a közvetlen környezete jobban fejlődött a város egészéhez 

képest (Belváros, Makár, Málom). Ennek megfelelően vannak a városnak olyan területei is – a lakók véleménye 

alapján -, melyek fejlődése jelentősen elmaradt a város egészétől (Budai rész, Meszes, Újhegy, Vasas-Hird, Régi 

Kertváros). 

A városrészek fejlődésének megítélése erős összefüggésben van azzal, hogy a választópolgárok milyen 

feladatok ellátását várják el az önkormányzati testülettől. 

Ön szerint melyek az önkormányzat fontos és legfontosabb feladatai? 

                                                           
20 Az 1998-as önkormányzati választásokon a szocialista polgármester jelölt önkormányzati lakásépítési programot ígért, ezzel is 
megerősítve azt, hogy ez valóban súlyos problémának minősül a városban. 
21 Ez a vita lassan már a harmadik önkormányzati ciklus kísérőjelensége, hiszen a politikai szándékok a lakosság, illetve az ellenzék 

ellenállásán megtörve nagyon lassan haladnak előre. 
22 Az elmúlt időszakban már történt iskola bezárás ebben a városrészben. 
23 Ebben a városrészben most terveznek iskola bezárást, a felvétel idején ez a szándék még nem merült fel. 
24 Csupán csak akkor válik valós problémává, ha a város az adott városrészben megszüntet egy iskolát, ezáltal a szülők esetleg nagyobb 
távolságban található iskolába kényszerülnek íratni gyermekeiket, ami a megszokott életvitel átalakítását is szükségessé teszi. 
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Az ábrán jól megfigyelhető, hogy az állampolgárok nem pontosan tudják, hogy mik az önkormányzat feladatai, 

ezért gyakran olyan feladatokat is az önkormányzatoknak tulajdonítanak, melyek nem tartoznak közvetlenül 

oda. Erre jó példa lehet a munkahelyteremtés (a fontos és legfontosabb feladatok között is legnagyobb említési 

gyakorisággal jelent meg), mely közvetlenül nem önkormányzati feladat, hanem számos tényező együttes 

hatásának eredménye (adópolitika, infrastrukturális környezet, közúthálózat, a munkaerő képzettsége stb.), bár 

kétségtelenül hozzájárulhat az önkormányzat magatartása és lehetőségei. Egy egyszerű példán érzékeltetve a 

problémát, hiába akar Pécs városa komoly gazdasági erővel rendelkező cégeket ide telepíteni, ha a közúthálózat 

fejlesztése nem szerepel a kormányzat elképzelései között. Mint a példa is mutatja, egy-egy ilyen komolyabb 

kérdés megoldásának a kulcsa sok esetben nem az önkormányzat kezében van. (Ugyanilyen példákat lehetne 

felhozni a közbiztonság, az egészségügy és az iskolai ellátás területén is.) Azonban a fenti két ábra azt is jól 

mutatja, hogy a lakosság döntően mely területeken tart fontosnak nagyobb önkormányzati szerepvállalást. A 

felvetett feladatok csak elnagyoltan mutatják azt, hogy a város szempontjából ezek a legfontosabbak, azonban 

sokkal differenciáltabb képet kaphatunk akkor, ha városrészenként és az ott lakók életkori, szociális, társadalmi 

adottságai mentén vizsgáljuk az önkormányzat feladatait. Itt kell megjegyeznünk, hogy a lakókörnyezet, és a 

szociális és társadalmi környezet sok esetben igen szoros együttmozgást mutat. (Frekventáltabb helyen laknak a 

magasabb iskolai végzettségűek és beosztásúak, akik jellemzően hasonló problémákat tartanak súlyosabbnak, 

így megoldandónak.) Azokban a városrészekben, ahol alacsony a lakosság iskolai végzettsége, a társadalmi 

munkamegosztásban elfoglalt pozíciója és magas az életkora, ott elsősorban a szociális és foglalkoztatási 

gondok enyhítését tartják az önkormányzat fontos feladatának 25 . A város két „végpontját” a Belváros és Vasas-

Hird képviseli, azzal a különbséggel, hogy a Belváros lakói elsősorban a bölcsődei-, óvodai-, iskolai ellátást, 

közbiztonságot, köztisztaságot, kulturális rendezvényeket, helyi vállalkozások támogatását, és a városfejlesztést 

tartják a legfontosabbnak, míg Vasas-Hird lakossága a kulturális rendezvények támogatását leszámítva minden - 

a kérdőívben felsorolt - területet fontos önkormányzati feladatnak tart. Valószínűleg ebben a városrészben az 

elmúlt időszak fejlesztései felemásan sikerülhettek, vagy a rendszerváltás után nem jutott kellő forrás – a 

lakosság szerint – a terület fejlesztésére. 26 

A terület, illetve maga a város fejlesztése valószínűleg összefüggésben van a város gazdasági erőforrásaival, 

lehetőségeivel, valamint az önkormányzat adott évi költségvetésével. Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a 

megkérdezettek nem igazán vannak tisztában azzal, hogy a város évenként mekkora költségvetésből 

gazdálkodik, azt viszont pontosan tudják, hogy amiből gazdálkodik, az nem fedezi kiadásait. Felmerül a kérdés, 

hogy egy ilyen esetben honnan pótolnák a forráshiányt. Az ábra arról tanúskodik, hogy a megkérdezettek 

legnagyobb hányada nem tudja megmondani azt, hogy ilyen esetben a keletkezett hiányt milyen forrásokból 

                                                           
25 Ide sorolható a Budai rész, Meszes, Kertváros, Régi Kertváros, Málom és Vasas-Hird. 
26 Ezt jól érzékelteti az is, hogy a terület lakói önálló településrészi önkormányzatot hoztak létre, amelytől a helyi érdekek nagyobb 
érvényesülését várják. 
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lehetne pótolni. Ezen válaszolók többsége (59%-a) az alacsonyabb iskolai végzettségűek közül került ki 

(érettségivel nem rendelkezők). Döntő többségük (83%-uk) talán azért nem tudott válaszolni erre a kérdésre, 

mert úgy látják, hogy a város gazdálkodása a választópolgárok számára nem átlátható. Akik viszont állást 

foglaltak, azok nem úgy pótolnák az önkormányzat hiányzó forrásait, hogy hitelt vennének fel (4,8%), vagy 

önkormányzati vagyont értékesítenének (8,2%). Inkább a központi kormányzathoz fordulnának segítségért 

(jellemzően a legalább érettségivel rendelkezők szerint ez a leginkább célravezető), vagy pedig az 

önkormányzat belső működési költségeinek leszorításában látják a megoldást (ez elsősorban az érettségizett 

megkérdezettekre jellemző, bár ők sem igazán látják át az önkormányzat költségvetését). Az adatok azt is jól 

mutatják, hogy a város gazdálkodásának átláthatósága elsősorban iskolai végzettség függő, tehát minél 

iskolázottabb a megkérdezett, annál nagyobb „rálátása van” a város költségvetésére. 

Mit tenne, ha a város költségvetése nem fedezné a kiadásait? 

 

A veszteséges üzemeltetésre nemcsak - a fentebb említett - pótlólagos források bevonásával, hanem a kiadások 

csökkentésével 27 is lehet reagálni, ezért a kiadási oldal gazdálkodására is rákérdeztünk. 

Az önkormányzat költségvetéséből mire fordítana kevesebbet? 

                                                           
27 Amit – mint az adatok is mutatják – a központi költségvetésből és a hivatal működési költségeiből látnak kielégítőnek, mivel az intézmény 
összevonást, megszüntetést, helyi adók kivetését és emelését a válaszolók nagy többsége elveti. 
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A megkérdezettek úgy vélik, hogy az óvodák felújítására és berendezésére kevesebb pénzt kellene fordítani, 

mint eddig, ha a gazdálkodásban deficit jelentkezik. Ennek a megítélése azonban megoszlik a megkérdezettek 

között, hiszen az idősebbek inkább azt mondják, hogy az önkormányzatnak kevesebbet kell/kellene erre 

fordítania – valószínűleg azért, mert nem közvetlenül érintettek a kérdésben -, míg a fiatalabbak, és 

iskolázottabbak (legalább érettségivel rendelkezők) pedig többet fordítanának rá. Városrészenként nézve a 

kérdést az óvodai költségvetés emelésének támogatói elsősorban a Kertváros és a Régi Kertváros lakói köréből, 

míg az ellenzői az Uránváros, Makár, a Mecsek oldal és Újhegy lakói köréből kerülnek ki. 

A civil szervezetek támogatásától vonnának el legtöbben a megkérdezettek közül (közel 80%-uk) forrásokat. Ez 

leginkább a fiatalabbakra (35 év alattiak) és a középiskolai végzettséggel rendelkezőkre jellemző 

(szakmunkásokra, szakközépiskolai, illetve gimnáziumi érettségivel rendelkezőkre). Csupán a diplomások egy 

része fordítana erre a célra több pénzt. Városrészenként a Régi Kertváros és a Mecsek oldal lakossága tartozik e 

cél támogatói, míg a Szigeti rész, Makár, Uránváros, Újhegy és a Kertváros lakossága az ellenzők körébe. 

Ugyanakkor a civil szervezetek támogatása nem egyértelműen negatív, hiszen a megkérdezettek 32,7%-a 

személyi jövedelem adójának egy százalékát felajánlotta valamely társadalmi szervezet, vagy alapítvány javára. 

Az adakozók elsősorban az iskolázottabbak, illetve az 50 évesnél fiatalabbak (akiknek vélhetően iskoláskorú 

gyerekeik vannak) közül kerültek ki. Városrészenként a Mecsek oldal, Kertváros, illetve Régi Kertváros, és 

Málom lakói tartoznak az „adakozóbbak” közé. 

Milyen típusú szervezet, illetve intézmény javára rendelkezett? 
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A támogatások jelentős része az iskolák alapítványaihoz, illetve egyéb alapítványokhoz vándorol. Ugyanakkor 

jelentős azoknak az aránya is (az adakozók 40%-a), akik az adó egy százalékán felül egyéb anyagi támogatást 

nyújtottak egyéb egyesületeknek, alapítványoknak. 28 

A kultúra és sport támogatására úgy vélik a megkérdezettek, hogy kevesebbet kellene fordítani, ezen belül a 

fiatalabbak inkább többet, míg az idősebbek jellemzően kevesebbet fordítanának rá. Akik többet áldoznának e 

célra, azok az egyetemet végzettek kivételével az iskolázottabbak köréből kerülnek ki (szakközép, gimnáziumi 

érettségi, főiskola). Városrészi bontásban ezen területek támogatása a Szigeti rész, Makár, Mecsek oldal és a 

Régi Kertváros lakóira jellemző, míg ezen támogatások csökkentését várók az Uránváros, Újhegy és a Kertváros 

lakói között vannak többségben. 

A kevésbé támogatott területek körébe tartozik a fent említettek mellett a műemlékvédelem is, elsősorban az 50 

évesnél fiatalabbak (különösen a 35 évesnél is fiatalabbak) és az iskolázatlanabbak vonnának el innen 

forrásokat, míg erre a célra a diplomások fordítanának pluszforrásokat. Városrészenként a Régi Kertvárosiak, a 

Szigeti rész és Makár lakói többségében pluszforrásokat adnának erre, míg a Kertváros, Újhegy, Mecsek oldal 

és Uránváros lakói vonnának el jellemzően a jelenlegi költségekből is. 

Végül elég magas azon válaszolók köre is, akik ellenzik a helyi vállalkozások támogatását. Meglepő, hogy a 

fiatalabbak (35 év alattiak) is kevesebbet adnának a helyi vállalkozások támogatására. 29 Csupán a diplomások 

áldoznának az önkormányzat költségvetéséből többet erre a területre. Városrészenként a Belváros, Régi 

Kertváros, Makár és a Mecsek oldal lakossága pluszforrásokat csoportosítana erre a területre, a város többi 

területén élők pedig úgy vélik, hogy a vállalkozások támogatásától inkább forrásokat kellene elvonni. 

A költségvetés sarokszámain nem csak úgy lehet változtatni, hogy plusz forrásokat vonnak be, vagy a 

kiadásokon faragnak le, hanem belső átcsoportosításokkal is lehet preferálni, illetve háttérbe szorítani 

területeket. A válaszok alapján úgy tűnik, hogy nagyon erős az a lakossági vélemény, miszerint a költségvetés 

esetleges hiányát belső átcsoportosítással kellene orvosolni (közel 80%-uk nyilatkozott így). Az is jól látszik a 

válaszokból, hogy tisztában vannak a megkérdezettek azzal, hogy a költségvetésből további források már nem 

vonhatók el (egyetlen olyan megkérdezett sem volt, aki minden területre azt mondta volna, hogy csökkenteni 

kellene a ráfordításokat). 

                                                           
28 Az adatok látszólagos ellentmondásából többféle következtetést vonhatunk le. Egyrészt talán arról lehet szó, hogy a választópolgárok nagy 
része nem tartja elsődleges önkormányzati feladatnak – annak ellenére, hogy gyakran közfeladatokat látnak el – a civil szféra támogatását, 

másrészt a civil szféra működését akarják függetlennek látni a hatalomtól, ezért inkább a lakossági támogatásokban látják azt a garanciát, 

mely az általuk felállított feltételrendszer – ha van ilyen - talán jobban megfelel. 
29 Annak ellenére, hogy ez a korosztály – épp a kora miatt – nyitottabb a vállalkozások iránt. 
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Ön szerint hogyan kell változtatni a költségvetésen? 

 

Az önkormányzat költségvetéséből mire fordítana többet? 

 

Elsősorban a fiatalabbak (50 év alattiak), és az iskolázatlanabbak (a maximum érettségivel rendelkezők a nyolc 

általánosnál alacsonyabb iskolai végzettségűeket kivéve) számára fontos, hogy az önkormányzat támogassa a 

lakásépítést, vagy felújítást. 30 Területileg vizsgálva a lakástámogatást, leginkább a panelházas területek lakói 

(Szigeti rész, Régi Kertváros, Kertváros) növelnék a költségvetés ezen tételeit. 

                                                           
30 Az önkormányzat eddig is támogatta a fiatal házasok első lakáshoz jutását. 
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Köztisztaságra a 35 évesnél idősebb réteg, illetve a szakközépiskolát, vagy főiskolát végzettek fordítanának 

többet. Területileg minden városrész lakói többet fordítanának a köztisztaságra, bár a Belváros, a Budai rész és 

Meszes lakói kevésbé érzik ezt fontosnak. 

Egészségügyre a lakosok kortól 31 és iskolai végzettségtől függetlenül szinte egyöntetűen több pénzt 

fordítanának, míg területileg a Belváros, a Budai rész és Meszes lakói tartják az átlagosnál valamivel kevésbé 

fontosnak ezt a kérdést. 

Út- és közműépítésre a 60 év alatti korosztályok fordítanának elsősorban többet, ugyanakkor ez a probléma nem 

iskolai végzettség specifikus, hiszen közel hasonlóan ítélték meg a különböző iskolázottságú megkérdezettek. 

Az Uránváros, Makár, a Mecsek oldal és a Régi Kertváros lakói egyértelműen többet költenének út- és 

közműfejlesztésre. Ugyanakkor az átlagot lényegesen meghaladó arányban mondták a Kertváros és Újhegy 

lakói, hogy erre a területre kevesebbet kellene költeni. Valószínűleg – többek között – ezen területek út és 

közmű ellátottságának, illetve minőségi különbözőségének a területi differenciálódás lehet az oka. 

Közbiztonságra a Budai rész, Meszes, Vasas-Hird és Újhegy lakóit kivéve mindenki többet költene. A 

közbiztonság növelésének támogatói elsősorban az idősebb lakosok köréből kerülnek ki (50 év felettiek), míg 

ellenzői a nagyon alacsony (8 általánosnál kevesebb) és nagyon magas (egyetem) iskolai végzettségűek között 

vannak többségben. 

Munkahelyteremtés támogatására a város fiatalabb, valamint az érettségizett vagy főiskolát végzett lakossága 

(50 év alattiak) költene többet. Területileg a Szigeti rész, Kertváros és Régi Kertváros lakóinak különösen fontos 

ez a terület. Ugyanakkor nagyon érdekes, hogy míg a munkahelyteremtésre nagyságrendekkel több pénzt 

fordítanának a város polgárai, addig az azzal szoros összefüggésben lévő helyi vállalkozások támogatását – ami 

sok esetben új munkahelyeket is jelenthet – igen sokan elutasítják. Az új munkahelyek teremtését támogatók 

kétharmada elutasítja, hogy az önkormányzat a helyi vállalkozások támogatására több pénzt fordítson. 

4.1. Az önkormányzat tevékenységéről szerzett információ 

Mielőtt részletesen megvizsgálnánk az önkormányzatról kialakult képet, nem közömbös megnézni azt, hogy a 

lakosság mennyire ismeri és mennyire követi nyomon az önkormányzatban folyó munkát. Erre a kérdésre 

valamilyen formában negatívan válaszolt a megkérdezettek közel negyven százaléka, és mindössze közel 

negyedük állította azt, hogy rendszeresen nyomon követi az önkormányzat tevékenységét. Az adatok tanúsága 

szerint az iskolázottság emelkedésével egyenes arányban növekszik azok aránya, akik fontosnak tartják, hogy 

tájékozódjanak az önkormányzat munkájáról. Az önkormányzat tevékenységéről szerzett ismeretek azonban 

több forrásból is táplálkozhatnak, és a válaszokban megjelenhetett az is, hogy a megkérdezettek esetleg 

szubjektivitásukból adódóan torzíthatnak a válaszaikon, ezért konkrét kérdésen 32 keresztül „teszteltük” a 

válaszolók ismereteit. 

a) Az adatok azt támasztják alá, hogy a megkérdezettek több mint 70%-a bevallottan nem tudja, hogy a város 

mekkora költségvetéssel gazdálkodik, míg 10%-uk nagyságrendbeli eltéréssel tudta csak meghatározni a 

költségvetés mértékét. 33 Ugyanakkor arra a kérdésre, hogy mennyire gazdálkodott hatékonyan a város az elmúlt 

ciklusban már csak 60%-uk vélekedett bizonytalanul, viszont több mint 30%-uk határozottan állította, hogy 

kevésbé hatékonyan. 34 

b) A többirányú információforrások közül leginkább a helyi írott és elektronikus sajtót, valamint a közszolgálati 

televízió regionális adásait emelték ki a válaszolók. Ugyanakkor talán meglepő, hogy a barátok, ismerősök, mint 

információforrás is jelentős szerepet játszanak. Ezzel szemben az önkormányzat által adott intézményes 

tájékoztatási forrásokat (önkormányzat által készített kiadványok, Ügyfélszolgálati irodák információi, 

közmeghallgatás, közgyűlés stb.) szinte jelentéktelennek értékelték a megkérdezettek. 

Honnan értesül a várost érintő fontosabb ügyekről? 

                                                           
31 Ez meglepő, hiszen köztudott, hogy az idősebbek alacsonyabb jövedelmükből többet kényszerülnek fordítani egészségügyi ellátásukra, 

mint a fiatalabbak magasabb jövedelmeikből. 
32 “Ön szerint mekkora a város 1998. évi költségvetése?” 
33 Azt azonban tudják, hogy a rendelkezésre álló összeg (bár nem tudják, hogy ez mekkora) nem fedezi a város kiadásait, ellenben akik 

jelentősen felülbecsülték a költségvetést, inkább vélekedtek úgy, hogy az fedezi a kiadásokat. 
34 Azok, akik bevallottan nem tudták megmondani a költségvetés nagyságát, 25%-ban vélekedtek úgy, hogy nem gazdálkodik hatékonyan az 

önkormányzat; tehát úgy alkottak véleményt, hogy előzőleg már kijelentették, hogy nincs információjuk e témakörben. Ebben a tekintetben 

indifferens az, hogy a megkérdezett iskolai végzettsége milyen, tehát a magasabb iskolai végzettségűek ugyanolyan arányban tévedtek, mint 
az alacsonyabb iskolai végzettségűek. 
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A megkérdezettek többsége ezekkel az információkkal többnyire elégedett is (közel négyötödük nyilatkozott 

így). Az így kapott információkat kevésnek tartók az iskolázottabbak közül (elsősorban érettségivel, vagy annál 

magasabb végzettséggel rendelkezők) és a 35-60 éves korosztályból kerülnek ki. Ez a csoport elsősorban az Új 

Dunántúli Naplóból, a Városi Televízióból 35 , a helyi rádióból, a Pécsi Extrából 36 , illetve az önkormányzat 

kiadványaiból szeretne több információhoz jutni. 

Mennyire elégedett az alábbi információforrásokkal? 

 

                                                           
35 A Városi TV működését egyébkent a város önkormányzata jelentős összeggel támogatja. 
36 Az újság Pécs Megye Jogú Város Önkormányzatának hivatalos lapja. 
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1 - Egyáltalán nem elégedett, 5 - Teljesen elégedett 

A fenti információforrásokkal a megkérdezettek többnyire elégedettek, azonban a skálaátlagok arról árulkodnak, 

hogy van még mit javítani ezen tájékoztatási eszközök színvonalán és tartalmán. 

Az információk közlése és az információ fogadása tekintetében azonban némi zavarra következtethetünk. A 

lakosság egyrészt nem kellő információ birtokában alkot véleményt az önkormányzat feladatairól, 

tevékenységéről, másrészt az önkormányzat sem képes kellően kommunikálni, „társadalmasítani” 

tevékenységét, döntéseit, illetve azok hátterét, bár az adatok arra engednek következtetni, hogy erre jelentős 

lakossági igény mutatkozik. 

5. Állampolgári részvétel és helyi társadalom Pécsett 

Az állampolgárok részvétele, attitűdje, döntésbefolyásolási lehetőségei a demokratikus, alkotmányos politikai 

rendszerek egyik legfontosabb ismérvének számítanak. A részvétel, az aktivitás és a motiváció mértéke 

országonként eltérő – és átmenetekkel tarkított - képet mutat. Teoretikusan szemlélve az egyik oldalon a 

politikailag érdeklődő, informált és tettrekész állampolgár áll, aki a politikát vezérlő, irányító csoportokkal 

történő érintkezése során képes érdekeit hatékonyan megjeleníteni, és jelenlétével befolyásolni azok 

figyelembevételét. 37 A demokrácia ebben a megközelítésben csak akkor működik jól, ha az állampolgárokat 

erőteljes politikai érdeklődés, az informáltság magas foka és kifinomult ítélőképesség jellemzi. A politikai 

érdeklődésnek nagyon fontos szerepe van, ugyanis csak azok a személyek eléggé motiváltak arra, hogy 

politikailag informálódjanak, és tevékenyen bekapcsolódjanak a helyi és országos politikai közéletbe, akik 

legalább minimális mértékű érdeklődést tanúsítanak a politikai folyamatok iránt. 38 

Pécsi civilek összefogása egy közpark megújításáért 

 

Forrás: pecsicivil.hu 

                                                           
37 Erről lásd részletesen Dalton, Russel J.:Citizen Politics in Western Democracies. Public Opinion and Political Parties in the United States, 

Great Britain, West Germany, and France Chatham, N.J.: Chatham House, 1988. 
38 Ezt a felfogást osztja Van Deth, Jan W.: Interest in politics in Jennings, M. Kent- Van Deth, Jan W.:Continuities in political action 
Berlin:de Gruyter, 1990. 

http://www.pecsicivil.hu/
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A másik oldalon a politikailag passzív, közömbös állampolgár áll, aki kiszolgáltatottnak érzi magát a politikai 

folyamatokkal szemben, kevésbé képes nyomon követni az eseményeket, ill. a résztvevői szerepek iránti 

figyelme is minimális. 39 A magyar társadalom politikai magatartását lényegében ez utóbbi állampolgári 

részvétel jellemzi a leginkább. 40 

Vizsgálódásunk ezen fejezetét ezért a politikai érdeklődés mértékének elemzésével kezdjük, s haladunk a 

részvétel, ill. kompetencia szintjeinek és mértékének bemutatása felé. Bevezetésül szükséges leszögezni azt, 

hogy a politika iránti érdeklődés tekintetében különbség mutatható ki a helyi és az országos érdeklődés között. 

Ennek magyarázata, hogy az állampolgárok kapcsolatrendszere, ismerete közvetlenebb a helyhatóságokkal, mint 

az országos politika egészével. Ez a különbségtevés vizsgálatunkban is kimutatható. A skálaátlagok az 

alkalomszerűen érdeklődő állampolgári attitűdöt erősítik meg, mind országos, mind helyi szinten. Ha az egyes 

választípusok százalékos megoszlását nézzük (ezt mutatja az alábbi ábra), akkor jól látszik a helyi politikai 

érdeklődés erősödése az országossal szemben. 

Mennyire érdekli Önt a politika? 

 

A politika iránti nagyobb érdeklődés erős összefüggést mutat a válaszolók iskolai végzettségével és a társadalmi 

hierarchiában betöltött pozíciójával, azaz minél magasabb az egyén iskolai végzettsége és társadalmi státusa, 

annál érdeklődőbb a politika iránt. Akik nagyobb érdeklődést mutatnak a helyi politika eseményei iránt, azok 

nagyobb arányban követik rendszeresen nyomon a helyi önkormányzat tevékenységét is. Ha ugyanezt a kérdést 

városrészenként vizsgáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy akik a város kevésbé frekventált területein laknak 

(Újhegy, Vasas-Hird, Budai városrész) a politika iránt kevésbé érdeklődőek, míg az érdeklődőbbek a jobb 

helyen lakók között találhatók az átlagosnál nagyobb arányban (Belváros, Régi Kertváros, Szigeti városrész). 

A kérdés az, hogy a helyi politika iránti nagyobb érdeklődés milyen közéleti aktivitást, részvételt, kompetenciát 

jelent, milyen hatást gyakorol a helyi demokrácia intézményrendszerébe vetett bizalomra, illetve befolyásolja-e 

a politikai akaratképzés input és output intézményeihez való viszony alakulását? 

                                                           
39 Mindez Gabriel A. Almond-Sidney Verba értékelésében annyit jelent, hogy tisztában vannak a polgárok azzal, hogyan működik a 

hatalom, de főleg a politikai rendszer végrehajtó (output) ágára vannak tekintettel. Gabriel A. Almond-Sidney Verba: The Civic Culture 
Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1963. 
40 Erről lásd Hann Endre: A politikai közvélemény a Medián kutatásainak tükrében in: Magyarország politikai évkönyve 1996. Szerk. 

Kurtán S.-Sándor P.-Vass L. Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Bp. 1996., ill. Körösényi András: Magyar politikai 
rendszer Osiris, Bp. 1998. 
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A polgári aktivitást azzal a kérdéssel vizsgáltuk, hogy a város polgárai mit gondolnak arról, hogy mit kell 

tenniük a város közéletében. A helyi polgárok túlnyomó többsége az aktív polgári magatartást támogatja 41 (a 

skálaátlagokat lásd az alábbi ábrán), amely attól függetlenül egyformán magas, hogy a polgárok milyen iskolai 

végzettséggel, társadalmi státussal rendelkeznek (bár a felsővezetők, illetve a középvezetők magasabbra 

értékelték ezt a dimenziót), ill. melyik városrészben laknak 42 , ami első megközelítésben cáfolja a helyi 

közélettel szembeni állampolgári passzivitást. Ezt erősíti az is, hogy azokban a dimenziókban, melyek a 

magánélettel, ill. a közéleti passzivitással voltak kapcsolatosak alacsony értékeket adtak a polgárok. 

Az Ön véleménye szerint a polgárnak mit kell tennie a városi közéletben? 

 

Skálaérték minimuma: 1, maximuma: 5 

Fölvethető a kérdés, hogy miben nyilvánul meg ez az állampolgári aktivitás, milyen formái lehetnek, milyen 

tartalommal töltik meg a polgárok. 

Az állampolgári aktivitás mértékét számos tényező befolyásolhatja, például a demokratikus 

intézményrendszerbe, választott vezetőkbe, szervezetekbe vetett bizalom mértéke, ill. a döntésekben való 

állampolgári részvétel és kompetencia érzése és mértéke. A következőkben ez utóbbiakkal foglalkozunk 

részletesebben. 

A város polgárai részéről az önkormányzati ügyekben meglehetős apátia mutatkozik, a megkérdezettek 

mindössze néhány százaléka vett részt közgyűlésen, közmeghallgatáson, önkormányzati tájékoztatón vagy helyi 

ügyeket érintő demonstráción. A legnagyobb lakossági részvétel a szabadidős programokon (41%), ill. az 

önkormányzat által szervezett lakossági fórumokon (9%) volt tapasztalható. A kapott eredmények azt 

valószínűsítik, hogy a polgárok a helyi közéletben ugyan az aktív magatartást támogatják, de azt egyelőre nem 

tudják tartalommal megtölteni. Még a konkrét programok, problémák, célok sem tudják megmozgatni a város 

polgárait. Ezt jól mutatja, ha megnézzük az elmúlt időszakban történt városi eseményeket, csupán az egyes 

városrészekben tervezett (végrehajtott) intézmény összevonások váltottak ki kisebb lakossági megmozdulásokat. 

Ugyanakkor, ha elméletileg nézzük, akkor a demokrácia olyan politikai rendszer, amelyben az átlagpolgárok 

úgy érzik (érezhetik), hogy van beleszólásuk, ellenőrzési lehetőségük az általuk választott vezetők 

tevékenységébe. Természetesen az a tény, hogy ha valaki azt hiszi, hogy van beleszólása a döntésekbe nem 

                                                           
41 A megkérdezettek 72%-a értett egyet ezzel a kijelentéssel. 
42 A változók közül azonban a politikai érdeklődés hat jobban a közéleti aktivitásra, azaz minél inkább érdeklődik valaki a politika iránt, 
annál aktívabb részvételi magatartást tanúsít. 
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egyenlő azzal, hogy ténylegesen is befolyásolná azokat. 43 Ezért érdemes megvizsgálni azt, hogy milyen képet 

alkotnak a város polgárai saját befolyásolási lehetőségeikről. 

A következő ábrákon azt mutatjuk be, hogyan látják a polgárok saját maguk, ill. néhány szervezet 

döntésbefolyásoló képességét, melynek révén talán közelebb kerülhetünk a közéleti aktivitás tartalmának jobb 

megértéséhez. 

A következő ábra adatai szerint a megkérdezettek többsége úgy érzi, hogy sem beleszólása44 , sem befolyási 

lehetősége 45 nincs a helyi önkormányzat, illetve politika alakítására. 46 Másrészt pedig jól mutatja a 

szervezetekkel szembeni bizalmatlanságot is, bár a skálaátlagok alapján a város polgárai úgy gondolják, hogy a 

politikai pártok nélkül nem lehet helyi demokrácia. 47 Ellenben közel öt százalékkal többen mondják azt, hogy 

civil szervezetek nélkül is lehet helyi demokrácia. 

Mennyire ért egyet a következő kijelentésekkel? 

 

* Egy politikus sem tud hatákony lenni, mert az önkormányzat kevés pénzzel és hatalommal bír 

A helyi ügyekben megmutatkozó egyéni kompetencia hiánya és a szervezetekkel szembeni bizalmatlanság nem 

azonos azzal, hogy a polgárok ne tudnák azt, hogy a döntések meghozatalát kikre kellene bízni. 

A következő ábra szerint a polgárok olyan politikusokat látnának szívesen, akik szakértelemmel, 

felkészültséggel, hosszú távon való gondolkodás és felelősségvállalás képességével rendelkeznek. 48 Csupán a 

professzionális politikusok elutasítása kapcsán jelent meg a válaszolók között egy olyan csoport 49 , akik úgy 

                                                           
43 Az állampolgári kompetencia kérdését jól mutatják be Gabriel A. Almond és Sidney Verba: The Civic Culture Princeton University Press, 
Princeton, New Jersey, 1963-ban készült klasszikusnak számító könyvükben, melyben a helyi ügyekben nagyobb (ahol a helyhatósági 

autonómia kiépültebb) állampolgári kompetenciát tapasztaltak, mint országos ügyekben. 
44 A megkérdezettek közel 25%-a nem értet egyett ezzel az állítással, ami jelentheti azt is, hogy van beleszólásuk a helyi önkormányzat 
tevékenységébe. 
45 Ezzel a kérdéssel viszont csak a megkérdezettek 7%-a értett egyet. A két állítás az adatok szerint kicsit ellentmond egymásnak, ugyanis a 

válaszolók 25 százaléka érezte úgy, hogy nem igaz az az állítás, hogy a választópolgárnak nincs semmi beleszólása az önkormányzat 
tevékenységébe, addig csak 7%-uk érezte úgy, hogy az átlagember jelentős befolyással rendelkezik a helyi politikában. 
46 Az alacsony állampolgári döntésbefolyásolással talán összefügg az is, hogy a válaszolók mindössze 13,5%-a vallotta magát tájékozottnak. 

Ha iskolai végzettség szerint nézzük ugyanezt, akkor a szakközép, gimnázium, főiskola és egyetemi végzettségűek vallották magukat 
tájékozottnak a várost érintő politikai kérdésekben, akik egyben szignifikánsan különböznek az alacsony iskolai végzettségűektől. 
47 Az ellenzők csupán két százalékkal maradtak el az egyetértők mögött. 
48 A megkérdezettek több mint kétharmada értett egyet ezekkel a tulajdonságokkal. 
49 A válaszolók 13%-a. 
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gondolják, hogy professzionális politikusokra azért nincs szükség, mert az emberek jobban tudják azt, hogy mik 

az érdekeik. 

Mennyire ért egyet a következő állításokkal? 

 

Az adatok szerint az állampolgárok nem politika-, illetve politikusellenesek, hanem a szervezetek és a bennük 

politizáló politikusok múltbeli és jelenbeli politizálási stílusával, felkészültségével vannak problémáik. 

Ezek után azt vizsgáltuk meg, hogy a helyi ügyekben kinek mekkora befolyásolási lehetőséget tulajdonítanak a 

város polgárai. Ez azért fontos, hogy képet kapjunk arról, hogy saját befolyásolási képességüket hol helyezik el 

a döntéshozás rendszerében található egyéb potenciális vagy valós szereplőkhöz viszonyítva. Az adatok 

megerősítik azon megállapításunkat, hogy az állampolgárok befolyásolási lehetősége50 meglehetősen alacsony51 , 

ugyanakkor a döntésbefolyásolás mértéke annál magasabb, minél direktebb kapcsolata van a politikával és 

annak szereplőivel. Talán meglepőnek tűnhet, hogy a legnagyobb értékeket a polgármester és az alpolgármester 

kapta, miközben valódi hatáskörük a döntéshozás tekintetében jelentős jogszabályi korlátokba ütközik. Talán 

arról lehet szó, hogy a polgárok a döntéshozás folyamatát inkább személyekhez kötik, mint szervezetekhez, s 

ebben a várost megtestesítő polgármester, ill. alpolgármester(ek) kitüntetett helyet foglal el. 

A politikához kapcsolódó személyeket és szervezeteket követően található egy átmeneti „zóna”, melyet a helyi 

média és sajtó52 , valamint a helyi nagyvállalkozók53 alkotnak. Őket azok az intézmények követik, melyeknek az 

állampolgárok jóval kisebb befolyásolási lehetőséget tulajdonítanak, annak ellenére, hogy ezekben nagyobb 

állampolgári részvételt valószínűsíthetnénk. 54 Ebből a kettősségből érdekes következtetést vonhatunk le. 

Az Ön véleménye szerint mekkora befolyása van a helyi ügyek intézésére az alábbiaknak? 

                                                           
50 A felsoroltak közül a legalacsonyabb skálaátlagot kapta. 
51 A megkérdezettek 17%-a mondta azt, hogy a választópolgároknak van befolyásuk a helyi ügyek alakulására. 
52 A megkérdezettek 43,5%-a vélekedett úgy, hogy a média befolyással rendelkezik a helyi ügyekre, de ezt a választípust elsősorban az 

alacsonyabb iskolai végzettségűek preferálták. 
53 A nagyvállalkozók döntésbefolyásolási lehetősége változatos képet mutat, egyrészt magas azoknak az aránya (32,5%), akik csak részben 

tartják őket döntésbefolyásolóknak, másrészt (36%) jelentős azok aránya is, akik jelentős befolyást tulajdonítanak nekik. 
54 A megkérdezettek a szakszervezetnek 14%, a szakmai kamaráknak 16%, a civil szervezeteknek 11%, a településrészi önkormányzatoknak 
20% és a kisebbségi önkormányzatoknak 12% tulajdonított jelentős befolyási lehetőséget. 
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1 -egyáltalán nem ért egyet, 5 - teljes mértékben egyetért 

A politika területén a nemzetközi szakirodalom kiemelt jelentőséget tulajdonít a politikai pártoknak és a 

társulási érdekcsoportoknak. Mindkét tényezőnek alapvető közvetítő szerepe van az egyén és a kormányzat 

között. Ezek a szervezetek összegyűjtik az állampolgárok meglátásait és igényeit, s közvetítik azokat a 

kormányzati tisztviselők felé. A kapott eredmények azt mutatják, hogy míg a politikai pártoknak jelentős 

befolyásoló szerepet tulajdonítanak a polgárok, addig a társulási érdekcsoportoknak kevésbé. Ez több 

tényezővel magyarázható. Egyrészt a rendszerváltás után a szervezeti élet tágulása és színesedése mellett a 

részvétel erősen lecsökkent. 55 Másrészt a szervezetek számának növekedése feladatok és kompetenciák átadása 

nélkül történt, ami annak volt köszönhető, hogy a politika kezdetben bizalmatlan és gyanakvó volt a civil 

szerveződésekkel szemben. Ezt az állami, önkormányzati magatartást mára a feladatok – gyakran források 

nélküli – áthárítása váltotta föl, amit a polgárok a befolyásolás tekintetében egyelőre nem igazán érzékelnek. 

Ugyanakkor érdekes az, hogy míg a pártoknak és politikusoknak jelentős befolyást tulajdonítanak a polgárok, 

addig ügyeik elintézése kapcsán szinte alig számítanak rájuk. Ez megerősíti azon nemzetközi vizsgálatok 

eredményeit, amelyek azt állítják, hogy bármilyen jelentős is a politikai pártok szerepe a demokratikus 

társadalmakban, viszonylag kevés állampolgár tartja e szervezeteket azon helyként számon, ahol egyes konkrét 

ügyekben támogatásra lehet számítani. 56 A civil szervezetekkel kapcsolatos negatív viszonyulás pedig már azt 

az állampolgári magatartást valószínűsíti, hogy a polgárok egyre inkább arra térnek át, hogy érdekeiket önállóan 

artikulálják és érvényesítsék a vezető döntéshozó csoportokkal szemben. 57 

Ez a kettős állampolgári magatartás megjelenik a vizsgálatunkban is. A megkérdezettek 35%-a fordult 

valamilyen ügyben az önkormányzathoz, s közülük csak 23% az, akik ügyük elintézéséhez valamilyen 

segítséget vett igénybe. 

Ügyeinek elintézésében kihez fordult segítségért? 

(A válaszolók százalékában) 

                                                           
55 Míg a megkérdezettek 86%-a volt (48% szakszervezet, 24% KISZ, 9,7% MSZMP) valamilyen szervezetnek tagja 1990 előtt, addig 1990 
után már csak 31%-a (17,% szakszervezet, 6% szabadidős és sport, 2,9% politikai pártnak). Egyidejűleg valaki több szervezetnek is tagja 

lehet. 
56 Erről lásd részletesebben Gabriel A. Almond - Sidney Verba: The Civic Culture Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1963. 
pp 180-214. 
57 Erre az állampolgári magatartás változására először Ronald Inglehart figyelt fel először, melynek révén a közvetítő szervezetek (politikai 

pártok, érdekszövetségek) elveszítik domináns szerepüket a lakosság és a vezető politikai csoportok között. Lásd Ronald Inglehart: Culture 
Shift in Advanced Industrial Society, Princeton N.J.: Princeton University Press, 1990. pp 335. 
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Az adatok azt erősítik meg, hogy a polgárok ügyeik intézésére, elsősorban magukra és családi kapcsolataikra 

támaszkodnak, bár jelentősnek mondható az önkormányzati politikusok megkeresése is. Meglepően 

alacsonynak tűnik a civil szervezetek súlya a polgárok és önkormányzat közötti ügyek megoldásában, ami 

mutatja a polgárok „kétkedését” a civil szervezetek döntésbefolyásolásban játszott szerepével kapcsolatban. Ez 

az idegenkedés nemcsak abban mutatkozik meg, hogy problémáikkal nem keresik meg a civil szervezeteket, 

hanem abban is, hogy a városi ügyekben is kevés befolyást tulajdonítanak nekik. A civil szervezetekkel 

kapcsolatos negatív lakossági vélekedést erősíti az is, hogy az önkormányzat fontos feladatai között a legutolsó 

helyre sorolták a civil szervezetek támogatását. 

Ön szerint melyek az önkormányzat fontos feladatai? 

(A megkérdezettek százalékában) 
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Másrészt pedig, mikor arról érdeklődtünk, hogy bizonyos feladatok közül melyikre fordítanának több, ill. 

kevesebb pénzt. A felsorolt feladatok58 közül a civil szervezetek vonatkozásában városrészektől függetlenül 

kevesebb pénz áldoznának a polgárok. 

Többet, vagy kevesebbet költene Ön a civil szervezetek támogatására? 

(A város különböző területein élők véleménye alapján) 

 

                                                           
58 Lakásépítés-felújítás, szociális segélyek, óvodák, iskolák felújítása, köztisztaság, kultúra, műemlékvédelem, út, közmű, közbiztonság, 
helyi vállalkozások támogatása, munkahelyteremtés. 
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Összességében elmondható az, hogy a polgárok elutasítják a formális csoportok, szervezetek segítségét - annak 

ellenére, hogy érdekeltek, vagy esetleg szerepet is vállaltak ezekben a szervezetekben - ügyeik elintézésében és 

helyettük az informális (face-to-face) csoportok, személyek (pl. családtag, önkormányzati képviselő) segítségére 

számítanak. Mindezt tovább erősíti az is, hogy a megkérdezettek 71%-a véli úgy, hogy önkormányzati ügyei 

elintézéséhez kapcsolatokra, ismeretségre van szüksége. 

6. Pártpreferenciák 

A rendszerváltozás óta készült választási részvételt vizsgáló tanulmányok többsége arra a következtetésre jutott, 

hogy a hazai politikai pártoknak nagyon alacsony a társadalmi beágyazottsága. Ez nem azt jelenti, hogy a 

részvételi hajlandóság lenne alacsony, hanem rendkívül alacsony a rendszeresen ugyanarra a pártra szavazók 

aránya. A kapott eredmények arra engednek következtetni, hogy a magyar választópolgárok választási 

magatartását elsősorban szituatív tényezők befolyásolják, melyet jelentősen alakít az egyén adott kormányciklus 

alatti életének minősége. Ebben a kérdésben az utóbbi időben némi változás mutatható ki, ugyanis az 1994-es, 

vagy még inkább az 1998-as választások, és az azóta eltelt időszakban két párt vonatkozásában a korábbiaknál 

magasabb szinten stabilizálódni látszik a biztos szavazóbázis. Az MSZP-nél ez már az 1994-es választások óta 

megfigyelhető, amire jó példa éppen Pécs városa lehet, hiszen úgy tűnik, hogy ez a párt a városban komoly 

társadalmi beágyazottságra tett szert. A városban csak úgy voltak képesek a szocialistákat megszorítani, hogy a 

tőlük jobbra elhelyezkedő szinte valamennyi politikai erő összefogott ellenük. 59 

Civilek tiltakozása egy Pécshez közel megépítendő lokátor építése ellen 

 

Forrás: Youtube 

Ennek ellenére igaz a városra az, ami az országban is megfigyelhető, hogy a választópolgárok politikai 

preferenciáira vonatkozóan létezik egy törésvonal, mely a baloldal-jobboldal mentén írható le. 

Tanulmányunk további részében arra teszünk kísérletet, hogy az egyes pártok támogatóinak körét bemutassuk 

életkor, iskolai végzettség, munkamegosztásban elfoglalt hely és városrész szerint. 

6.1. Országgyűlési választások 

Az 1998-as országgyűlési választások első fordulójában a választásra jogosultak közel 60%-a járult az urnák elé, 

ebből a legtöbb szavazatot – a leadott szavazatok közel 34%-át – az MSZP kapta a FIDESZ közel 28%-ával 

szemben. Jelentősnek mondható a Független Kisgazda Párt támogatottsága is, mely a szavazatok 13%-át 

szerezte meg. 

Ugyanakkor az elmúlt választásokhoz képest jelentős visszaesést mutat az SZDSZ 8%-os támogatottsága. Az 

5%-os határt két párt közelítette még meg a városban, a Munkáspárt és a MIÉP. Az egyéni választókerületek 

tekintetében mindhárom választókerületben a Szocialista Párt jelöltje állt az első helyen, bár az 1-es és a 2-es 

választókerületben a FIDESZ és az MSZP jelöltje között csupán 1%-os különbség alakult ki. 

Az országgyűlési választások első fordulójában az MSZP és a FIDESZ-MPP között az egyes 

városrészekben kialakult különbségek 

                                                           
59 Amit jól mutat az 1994-es önkormányzati választás, ahol a FIDESZ vezette polgári koalíció nyerte meg az önkormányzati választásokat, 

de egy erős (17 fős) MSZP-s frakcióval kellett szembenézniük, s csupán másfél évig tudták együtt tartani a város vezetésére szervezett 
koalíciót. 
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A második fordulóban a választásra jogosultak valamivel több, mint 60%-a vett részt. A szocialista jelöltek a 

kisgazda visszalépések ellenére két helyen meg tudták tartani előnyüket, melynek eredményeképpen a város két 

szocialista és egy FIDESZ-es képviselőt juttatott az egyéni választókerületekből az országgyűlésbe. 

Érdekes megvizsgálni, hogy hat hónap távlatában hogyan emlékeznek vissza a megkérdezettek arra, hogy az 

országgyűlési választásokon kire adták le szavazataikat, valamint azt, hogy az egyes pártok mögött milyen 

társadalmi bázis található. 

A választási adatok és a választópolgárok visszaemlékezése között jelentős különbségek mutatkoznak, melyet 

jól tükröz, hogy egyrészt sokkal kisebb arányban mondták azt, hogy az MSZP-re szavaztak, mint amilyen 

arányban az a választási eredményekben tükröződik, másrészt a részvételi arányok is magasabbak, mint 

amilyenek a valóságban voltak. 

Az országgyűlési választások második fordulójában az MSZP és a FIDESZ-MPP között az egyes 

városrészekben kialakult különbségek 
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Az alábbi táblázat jól mutatja, hogy a választópolgárok emlékezete torzul. A felmérés adatai szerint jellemző 

rájuk, hogy egyrészt utólag a „győztesre szavaznak”, másrészt pedig a kis pártok a valós választási 

eredményekhez képest is rendkívül alulreprezentáltak. 

3. táblázat: Parlamenti választások eredményei a tények és a vizsgálat tükrében 
 

  Első forduló Második fordulóa 

Párt neve Valóságos Mért Valóságos Mért 

FIDESZ-MPP 27,78 40,49 33,23 42,36 

MSZP 33,83 43,86 50,2 51,72 

FKGP 13,21 2,76 Visszalépett - 

SZDSZ 7,96 5,67 - - 

MDF 2,91 1,68 16,52 5,91 

KDNP 2,35 0,46 - - 

MDNP 1,05 0,3 - - 

MIÉP 4,22 2,6 - - 

Munkáspárt 4,47 1,99 - - 

Egyéb 2,2 0,153 - - 

Résztvevők 59,69 65,2 60% 60,9 
a Az 1-es választókerületben FIDESZ-MDF közös jelölt, míg a 2-es választókerületben MDF-FIDESZ közös jelölt indult. A táblázatban a 
jelölt párthovatartozása szerinti cellába soroltuk a szavazatokat. 

A visszalépett, illetve a második fordulóba be nem került pártok szavazói is sok esetben úgy emlékeznek, hogy 

az első fordulóban is arra a pártra szavaztak, amelyik a második fordulóban talpon maradt. Ehhez járul még, 

hogy a második fordulóban az MDF-FIDESZ közös jelöltre szavazók elsősorban a FIDESZ-t jelölték meg, mint 

akire a voksukat adták. Az adatok szerint úgy tűnik, hogy a FIDESZ-t tartották egyértelműen az MSZP 

alternatívájának. 
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6.2. Az egyes pártok szavazóbázisa, szavazatszerző és 
szavazatmegtartó képessége az országgyűlési választásokon 

Az országos választások első fordulójából az MSZP – ha kis előnnyel is, de – győztesen került ki, úgy, hogy a 

listás szavazatok közel egyharmadát szerezte meg, és jelöltjei közül több mint százan első helyen végeztek. 

Ezzel szemben a második fordulóban jelentősen változott a helyzet, ami többek között a két választás közötti 

politikai kompromisszumoknak és történéseknek, valamint a megváltozott esélyeknek volt köszönhető. Ezért 

érdemes megnézni azt, hogy Pécsen hogyan alakult az egyes pártok szavazótábora, illetve szavazatszerző 

képessége és mekkora jelentősége volt a visszalépéseknek. 60 

6.3. Magyar Szocialista Párt 

A szocialista párt szavazótábora elsősorban az 50 év felettiek közül került ki (több, mint 40%-a), míg a 

legfiatalabb korosztályban (18-35 év közöttiek) a legalacsonyabb a támogatottsága. Iskolai végzettség 

szempontjából a párt szavazóbázisát főleg az alapfokú, a szakközépiskolai és a főiskolai végzettségűek, míg a 

társadalmi hierarchiában elfoglalt pozíció szerint a közvetlen munkahelyi vezetők, a középvezetők és – az 

életkorból látottak alapján – a nyugdíjasok alkotják. Ha a párt támogatottságát városrészenként nézzük, akkor 

Meszes, Újhegy, Kertváros, Régi Kertváros, Vasas-Hird 61 lakói szavaztak nagyobb részben a pártra az 

Országgyűlési választások fordulóiban. A pártnak viszonylag kicsi a szavazatszerző és nagy a szavazatmegtartó 

képessége, melyet jól mutat az, hogy akik az első fordulóban az MSZP-re szavaztak, azok közel 95%-a a 

második fordulóban is ezt a pártot választotta. Ugyanakkor minimális szavazatot tudott szerezni a többi párttól. 

A második fordulóban szerzett szavazatait – saját szavazóin kívül – elsősorban a Munkáspárt (2,9%) és az 

SZDSZ (6,7%) támogatóitól kapta. 

6.4. FIDESZ-MPP 

A párt szavazóinak több, mint 50%-a a legfiatalabb korosztályba tartozik 62 , de magas a támogatottsága a 36-50 

éves korosztályban is. Jellemzően a nyugdíjhoz közeledő korosztályban a párt kevésbé népszerű. Ha a párt 

szavazótáborának iskolai végzettség szerinti összetételét nézzük, akkor az tűnik ki, hogy elsősorban a 

szakmunkások, gimnáziumi érettségivel rendelkezők, valamint a főiskolai, vagy egyetemi diplomát szerzettek 

támogatták. A társadalmi munkamegosztásban elfoglalt hely tekintetében a FIDESZ elsősorban a felső vezetők, 

közvetlen munkahelyi irányítók, fizikai dolgozók, a GYES-GYED-en lévők, illetve a munkanélküliek pártja. A 

párt a város különböző területeit vizsgálva a Belvárosban, a Szigeti városrészben, Uránvárosban, a Mecsek 

oldalon, a Budai részen, Málomban és Makáron szerepelt jobban, tehát elsősorban a családi házas részeken, és a 

Belváros polgári lakásaiban lakók között. A pártnak a korábbi időszakokhoz képest megerősödött a 

szavazótábora, ugyanakkor jelentősnek mondható a szavazatszerző képessége is, különösen a jobboldali pártok 

vonatkozásában. Azok, akik az első fordulóban a FIDESZ-re szavaztak, azok 86%-a a második fordulóban is a 

FIDESZ jelöltjét választották. Ugyanakkor a második fordulóban az FKGP, a KDNP, az MDF, a MIÉP és a 

nagy rivális MSZP (!) szavazótáborából is sikerült szavazatokat vonzania. 63 

A két párt szavazótábora közötti különbség abban mutatható ki, hogy míg az MSZP az iskolai végzettség és a 

társadalmi hierarchiában elfoglalt pozícióját tekintve kikristályosodottnak tekinthető, addig a FIDESZ igazi 

gyűjtőpárt képét mutatja, azaz minden társadalmi rétegből (iskolai végzettségtől és társadalmi pozíciótól 

függetlenül) képes szavazatot szerezni. Ugyanakkor életkori összetételét tekintve a FIDESZ támogatóinak köre 

felül korlátolt, míg az MSZP alul korlátolt képet mutat. Mindebből az a következtetés vonható le, hogy jelen 

állapot szerint a FIDESZ-nek szavazó tábora tekintetében jövője van, míg az MSZP szavazótábora – elsősorban 

életkoruk és politikai szocializációjuk miatt – zártabbnak tűnik. 

6.5. Független Kisgazda Földmunkás és Polgári Párt 

Bár a párt szavazói a mintában kis esetszámban vannak reprezentálva, mégis érdemes kitérni a párt 

támogatóinak körére, hiszen szavazataik miatt a párt jelöltjei mindhárom választókerületben bejutottak a 

második fordulóba, és nagy szerepük lehetett abban, hogy a három vezető helyen forduló MSZP-s jelölt egyike 

előtt a FIDESZ képviselőjelöltje jutott a parlamentbe. 

                                                           
60 A következőkben csak azokkal a pártokkal foglalkozunk, amelyek 5%-nál többet értek el az Országgyűlési választásokon. 
61 Ebben a városrészben a második fordulóban nagyon magas volt a távol maradók aránya. 
62 Ugyanakkor ez a korosztály az, amelyik legnagyobb arányban (53,7%) távol maradt a választásoktól. 
63 Nem lehet tudni, hogy ebben mekkora szerepe volt a kölcsönös visszalépéseknek. Itt kell megjegyezni, hogy az FKGP-nél, és a MIÉP-nél 
ez a fajta támogatás nem volt ilyen egyértelmű, hiszen a szavazótáborának jelentős része távol maradásával fejezte ki véleményét. 



 Lakossági vélemények a városról, 

politikáról, önkormányzatról 
 

 30  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A párt szavazói elsősorban az iskolázatlanabbak (kevesebb mint 8 általános, 8 általános, szakmunkás 

végzettségűek) köréből, valamint az idősebb korosztályokból (36-50, és 61 év fölött) kerülnek ki. Társadalmi 

munkamegosztásban elfoglalt hely tekintetében a nyugdíjasok és a fizikai dolgozók alkotják a párt szavazóinak 

zömét a városban. A város különböző területén élők körét vizsgálva a párt szavazóbázisa hasonló, mint a 

FIDESZ-MPP szavazóinak területi elhelyezkedése. A párt szavazói a második fordulóban elsősorban a FIDESZ 

(55%) jelöltjeire szavaztak. Ugyanakkor jelentős azoknak az aránya is (27,8%), akik nem mentek el szavazni a 

második fordulóban. Másik jellemzője a párt szavazóinak, hogy csak jobbra nyitottak. 

6.6. Szabad Demokraták Szövetsége 

Bár a párt jelöltjei egyik választókerületben sem jutottak be a második fordulóba, de korábban mind a városban, 

mind a megyében jelentős pártnak számított, ezért kérdés, hogy a szavazói milyen irányba mozdultak el. 

A párt szavazói életkorukat tekintve az 50 év alattiak köréből kerülnek ki. A rá szavazók több mint 60%-a a 18-

35 éves korosztályba tartozik. Iskolai végzettségüket tekintve elsősorban a szakmunkások, a gimnáziumi 

érettségivel rendelkezők, illetve a felsőfokú végzettségűek alkotják a párt szavazóbázisát. Különösen magas a 

párt szavazóin belül az egyetemi diplomával rendelkezők aránya. Társadalmi hierarchiában elfoglalt pozíció 

szerint a párt szavazói a városban jellemzően a felső vezetők, középvezetők és az adminisztratív dolgozók 

köréből kerülnek ki. Lakóhelyük szerint pedig a Belvárosra, a Szigeti részre, a Mecsek oldalra, a Budai részre és 

Málomra koncentrálódnak. 

A párt a válaszokat tekintve az MSZP irányába tűnik nyitottnak, ugyanis akik az első választási fordulóban az 

SZDSZ-re szavaztak, azok a második fordulóban elsősorban (57%) a szocialista jelöltekre adták le voksukat. 

Ugyanakkor megtalálható a párt szavazóbázisán belül egy kisebb hányad (5,6%), akik a FIDESZ jelöltjére 

szavaztak a második fordulóban. Ahogy a kisgazda szavazóknál, úgy az SZDSZ szavazóinál is magas azok 

aránya, akik a második fordulóban nem mentek el szavazni (21%). Mindez arra enged következtetni, hogy a párt 

szavazóbázisa megosztott. Egyrészt létezik egy szociál-liberális kör, aki az MSZP értékrendjét adott esetben 

képes támogatni, van azonban egy ennél szűkebb mag, amely következetesen kiáll az SZDSZ liberálisabb 

értékrendje mellett. 64 

6.7. Önkormányzati választások 

Az 1998. őszi önkormányzati választásokon a választásra jogosultak 34%-a szavazott a pártok jelöltjeire, míg a 

polgármester személyére 34,9%-uk. Az önkormányzati választások egyik nagy kérdése volt, hogy a FIDESZ-

FKGP-MDF-MDNP alkotta koalíció (Polgári koalíció) meg tudja-e törni a városban az 1994 óta tartó szocialista 

túlsúlyt, valamint hogy az SZDSZ az országgyűlési választások során elvesztett súlyát vissza tudja-e 

valamelyest állítani. További kérdés volt, hogy ebben a rivalizálásban a civil szervezetek (a TESZ, a Civil 

koalíció - melynek tagjai a Nyugdíjasok Egyesülete, a LAKTÁSZ és a Polgári Kör) mekkora befolyást tudnak a 

pártok mellett szerezni. A polgármester-választásokon pedig az volt a kérdés, hogy a Szocialista Párt, vagy a 

Polgári koalíció jelöltje lesz-e a befutó. 

A választás eredményeképpen a szocialisták jelöltje Dr. Toller László szerezte meg az első helyet 46,55%-al, 

míg Trombitás Zoltán a Polgári koalíció jelöltje a szavazatok 40,8%-át tudhatta magáénak. 

A képviselő-választás szorosabb eredményt hozott, bár a 25 egyéni választókerületből 15-ben a Szocialista párt 

jelöltje szerezte meg a mandátumot, míg a Polgári koalíció jelöltje 10 választókerületben végzett az élen. Az 

eredmények azt mutatják, hogy az egyéni választókerületben – hasonlóan az 1994-es választásokhoz - csak ezen 

két politikai erő jelöltjei voltak képesek bejutni a képviselő-testületbe. 65 

4. táblázat Az 1998-as önkormányzati választások mandátumainak pártonkénti 
 

Párt neve Polgármester 

választások 
Egyéni 

választókerület 
Kompenzációs lista Összes mandátum 

Polgári Koalíció   10 6 16 

MSZP 1 15 2 18 

                                                           
64 A liberális oldalnak van egy konzervatívabb vonulata, amely már a választásokat megelőzően „elszivárgott” a FIDESZ-hez. 
65 1994-es önkormányzati választásokon a 25 egyéni választókerületből 12-ben az MSZP, 13-ban pedig a Polgári Koalíció (SZDSZ-
FIDESZ-MDF-FKGP) szerezte meg a mandátumokat. 
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Civil Koalíció 

Pécsért 
    3 3 

SZDSZ     2 2 

MIÉP     2 2 

Munkáspárt     2 2 

Német és cigány 

kisebbség 
    2a 2 

Összesen 1 25 19 b 45 
a Kisebbségi kedvezménnyel szerzett mandátum. 
b A két kedvezményes mandátummal együtt. 

Mint a táblázat is mutatja, a választások szoros eredményt hoztak, melyet a szocialisták úgy döntöttek el a 

maguk javára, hogy koalíciós megállapodást kötöttek az SZDSZ-szel és a Civil Koalícióval, ezzel biztosítva 

maguknak a testületen belüli kormányzati többséget. A köztük lezajlott politikai alku eredményeképpen az 

SZDSZ és a Civil Koalíció egy-egy alpolgármesteri pozícióval vesz részt a város vezetésében. 

A kutatási adataink azt mutatják, hogy a polgármester választáson a részvételi arány magasabb volt a 

választópolgárok válaszai alapján, mint a tényleges, valamint sokkal nagyobb különbség mutatkozik az MSZP-

re és a Polgári Koalícióra leadott szavazatok között. A választópolgárok emlékezete alapján Dr. Toller László a 

szavazatok 47,38%-át szerezte meg, míg Trombitás Zoltán 30,69%-át. 66 A megkérdezettek válaszai azt is 

mutatják, hogy a polgármester választásánál a jelölt személye volt a meghatározó (több mint 60%-uk válaszolt 

így). Főleg a 35 évesnél idősebb, legalább érettségizett, felső és középvezetők, valamint az adminisztratív 

munkakörben dolgozók számára volt fontosabb a jelölt személye, mint párthovatartozása. 

Az 1998-as polgármester választáson az MSZP és a Polgári Koalíció jelöltjére városrészenként leadott 

szavazatok közötti különbségek 

 

                                                           
66 A kutatás adatai szerint a Dr.Toller Lászlóra leadott szavazatok aránya szinte megegyezik a tényleges eredménnyel, míg Dr. Trombitás 
Zoltán esetében közel 10% eltérés mutatkozik a tényleges eredményekhez képest. 
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Hasonló különbségeket tapasztaltunk, amikor arra voltunk kíváncsiak, hogy a megkérdezett melyik párt 

jelöltjére szavazott. A választások adatai szerint az MSZP és a Polgári Koalíció jelöltjei hasonló mennyiségű 

szavazatot kaptak (mindkét pártra 15 000 szavazat jutott). Ezzel szemben a válaszolók 52%-a mondta, hogy a 

szocialisták jelöltjére szavazott, míg a Polgári Koalíció jelöltjére 33,19%-uk. 67 

Az adatok azt mutatják, hogy a két esélyesebb párt, illetve koalíció szavazói közül azok, akik a képviselő-

választáson valamely párt vagy koalíció jelöltjét támogatták, azok döntő többségben ugyanazon párt vagy 

koalíció színeiben induló polgármester jelöltjére szavaztak. Csupán azon pártoknál mutatkozik némi eltérés, 

amelynél a választópolgárok biztosak voltak abban, hogy a jelöltjük nem kerül be. Ilyen, pl. az SZDSZ 

képviselőire szavazók (60%-uk szavazott csupán az SZDSZ polgármesterjelöltjére, 31%-uk az MSZP 

polgármesterjelöltjét támogatta). Valamint azok, akik a MIÉP jelöltjére szavaztak azok 80%-a a Polgári 

Koalíció polgármesterjelöltjére adták szavazatukat. A Munkáspárt szavazói pedig 80%-ban az MSZP 

polgármesterjelöltjére voksoltak. Az MSZP és a Polgári Koalíció szavazói körében is megfigyelhető – ha kis 

arányban is – az átszavazás. A pártok szavazóbázisának összetételében az országgyűlési választások óta csak 

kisebb változások figyelhetők meg (pl. az MSZP a 35-50 év közöttiek, valamint az egyetemi végzettségűek 

körében vonzóbbá vált, hozzávetőleg egyharmaduk szavazott a párt jelöltjeire. Ennek ellenére a jelöltjeire 

szavazók több mint 40%-a továbbra is a nyugdíjasok köréből került ki.). 

Az 1998-as önkormányzati képviselő választáson az MSZP és a Polgári Koalíció jelöltjeire 

városrészenként leadott szavazatok közötti különbségek 

 

6.8. A pártok szavazótábora az országgy lési és az 
önkormányzati választások tükrében 68 

                                                           
67 Ennek magyarázata többek között az lehet, hogy a mintánk nem követi az önkormányzati választókerületeket, és nem arra reprezentatív, 

valamint az egyes választókerületekben való részvételi arányt sem vettük figyelembe a mintavételnél. 
68 Ebben a részben azt vizsgáltuk meg, hogy az országgyűlési választásokhoz képest az egyes pártok milyen mértékben voltak képesek 
megtartani szavazóikat, illetve mely párttól szereztek új szavazókat. Mivel az önkormányzati választásokon több párt koalícióban indult, 

ezért az országgyűlési választások eredményeit is úgy összegeztük, mint amilyen koalícióban az önkormányzati választásokon szerepelt a 

párt. Pl. aki az országgyűlési választásokon a FIDESZ-re, az MDF-re, az FKGP-re, KDNP-re, vagy az MDNP-re szavazott, azok ebben az 
elemzésben együtt szerepelnek. 
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A három választás egymásra vetítéséből jól látszik az, hogy a városban a legstabilabb szavazatmegtartó 

képessége az MSZP-nek van, hiszen akik az országgyűlési választások első fordulójában a pártra szavaztak, 

azok 76%-ban a polgármester-választáson is az MSZP polgármesterjelöltjére adták le a voksukat, illetve 77%-

ban az MSZP képviselőjelöltjeit támogatták. A fennmaradó közel 25%-os szavazóbázis jelentős része a 

helyhatósági választásokon nem vett részt. Ezzel szemben, akik az országgyűlési választások első fordulójában a 

koalíció pártjait támogatták, azoknak csupán 53%-a szavazott a helyhatósági választások koalíciós 

polgármesterjelöltjére. Ugyanakkor 9%-uk az MSZP polgármesterjelöltjére szavazott, 29%-uk pedig távol 

maradt a választásoktól. Ha a második fordulós eredményeket vetjük össze az önkormányzati képviselő 

választás adataival, akkor a szocialisták szavazóbázisa még stabilabbnak tűnik (az országgyűlési választásokon 

az MSZP jelöltjére szavazók 87%-a az önkormányzati választásokon is a párt jelöltjére adta le voksát). A 

Polgári Koalíció esetében azok, akik az országgyűlési választások második fordulójában a koalíció pártjainak 

jelöltjeire szavaztak, azoknak nem egész 50%-a szavazott az önkormányzati választásokon is a Polgári Koalíció 

jelöltjeire. A koalíció szavazótáborának 3%-a a Civil koalíció jelöltjeire, 8%-uk az MSZP jelöltjeire szavazott, 

29%-uk pedig távol maradt az önkormányzati választásoktól. 

6.9. Elvárások az új testülettel szemben 

A választások eredményeinek és a választási kampány politikai üzeneteinek fényében különösen érdekes lehet, 

hogy a választópolgárok milyen elvárásokat támasztanak az újonnan felállt testülettel szemben. 

Mit vár az új testülettől? 

(A megkérdezettek százalékában) 

 

Az ábra szerint a választópolgárok leginkább új munkahelyeket, jobb közbiztonságot, a lakástámogatások 

növelését és a szociális problémák jobb kezelését várják az újonnan felállt testülettől. Mivel ezek a kérdések 

szinte mindegyik politikai párt - eltérő súllyal - választási programjában szerepeltek, ezért talán érdemes 

megnézni, hogy az egyes pártok szavazótáborai milyen területeket emeltek ki az újonnan felálló testület 

feladataként. 

5. táblázat Az egyes pártokra szavazók elvárásai az új testülettel szemben 
 

Melyik pártra szavazott Főbb elvárások 

Polgári Koalíció Lakástámogatások növelése 

Tömegközlekedés javítása 
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Közbiztonság javítása 

Köztisztaság javítása 

Munkahely-teremetés 

MSZP Munkahelyteremtés 

Lakás támogatások növelése 

Közbiztonság javítása 

Közüzemi terhek csökkentése 

Szociális problémák jobb kezelése 

SZDSZ Munkahely-teremtés 

Közüzemi terhek csökkentése 

Lakás támogatások növelése 

Szociális problémák jobb kezelése 

Civil koalíció Közbiztonság 

Munkahely-teremtés 

Közüzemi terhek csökkentése 

Szociális problémák jobb kezelése 

A táblázatból jól látszik, hogy a megkérdezettek függetlenül attól, hogy mely párt jelöltjére szavaztak – némi 

hangsúlykülönbséggel -, hasonló elvárásokat támasztanak az önkormányzattal szemben, talán csak abban 

mutatkozhat különbség, hogy ezen problémák megoldását mely politikai erőtől várják el. 

Ha a megoldandó problémákat kor szerint nézzük, akkor viszont már jelentősebb különbségeket 

tapasztalhatunk. Az 50 év felettiek elsősorban szociális problémák, közüzemi terhek csökkentését, a 

tömegközlekedés és a közbiztonság javítását várják el az új testülettől. Tőlük fiatalabbak a munkahelyteremtést, 

a lakástámogatások növelését, a szociális problémák csökkentését, illetve a közbiztonság javítását várják. 

Különösen figyelemre méltó, hogy a munkahelyteremtést a 35 év alattiak 62%-a tekinti megoldandó 

problémának. 

Az iskolai végzettség tekintetében az alacsonyabb iskolai végzettségűek (maximum szakmunkások) elsősorban 

a szociális problémák jobb kezelését, a lakástámogatások növelését, a közüzemi terhek csökkentését, a 

munkahelyteremtést emelték ki, míg a tőlük iskolázottabbak a közbiztonság-, a tömegközlekedés javítására, a 

jobb oktatásra és a jobb hivatali ügyintézésre helyezték a hangsúlyt. 

Területileg vizsgálva az új testülettel szemben támasztott követelményeket azt láthatjuk, hogy a szociális 

problémák jobb kezelését leginkább a Szigeti városrészben, Uránvárosban, a Makári részen és Újhegyen lakók 

emelik ki. A lakástámogatások növelését Kertvárosban, Régi Kertvárosban, Málomban, Vasas-Hird-en és a 

Budai részen lakók várják az újonnan felállt testülettől. A közüzemi terhek csökkentését Kertváros, Régi 

Kertváros és Málom lakói, míg a tömegközlekedés javítását a város központjától távolabb lakók (Málom, 

Vasas-Hird, Újhegy lakói) várják. A közbiztonság javítását a belvárosban, a Mecsek oldalban, Uránvárosban és 

Meszesen lakók tartják fontosabb feladatnak. Munkahelyteremtést leginkább Vasas-Hird, Málom, Szigeti rész 

és Kertváros lakói várják el. 

Összességében elmondható az, hogy az új önkormányzattal szemben támasztott követelmények erős 

összefüggést mutatnak az egyes városrészek helyzetével és lakónépességének demográfiai összetételével. 

7. Ismertség, népszerűség 

Az önkormányzati választások viszonylag alacsony részvételi arányának ismeretében nem érdektelen megnézni, 

hogy a polgármester mennyire ismert, milyen tulajdonságok előnyösek a mindenkori polgármesternél, mennyire 

elégedettek az ő, a testület és a tisztségviselők munkájával. Az adatok azt mutatják, hogy az elmúlt ciklus 

polgármesterének ismertsége igen magas volt (a megkérdezettek 82%-a meg is tudta nevezni Dr. Páva Zsoltot 69 

). Ha ezt a magas ismertséget összevetjük azzal, hogy a választópolgárok a polgármesternek tulajdonítják a 

                                                           
69 A polgármester az 1990-1994-es önkormányzati ciklusban az önkormányzat FIDESZ-es alpolgármestere volt. Ebből a magas ismertségből 
talán az olvasó számára némileg furcsának tűnhet, hogy a FIDESZ az 1998-as polgármester-választásokon miért új jelölttel próbálkozott. 
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legnagyobb döntésbefolyásoló szerepet - függetlenül attól, hogy az Önkormányzati Törvény, illetve a testület 

Szervezeti és Működési Szabályzata mekkora hatáskört biztosít számára - akkor jól látszik az, hogy kifelé (a 

választópolgárok felé) a mindenkori polgármester személyével legitimálódik a választott testület. A magas 

ismertség és döntésbefolyásoló képessége mellett igen magas a polgármester bizalmi indexe is 70 , hiszen a 

megkérdezettek 74%-a megbízik a mindenkori polgármester munkájában. Ezt is figyelembe véve nem mindegy, 

hogy a választópolgárok milyen személyiségjegyeket várnak el egy leendő polgármestertől. 

Milyen tulajdonságok jelentenek az ön szemében előnyt egy polgármesternél? 

(A megkérdezettek százalékában) 

 

Az ábrából is jól látszik, hogy a szakmai felkészültségen túl a polgármester személyével szemben elsősorban 

morális elvárásokat fogalmaznak meg a választópolgárok. Ezt némiképp alátámasztja az is, hogy a 

polgármester-választásnál a választópolgárok elsősorban a személyi kvalitásokat részesítik előnyben a 

párthovatartozással szemben. Ha az egyes tulajdonságokat a megkérdezett iskolai végzettségének tükrében 

nézzük, akkor az alacsonyabb iskolai végzettségűek elsősorban szociális érzékenységét, magabiztosságát, 

megbízhatóságát és őszinteségét tartják a legfontosabbnak, míg a magasabb iskolai végzettségűek a szakmai 

felkészültséget, a következetességet és a pártok felettiséget tartják a legfontosabb tulajdonságának. 

Végül arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire elégedett a választópolgár az önkormányzat szereplőinek 

munkájával. Az adatok tanúsága szerint a polgármester tevékenységét szignifikánsan jobbnak ítélik meg, mint a 

képviselő-testületét, a jegyzőét, illetve az alpolgármesterekét. Ugyanakkor az is látszik, hogy a jegyző munkáját 

a választópolgárok kevésbé ismerik, ezért kevésbé képesek róla véleményt formálni - itt volt a legtöbb 

válaszmegtagadás. A képviselő-testület munkáját a legalacsonyabb iskolai végzettségűek (8 általánosnál 

alacsonyabb) értékelték a legmagasabbra – szignifikánsan magasabbra, mint a nyolc általánosnál magasabb 

iskolai végzettségűek. 

Az alpolgármesterek munkájával való elégedettség pedig együtt mozog a testület megítélésével. 

7.1. Hivatali ügyintézés, helyi demokrácia megítélése 

A helyi polgárok az önkormányzattal, illetve annak szerveivel els sorban hivatalos ügyeik során találkoznak. 

Ezért az önkormányzatról kialakított képet rendkívüli mértékben befolyásolhatja az, hogy a választópolgárok 

                                                           
70 Ugyanakkor megfigyelhető, hogy a fiatalok (35 év alattiak) 29%-a nem bízik a polgármester személyében. A 36-50 éves korosztály 

körében is még 25%-os ez a „bizalmatlanság”. Ezzel szemben az idősebbeknél (50 év felettieknél) 77% a bizalmi index. Az adatok szerint 
az életkor emelkedésével növekszik a polgármesterbe vetett bizalom is. 
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többsége milyennek ítéli meg ügyeinek intézését, mennyire tartja azt eredményesnek és gyorsnak. 71 Az általunk 

megkérdezettek 35%-a fordult az elmúlt évben az önkormányzathoz valamely ügyének elintézése érdekében. 

Jellemzően magukat a társadalmi hierarchiában alacsonyabb szintre sorolók (10-es skálán 1-es, 2-es, vagy 3-as 

értéket adók), illetve a közepesnél valamivel jobban élők (6-os, 7-es, 8-as értéket adók) fordulnak leginkább 

valamilyen ügyben az önkormányzathoz. Ezek az emberek nem azonos problémákkal keresik meg az 

önkormányzatot. Az alsó-középosztály tagjai elsősorban szociális és lakásügyben fordulnak a hivatalhoz. 

Érdekes ugyanakkor, hogy ezekkel a problémákkal az önkormányzatnál a legszegényebbek nem igazán jelennek 

meg. 72 

Milyen ügyben fordult az önkormányzathoz? 

 

Az önmagukat a középosztályba sorolók elsősorban útlevélkérelem, vállalkozói engedély elintézése miatt 

fordulnak az önkormányzathoz. Az esetek nagy többségében (közel 80%-ban) elintéződött a polgárok ügye. Az 

ügyintézés gyorsasága azonban – többek között az ügyek eltérő bonyolultsága miatt – nagy eltéréseket mutat. 

Mennyi idő alatt intéződött el az ügye? 

                                                           
71 Ez annál inkább fontos lehet, mert az önkormányzatok deklarált célja a szolgáltató önkormányzat megteremtése (ahol az állampolgár nem 
kiszolgáltatottja a hivatalnak), amely az állampolgár szemében az ügyeinek minél gyorsabb, hatékonyabb elintézését jelenti. 
72 Valószínűleg a legszegényebb és a leggazdagabb rétegek a mintában alulreprezentáltak, mivel őket a legnehezebb megtalálni. A 

legszegényebbek valószínűleg nem az önkormányzatokhoz fordulnak szociális problémáik miatt, hanem a különböző karitatív 
szervezetekhez. 
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A megkérdezettek az ügyüket intézők hozzáállását többségében (60%) pozitívan értékelték (segítőkész, 

udvarias, figyelmes), negatívan vélekedett róluk 13,9%-uk (lekezelő, akadékoskodó), míg 16%-uk 

közömbösnek tartotta az ügyintéző hozzáállását. A megkérdezettek csupán 8%-a mondta - a pozitívumok 

ellenére – hogy gyorsan elintéződött az ügye. 

A megkérdezettek ügyeik elintézését döntően maguk vállalták, és csak 29%-uk fordult valakihez segítségért. 73 

Mekkora szerepe van ügyeinek elintézésében az alábbiaknak? 

 

Mint azt az ábra is jól mutatja, az ügyek sikeres elintézéséhez elsősorban türelemre, kitartásra és kapcsolatokra 

van szükség, ami fakadhat abból, hogy az állampolgárok sok esetben nem tudják, hogy az önkormányzat mely 

                                                           
73 Ők is leggyakrabban informális segítséget vettek igénybe. 
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szervéhez kell fordulniuk. Ennek következménye az, hogy sok idő és energia megy el azzal, hogy az „ügyfél” 

megtalálja azt a helyet, ahová a konkrét ügye tartozik. Mindezt alátámasztja az is, hogy a választópolgárok több 

mint 50%-a vélekedik úgy, hogy a hivatal működése számukra nem látható át (csak 15%-uk az, aki eligazodik 

az önkormányzati hivatal „útvesztőiben”). 

Végül arra kerestük a választ, hogy a polgárok összességében mennyire tartják jónak, vagy rossznak a helyi 

demokrácia működését. Az adatok szerint a város polgárainak 35%-a véli úgy, hogy nem jól működik, és sok 

változtatásra van szükség, 49%-a pedig úgy, hogy jól működik, de némi változtatásra szükség van. 

Mindent egybevéve az Ön véleménye szerint mennyire működik jól, vagy rosszul a helyi demokrácia 

intézményrendszere napjainkban Magyarországon? 

 

Ha a válaszokat a megkérdezettek iskolai végzettsége és társadalmi statusa szerint nézzük, akkor azt 

mondhatjuk, hogy elsősorban a gimnáziumot, főiskolát és egyetemet végzettek, valamint felső és középvezetők, 

ill. adminisztratív munkakörben dolgozók mondják azt, hogy apróbb korrekciók szükségessége mellett jól 

működik. Az alacsony iskolai végzettségűek 74 és alacsonyabb beosztásban dolgozók szerint rosszul működik a 

helyi demokrácia intézményrendszere a mai Magyarországon. A kapott eredmények azt erősítik meg, hogy 

elsősorban azok elégedettek vele, akik az elmúlt évek nyertesei voltak, ellenben azok, akik egzisztenciálisan 

elbizonytalanodtak, vagy egyértelmű vesztesei voltak a változásoknak elégedetlenebbek a helyi demokrácia 

intézményrendszerével, működésével. 

                                                           
74 Bár az egyetemet végzettek 39%-a is ezt az álláspontot támogatta. 
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2. fejezet - Pécs Megyei Jogú Város 
képviselő-testületének politikai 
összetétele 1990-1998 

Kunszt Márta 

1. Törésvonalak az országos politikában 

A rendszerváltást követő tíz esztendő tapasztalatai azt mutatják, hogy az önkormányzati választások két 

vonásban eltérnek az országgyűlési választásoktól. A helyhatósági választások részvételi aránya mindig kisebb, 

mint az országos méretű voksolásé, és a választási metódus sajátossága miatt (ún. „kislistás” választás) a 

kistelepüléseken a jelöltek döntő többsége nem pártszínekben, hanem független képviselőként indul. Azokon a 

településeken azonban, ahol egyéni képviselőjelöltek állítására van lehetőség, már a pártok által indított jelöltek 

száma a meghatározó. A megyei jogú városokban pedig az országgyűlési választásokra jellemző pártosodás 

figyelhető meg. Ez állapítható meg az eddig lezajlott pécsi választásokról is. A városban valamennyi országos 

pártnak alakult helyi szervezete, szinte a centrumban jelentkező szerveződésekkel párhozamosan. (Parlamenti 

választások 1990 MTA Társadalomtudományi Intézet 1990). A „nagypolitikához” hasonlatosan az idő 

előrehaladtával helyben is egyre határozottabb kép rajzolódik ki a városban formálódó politikai tagoltságról. A 

hazai szakirodalom egyetért abban, hogy a jelenlegi magyar pártszerkezet nem alulról jövő „szerves” fejlődés 

eredménye, hanem a társadalmi elit felől kezdeményezett törekvések hatására formálódott. (G. Márkus György: 

Törésvonal-szerkezet és pártrendszer in: Magyarország évtizedkönyve Demokrácia Kutatások Magyar 

Központja Alapítvány Bp. 1998, 373. o.; Fricz Tamás: Pártok és pártrendszerek Magyarországon, in: A 

politikatudomány arcai, Akadémia Kiadó Bp. 1999. 223. o.). 

A pécsi porcelángyár a 90-es évek végén 

 

Forrás: Pécs.hu 

http://www.pecs.hu/
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A tekintetben már eltérnek a vélemények, hogy a kialakult pártstruktúra mennyiben felel meg a társadalomban 

fellelhető törésvonalaknak, s egyáltalán milyen jellemző törésvonalak vannak a mai magyar társadalomban? 

(Lásd: Idézett művek) 

Abban azonban megint közelítenek az álláspontok, hogy az eltelt évtized politikai „vízválasztói” az alábbi 

szegmensek voltak: 

I. Posztkommunista törésvonal: Az utódpártinak tekintett és rendszerváltó pártok ellentéte (az első választás 

meghatározó törésvonala, 1994-95-től kezd bal-jobb törésvonallá transzformálódni). 

II. Modernizációs törésvonal: A tradicionalizmus-nyugatosítás ellentéte, a nyugathoz való felzárkózás tartalmi 

kérdéseiről folyik a vita. A nemzeti identitás hangsúlyozásával, a hagyományok primátusával, vagy a nyugati 

társadalmi és gazdasági struktúrák gyors adaptációjával előnyösebb-e a felzárkózás? (E törésvonal mentén a 

„nemzeti-urbánus” kulturális értékkülönbségek megfogalmazódása történik meg, a tradicionális-nemzeti oldal 

legnagyobb pártja 1990-ben az MDF, pártjai: KDNP, FKGP, 1994-t l a FIDESZ. 

A „nyugatosító” urbánus oldal legnagyobb pártja 1990-ben az SZDSZ, pártjai az MSZP, 1994-ig a FIDESZ). 

Abban már meglehetősen nagy a bizonytalanság a politológusok körében, hogy mi a harmadik jellegzetes 

törésvonal. Van, aki a radikális-populista jobboldal, kontra mérsékelt pártok ellentétét tartja meghatározónak, 

mások ezt a kérdést a tradicionális pártokon belüli vitának vélik csupán. Ugyanakkor a társadalmi-gazdasági 

törésvonal mentén képeznek csomópontokat (Lásd: G. Márkus im.). 

A populista-jobboldali pártok közé 1992-93 között az FKGP, 1995-98-ig a KDNP, 1998-tól a MIÉP sorolható. 

A társadalmi- gazdasági törésvonal jellemzője az átalakulás nyerteseinek és veszteseinek ellentéte, s a politikai 

programokban való kifejeződése a radikális és következetes piacosítás, vagy a piac korlátozására, a vesztesek 

kompenzálására való törekvés megfogalmazódása. Ez a törésvonal nemcsak pártok között húzódik, hanem 

pártokon belül is, (pl. MSZP, FIDESZ, FKGP), mely arra utal, hogy egyelőre a pártok e kérdésfelvetést 

alárendelik más prioritásaiknak. A kiegyensúlyozott, demokratikus társadalmakban éppen ez a törésvonal a 

pártrendszert alapvetően meghatározó tényező, s e törésvonal mentén alakulhatnak ki társadalmi konszenzusra 

törekvő politikai berendezkedések. (Gazdasági kérdésfelvetések mentén ugyanis kompromisszumos megoldás 

dolgozható ki, mivel valamilyen arányban részesülhetnek a partnerek a javakból, míg a többi törésvonal 

esetében inkább a markáns elhatárolódás vezethet politikai sikerhez). A magyar pártrendszer kiforratlanságát 

jelzi, hogy a rendszerváltást követő tíz év alatt többször is jól érzékelhető átrendeződés következett be nemcsak 

a pártstruktúrában, hanem a pártok alapkérdésekhez való viszonyulásában is. Az első módosulás 1992-94-re 

tehető, amikor az MSZP „levetkőzte” utódpárti jellegét, népszerűsége fokozatosan növekedett, szalonképessé 

vált. Ezzel halványulni kezdett a posztkommunista törésvonal. Az MSZP előretörésével párhuzamosan egyre 

mélyült a modernizációs ellentét az MDF és SZDSZ-FIDESZ között, amit az is felerősített, hogy a parlamenti 

struktúrában ez kormányzópárt ellenzék relációban szerveződött. Ugyanakkor 1992-től távolodni kezdett 

egymástól a két liberális párt, mivel az SZDSZ a Demokratikus Charta eseményei kapcsán feladta 

távolságtartását a szocialistákkal szemben. A FIDESZ ettől az időponttól „nemzeti-liberális” pártként kezdi 

azonosítani magát. 1994-re meghatározóvá a tradicionalizmus-nyugatosítás ellentmondás vált. Mint ismeretes, 

ez a hangsúlyeltolódás a parlamenti választások eredményében is megmutatkozott. 1994-98 között az ellenzéki 

pártok körében lassú változások zajlottak le: Az FKGP elnöke parlamenti szereplésével markáns, egységes, 

kormányzati szerepre is képes arculatot alakított ki a pártról, a KDNP éppen ellenkezőleg a belharcokban szinte 

teljesen felőrlődött. 1996-ban az MDF-ből kivált a Magyar Demokrata Néppárt, s ezzel világossá vált, hogy a 

jobboldal széttöredezettsége politikai ellehetetlenüléshez vezethet. A FIDESZ már korábban felismerte, hogy a 

jobb-centrum pártok fokozatosan súlytalanná válnak, s ekkor markánsabban kezdte meghatározni nemzeti és 

jobbközép jellegét. E törekvése sikerrel járt, így 1998-ra a legfőbb törésvonal a baloldali és jobboldali erők 

között húzódott. E párharcban, bár csaknem azonosak az erőviszonyok, kormányzóképes többséget a jobbközép 

teljes integrálásával a FIDESZ tudott létrehozni. Ugyanakkor továbbra is napirenden van a modernizációs 

törésvonal is, ezt jelzi, hogy a nemzeti identitást, a nyugathoz mindenáron való csatlakozást elutasító MIÉP 

növelni tudta bázisát. 

2. A helyi erőviszonyok alakulása 1990-ben 

Az országosan jelentkező tendenciák fő vonásokban érvényesülnek a helyi erőviszonyokban is. Esetenként 

azonban előfordulhatnak jelentős eltérések is. 1990-ben az önkormányzati választások Pécsett teljesen 

leképezték az országos tendenciákat. A rendszerváltást követő választások jellemzője volt Magyarországon az 

eddig lezajlott mindhárom esetben, hogy alapvetően a „protest” szavazatok döntötték el a választások 



 Pécs Megyei Jogú Város képviselő-

testületének politikai összetétele 

1990-1998 

 

 41  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kimenetelét. Az 1990-es esztendő országgyűlési választási eredményében tükröződött a Kádár-rendszer 

elutasítása. Az őszi önkormányzati választások idejére azonban már a megválasztott kormányzati hatalom 

tevékenysége is mérlegre került, s országszerte, az iparosodottabb nyugati területeken és a nagyobb városokban 

pedig szignifikánsan megjelent az elégedetlenség kifejeződése is. „1990 szept. 30-án és október 14-én került sor 

az első szabad önkormányzati, avagy helyhatósági választásra. Az önkormányzati választásokon az SZDSZ és a 

FIDESZ szerepelt a legjobban, a fővárosban is SZDSZ-es lett a polgármester. Ezzel sajátos kettős hatalom jött 

létre az országban, s a központi hatalom és a liberális önkormányzatok konfliktusa végigkísérte az egész 

ciklust.” - jellemzi a kialakult helyzetet Ágh Attila. (Ágh Attila: A demokratikus átmenet évtizede 

Magyarországon. in: Magyarország Évtizedkönyve im: 535. o.) 

A pécsi kesztyűgyár tévéreklámja a 80-as évekből 

 

Forrás: Youtube 

Pécsett is hasonlóan alakultak a folyamatok. Az országgyűlési választásokon az egyéni képviselői 

mandátumokból kettőt tudott megszerezni az MDF, míg egyet az SZDSZ nyert meg. A listás eredmények a 

következő arányokat mutatják: 

1. táblázat Az országgyűlési választások listás eredménye Pécs városában 1990 
 

Pártok Eredmények %-ban Országos adatok 

SZDSZ 27% 21% 

MDF 23% 25% 

FKGP 10% 12% 

MSZP 10% 11% 

FIDESZ 8% 9% 

KDNP 4% 11% 

EGYÉB 17%   

Az adatokból kitűnik, hogy az MDF és az SZDSZ az országgyűlési választásokon fej-fej mellett haladt, és bár 

egyéni kerületekben az MDF megszerezte a vezetést, a listán már ekkor az SZDSZ-é volt az első hely. A 

szabaddemokraták, mint látható, valamivel erősebbek az országos átlagnál, a fórumosok viszont gyengébben 

szerepeltek. Szignifikáns eltérést mutat még az országos átlagtól a KDNP gyenge szereplése, ami annál is 

figyelemreméltóbb, mivel a város püspöki székhely. Ha elfogadjuk, hogy az országos törésvonalak 

érvényesülnek a városban is, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a választást egyértelműen a rendszerváltó erők 

nyerték, de az országos erőviszonyoktól eltérően a liberális pártok (a másik törésvonalban a nyugatosítás hívei) 

kissé jobban szerepeltek, mint országosan. 

3. A helyhatósági választások eredménye 1990-ben 

A későbbi helyhatósági választásoktól az 1990-ben zajlott választás két mozzanatban különbözött jelentősen: 

Ekkor még az önkormányzati választások is kétfordulósak voltak, ebből következően az első fordulóban a 

pártok nem is igazán voltak „szövetkezésre kényszerítve”, a létrejött összefogások tehát kifejezetten a politikai 

hovatartozás hangsúlyozását, a szavazópolgárok „eligazítását szolgálták” (Tekintettel a többpárti demokrácia 

kezdeti lépéseire ez ésszerű megfontolásnak tűnt az adott helyzetben). Sajátos vonása volt a választásoknak az 

is, hogy az egyéni kerületet megnyerő párt képviselőjére eső szavazatokat nem számolták be később a listás 

voksok közé, ami a tekintetben méltányosnak tűnhet, hogy a képviselői mandátumot mindenképpen elnyerte a 

párt. Ez a számolási mód azonban azt eredményezi, hogy a listás eredmények önmagukban nem tükrözik a reális 

politikai erőviszonyokat és emiatt összehasonlíthatatlanok a későbbi adatokkal. 

A pécsi Magasház helyzete máig megoldatlan 

 

Forrás: Youtube - GLSvideofilm 

2.táblázat A pártokra leadott listás szavazatok aránya és az elnyert mandátumok száma 1990-ben 
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Pártok Listás eredmények %-ban Elnyert mandátumok 

MDF-FKGP-KDNP 36% 9 

FIDESZ 29% 7 

SZDSZ 21% 5 

MSZP-DEMISZ 9% 2 

Magyar Szocialista Munkáspárt 3% 1 

Az egyéni választókerületekben való jelöltállítás különlegessége volt Pécsett, hogy az SZDSZ és a FIDESZ 

közösen és önállóan is állított jelölteket. (Az önálló jelöltállításnak „szavazástechnikai” magyarázata van, mivel 

listát csak bizonyos számú egyéni jelölt esetén állíthatott az érvényes választási törvény értelmében egy-egy 

párt.) Tehát a két liberális párt már a voksolás előtt politikai szövetségre lépett egymással. 

3. táblázat Az egyéni választókerületekben az alábbiak szerint alakult a mandátumok megoszlása 
 

Párt Választókerület Összesen 

SZDSZ 1, 4, 5, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 

24 
11 

FIDESZ 10, 14, 15, 23, 25 5 

MDF 3, 8, 9, 13, 4 4 

FKGP 6 1 

KDNP 2, 7 , 16, 18 4 

MSZP --- --- 

MSZMP --- --- 

A megalakuló önkormányzat már a tradicionalitás-nyugatosítás tengely mentén szerveződött. Városvezetői 

pozíciót a liberális pártok szereztek. A nemzeti-tradicionális irányultságú pártok kisebbségbe kényszerültek. Az 

utódpártinak minősített pártok néhány képviselője is bejutott a közgyűlésbe, az erőviszonyok miatt ők egyelőre 

marginális szerepre voltak kárhoztatva. 

4.táblázat A képviselő-testületben az alábbiak szerint oszlottak meg a mandátumok 
 

pártok mandátum szám vezető koalíció ellenzék poszt-szocialista 

SZDSZ 16+1 +     

FIDESZ 11 +     

MDF 10   +   

KDNP 5   +   

FKGP 3   +   

MSZP 2     + 

MSZMP 1     + 

Politikai erőviszonyok a képviselő-testületben 1990-ben 
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Hatalmi erőviszonyok a képviselő-testületben 1990-ben 

 

A SZDSZ-FIDESZ-es városvezetés a kormányzati felelősség oszthatatlanságára hivatkozva a közgyűlési 

tisztviselői helyeket és a bizottságelnöki pozíciókat is egyöntetűen magához vonta. Ez a politikai elgondolás 

később tradícióvá vált a városban, mivel ez erősíti a mindenkori városvezetés pozícióját, ugyanakkor 

megnehezíti a konszenzus kialakítását, hiszen már a döntés-előkészítő szakaszban érvényesíthető a közgyűlési 

erőviszony. Ugyancsak sajátos vonása volt a pécsi bizottságoknak, hogy az egyébként pártok által delegált 

bizottsági szakértők, bár bizottsági tagok voltak, szavazati joggal nem rendelkeztek. Ezt az alapító városatyák 

azzal indokolták, hogy a szakértőknek nincs a választásokon szerzett legitimitásuk, így nem is dönthetnek 

felelősen a közügyekről. Azt az érvet, hogy a bizottságban nem döntésről, hanem döntés-előkészítésről van szó, 

a liberális pártok képviselői elengedték a „fülük mellett”. Tették ezt annak ellenére, hogy ezzel tisztában voltak, 

hiszen szinte egyetlen döntési jogosítványt sem adtak le bizottsági szintre. 

A város polgármestere az SZDSZ által jelölt, a képviselőválasztáson egyébként nem indult, jogász lett. A furcsa 

kiválasztás hátterében az állt, hogy az SZDSZ városi szervezetén belül jelentős nézeteltérések voltak, s a 
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pozícióharcban az erők kioltották egymást. Így egy politikailag kisebb súlyú személy funkcióba helyezésében 

tudtak csak megegyezni. E lépéssel egyúttal megnövekedett a testület tagjainak száma is, de ezt lehetővé tették a 

hatályos törvények. A város legerősebb pártja az SZDSZ lett, erőfölényét azonban nem minden esetben tudta 

érvényre juttatni, mivel a mindennapok gyakorlatában kiderült, hogy szerteágazó elképzeléseket vallanak a 

mandátumhoz jutott szabaddemokrata képviselők. Az SZDSZ belső feszültségeiből adódó gyengeségeket látva a 

FIDESZ sokszor érvényt tudott szerezni törekvéseinek a városvezetésen belül (pl. városüzemeltetés, 

privatizációs politika). Ebben nem kis szerepet játszott két, egymást kiegészítő alpolgármestere, akik, akárcsak a 

polgármester, jogászok voltak. Az eredeti elképzelések szerint az egyik FIDESZ-es alpolgármester félállásban 

szerette volna betölteni pozícióját, de az ellenzék felvetése nyomán kibontakozó vitában végül is főállásban 

vállalta a megbízatást. 

Az alábbi bizottsági struktúrát állították fel 1990 őszén a pécsi városatyák: 

5. táblázat Bizottság elnöki helyek megoszlása 
 

Bizottság Elnök 

  párt foglalkozás 

Jogi-ügyrendi SZDSZ mérnök 

Pénzügyi KDNP jogász 

Gazdasági- és Vállalkozási SZDSZ mérnök 

Egészségügyi SZDSZ orvos 

Közoktatási- és sport SZDSZ tanár 

Szociális- és Foglalkoztatási FIDESZ mérnök 

Kulturális SZDSZ orvos, irodalmi szerk. 

Környezetvédelmi- és Városépítési FIDESZ tanár 

Közlekedési-és Kommunális FIDESZ mérnök 

Lakásügyi a Jogi-ügyrendi + Szociális   
a A Lakásügyi Bizottságot a FIDESZ eredetileg önállóan kívánta működtetni összhangban azzal a koncepcióval, melyet az eladott 

lakásokból befolyó összeg visszafordításáról kimunkált. Ez a törekvés azonban nem találkozott koalíciós partnere egyetértésével, így 

hosszas vita után elállt ettől a szándékától, s a megválasztott FIDESZ-es bizottsági elnök visszalépett. Rögtön a ciklus elején ez volt az egyik 
legélesebb konfliktus a koalíciós partnerek között. Miután ezt sikerült kompromisszummal rendezni, csak a koalíción kívüli partnerekkel 

alakultak ki jelentős konfliktusok. 

Az, hogy milyen bizottságokat hoztak létre a városatyák, önmagában is jelzi, mely területeket tartották 

fontosnak. A kialakított bizottsági struktúra a későbbiekben némileg módosult, de alapjaiban mind a mai napig 

megmaradt. Ez arra utal, hogy 1990-ben a képviselő-testület döntéshozói alapjaiban helyesen ítélték meg a 

városi önkormányzat legfontosabb tevékenységi köreit. 

Az 1990 végén felállt városvezetésnek szilárd többsége volt a ciklus végéig. Néhány képviselő megváltoztatta 

ugyan hovatartozását, egyesek el is távoztak a testületből, az erőviszonyokat azonban ez nem befolyásolta. A 

képviselői mandátumok változása az alábbiak szerint alakult: 

6. táblázat A testületből távozott és érkezett képviselők pártok szerinti megoszlása 1990-ben 
 

Párt Távozott Érkezett 

SZDSZ 2 1 

FIDESZ 1   

MDF     

FKGP     

KDNP   1 

MSZP   1 

MSZMP     

Az SZDSZ-ből 1 képviselő lemondott listás mandátumáról (E képviselő egyéni karrierje jól példázza, hogy az 

SZDSZ politikai jellege igen heterogén volt a rendszerváltást követő néhány esztendőben, hiszen a 
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mandátumáról lemondott személyiség volt részben a kiváltó oka a helyi pártszervezetben és a frakcióban dúló 

számos vitának. Sorozatos kisebbségben maradását látva először a megyei frakcióba tette át tevékenysége 

súlypontját, később pedig az FKGP frontemberévé vált megyei szinten.), helyét másik SZDSZ-es foglalta el, 1 

képviselő pedig a KDNP-be ült át. A FIDESZ a ciklus felénél egyik képviselőjét alkalmatlanság címén 

visszahívta. Helyét időközi választásokon az MDF-el vívott rendkívüli küzdelemben (Az egész választási 

procedúrát meg kellett ismételni, mivel az első eredményt óvás utáni szavazategyenlőség után érvénytelenítette 

a helyi, majd az Országos Választási Bizottság) az MSZP jelöltje szerezte meg. Ez már a szavazatokban is 

megnyilvánuló jele volt annak, hogy a posztszocialista törésvonal halványul, s erősödik a modernizációs 

kérdéskör. A fenti történések jól példázzák, hogy az első önkormányzati ciklusban még a pártok politikusi 

feladatot vállaló személyiségei sem mindig voltak tisztában e szerep jelentőségével és a képvisel vel szemben 

támasztott követelmények tartalmával és súlyával. 

A ciklus folyamán a testület munkáját alapvetően az önkormányzati struktúra kiépítése határozta meg. Az 

önkormányzati apparátus átalakításáról sok vita folyt, s sokszor nagyfokú bizalmatlanság jelei mutatkoztak az 

önkormányzati hivatalnokokkal szemben. A városüzemeltetést ellátó egységek átalakítása is gyorsan terítékre 

került. Az a kérdés nyilvánosan meg sem fogalmazódott, hogy intézményként, vagy önálló vállalatként 

üzemeltessék-e ezen egységeket. Úgy tűnik egyetértés mutatkozott a tekintetben a liberális pártok között, hogy a 

polgármesteri hivatalrendszeren kívül, önálló gazdálkodási formákat alakítanak ki. Így vita csak arról folyt, 

hogy milyen típusú szervezeteket hozzanak létre, illetve hova kerüljenek a vagyonelemek. A város vezetői nagy 

horderejű privatizációs folyamatokat is beindítottak, mint például az önkormányzati lakások értékesítését és az 

átalakított szolgáltató vállalatok eladását hazai és külföldi tőkés vállalkozóknak. E törekvések mögött világosan 

kivehetők a vezető pártok központi értékei: új, demokratikus önkormányzati struktúra kialakítása a városházán, 

a piacgazdaságra való következetes áttérés, a magántulajdon széles körű megteremtése. Mindezeket úgy 

értékelhetjük, mint a demokratikus rendszerváltás aprópénzre váltását az önkormányzati gyakorlatban. Az 

államszocialista struktúrák felszámolásával egyidejűleg jelentkeztek a hogyan tovább kérdései is: Mi legyen a 

privatizáció során befolyt összegek sorsa, illetve az állami kárpótlás részeként felmerülő egyházi javak 

visszaszolgáltatása milyen ütemben és mélységben folytatódjék a városban. Az előbbi kérdésben konfrontáció 

alakult ki a két kormányzó párt között, mely a kisebb párt célkitűzéseinek feladásával járt (lásd: DDRFI 

kialakítása körüli viták a költségvetési fejezetben). 

A közüzemi vállalatok privatizációja és az egyházi kárpótlás tárgykörében igen éles polémia bontakozott ki a 

liberális pártok és a nemzeti-keresztény erők között. A városvezető koalíció nagyon markánsan kiállt a külföldi 

tőkebevonás és a szekularizált helyi társadalom ideálja mellett. Az első ciklus képviselő-testülete sikeresen 

lebontotta a városban a kádári közigazgatás struktúráját, piaci körülmények közé helyezte az önkormányzat 

legtöbb szolgáltató vállalatát, jelentős külföldi tőkét vont be a város üzemeltetésébe, s csak mérsékelten engedett 

teret az egyház kárpótlási igényeinek. Mindezek alapján megállapíthatjuk, hogy főbb vonalaiban a liberális 

értékek mentén megvalósuló várospolitikát folytatott. 

4. A politikai erőviszonyok alakulása a második 
választási ciklusban 

1994-ben az országgyűlési választások Pécsett, akárcsak az ország más területein a szocialista párt sikerét 

hozták. Mindhárom országgyűlési választókerületben szocialista képviselő szerezte meg a mandátumot. 

7. táblázat 1994-es országgyűlési listás szavazatok eredményei 
 

Párt Eredmény 

  helyi országos 

MSZP 35% 33% 

SZDSZ 23% 20% 

FIDESZ 6% 7% 

MDF 12% 12% 

FKGP 6% 9% 

KDNP 5% 7% 

A helyhatósági választásokra vonatkozó törvény változásának következményeként egyfordulóssá váltak az 

önkormányzati választások. Ez Pécsett az országgyűlési választásokon gyengébben szerepelt pártokat választási 
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koalíciók kötésére sarkallta. A szavazást megelőző időszakban a kormánykoalíció két pártja, az MSZP és az 

SZDSZ hosszasan egyeztetett eredménytelenül (Erről lásd: Kákai László: Hatalomváltás dimenziói a helyi 

politikában in: Társadalmi Szemle 1997/6. 71. o.). Végül az MSZP önállóan, az SZDSZ korábbi önkormányzati 

partnerével szövetkezve indult. Az országos erőviszonyok alapján prognosztizálható volt, hogy a liberális pártok 

összefogása nem elég az MSZP-vel való sikeres megmérkőzéshez, így további partnerek után néztek a pártok 

helyi vezetői. Hosszas tárgyalások eredményeként alakult meg az SZDSZ-t, FIDESZ-t, MDF-et, FKGP-t 

felölelő igen széles választási koalíció, melyet elsősorban az MSZP legyőzésére tett kísérlet kovácsolt össze. A 

jobboldali pártok és társadalmi szervezetek is tömörültek a KDNP, a MIÉP és a POFOSZ vezérletével. A 

helyhatósági választásokon az alábbi eredmények születtek: 

8. táblázat Pártok jelöltjeire leadott szavazatok (az első forduló eredményei) 
 

MSZP Jobb-centrum koal. Jobboldali-koal. Egyéb 

30% 31% 9% 30% 

9. táblázat Az egyéni kerületekben elnyert mandátumok megoszlása 
 

  Jobb-centrum koalíció 

MSZP SZDSZ FIDESZ MDF FKGP 

elnyert választókerületek 

1, 2, 3, 14, 15, 16, 

18, 19, 21, 22, 23, 

25 

4, 7, 8, 12, 17, 20, 24 11 5, 9, 13 6, 10 

A táblázatban látható, hogy az MSZP az egyéni választókerületek mandátumainak elnyerésével a legerősebb 

párt lett a városban. A szavazás első fordulójában 5%-ot vesztett az országgyűlési választásokon elért 

eredményeihez viszonyítva. A két adatsor figyelembevételével elmondhatjuk, hogy ezúttal az országgyűlési és 

önkormányzati választások között eltelt időben nem következett be lényeges változás a pártpreferenciákban. 

Rendkívül figyelemreméltó az a tény, hogy a jobbközép pártok összefogásával már ekkor sikerült befogni a 

szocialisták előnyét a szövetkező erőknek. Az eredmények azonban nem teljesen hasonlíthatók az 1998-as 

országgyűlési választásokhoz, mivel ebben a felállásban benne van az ekkor még meglehetősen népszerű 

SZDSZ, így a liberálisok és nemzetiek együttesen tudják csak ellensúlyozni a szocialistákat. A koalíciókötések 

azonban egyértelműen jelzik, hogy Pécsett már 1994-ben igen erős a megosztottság a bal-jobb törésvonal 

mentén. A helyi SZDSZ szervezet ingadozása a két oldal között az alábbi okokra vezethető vissza: A 

szocialisták elutasító magatartására (ami arra utalhat, hogy helyi szinten a liberálisokkal rokonszenvezők 

kisebbségben voltak), illetve hogy az SZDSZ a korábbi sikeres liberális városvezetés folytatásában 

reménykedett a FIDESZ-szel való szövetkezés esetén (mindez jól példázza, hogy a FIDESZ-t partnerei 

egyszerre képesek elfogadni liberális és jobb-közép pártként is, azaz identitása éppen változóban van). A 

helyhatósági választások új elemeként először került közvetlenül megválasztásra a polgármester. Pécsett a 

pozíciót a liberális-nemzeti koalíció jelöltje , a FIDESZ korábbi alpolgármestere nyerte el. 

10. táblázat A képviselőtestületi erőviszonyok 1994-ben 
 

Párt Mandátumszám Városvezető 

koalíció 
Ellenzék Egyéb 

MSZP 17   +   

SZDSZ 7 +     

FIDESZ 3 +     

MDF 4 +     

FKGP 3 +     

KDNP 2 +     

MIÉP 1 +     

Köztársaság Párt 2     + 

Nyugdíjas Egyesület. 2     + 
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Párt Mandátumszám Városvezető 

koalíció 
Ellenzék Egyéb 

Polgári Kör 1     + 

Munkáspárt 1     + 

Kisebbségi lista 1     + 

Politikai erőviszonyok a képviselő-testületben 1994-ben 

 

Hatalmi erőviszonyok a képviselő-testületben 1994-ben 
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Nemcsak a választási eredmények tükröztek kiegyensúlyozott erőviszonyokat a szocialisták és a liberális-

jobbközép erők között, hanem a képviselő-testület összetétele is. Ezért elhúzódó pártközi tárgyalások kezdődtek. 

A polgármesteri szék elnyerése és az, hogy a jobboldalon még voltak tartalék mandátumok ennek az oldalnak 

kedvezett, bár elméletileg a szocialisták is kiegészíthették volna táborukat a civilekkel. A polgármesteri 

erőfölényt azonban így sem tudták volna ellensúlyozni. A tárgyalásokon a „papírforma” jött be, a liberális-

jobbcentrum választási koalíciója kiegészült a KDNP és a MIÉP voksaival, s így kiszélesedve vált kormányzó 

koalícióvá a döntően jobboldali választási együttműködés. Ez még mindig nem bizonyult elégségesnek a 

minimális többség biztosításához. A döntésképesség elérése érdekében további voksokra volt szükség. A 

pártszövetség tagjai a működőképesség biztosításának érdekére hivatkozva elérték, hogy a civil szféra 

szavazataival bejutottak külső támogatást nyújtsanak kormányzásukhoz. Ebben a döntésben nyilvánvalóan igen 

sokat nyomott a latba, hogy a polgármestert ezen oldal képviseletében választották meg a szavazópolgárok. A 

polgármester törvény által megnövelt hatásköre és a közvetlen választás ténye, kiegyensúlyozott erőviszonyok 

esetén, döntő erejű tényező lehet a hatalmi viszonyok alakulásában. A kisebbségi kormányzás természetesen 

nagyon bizonytalanná, s ezáltal gyengévé tette a felálló városvezetés táborát. A létrehozott konstrukciót 

igyekeztek bizottságelnöki helyekkel és tanácsnoki státusszal megerősíteni. Így a KDNP tanácsnoki rangban 

„felügyelhette” a szociális szférát. Az az ambivalens helyzet állt elő, hogy míg a 17 fős frakcióval rendelkező 

MSZP egyetlen bizottságelnöki helyhez sem jutott, addig a Munkáspárt magányos képviselője lett a Sport 

Bizottság elnöke. A várost a polgármester mellett továbbra is két főállású alpolgármester vezette, egyikük 

SZDSZ, másikuk MDF színekben. A bizottságelnöki pozíciók alakulását az alábbi ábra mutatja: 

11. táblázat Bizottságelnöki pozíciók összehasonlítása párthovatartozás és foglalkozás szerint 
 

Bizottság Elnök 

párthovatartozása ' 

96-ig 

foglalkozás Párthovatartozás 

'96-tól 
foglalkozás 

Jogi - Ügyrendi SZDSZ technikus MSZP jogász 

Költségvetési FIDESZ egy. hallg. SZDSZ technikus 

Pénzügyi Közt. P. jogász FIDESZ egy. hallg. 

Gazdasági- 

Vállalkozási 
MDF mérnök MSZP közgazdász 
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Bizottság Elnök 

párthovatartozása ' 

96-ig 

foglalkozás Párthovatartozás 

'96-tól 
foglalkozás 

Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi 
SZDSZ közgazdász SZDSZ közgazdász 

Közlekedési és 

Kommunális 
SZDSZ mérnök SZDSZ mérnök 

Szociális és 

Foglalkoztatási 
SZDSZ technikus SZDSZ technikus 

Egészségügyi KDNP technikus MSZP technikus 

Kulturális MDF egy. okt. MSZP egy. oktató 

Közoktatási MDF tanár MSZP tanár 

Sport Munkáspárt tanár Munkáspárt tanár 

A képviselő-testület nem csak a két tábor rendkívül kiegyensúlyozott erőviszonya miatt volt szorult helyzetben. 

Már az előző ciklus végén anyagi gondok jelentkeztek az intézményhálózat fenntartásában. Kritikus helyzetek 

előtt állt tehát a várost irányító politikusi gárda. A működés során számos vita bontakozott ki. Kákai László ezen 

időszakot elemző cikkében írja: “a fő nézetkülönbségek három kérdéskör köré csoportosíthatók: a város 

médiahelyzetével kapcsolatos nézeteltérések, a közüzemi szféra működésével összefüggő álláspontok, végül a 

közoktatási intézményrendszer átalakítása." A viták nemcsak a kormányzók és az ellenzék között zajlottak, 

hanem városvezetésen belül is. Különösen éles szembenállás alakult ki az SZDSZ és partnerei között a VTV 

átalakítása körül. Az országos folyamatokhoz hasonlóan Pécsett is többoldalról kísérelték meg a média 

elfoglalását. Végül az elképzelések kioltották egymást, de az együttműködő partnerek bizalmát aláásta az ügy. A 

városüzemeltetéssel kapcsolatos viszály a Közüzemi Rt. FIDESZ által támogatott vezérigazgatójának korrupciós 

ügye mentén pattant ki. A válságos helyzet megoldásaként az SZDSZ közreműködésével egy szocialista 

képviselő került az igazgatói székbe. Ez volt az első jele annak, hogy a szabaddemokraták hasonlóan az 

országos felálláshoz, együttműködésre hajlanának az MSZP-vel. A koalíció felbomlásához azonban az 

intézményrendszer átszervezésével kapcsolatos viták vezettek el. A város felelős vezetői nem tudták a megfelelő 

számú szavazatot biztosítani saját átalakítási elképzeléseikhez. A költségvetési helyzetre való tekintettel az 

SZDSZ mindenáron szűkíteni kívánta az intézményrendszert, a szocialisták pedig ebben partnernek 

mutatkoztak. 1996 tavaszán bekövetkezett a politikai fordulat, melynek lehetősége már induláskor létezett a 

képviselő-testületben. Az SZDSZ kilépett a korábbi szövetségesei mellől, s az MSZP-vel új városvezetést 

állított fel. 

Ennek a lépésnek a fentebb már ábrázolt bizottsági pozícióváltáson kívül számos nehezen kezelhető 

következménye volt. A jobbközép pártok által szerzett mandátumok mindegyike megkérdőjeleződött, hiszen a 

szerződök előre megállapodtak az indulás feltételeiben, az egyéni választókerületi helyekben, s a választók 

ennek tudatában adták voksaikat rájuk. A közvetlenül választott polgármester és az MDF-es alpolgármester 

egyik pillanatról a másikra „ellenzéki” szituációba került, változatlanul széles hatáskörrel. Mindezen 

ellentmondásokat jól látták a változást indukáló politikusok is, ezért az MSZP frakcióvezetés szerette volna 

elérni, hogy az SZDSZ mellett mások is (leginkább a FIDESZ) működjenek vele együtt. Eddigre azonban a 

FIDESZ már elmozdult a liberális koordinátákról, s közelebb volt a jobb-centrumhoz, mint korábban. Az 

országos központ véleményét is kikérve a helyi FIDESZ-es vezetők végül is elzárkóztak az együttműködéstől. 

Az erőviszonyok alakulása a fordulat után: 

Hatalmi erőviszonyok a képviselő-testületben 1996-ban 
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A politikai erőviszonyok átrendeződése hatással volt a testület azon képviselőire is, akik nem kötődtek 

közvetlenül a városvezető koalíciók egyik pártjához sem. A civil szervezetek és kisebb pártok révén 

mandátumot szerzett képviselők már 1994-1996 között egyre gyakrabban hangsúlyozták pártoktól való 

függetlenségüket, az új koalíció megalakulásakor pedig formálisan is „civil koalíciónak” deklarálták magukat. A 

szavazásoknál igen sokszor együtt szavaztak a szocialista-szabaddemokrata városvezetéssel, de a legkritikusabb 

kérdésekben /intézmény-átalakítás, közműdíjak emelése/ a vezető pártoknak maguknak kellett a 

határozatképességet biztosítaniuk. A civil szféra révén bejutott képviselők tevékenységétől néhány politikai 

elemző olyan hatást remél, hogy csökkenti, vagy legalábbis tompítja a pártok éles szembenállása miatt kialakult 

ellentéteket a helyhatóságokban. Véleményem szerint azokban a testületekben, ahol a pártok határozzák meg 

alapvetően a testület összetételét, a civil szervezetek képviselői is kénytelenek idomulni a közeghez, s pártként 

kezdenek viselkedni. Még olyan esetekben is, amikor a „mérleg nyelve” szerepet tölthetnék be, igyekeznek a 

sikerrel kecsegtető oldalhoz tartozni (ami a dolog logikája szerint teljesen normális, hiszen így lehet több 

forráshoz jutni), s feltételezett kiegyensúlyozó szerepük nem működik. Nagy kérdés hát, hogy a politikai 

palettára lépő civil szervezeteket tekinthetjük-e továbbra is klasszikus civil formációnak, avagy speciális 

politikai szereplőként kell őket felfognunk? 

A ciklusban az országos politikai palettán zajló történések is érzékelhető hatást keltettek a városi képviselő-

testületben. A Köztársaság Párt eljelentéktelenedése, valamint egyik képviselőjük büntetőperbe keveredése 

miatt (az érintett személy lemondott képviselői mandátumáról) megszűnt a párt képviselete a testületben. A 

Magyar Demokrata Néppárt megalakulásával egy korábbi MDF-es képviselő MDNP-s színekben politizált 

tovább, az SZDSZ frakcióból is távozott két képviselő a lezajlott váltás okán. Mindennek következtében ebben a 

ciklusban lényegesen több mozgást tapasztalunk a frakciók között, mint az előző periódusban: 

12. táblázat A képviselők helyváltoztatása a ciklus alatt 
 

Párt Távozott Érkezett 

SZDSZ 2   

FIDESZ     

MDF 1   

MDNP   1 
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Párt Távozott Érkezett 

FKGP     

KDNP   1 

MSZP     

Munkáspárt     

Köztársaság Párt 2   

Polgári Kör     

Nyugdíjas Egyesület     

Független   2 

1998-ban már az országgyűlési választások a bal-jobb törésvonal mentén folytak. Egyúttal ismételten 

megfigyelhető volt a „protest” szavazók megjelenése. Ennek következtében, ha csak hajszállal is, de a korábbi 

koalíciós erők elvesztették a választást. Pécsett a baloldal jobban szerepelt, mint országos szinten, két egyéni 

mandátumot sikerült megőriznie, listán az FKGP-t leszámítva az országos átlagot hozták a pártok: 

13. táblázat Az 1998-as önkormányzati eredmények viszonya az 1998-as parlamenti listás eredményekhez 
 

Párt Helyi listás eredmény Országos listás eredmény 

MSZP 33% 33% 

FIDESZ 29% 29% 

FKGP 9% 13% 

SZDSZ 8% 8% 

MDF 3% 3% 

A helyhatósági választásokon az egyfordulós rendszer ismételten választási koalíciók kialakítására sarkallta a 

pártokat. 

Az MSZP-t korábban a másik baloldali párttal, a Munkáspárttal való viszonyban az óvatos távolságtartás 

jellemezte, ebben a választási küzdelemben azonban a két párt választási szövetségre lépett egymással. A 

változás elsődleges motivációja az volt, hogy a szocialisták javítani akarták polgármester-jelöltjük esélyeit, aki 

maga is szorgalmazta a teljes baloldali összefogást. Az SZDSZ-szel nem jött létre deklarált együttműködés, de 

két egyéni körzetben az MSZP hallgatólagos támogatást nyújtott az liberálisoknak azzal, hogy nem állított saját 

jelöltet. 

A másik póluson a FIDESZ vezetésével jött létre a Polgári Koalíció, immáron a kisgazdákkal kiegészülve: 

FIDESZ-MDF-MDNP-FKGP részvételével. A választási szövetséghez nem csatlakozott a MIÉP és a KDNP. A 

civil szervezetek is együttesen állítottak jelölteket, ez a tömörülés a CIVIL Koalíció nevet viselte. 

A helyhatósági választások eredményei a következőképpen alakultak: 

14. táblázat Az 1998-as önkormányzati választás eredményei 
 

Párt Listás szavazatok 

MSZP 34% 

Polgári Koalíció 34% 

Civil Koalíció 7% 

SZDSZ 6% 

MIÉP 6% 

Munkáspárt 3% 

Egyéb 10% 

A polgármester-választást ezúttal a szocialisták jelöltje nyerte, aki egyúttal a 3-as országgyűlési körzet egyéni 

képviseletét is ellátja. A FIDESZ a küzdelembe új jelölttel indult, a korábbi polgármestert az előző ciklusban 
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elszenvedett „kudarc” után nem indították újra, habár neki személy szerint jelentős érdeme volt abban, hogy a 

képviselő-testület a történtek ellenére is működőképes maradt (nem következtek be pl. a hódmezővásárhelyihez 

hasonló események). (A működőképesség megőrzéséhez természetesen a másik fél együttműködési készsége is 

szükségeltetett, melyben oroszlánrésze volt a szocialista frakcióvezetőnek, aki fáradhatatlanul munkálkodott az 

ügyek konszenzusos megoldásán. /Az együttműködést nyilván elősegíthette az is, hogy a város vezető 

politikusai hasonló korosztályból kerültek ki, s csaknem valamennyien a város egyik patinás középiskolájában 

végeztek/). 

A FIDESZ népszerű vezető politikusának a kivonása, egyúttal az MSZP egyik „húzó” emberének az indítása 

eredményezte azt, hogy a szocialisták elérték, amit 1994-ben nem sikerült megvalósítaniuk, végre ők adhatták a 

város polgármesterét. Az egyéni választókerületekben az alábbi eredmények születtek: 

15. táblázat Az 1998-as önkormányzati egyéni választókerületi eredményei 
 

  Polgári koalíció Pártjai 

MSZP FIDESZ FKGP MDF MDNP KDNP 

elnyert választókerületek 

1, 2, 3, 4 14, 15, 

16, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 

25 

7, 8, 11, 17 6, 10, 12, 13, 5 9 

Mint látható, az MSZP ezúttal fölényes győzelmet aratott az egyéni választókerületekben. 

16. táblázat A testületben kialakult erőviszonyok 
 

Párt Mandátumszám Városvezető 

koalíció 
Ellenzék Egyéb 

MSZP 17+1 +     

SZDSZ 2 +     

FIDESZ 7   +   

MDF 2   +   

FKGP 4   +   

KDNP 2     + 

MIÉP 2     + 

MDNP 1   +   

Civil Koalíció 3 +     

Munkáspárt 2 +     

Kisebbségi l (roma) 1 +     

Kisebbségi (német) 1     + 

Politikai erőviszonyok a képviselő-testületben 1998-ban 
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Hatalmi erőviszonyok a képviselő-testületben 1998-ban 
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A polgármesteri pozíció elnyerése ezúttal az MSZP-nek könnyítette meg a koalíció-alakítást. A választások 

eredményeként ugyan a szocialisták jelentős erőfölénnyel rendelkeztek, egyedül nem vállalkozhattak a város 

vezetésére. A biztos kormányzás érdekében az MSZP politikusai igyekeztek minél több szövetségest nyerni a 

képviselő-testületben. A Munkáspárttal már a választások alatt együttműködtek, a Civil koalícióval 1 és az 

SZDSZ-szel a választásokat követően kötöttek koalíciós megállapodást. Ennek eredményeképpen az 1996-ban 

kialakított harmadik alpolgármesteri funkciót tovább éltették, 1 SZDSZ-es, 1 CIVIL és 1 MSZP-s jelöltet 

delegálva az alpolgármesteri székbe. Az SZDSZ és az MSZP 1-1 tanácsnokot is jelölt képviselői közül. A 

szocialista frakció további egy fővel gyarapodott, miután a Roma Kisebbségi listán bejutott képviselőnő a 

legnagyobb városi pártfrakcióban kívánt tevékenykedni. Így sikerült a kormányzati oldalon meggyőző többséget 

felsorakoztatni, mely a szerződő felek reményei szerint megóvhatja a városvezetést az előző periódusban oly 

gyakran megtapasztalt bizonytalanságtól. 

17. táblázat A Bizottságelnöki pozíciók pártok és foglalkozás szerinti megoszlása 
 

Bizottság Elnök 

  párt foglalkozás 

Egészségpol- és Szociális MSZP pszichológus 

Gazdasági- és Tulajdonosi MSZP közgazdász-vállalkozó 

                                                           
1 Melynek delegáltjai a korábbi testületben még mint civil szervezetek képviselői kerültek a városatyák közé, az 1998-as választásokon már 

laza politikai szövetségként, mint a Pécs-Baranyai Ipari- és Kézműves Kamara, valamint a Baranyai Nyugdíjas Egyesület által kvalifikált 

jelöltek indultak harcba. Ez a mozzanat azt mutatja, hogy 1998-ban már a választási küzdelemben is „kvázi” pártként viselkedtek e 
szervezetek, nem csak a képviselő-testületekben zajló politikai alkuk során. 
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Bizottság Elnök 

  párt foglalkozás 

Jogi-ügyrendi MSZP pártalkalmazott 

Költségvetési MSZP mérnök 

Közlekedési-és Kommunális MSZP vállalkozó 

Közoktatási MSZP tanár-vállalkozó 

Kulturális MSZP egyetemi oktató 

Lakásügyi MSZP tanár-vállalkozó 

Pénzügyi FIDESZ mérnök 

Sport Munkáspárt tanár 

Város- és Környezetfejlesztési MSZP mérnök 

A táblázatból kitűnik, hogy 1998-ban is folytatódott az első ciklusban kialakított gyakorlat, miszerint a 

kormányzati pozícióban lévő erők maradéktalanul birtokolják a bizottságvezetői tisztségeket is. Ugyancsak 

tovább hagyományozódott az a metódus, hogy a bizottságokban mindenütt a városvezető erők kerültek 

többségbe. A legutóbbi ciklus új vonása, hogy az országos politika hatása közvetlenebbül jelenik meg a 

testületben. Ennek kiváltó oka, hogy két országgyűlési képviselő is tagja az önkormányzatnak: az MSZP-s 

polgármester és az egyik FIDESZ-es honatya. Mivel országos szinten éppen fordított hatalmi felállás 

tapasztalható, így igen sok konfliktushelyzet akkumulálódik helyi szinten „nagypolitikai ügyek” mentén. 

Különösen sok vitára adnak alkalmat a kormányzatnak a helyi önkormányzatokra is hatással lévő döntései, pl. a 

címzett céltámogatások ügye. Ugyancsak megszaporodtak a testületben az ideológiai jellegű politikai 

csatározások, melyek elsősorban abból az 1998-tól eredeztethető változásból fakadnak, hogy országos szinten a 

vezető kormánypárt tudatosan hangsúlyozza a jobb-bal politikai megosztottságot, s helyi szinten az előnyös 

pozícióban lévő baloldalnak több lehetősége van a véleménynyilvánításra, mint országos fórumokon. Mindez új, 

nemkívánatos jelenségeket hozott a képviselő-testület munkájába, sokkal feszültebb, „veszekedősebb” stílus 

honosodott meg a plenáris üléseken, mint korábban. 

5. A városi politikai elit alakulása és fluktuálása a 
számok tükrében 

Végezetül nézzünk meg néhány adatot a harmadik ciklust felölelő képviselő-testületek szakmai és személyi 

összetételében: A vizsgált periódusban összesen 98 személyt választottak képviselővé. Ebből 8 személyt 

választottak meg 3-szor (8%), 22 személyt 2-szer (22%), 68 személyt pedig egyszer (69%). A számok jól 

tükrözik, hogy a politikai elit formálódásának folyamata még napjainkban is tart, hiszen rendkívül nagy a 

fluktuáció az eliten belül, mindössze a képviselők 30%-a töltött 4 évnél hosszabb időt önkormányzati 

tisztségében. A képviselő-testületek szakmai összetétele az alábbiak szerint alakult: 

AZ 1990-ben felállt testület szakmai összetétele 

18. táblázat Az 1990-ben felállt testület szakmai összetétele 
 

  SZDSZ FIDESZ MDF KDNP FKGP MSZP MSZMP Össz. 

jogász 4 2 2 1   1   10 

orvos 5   2         7 

egy. okt. 1   2     1   5 

ped. 1 1 2       1 5 

mérnök 3 2   1 1     7 

egy. hall.   3           3 

lelkész 1             1 

vállalk.         1     1 

techn. 1 2 2 1       6 
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Az 1990-ben megválasztott képviselők szakmai összetétele 

 

19. táblázat Az 1994-es testület szakmai összetétele 
 

  MSZP SZDSZ FIDESZ MDF FKGP KDNP Függt-fr. össz.jogász 

jogász 1   1       1 3 

népműv 1           1 2 

egy. okt. 1 1   2       4 

ped. 3     1   1 1 6 

mérnök 5 2 1   2     11 

egy. hall. 1   1         2 

művtört.   1           1 

kutató   1           1 

közgazd. 1           1 2 

vállalk.         1   2 3 

techn. 2 2       1   5 

szakmu. 2           1 3 

Az 1994-ben megválasztott képviselők szakmai összetétele 
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20. táblázat Az 1998-as képviselő-testület szakmai összetétele 
 

  MSZP SZDSZ FIDESZ MDF FKGP KDNP MIÉP MDNP Polg.k. össz. 

jogász 1   1 1           3 

népműv 1                 1 

egy. okt. 1   1 1     1     4 

ped. 3   2         1 1 8 

mérnök 3 2     2 1     1 12 

egy. 

hall. 
1                 1 

szocio. 1                 1 

orvos         1 1       2 

közgazd. 1               1 2 

vállalk.         1       1+1a 3 

techn. 5                 5 

szakmu. 2                 2 
a Az egyik vállalkozó nemzetiségi képviselőként került a testületbe, s független státuszú 

Az 1998-ban megválasztott képviselők szakmai összetétele 
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Megállapíthatjuk, hogy Pécsett mindhárom alkalommal elsősorban értelmiségiek kerültek a testületbe. Az első 

ciklusban vezető foglalkozás a jogász és orvos volt a testületben, a másodikban viszont főleg mérnökök és 

pedagógusok képviseltették magukat az átlagnál többen. 

A csak szakképzettséggel rendelkezők száma és a pusztán vállalkozásból élők száma viszonylag csekély. A 

város egyetemi jellegéből fakadóan minden ciklusban megjelenik néhány egyetemi oktató és kutató a 

testületben, de jelenlétük inkább reprezentatívnak tekinthető, mintsem befolyásosnak. Feltűnően kevés a 

felsőoktatásban szereplő fiatalok képviselete a testületben, ami azt jelzi, hogy csakúgy, mint országos szinten, 

helyben sem tudják elérni a pártok igazán az ifjabb korosztályokat. 

6. Felhasznált irodalom 

• Magyarország Évtizedkönyve, Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány, Bp.1998. 

• A politikatudomány arcai, Akadémiai Kiadó, Bp. 1999. 

• Kákai László: Hatalomváltás dimenziói a helyi politikában Társadalmi Szemle, 1997/6. 

• Parlamenti választások 1990, MTA Társadalomtudományi Intézet 1990 

• Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének jegyzőkönyvei 1990-98 
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3. fejezet - Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának költségvetését 
meghatározó tényezők az 1990-1998 
közötti esztendőkben 

Kunszt Márta 

Az újonnan alakult képviselő-testületnek nagy kihívással kellett szembenéznie 1990-ben a gazdálkodás 

területén. A várost korábban jellemző nehézipari ágazatok látható válsággal küzdöttek, a szénbányászat 

fokozatos visszafejlesztését kormányprogram fogalmazta meg, az uránbánya további sorsát privatizálással 

kívánták rendezni. Nehéz helyzetben voltak a könnyűipari vállalatok: a világhírű Zsolnay Gyár, a széles keleti 

vevőkörrel rendelkező Hunor Kesztyűgyár. Gyengélkedett a bőrgyártás és a húsipar is. Szinte csaknem 

valamennyi vállalat privatizáció előtt állt, mely előreláthatóan jelentősen átalakíthatja a foglalkoztatás és 

termelés szerkezetét. Mindehhez a város képviselő-testületének csak közvetetten lehetett köze, hiszen a fent 

említett vállalatok állami tulajdonban lévén, elsősorban az állami vagyonkezelők döntéseitől függtek. A 

foglalkoztatottak számának alakulása, az ipari üzemek által nyújtott szociális-, egészségügyi- és kulturális 

szolgáltatások sorsának alakulása azonban már közvetlen hatást gyakorolt a város polgárainak életére, s így 

értelemszerűen a város képviselő-testületére is. 

A városatyák elsősorban az önkormányzat költségvetésének alakítása révén befolyásolhatták a polgárok életét. 

1. 1990-1994 Piacosítás és privatizáció 

(Az önkormányzati vagyonkezelés és a közszolgáltató vállalatok kivonása a testület közvetlen hatása alól) 

Ahhoz,hogy a költségvetés szikár tényeit megértsük röviden képet kell alkotnunk azokról a folyamatokról, 

melyek a döntéshozókat befolyásolták a költségvetés készítése során. Az alábbiakban dióhéjban ezeket a 

történéseket kísérlem meg felvázolni. 

A város 1990 decemberében közel 5 milliárd Ft-os költségvetéssel rendelkezett. 

Tekintettel a működés rövid idejére és a tanácsrendszerről az önkormányzati formára való áttérésre a 

főösszegeken kívüli részletezést a képviselők nem igényeltek. Valódi, már az új testület által kialakított 

költségvetésről 1991-től beszélhetünk. Ezért a későbbiekben az összehasonlításoknál az 1991-es évet tekintem 

kiindulópontnak. Meg kell még jegyeznem, hogy a város költségvetésének szerkezete többször módosult, 

elsősorban a vonatkozó számviteli törvények hatására, melyek egyre részletesebb kimutatást kértek. Gyakran 

előfordult az is, hogy fejezetcímeket megváltoztattak, illetve más csoportosításban készítették az összesítést. 

Mindez kissé megnehezítette az egyes esztendők összevetését, ezért nem alkalmazhattam a költségvetési 

fejezetcímek egyszerű átvételét. Így bizonyos tartalmi csoportosításokat hajtottam végre, ahol az azonos 

tárgykört lefedő hivatkozásokat aktuális elnevezésüktől függetlenül kezeltem. 

A pécsi 400 ágyas klinika 
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Forrás: Flickr 

A városi költségvetés szerkezetét alapvetően a központi források elosztása, a helyi adók rendszere, a város 

intézményhálózata és a városüzemeltetés működtetése határozzák meg. Pécs a legtöbb megyei jogú várostól 

eltér abban, hogy a városüzemeltetést szolgáltató vállalatok létrehozásával oldotta meg. Erre az átalakításra 

1992-től folyamatosan került sor. Az új szervezetek felállítása elhúzódik egészen az első ciklus végéig, számos 

teendő azonban átnyúlik a következő választási periódusra. Az 1990-ben kormányzati szerephez jutó liberális 

koalíciónak határozott privatizációs és transzformációs elképzelései voltak a tulajdont és a városi 

vagyonkezelést illetően. 

2. Lakásértékesítési „boom” 

Az első esztendőben elsősorban az önkormányzat tulajdonába került lakásállomány privatizációja és az 

önkormányzat vagyonát kezelő pénzintézet létrehozása állt figyelmük középpontjában. Már 1991. március 7-én 

közgyűlési előterjesztésben tárgyalták az „Önkormányzati tulajdonban álló lakásingatlanok elidegenítésének 

koncepcióját”. 

1991 nyarán pedig elfogadták a „Bérlakások elidegenítéséről szóló rendeletet”. Az elfogadott rendelkezések 

igen széles körben, kedvező kondíciókkal tették lehetővé az önkormányzati bérlakások megvásárlását, melynek 

következtében a városi lakásállomány döntő többsége magántulajdonba került. Önkormányzati tulajdonban 

elsősorban az alacsony jövedelműek és szociálisan hátrányos helyzetűek által lakott ingatlanok maradtak. Ez az 

állapot a későbbiekben számos probléma forrásául szolgált. Ugyancsak bonyolította a tulajdonban maradt 

ingatlanok kezelésének kérdését az, hogy gyakran társasházi közös tulajdon alakult ki az önkormányzat s az új 

tulajdonosok között, mely számos vita forrását képezte a felek között. Összességében azonban a 

lakásprivatizáció ilyetén megoldása pozitívnak tekinthető, mivel gyorsan és megfizethető áron kerültek a 

polgárok tulajdonába a lakások, a város pedig megszabadult a lakásüzemeltetés egyre súlyosbodó terheinek jó 

részétől. A tömeges lakásprivatizáció azonban nem jelentette azt, hogy megoldódott volna a szociális bérlakásra 

jogosultak lakásigényeinek problémája. Az önkormányzatnál továbbra is számos lakáskérvényt tartottak 

nyilván. Helyi lakáskoncepció kidolgozására azonban csak 1993 novemberében került sor. 1991 tavaszán a 

FIDESZ-frakció vezetői sajátos kezdeményezéssel éltek, Önkormányzati Bank létrehozására tettek javaslatot. 
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Elképzeléseik szorosan kapcsolódtak a lakásprivatizáció következtében befolyt összegek hasznosításához. 

Körömi Attila, a Lakásügy ad hoc bizottság FIDESZ-es vezetője a vita során így foglalta össze koncepciójukat: 

“frakciónk egy három lábon nyugvó, egymásból következő, fel nem cserélhető sorrendiségű koncepciót 

dolgozott ki. Az első lépés a már ismert lakáseladási koncepció, ennek folytatása a második lépés, a PIK (Pécsi 

Ingatlankezelő) vállalat megszüntetése, illetve átalakítása, kiemelve az önkormányzati vagyoni érdekeltségének 

érvényesítését, a lakásfelújítás piaci alapokra helyezését és a megmaradó lakásokkal való közvetlen 

gazdálkodást. 

A harmadik lépés a lakáseladásból befolyó pénzösszeg hosszútávra ható felhasználása. A harmadik lépést 

megcélzó előterjesztésünket, az önkormányzati bank, illetve pénzintézet lehetőségének megvizsgálását a 

Közgyűlés leszavazta.” (Körömi Attila 1991. június 6-án elhangzott felszólalása). 

Az önkormányzati bank feladata tehát a lakásértékesítésekből befolyó tőke kezelése, továbbá kötvénykibocsátás 

lett volna. Kedvezményes hitelnyújtás városi kisvállalkozóknak és lakásépítőknek, nonprofit tevékenység 

formájában, továbbá szokványos banki feladatok ellátása. Az elképzelés hatalmas vitát indukált, s feszültség 

alakult ki az SZDSZ és a FIDESZ között. A szabaddemokraták törvényességi kifogásokat emlegettek, míg a 

FIDESZ-képviselők ellenérdekeltséggel vádolták a bankszférában dolgozó képviselő-testületi tagokat. Az 

ellentétek következtében a bankalapítás nem valósult meg, de a FIDESZ nem tett le elképzeléséről, különböző 

formában többször napirendre tűzte azt, míg végül 1993. december 16-án a Közgyűlés jóváhagyja a Dél-

dunántúli Regionális Fejlesztési Intézet (DDRFI) alapító okiratát. E szervezethez utalják 1994. április 7-én Pécs 

Megyei Jogú Város portfoliójának kezelését. A létrehozott intézmény nem befolyásolta lényegesen sem a város 

vagyongazdálkodását, sem üzleti tevékenységét. Jelentős nyereséget sem forgatott vissza a város tulajdonába, 

tehát a hozzáfűzött remények nem váltak valóra. 

3. Vagyonelemek piacosítása 

A lakásértékesítés és bankalapítás vitái során merült fel a Pécsi Ingatlankezelő Vállalat átalakításának igénye. A 

PIK-et a Kádár-rendszerből visszamaradt „állatorvosi lónak” tekintették, mely a képviselők szemében 

megtestesítette mindazt a bürokratizmust, tehetetlenséget és pazarlást, mellyel a rosszul működő piacgazdaság 

vállalatait felruházták egyes közgazdasági elemzők. Az ingatlankezelő vállalat átszervezésére tett javaslat volt a 

nyitánya a városüzemeltetés átalakítására tett intézkedések egész sorának. A PIK valóban idejétmúlt 

képződmény volt, mely már a rendszerváltást megelőző években is csak nehézkesen tudta ellátni feladatát. 

Felszámolásához tehát semmi kétség nem fért. Annál nagyobb vitát váltott ki az átalakítás mikéntje. 1991. 

április 4-én hangzik el az első javaslat a vállalat átalakításáról, 1992. december 3-án vetik fel egy Városi 

Vagyonüzemeltetési szervezet kialakítását, mely 1993. július 1-én alakul meg Városi Vagyonkezelő néven. 

December 17-én ide telepítik a PIK INKÖZ irodát. Ezzel azonban a bérleménykezelés kérdése még nincs 

megoldva, a lakásüzemeltetés feladatait az 1994. április 7-én alakított Közüzemi Rt kapja meg. A Városi 

Vagyonkezelő Kft, és a Közüzemi Rt. megalakításával (mindkettőben Pécs városa a kizárólagos tulajdonos) a 

pécsi kormányzó koalíció pártjai megvalósították azt az elképzelésüket, hogy a város vagyonkezelése és a városi 

vagyon üzemeltetése piaci viszonyok hatására formálódjon. Az új vállalkozásokban azonban kezdettől fogva 

megfigyelhetők bizonyos funkciózavarok. A város vagyonelemei az átalakítások következtében 3 szervezetbe 

kerültek: DDRFI, Városi Vagyonkezelő Kft, Pécsi Közüzemi Rt. Ez nem könnyítette meg a rendszerváltást 

megelőző időszak és a rendszerváltás miatt amúgy is kusza tulajdonviszonyok áttekinthetővé tételét. Ennek 

következményeként az önkormányzat vagyonával való gazdálkodás mind a mai napig jelentős kívánnivalót 

hagy maga után. Tovább bonyolítja a dolgot, hogy a szándékolt profiltisztítás nem zajlott le tökéletesen, s az 

önkormányzat hivatali szervezetében is maradtak az újonnan létrehozott vállalatok funkcióját ellátó egységek: 

városfejlesztés és városüzemeltetés, vagyonnyilvántartás, lakásfejlesztés és ingatlanhasznosítás. E megkettőzött 

struktúra nem teszi egyszerűvé az ügyintézést sem az állampolgárok sem a képviselők számára. A kialakult 

helyzetet egy az önkormányzati testület megbízásából készült átvilágítás 2000. februárjában így jellemezte: “Az 

Önkormányzat 1990-1994 közötti időszakban rendezte a városi vagyonnal való gazdálkodás mikéntjét. Az a 

rendező elv fedezhető fel az általunk ismert tényekből, hogy az Önkormányzat akkori irányítói úgy vélték, hogy 

a vagyontárgyakat az Önkormányzat vagyonából társasági vagyonná kell transzformálni (meglepő módon, még 

a korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak is erre a sorsra jutottak), majd a társasági keretek között képzelték 

el a vagyon hasznosulását és a hasznosulás feltételeinek megteremtését. Valamilyen nem átlátható 

megfontolástól vezérelve két azonos típusú (fő tevékenységét tekintve vagyongazdálkodó) társaságot hoztak 

létre. Az egyik társaság feladata lett a forgalomképes, nem lakás célú ingatlanok kezelése és hasznosítása. A 

másik társaság kapta a „vonalas” infrastruktúrát és a lakáscélú ingatlanok kezelői jogát. E megoldásból állt elő 

az a helyzet, hogy míg az egyik társaság alaptevékenysége nyereséges, a másik társaság folyamatos 

költségvetési juttatásra szorul.” (Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata intézmény- és vagyongazdálkodási 
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rendszerének átvilágítása és korszerűsítési javaslata. Medgyessy Tanácsadó Kft. konzorcium 2000. február. 

Vagyongazdálkodási fejezet). 

4. A közszolgáltató üzemek privatizációja, a 
nemzetközi tőke megjelenése az önkormányzat 
gazdálkodásában 

A vagyonkezelés piacosításának beindítása és megformálása az 1991-92-es évekre esik, ezt követően a 

városüzemeltetési feladatok átszervezése és a közüzemi szolgáltatások privatizálása következett az 1993-94-es 

esztendőkben. A sort 1992. december 3-án a Volán Rt önkormányzati közös vállalattá alakítása kezdte, melyből 

1993. március 25-én megalakították a Pécsi Tömegközlekedési Rt-t a Pécsi Önkormányzat és a Pannon Volán, 

mint kisebbségi tulajdonos részvételével. Később a vállalatról leválasztották az autójavítási funkciót, s Pannon 

Autó Rt. néven önálló egységet hoztak létre, amit a Városi Önkormányzat értékesített. 1993. december 17-én 

összevonták a Pécsi Kertészeti és Parképítő-, valamint a Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalatot. 1994 nyarán 

új szereplők jelentek meg a közszolgáltatások piacán, a nemzetközi tőkés érdekeltségek. 1994. június 30-án 

került a közgyűlés napirendjére a Lyonnaise des Eaux francia cég együttműködési ajánlata a Pécsi Vízmű közös 

működtetésére (valójában közös vállalatalakításra). Valamint a Companie Generale des Eaux keret-

megállapodása a volt Köztisztasági Vállalat privatizálására. Az önkormányzatot vezető pártok, híven korábbi 

elképzeléseikhez kedvezően fogadták az ajánlatokat, megkezdődött a Vízmű, illetve a Kertészeti és Parképítő 

Vállalat, valamint a Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó vállalat átalakítása 1994. november 17-én. A Vízmű 

átalakítása már az új testületre maradt. A Pécsi Vízmű Rt. és a BIOKOM Kft. létrehozása részben sikeres 

vállalkozásnak bizonyult. A városi Vízmű a francia partner közreműködésével jelentős korszerűsítéseket hajtott 

végre, általánossá vált az egyedi fogyasztásmérés, biztonságosabb lett a vízszolgáltatás, korszerűsödött a 

lakossági ügyfélszolgálat. Ugyanakkor a vízárak meghatározásakor alkalmazott árképlet sok vita forrásává vált. 

Az infláció árba való beépítésének következtében a vízárak jelentősen, sokszor már az elviselhetőség határát 

súrolva emelkedtek. Az önkormányzatnak nincs valódi beleszólási lehetősége a vállalat gazdálkodásába. 

A pécsi 400 ágyas klinika története 

 

Forrás: Youtube - GLSvideofilm 

A BIOKOM Kft. ugyancsak korszerűsítette a hulladékgazdálkodást. Az ország egyik legmodernebb, a szelektív 

hulladékgyűjtést elsőként bevezető cég formálódott az évek során. A szemétdíjak alakulása azonban számos 

gondot vet fel. E területen is jelentősen megemelkedtek az árak, sok fejtörést okoz a szemétdíj-rendelet 

törvényeknek megfelelő kimunkálása. A várost egy Alkotmánybírósági döntés kötelezi a személyek utáni 

arányos díjfizetés bevezetésére. A BIOKOM Kft. tevékenységi köréből kimaradt számos, korábban az elődei 

által ellátott feladat, pl. parképítés, útkarbantartás. E funkciókat időközben a Közüzemi Rt-hez telepítették, de a 

városüzemeltetés a mai napig sok kívánnivalót hagy maga után. 

A fenti átszervezések eredményezték, hogy Pécs Város költségvetésében a városüzemeltetés és 

vagyongazdálkodás vonatkozásai csak áttételesen jelennek meg. 

5. Intézményhálózat 
/ahol a képviselő-testület hatásköre csorbítatlan/ 

A költségvetés az intézményhálózat és a Polgármesteri Hivatal adatait tartalmazza, s értelemszerűen erre a 

szférára van a képviselő-testületnek közvetlen befolyása. A város intézményhálózata rendkívül kiterjedt és 

sokszínű. 

6. Oktatási ágazat 

Legnagyobb eleme az oktatási rendszer. Pécsett megjelenik az egész oktatási vertikum, óvodától az egyetemig. 

A város kezelésében 57 óvoda, 32 általános iskola és 17 középfokú (3 szakmunkásképző, 5 gimnázium, 9 

szakközépiskola) oktatási intézmény működött az önkormányzat megalakulásakor. A rendszerben már 

alapfokon megjelent a specializálódás, számos általános iskola dolgozott ki egyedi oktatási-nevelési programot, 



 Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának költségvetését 

meghatározó tényezők az 1990-1998 

közötti esztendőkben 

 

 63  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

nyelvi- és sporttagozatok mellett megjelent a Zsolnai-módszer és a nemzetiségi oktatás. A külterületeken 

felzárkóztató programok folytak, és speciális oktatási intézmények is működtek, mint bentlakásos 

gyógypedagógiai intézet. Középfokon nemcsak a város, hanem a régió igényeit is kiszolgálták a középiskolák, 

jól tükrözte ezt a jelentős kollégiumi hálózat (5 középiskolai kollégium, központi menza). Országos 

beiskolázású intézmény is tevékenykedett a városban, a Művészeti Szakközépiskola. Az oktatási intézmények 

működtetése a legjelentősebb tétele az induló költségvetésnek, s az is marad mindvégig. 1990-94 között nem 

következik be jelentős változás az ágazatban. Apróbb tartalmi kiigazítások történnek elsősorban. A középszintű 

oktatás kiterjesztésére törekednek, részint úgy, hogy alapfokú intézmények indítanak emeltszintű képzéseket - 

1991 speciális közgazdasági képzés a Testnevelési Általános Iskolában, gazdaasszony-képzés a Pécsszabolcsi 

Általános Iskolában, gimnázium létesítése a Tiborc utcai általános iskolában-, részint, hogy középiskola indít 

speciális -, vagy 6-8 osztályos képzést - 6 osztályos gimnáziumi képzés beindulása a Janus Gimnáziumban, új 

szakok indítása a Széchenyi Szakközépiskolában, Egészségügyi Szakiskola profilbővítése. Ezt az időszakot 

jellemzi a nemzetiségi képzés intézményesülésének, megerősödésének folyamata: 1992 júniusában német 

nemzetiségi osztály indítása a Leöwey Gimnáziumban, 1992 októberében a horvát nemzetiségi általános- és 

középiskola kialakítása, 1994 októberében a Magyar- német nyelvű Iskolaközpont önállóvá válása. A 

profilkibővítés, képzésmódosítás, a középfokú képzés felé orientálódás erősödése egyértelműen jelzi, hogy az 

oktatási szakemberek érzékelik a gyermeklétszám csökkenő tendenciájában rejlő veszélyeket. Igyekeznek „előre 

menekülni”, pozitív kibontakozás felé terelni a folyamatokat. Ebben az időszakban a város vezetőinek egy a 

nagypolitika által közvetített problémacsomagot is meg kellett oldaniuk, nevezetesen az egyházi tulajdon 

visszaadásának kérdését. Pécsett, püspöki székhely lévén jelentős épületállományra tartott igényt elsősorban a 

katolikus egyház, de más felekezetek is jelezték jogos kívánságaikat. A kárpótlási folyamatban érintett 

ingatlanok elsősorban oktatási -, kulturális., és egészségügyi intézményeknek adtak otthont. Gondot okozott 

részben az ingatlanok nagy száma, részben az, hogy bizonyos intézményeket az egyház funkcióval együtt kívánt 

visszavenni, így a tárgyalások csak vontatottan haladtak. Elsőként egy középiskola és egy óvoda sorsáról 

sikerült megállapodást kötni, minek következtében a Ciszterci Rend és a Miasszonyunk Női Kanonokrend az 

önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás keretében újra megkezdhette pedagógiai tevékenységét a 

városban. A tárgyalások folyamán a városvezető koalíció igen következetesen és harcosan védelmezte a város 

ingatlanait, a pénzbeli jóvátételt szorgalmazta a természetbeni visszaszolgáltatás helyett. Mindvégig 

hangsúlyozta az önkormányzat iskolafenntartói kötelezettségének jelentőségét. A képzési formák gyarapodása 

mellett néhány kisebb szerkezeti átalakulásra is sor került: 1993 januárjában összevonták a Kereskedelmi- és 

Vendéglátói Szakközépiskolát, júniusban megszüntettek két középiskolai fiúkollégiumot, augusztusban pedig a 

honvédségtől átvették a középiskolás kollégium üzemeltetését. A honvédségi kollégium átadása része egy, a 

periódusra ugyancsak jellemző folyamatnak. A bevezetőben jelzett átstrukturálódási folyamatok a hadsereget is 

elérték, s ez a szervezet is, akárcsak a pozícióikat mindjobban elvesztő termelő vállalatok igyekeztek 

közfeladataikat valamiképp átmenteni, tovább működtetni. Ennek egyik legkézenfekvőbb formája a települési 

önkormányzatoknak való átadás volt. A pécsi Közgyűlés számtalan esetben találta magát szemben azzal, hogy a 

közösség számára értékes intézmények működtetését ajánlották fel, vagy kérték különböző szervezetek. 

Ezeknek az elvárásoknak a városi önkormányzat mindig igyekezett megfelelni, sokszor erején felül is. Az első 

önkormányzati ciklusban az oktatási szférában különösebb zökkenők nélkül zajlott az élet, inkább a kiteljesedés, 

a szakmai törekvések megvalósításának viszonylag szabad lehetősége jellemzi az ágazatot, mintsem a 

visszafogottság, szűk mozgástér érzete. Az összevonásokban és kollégium-megszüntetésekben ugyan felbukkan 

már néhány intő jel a jövőre nézve, de ekkor a szakma még reménykedik a pozitív kibontakozásban, az 

önkormányzat vezetői pedig nem észlelik, hogy a helyzet kritikus lenne. A finanszírozási nehézségekről először 

1994 októberében esik szó, mikor is az Oktatási Bizottság vezetője 145 milliós pótigényt kér az ágazatnak, 

mivel az különben működésképtelenné válik. 

7. Egészségügy 
/Legfőbb finanszírozó a Társadalombiztosító/ 

Az egészségügyi ellátás tekintetében Pécs viszonylag szerencsésnek mondhatja magát. A városban igen kiterjedt 

és sokrétű egészségügyi intézményhálózat található, ezek azonban zömmel nem a városi önkormányzat 

kezelésében működnek. Közvetlen állami finanszírozásúak a Pécsi Orvostudományi Egyetem klinikái, a Honvéd 

Kórház. A Baranya Megyei Önkormányzat finanszírozza a Megyei Kórházat. A város elsősorban a járóbeteg 

ellátást biztosító Egyesített Egészségügyi Intézetet tartja fenn, melynek 3 rendelőintézetében kapnak helyet a 

szakrendelések és a körzeti orvosi rendelők egy része. Az Egyesített Egészségügyi Intézmény működési 

kiadásait ebben a periódusban a Társadalombiztosítás fedezi, ennek következtében egészségügyi kiadásokra 

igen keveset költ a Közgyűlés. Az első önkormányzati ciklusban 9 orvos / a testületi tagok 18%-a / is helyet 

foglalt a testületben, így azt várhatnánk, hogy az egészségügyi ellátás kérdései hangsúlyozott szerepet kaptak. 

Ez a későbbi önkormányzati testületek döntéseinek fényében így is van, abszolút mértékben azonban nem 
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tekinthető kiemelt feladatnak e terület az első ciklusban sem. Mindössze annyi állapítható meg a költségvetési 

adatokból, hogy a rendelőintézetek és rendelők felújítására, karbantartására is fordítottak az önkormányzat 

forrásaiból. A képviselők törekedtek arra is, hogy korszerűsítsék az alapellátás felszereltségét. Ezt jelzi, hogy 

1993-ban jelentősebb gép- és műszerbeszerzést eszközöltek az Egyesített Egészségügyi Intézetben, valamint az, 

hogy igyekeztek számítógépes ellátottságot biztosítani a háziorvosoknak. Az egészségügyre fordított 

erőforrások négy esztendő alatt abszolút mértékben alig változtak, miközben egyre kisebb hányadát jelentették 

az intézményi kiadásoknak. A romló tendencia ellenére a szinten tartott működési kiadásokat többé-kevésbé 

fedezte az egészségügyre fordított összeg, az innováció és a szükséges beruházások azonban rendre elmaradtak. 

A háziorvosi praxisok privatizálása 1993 januárjában kezdődött, s gyakorlatilag zökkenőmentesen folyt az első 

ciklus alatt. Általános megoldásként önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanban folytatják praxisukat a 

háziorvosok. 

8. Szociális ágazat 
(Bővülő feladatok, új intézmények, új működési formák) 

1991-ben a város 5 szociális intézményt működtetett. Ezek elsősorban kisgyermekeket ellátó, illetve 

időskorúakat kiszolgáló létesítmények voltak. A kor követelményeihez alkalmazkodva azonban kezdtek 

kialakulni korábban nem létező intézmények is. 1991-ben a Kisgyermekek Szociális Foglalkoztató 

Intézményének feladatai kibővültek a Fiatalokat Foglalkoztató Intézmény feladataival, s önálló egységgé 

formálódtak. 1992-ben a városi önkormányzat és a Janus Pannonius Tudományegyetem Esztergár Lajos (Pécs 

háborút követő első szociáldemokrata polgármestere) elnevezéssel Szociális Szolgáltató Intézetet alapított a 

város keleti külvárosában, ahol különösen sok hátrányos helyzetű család él. Az úttörő kezdeményezés célja a 

szociális gondozás „terepre” vitelét célozta, továbbá gyakorlóhelyet kívánt létrehozni az akkor induló új 

egyetemi képzésben résztvevő szociális munkás hallgatóknak. A kezdeményezést jelentős anyagi forrásokkal 

támogatta az Oktatási Minisztérium is. Később, miután ez a forrás elapadt az egyetem kénytelen volt átengedni 

a fenntartás egészét a városnak, mivel nem volt saját forrása a további működtetéshez. Ugyancsak 1992-ben 

Korai és Integrációs Fejlesztési Központot hoztak létre. 1994 novemberében rendelkeztek a hajléktalanok 

ellátásáról. A saját kezelésű intézmények fenntartása mellett a pécsi képviselő-testület igen korán 

együttműködési megállapodásokat kötött a szociális területen működő civil szervezetekkel bizonyos feladatok 

ellátására. Elsősorban a jó nevű, nemzetközi háttérrel is rendelkező szervezetekkel alakítottak ki 

együttműködést, de esetenként maga a város is létrehozott alapítványokat, vagy támogatott ilyen jellegű civil 

szerveződéseket. 1992 januárjában a hajléktalan ellátásra szakosodott Támasz Alapítványnak juttatott a város 

helyiséget, decemberben a Máltai Szeretetszolgálat kapott ingyenes elhelyezést Pécsett. 1994 januárjában a 

Támasz-, Fogd a kezem- (látássérült gyerekek ellátása) és a Kerek Világ- (mozgássérült gyerekek ellátása) 

Alapítványokkal ellátási szerződést köt a város. Június 16-án a Máltai Szeretetszolgálattal írnak alá 

feladatátvállaló szociális tárgyú szerződést. Mindez híven tükrözi, hogy a pécsi képviselők megragadták a 

változó viszonyok felkínálta lehetőségeket, s igyekeztek tágítani az önkormányzat rendelkezésére álló 

lehetőségek körét. Más kérdés, hogy a civil szerveződések a vártnál lassabban fejlődtek, s tevékenységükben 

maguk is egyre inkább állami vagy önkormányzati forrásokra szorultak. (E téma részletes kifejtését Tuka Ágnes 

civil szervezetekkel foglalkozó tanulmányában követheti nyomon az olvasó.) A szociális ágazat kiadásai 1991 –

94-ben 5-10% között mozogtak. 

9. A kulturális intézményhálózat jellemzői 

Pécs kulturális élete meglehetősen szerteágazó: Az önkormányzati intézményekhez köthető kulturális 

tevékenység könnyen számba vehető, hiszen itt világosan követhető, jól bevált viszonyrendszerekkel 

találkozhatunk. A kultúra egészét tekintve azonban nincs egyszerű dolga a szemlélőnek, mivel rendkívül sokrétű 

maga a kulturális intézményhálózat is a városban. Az alábbiakban csak a legfontosabbakat soroljuk: a Baranya 

Megyei Közgyűlés által működtetett intézmények (múzeumok, levéltár, könyvtárak, kiadók, alkotótelepek, 

művelődési házak, Művészetek Háza). A Janus Pannonius Tudományegyetem keretében működtetett 

intézmények (Művészeti Kar, Mesteriskola, zenei tanszékek, egyetemi kórusok, Építészeti tanszék, irodalom 

tanszékek, Egyetemi Színjátszó Kör, Baranya Táncegyüttes, Egyetemi Klub). Országos hatáskörű szervek által 

működtetett intézmények (Konzervatórium, Filharmónia, Műemlékfelügyelet). Pécs Megyei Jogú Város 

kulturális intézményei (Nemzeti Színház, Horvát Színház, Harmadik Színház, Bóbita Bábszínház, Városi 

Könyvtár és hálózata, Pécsi Galéria, Pécsi szimfonikus Zenekar, Pécsi Ércbányász Fúvószenekar, Mecsek 

Táncegyüttes, művelődési házak, Horvát Klub, Pécsi Kultúrpark). Más önkormányzatok által működtetett 

kulturális intézmények: Német Kisebbségi önkormányzat: Lénau-ház, Cigány Kisebbségi Önkormányzat: Roma 
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Múzeum, Rácz Aladár Művelődési Ház). Gazdálkodó szervek révén üzemeltetett intézmények: MÁV, Vasutas 

Művelődési Ház (Vasutas Fúvószenekar, Értelmiségi Klub), Honvédség: Helyőrségi Művelődési Ház. 

A felsorolás önmagában jelzi, milyen szerteágazó kulturális tevékenység folyik a városban. A művészeti és 

kulturális élet jellegéről, minőségéről azonban még nem esett egyetlen szó sem. Két területet emelnek ki az 

avatott szakértők a kultúra szférájában, melyben a város átlagot meghaladót nyújt: a zenei élet és a 

képzőművészet. A zene központi műhelye az immár világhírű Pécsi szimfonikus Zenekar, de igen elismert 

országosan és nemzetközileg is a pécsi kórusmozgalom. A zene mellett a képzőművészet a másik kiemelkedő 

művészeti ág a város életében. Ezt nemcsak a Pécsi Galéria és Kisgaléria nívós tárlatai jelzik, hanem az 

egyetemen tanító számos alkotóművész tevékenysége, a Képzőművészeti Mesteriskola megléte, továbbá a 

határainkon túl ugyancsak ismert Siklósi Kerámia Alkotótelep és Villányi Szoborpark. E tevékenység szerves 

része a kétévenként Pécsett rendezett Kisplasztikai Biennále is. 

10. Az önkormányzat kultúrpolitikája 

A fent vázolt tevékenység irányítására és összefogására a városi önkormányzat távolról sem volt képes, s nem is 

törekedett ilyen irányú tevékenységre, tekintettel a rendelkezésére álló anyagi erőforrások korlátozott voltára. A 

kulturális ágazat helyzete sajátos abból a szempontból, hogy zömmel nem kötelező jellegű feladatokat lát el. A 

város meglehetősen ellentmondásos helyzetbe került a rendszerváltást követő esztendőkben, mivel kiterjedt 

kulturális intézményhálózatot örökölt a korábbi korszaktól, ugyanakkor egyszerre kellett szembenéznie jelentős 

forrásszűküléssel, s az intézményrendszer szerkezeti és tartalmi korszerűsítésének kihívásaival. Az állami ipar 

nyújtotta biztos anyagi háttér elvesztését felismerő, szakszervezeti kezelésben lévő művelődési intézmények 

ugyanis egyre inkább az önkormányzat védőszárnyai alá kívánkoztak, míg a városvezetés törekvése éppen a 

korábbi intézményrendszer megnyirbálása volt. Ezen ellentmondás következtében az első önkormányzati ciklust 

számos, a kulturális élet területén kibontakozott vita jellemezte, mely gyakran ideológiai felhangoktól sem volt 

mentes. 

A Pécsi Nemzeti Színház épülete 

 

Forrás: Flickr 
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Az 1991-es esztendő viszonylag eseménytelenül zajlott a kulturális élet szempontjából. A frissen alakult 

képviselő-testület csak néhány előremutató kezdeményezést fogalmazott meg, például a művészek számára 

lehetővé tették városi bérlakások kiutalását, melynek odaítélését a Kulturális Bizottság javaslatára döntötte el a 

közgyűlés. (Hasonló rendszert alakítottak ki sportolók esetében is, itt értelemszerűen a Sportbizottság tett 

javaslatot a testület számára.) 

Rendeletet alkottak a város ünnepnapjáról. Tekintettel arra, hogy a városban alakult meg Magyarországon az 

első egyetem, ennek alapító okiratában szereplő dátumot, szeptember elsejét választották a Város Napjává. Az 

idő előrehaladtával a város ünnepe köré egész rendezvénysorozat szerveződött Pécsi Napok elnevezéssel, mely 

évről évre nívósabb kulturális eseménnyé vált a város életében. Sort kerítettek az év folyamán néhány kisebb 

intézményi átszervezésre is: 1991 márciusában önálló költségvetési intézménnyé alakították a Városi Televíziót, 

májusban a Doktor Sándor Művelődési Ház keretében részben önálló intézménnyé alakították a Pécsi Galériát 

és Grafikai Műhelyt. A Városi Televízió megalapításával Pécsett is megkezdődött a „média háború”. Előbb a 

televíziót vezető személyek körül alakult ki csatározás, később a tulajdonviszonyok rendezése váltott ki vitát. A 

kezdeti frekvencia zűrzavarban ugyanis számos magánvállalkozás vásárolt sugárzási jogot, többségük magától 

megszűnt, egyikük azonban a VTV frekvenciájának másik felével rendelkezett, s anyagi nehézségei 

fokozódásával felajánlotta a városnak megvételre tulajdonát. Ezzel a lehetőséggel élt a közgyűlés, így azonban 

két különböző típusú jogosítvánnyal rendelkezett egyazon hullámhosszon, mely később, az ORTT 

rendelkezéseinek következtében igen nehezen kezelhető állapotot eredményezett. Ennek rendezése azonban már 

a következő testületre maradt. Új működtetési formák kialakítására is sor került már a kezdeti időszakban: a 

városban működő számos kulturális szervezet támogatására és a periodikusan ismétlődő kiemelt rendezvények 

finanszírozására Rendezvényalapot képeztek, később Szabad Művelődési Alap néven pályázati rendszert 

létesítettek. A beérkezett pályázatokat neves közéleti személyiségekből álló kuratórium bírálta, s tett javaslatot a 

rendelkezésre álló összeg felosztására. Ezzel a módszerrel a városi intézményhálózaton kívül is pénzeket 

juttathattak a kulturális élet szereplőinek. Meghonosítottak új működési formákat is: 1991 májusában a Pécsi 

Bazilika alatt fellelt ókeresztény régészeti emlék feltárásának elősegítésére hozták létre az első kulturális 

alapítványt, melyet számos követett még. Az első ciklus emlékezetes „kultúrbotrányoktól” sem volt mentes. 

Ezek elsősorban a korábbi korszak emlékműveinek eltávolítása kapcsán alakultak ki, de az egyik leghírhedtebb 

ügy éppen a néhai Lenin szobor helyén felállított műalkotás körül robbant ki. A város Kossuth-díjas 

szobrászművészének akt torzója heves indulatokat váltott ki a konzervatív értékrend elkötelezettjeiből, köztük jó 

néhány városatyából. A képviselő-testület majd egyévi vita után végül is toleráns álláspontra helyezkedett, a 

város „konzervatívabb” lakói azonban nem tudtak megbarátkozni a műalkotással, így a további rongálások 

elkerülése végett évekkel később zárt térben kellett elhelyezni a szobrot. Ennél lényegesen sikeresebb 

kezdeményezés volt az 13 aradi vértanút megformázó szoborpanteon kialakítása az Aradi Vértanúk Útján. E 

kezdeményezés is jelentős civil hozzájárulással valósult meg. Ennek köszönhetően Pécsett létesült az első olyan 

emlékhely, ahol a 13 mártírhalált halt honvéd tábornok együtt látható. 

11. Az önkormányzat feladatátvállalása az összeomló 
állampárti struktúrákból 

Az 1992-es esztendőre a szakszervezeti művelődési házaknak a bevezetőben már említett ellehetetlenülése, és a 

kialakult helyzet kezelésének a mikéntje nyomja rá a bélyegét. Szinte egyidőben 4 volt vállalati vagy 

szakszervezeti intézmény szeretett volna városi szervezetté válni. A sort az Uránbánya művelődési háza nyitotta. 

1992 áprilisában a város átveszi a Ságvári Endre Művelődési ház kezelését, ezt jelzi, hogy a közgyűlés nevezi ki 

az új igazgatót. Ezzel kezdetét veszi egy évekig elhúzódó vitasorozat a közgyűlésben arról, hogy mi legyen a 

ház további sorsa. A gazdasági racionalitás mentén gondolkodók ódzkodnak az önkormányzati tulajdonba 

vételtől, míg a humán szakemberek megőrzendő értéket látnak az intézményben, s nem kívánják, hogy 

veszendőbe menjen. Az erőviszonyok a két tábor között olyannyira kiegyensúlyozottak, hogy végleges döntés 

csak 1994. május 14-én születik az ügyben. Ekkor a város megveszi a Ságvári Endre Művelődési Ház épületét, 

majd november 17-én ide telepíti a Pécsi Kisszínházat. Később Pécsi Harmadik Színház néven válik országosan 

elismertté az intézmény. 1992 szeptemberében a Mecseki Szénbányák volt igazgatósági, majd múzeumi épületét 

vásárolja meg a város, s a Mária utca 9-es számú épületet, a belváros szívében ingyenes használatba adja a 

Foundation for English-American Culture alapítványnak működtetésre, mely Angol Központ néven vált 

közismertté. Az év folyamán ugyancsak kritikus helyzetbe került a pedagógus szakszervezetek által működtetett 

ház. A nehéz anyagi helyzetet tovább súlyosbította, hogy az épületet melyben az intézmény tevékenykedett, az 

egyházi kárpótlás részeként vissza kellett szolgáltatni a katolikus felekezetnek. Mivel ebben a művelődési 

házban a Pécs zenei életét fémjelző kiváló kórusok is helyet kaptak, a humán értelmiség számára egyértelmű 

volt, hogy nem adható fel a szervezet működtetése. Új helyként a korábbi székházhoz közel eső volt Úttörőházat 
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szemelték ki, ez a koncepció viszont óhatatlanul ideológiai felhangokat indukált. Először 1992 októberében 

tárgyalt a közgyűlés a Nevelők Háza létrehozásáról. 1992 decemberében egyesület alakult Nevelők Háza 

Egyesület néven, mely használatba kapta a volt Úttörőházat, 1994-től pedig az önkormányzat hozzájárul az 

épület fenntartási költségeihez. Ez a működési forma rendkívül sikeresnek bizonyult, az intézmény a civil 

szervezetek „esernyőszervezetévé” vált az évek folyamán, időközben Civil Közösségek Háza néven számos 

sikeres pályázat és új kezdeményezés gazdája. Gyakorlatilag megtermeli saját fenntartási költségeit. Az egyetlen 

művelődési ház, amelyet semmilyen formában nem sikerült adaptálni az új viszonyok közt, a Keleti 

peremterület közművelődési centruma, a József Attila Művelődési Ház volt. Ennek pénzügyi alapjai a Mecseki 

Szénbányák felszámolásával teljesen megrendültek, az épület birtokviszonya teljesen átláthatatlan volt. Mire ezt 

sikerült tisztázni, az önkormányzatnak új művelődési intézményként kellett volna megalapítania a szervezetet, s 

ezt, tekintettel a fent ismertetett huzavonákra is, a testület már nem vállalta fel. Ezzel a városrész közművelődési 

szempontból gyakorlatilag ellátatlan maradt, megszűnt a könyvtár, kiestek az egyesületeknek és kluboknak 

otthont adó helyszínek, de megszűnt a nagyobb hallgatóságot vonzó rendezvények lehetősége is. Az első 

ciklusban említésre méltó átalakulás zajlott le a színházak berkeiben is. A rendszerváltás idején Pécsett egyetlen 

színház működött. A Nemzeti Színház szervezeti keretei között azonban számos kiváló alkotó és alkotóműhely 

jött létre. A kísérletező kedvű művészek elérkezettnek látták az időt, hogy önálló terepen formálják tovább 

elképzeléseiket. Először a Pécsi Kisszínház kapott önálló igazgatót, majd önálló Horvát Színház alakult. A város 

vezetői mindkét alkalommal készségesen támogatták a kezdeményezéseket, csakhamar kiderült azonban, hogy 

szakmai és gazdasági vonatkozásban számos konfliktus keletkezett az újonnan alakult társulatok körül. Ez újabb 

elhúzódó vitasorozatot indukált a közgyűlésen belül és a művészvilágban. Végül a Kisszínházat a Ságvári 

Művelődési Házba telepítették, a Horvát színházat pedig megkísérelték átadni az Országos Horvát Kisebbségi 

Önkormányzatnak. Ez a törekvés azonban mind a mai napig nem járt eredménnyel. 

A Pécsi Országos Színházi Találkozó megnyitója 

 

Forrás: Pécsi Programok 

1991-ben 9 kulturális intézményt működtetett a város (3 művelődési ház, 2 színház, könyvtár, szimfonikus 

zenekar, Mecseki Kultúrpark, valamint a Városi Televízió). A szférára fordított költségvetési összeg az első 

ciklusban 4-7% között mozgott. Mindebből kitűnik, hogy bár ebben a periódusban a városban még nem 

érzékelhetők feszítő költségvetési gondok, a képviselők tisztában vannak azzal, hogy a kultúra nem kötelező 

jellegű feladat, s a szintentartáson kívül nemigen áldoznak pénzt erre a területre. 

12. Sportélet 

A kultúránál is szerényebb anyagi kondíciókkal rendelkezik a sport. A város egyetlen sportlétesítményt 

üzemeltet, a Sportlétesítmények Igazgatóságát. Ennek költségvetési kondíciói 1991-94-ben 3-4‰ között 

váltakoztak. 1993 őszén mutatkoznak először jelei annak, hogy jó nevű egyesületek pénzzavarral küszködnek. 

Először a Pécsi Vasutas Sport Klub, majd a Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub is a városhoz fordul támogatásért. A 

város Sportbizottsága a helyzetre reagálva, akárcsak a Kulturális Bizottság, támogatási keretet hozott létre, a 

felmerülő igényeket azonban távolról sem képes kielégíteni. 

13. 1994-1998 Költségvetés az intézményhálózat 
fogságában 

13.1. A „vállalatalapítási láz” befejező szakasza 

Az 1994-ben lezajlott önkormányzati választások nem hoztak alapvető fordulatot az önkormányzat 

gazdálkodásában. Az előző ciklusban jórészt lezajlottak az önkormányzati tulajdont érintő nagy privatizációs 

folyamatok. 1995-től találkozunk ugyan még néhány jelentős mozzanattal, ez azonban alapvetően már nem 

változtat a kialakult szerkezeten. 1995. április 12-én alakítják meg a Pécsi Vízműveket működtető 

Vagyonkezelő Rt-t. Ezt követően az új menedzsment profiltisztítást hajtott végre a cégnél, melynek 

eredményeképpen kivált a vállalatból a Pécsi Fürdő Kft., mely a Hullámfürdő üzemeltetésére alakult. E cég 

keretében valósult meg a város egyik jelentős nagyberuházása az idők folyamán: a versenyek rendezésére is 

alkalmas 50 m-es fedett uszoda építése. Természetesen ez az építkezés sem volt mentes a Magyarországon 

szokásos anomáliáktól, a költség- és határidő-túllépésektől, amelyek vitákat indukáltak a testületben. 1995 
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decemberében a tömblakások központi fűtését szolgáltató vállalat is Kft-vé alakult Pécsi Távfűtő Vállalat néven. 

1996 áprilisában került sor a Pécsi Temetkezési Vállalat cégbejegyzésére. A Közüzemi Rt. átalakítása során 

elmaradt ugyanis a köztemető státuszának rendezése, mely korábban a jogelőd vállalatok egyikéhez tartozott. 

Így ezt utólag kellett korrigálni. A temető továbbra is kizárólagos önkormányzati tulajdonban maradt, s a város a 

szolgáltatások terén is kínál a saját vállalata által nyújtott lehetőségeket. Ezzel bizonyos fokig elejét tudták venni 

a sok helyen elharapódzott gátlástalan kegyeleti versengésnek. A Temetkezési Vállalat önálló céggé 

alakulásával teljessé vált a szolgáltató vállalatok „piacosítása”. Az önkormányzat kezében maradt ugyan a 

közüzemi díjak meghatározásának jogosítványa, az ezeket befolyásoló eszközök azonban kikerültek 

hatóköréből. A város ugyan egyszemélyi tulajdonosként, vagy többségi résztulajdonosként jelen van a vállalatok 

életében, mivel azonban az érintett cégek nyereségorientált pályára vannak állítva, a közüzemi díjak 

árszabályozásánál a piaci hatásokat csak akkor lehetne ellensúlyozni, ha az önkormányzat saját forrásaiból 

fedezné az esetleges veszteségeket. Pécs város anyagi kondíciói ezt nemigen tették lehetővé a vizsgált 

időszakban, így menetrendszerűen bekövetkeztek a közüzemi díjemelések. 

13.2. Új gazdálkodó szervezetek kialakítása 

Abban egyetértettek a pécsi városatyák, hogy a közfeladatok közül nem csak a kötelező jellegűekkel kell 

foglalkoznia egy kultúrájára, térségi szerepére büszke városnak. Ez a gondolatmenet testesült meg abban is, 

hogy 1995 júniusában a város megvásárolta a PIÁR Stúdió Bt-t. Ezzel 24 órás TV sugárzás lehetőségét 

biztosította a közgyűlés érdekeltségi körében. A speciális médiajogok és a kusza tulajdonviszonyok azonban a 

korábban már jelzett igen szövevényes helyzetet eredményeztek a televíziózásban. 1998 júniusában fogadta el 

az önkormányzati testület az egységes televízió létrehozásáról szóló határozatot, melynek értelmében a 

továbbiakban intézményi forma helyett Kft-ként kívánja működtetni a TV-t a város. Ezzel az intézkedéssel 24 

órás sugárzási lehetőséggel rendelkező helyi televízió alakult, mely egyedülálló nemcsak a vidéki nagyvárosok, 

hanem az országos csatornák tekintetében is. A Pécs TV úttörő munkát végzett a várossal való együttműködés 

terén is, mivel a vidéki televíziók között elsőként kötött megállapodást az önkormányzattal, a közszolgálati 

műsorok és a finanszírozás tekintetében. Sikeres tevékenységét jelzi, hogy a Helyi Televíziók Szövetsége 2000-

ben a Pécs TV vezetőjét választotta elnökének. A szakmai sikerek azonban nem feledtetik, hogy a Kft. 

gazdálkodása még mindig nagymértékben függ a várostól, technológiai lehetőségei pedig a szűkös anyagi 

források miatt meglehetősen behatároltak. 

1996 februárjában cég formájában is testet öltött a régóta formálódó, az ipartelepítést elősegítő törekvés, 

megalakult a Pécsi Ipari Park Kht. A társaságnak 4 alapítója és tulajdonosa van, akik szindikátusi szerződést 

kötöttek egymással. Az alapítók tulajdonosi részesedése az alábbiak szerint oszlik meg: Pécs Megyei Jogú 

Város Önkormányzata: 24,6%, DDRF Rt : 21,2%, Mecseki Bányavagyon Hasznosító Rt. /ÁPV Rt-tulajdonú 

helyi cég/ 25,7%, Városi Vagyonkezelő Kft. 24,8 %, Pécsi Közüzemi Rt. 3,7%. 

Az Ipari Park alakításánál jól nyomon követhető, hogy a város tulajdonában lévő cégek maguk is piaci 

szereplőkké váltak, s igyekeznek a gyarapodás lehetőségeit megragadni. Mindez azonban kevéssé tükröződik a 

város költségvetésében, mivel kevés a nyereséges vállalat, s azok befizetései sem képesek változtatni a kialakult 

kedvezőtlen arányokon. Az Ipari Park 1997 júliusában Rt-vé alakul. A vállalkozás érdemi tevékenységét Pálné 

Kovács Ilona tárgyalja a város gazdasági szféráját taglaló tanulmányában, így én itt eltekintek ennek 

tárgyalásától. A Pécsi Ipari Park létrejöttével a DDRF mellett újra egy korábban nem létezett vagyonelemmel 

gyarapodott a város, mely a gazdasági kibontakozás elemeit hordozta. Ugyancsak e törekvéseket volt hivatva 

teljesíteni a pogányi repülőtér önkormányzati tulajdonba vétele. A közlekedési infrastruktúra hiányosságai 

képezik az egyik legfőbb gátját a tőkebeáramlásnak a térségben. A 6-os főközlekedési útvonal, mely a 

fővárosból a megyeszékhelyre vezet, napjaink forgalmához viszonyítva túlságosan szűk, ezért balesetveszélyes, 

s a haladást lassítja a településeken átvezető nyomvonal is. A legközelebbi autópálya az M7-es, melynek 

elérését megfelelő összekötő utak hiánya nehezíti. Nem csoda hát, ha valamennyi politikai irányzat egyetért 

abban, hogy ezen az áldatlan állapoton változtatni kell. Már az első önkormányzati ciklusban társaságok 

alakultak a térségi úthálózat bővítésére, kiemelt helyet kapott a közlekedés a városfejlesztési koncepciójában is. 

A kidolgozott koncepció szerves részét képezi egy regionális repülőtér megvalósítása a korábbi sportrepülőtér 

helyén. E terv jegyében kötött szerződést Pécs városa és a szomszédos Pogány a leendő reptér kialakítására és 

üzemeltetésére. A tervek megvalósítását jó ideig hátráltatta a reptér tulajdonjoga körül kialakult hosszas vita, 

ennek lezárultával pedig a tőkehiány akadályozza a megvalósítást. A pécsi önkormányzat saját forrásokból 

lassacskán ugyan javítja a reptéri kondíciókat, de igazi áttörés mind a mai napig nem történt ez ügyben. 

13.3. A privatizációs hullám utórezgései 
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1995-től újabb vagyonelemeket kaptak az önkormányzatok állami vagyonrészekből, így Pécs a Pannonmedicina 

Gyógyszerellátó Vállalat tulajdonosává vált. Ezt a vállalatot még ez év decemberében Rt.-vé alakították, majd 

csakhamar megváltak részvényeitől. Hasonlóan alakult a DDGÁZ Rt-től származó részvénycsomag sorsa is. 

Ezekben a hónapokban zajlottak a privatizációs hullám utolsó nagy eseményei, a patikaprivatizáció, a fogászati 

alapellátás privatizációja. A patikaprivatizációban a város is érintett volt, hosszas koncepcionális vita zajlott a 

bérbeadás vagy tulajdonba adás kérdése körül. Különböző szakmai és befektetői lobbik alakultak, végül is 

szakmai befektetők számára tették lehetővé a tulajdonbavételt kedvező feltételekkel. A közgyűlés még arra is 

gondot fordított, hogy a muzeális berendezéssel bíró „Szerecsen” patikát különleges konstrukcióban 

működtessék a jövőben. 1995 decemberében került sor a fogászati alapellátás privatizációjára. E tárgykörben 

arról bontakozott ki vita az érintettek körében, hogy hány fogorvosi körzetet alakítsanak ki a városban. A 

helyzetet bonyolította, hogy nemcsak az alapellátásban érintett orvosok jelentkeztek a piacon, hanem klinikusok 

is. Végül is sikerült kompromisszumos javaslatot tető alá hozni, de időről időre megújulnak a körzetek 

módosításra tett javaslatok. 1994-96 között néhány esetben törzstőke emelésre került sor az önkormányzat 

cégeinél: 1996. május 16-án a Pannon Volán Rt alaptőke emelése, 1995. június 15-én az DDRF Rt alaptőke 

emelése, 1996. április 11-én a Pécsi Vízmű alaptőke emelése. Ezek a döntések azt mutatják, hogy a város 

meghatározó politikai erői tovább kívánják erősíteni az újonnan privatizált cégeket, de utalnak arra is, hogy 

alapításkor a vállalkozásokat csak igen szerény mértékben tudták forrásokkal ellátni. Az 1995-ös esztendőben 

igen súlyos visszaélésekre derült fény az egyik frissen átalakult cégnél, a Közüzemi Rt-nél. A vizsgálódások 

kiderítették, hogy a vállalati menedzsment olyan belső szabályozást alakított ki, mely lehetővé tette a dolgozók 

kedvezményes telekhez jutását, s ez jelentős visszaéléseket eredményezett a városi telkek forgalmazása kapcsán. 

Az ügy büntetőperbe torkollott, s jelentősen kiélezte az ellentéteket a városvezető koalíción belül. 

13.4. Politikai átrendeződés, a vagyonértékesítés felgyorsulása 

1996 tavaszán megváltozott a politikai vezetés a városban. A korábbi FIDESZ-MDF-SZDSZ-FKGP 

városvezető koalícióból kiléptek a szabaddemokraták és az MSZP-vel alakítottak új koalíciót. Változások 

következtek be a bizottságok élén és a tisztségviselői karban is. A vagyonpolitikát illetően nem hirdetett 

koncepcióváltást a színre lépő új stáb. A meghozott határozatokból azonban kitűnik, hogy 1996-tól felgyorsul az 

önkormányzat tulajdonelemeinek értékesítése, s érzékelhetően likviditási gondok is jelentkeznek. Ennek kiváltó 

okai között szerepel az a tény, hogy 1996-ban a „Bokros-csomag” megszorító intézkedései igen keményen 

érintették a pécsi önkormányzatot is, elegendő csak arra utalni, hogy az 1995-ös és az 1996-os év költségvetése 

nominál értékben szinte megegyezik akkor, amikor az állami hozzájárulás mértéke a költségvetésen belül 

csökken. Mindez arra kényszeríttette az önkormányzat döntéshozóit, hogy a kiesett központi források helyett 

máshonnan teremtsék elő a város működtetéséhez szükséges fedezetet. Legkézenfekvőbbnek a gyorsan 

értékesíthető vagyonelemek piacra dobása tűnt. Így először a részvények eladására került sor: 1996 

augusztusában a Pannon Medicina-, 1997 márciusában DDGÁZ és Pécsi Sörfőzde részvények piacra dobása, 

1997 áprilisában kárpótlási jegyek hasznosítása, majd jelentősebb ingatlanvagyon elidegenítése is 

megkezdődött: a Tüzér utcai PEAC pálya értékesítése. 1997 júniusában működési célú hitel felvételére is 

rákényszerült az önkormányzat, hogy megoldja átmeneti pénzzavarát. A történéseket érzékelve az ellenzéki 

szerepbe szorult FIDESZ vagyongazdálkodási vitanapot kezdeményezett. A vitában az ellenzék hangot adott 

azon véleményének, hogy rendkívül kedvezőtlen tendenciák tapasztalhatók a vagyongazdálkodásban, melyek a 

város vagyonának felélését eredményezik. 

A városvezető koalíció kifejtette, hogy maga is tisztában van a helyzet súlyosságával, rámutatott arra, hogy a 

kialakult szituációt a költségvetés belső arányainak egészségtelen eltolódása okozza, mely megváltoztatására a 

korábbi városvezetés kísérletet sem tett. Egyúttal rámutattak arra, hogy már megkezdték a folyamatok 

átalakítását, például az önkormányzati kincstár kialakításával. A törekvések ellenére azonban nem sikerült 

megállítani a kibontakozott folyamatokat, a vagyonelemek értékesítése mind a mai napig folytatódik. 

13.5. Intézményhálózat 

Az intézményi szférát meghatározó döntéseket az önkormányzat második ciklusában alapvetően a 

racionalizálásra való törekvés jellemezte. 

13.6. Oktatás - az alapfok permanens átszervezése 

Mint látható volt, már az előző ciklus végén jelentkeztek az oktatási ágazatban pénzügyi nehézségek, ennek 

jelentőségét azonban csak a második ciklusban mérte fel a képviselő-testület. A feszültséget a folyamatosan 

csökkenő gyermeklétszám és a korábbi évek szükségleteihez méretezett iskolahálózat jelentette, elsősorban az 
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alsó fokon. 1995-ben még csak az előszelei látszottak a válságnak. A Petőfi utcai Általános Iskola és a 

Nagyárpádi Tagiskola megszüntetése, valamint a Papnövelde utcai Általános Iskola és Diákotthon hosszasan 

elhúzódó áthelyezési ügye borzolta a kedélyeket. (Az ingatlant a katolikus egyházzal kötött megállapodás 

keretében vissza kellett szolgáltatni a Pécsi Püspökségnek, de a gyengén és középsúlyosan értelmi fogyatékos 

gyerekek képzéséhez megfelelő helyet a város csak évekig tartó keresgélés után talált.) 1995 augusztusában a 

polgármester beszámol az intézményekben folyó átvilágításokról, mely lépés a napjainkig húzódó intézményi 

átszervezés első koncepcionális megjelenése. 1996-97 az alapfokú oktatási intézményekkel kapcsolatos viták, 

döntések és tiltakozások időszaka, melynek részletes elemzését Bretter Zoltán a kötetben szereplő önálló 

tanulmánya tartalmazza. Itt csupán arra kívánom felhívni a figyelmet, hogy a közoktatási intézmények 

átszervezésével kapcsolatos első beterjesztést még a FIDESZ-SZDSZ-FKGP-MDF vezette koalíció terjesztette 

elő, végrehajtásába már az MSZP-SZDSZ összetételű városvezetés bonyolódott. Az átszervezés 

elkerülhetetlenségében tehát politikai hovatartozástól függetlenül egyetértettek a városatyák, a megvalósítás 

mikéntjében és mértékében azonban korántsem alakult ki konszenzus a képviselők között. A FIDESZ és az 

SZDSZ közötti viszony kiéleződéséhez bizonyosan hozzájárult az intézményrendszer átalakításával kapcsolatos 

nézetkülönbség. Az általános iskolák átszervezése még 1998 után is folytatódott a városban, a középfok 

kiigazítása eddig viszonylag kisebb zavarokkal, inkább bizonyos fokú hangsúlyeltolódásokkal járt. Ez 

elsősorban a szakközépiskolák és szakmunkásképzők profiltisztítását, de egyúttal fejlesztését is jelentette. Az 

egyre csökkenő gyermeklétszám jelei az óvodai szinten is jelentkeztek, itt azonban két óvoda összevonásával, 

férőhelyek korrekciójával, valamint csoportok megszüntetésével különösebb zökkenők nélkül sikerült a rendszer 

korrekciója. 

13.7. Szociális ágazat - további feladatbővülés 

Hasonló események játszódtak le a bölcsődei ellátásban is. A szociális szféra intézményhálózata alapvetően nem 

módosult a tárgyalt periódusban. Néhány kisebb korrekcióra azonban sor került: 1995 decemberében a növekvő 

igényeknek eleget téve Integrált Nappali Szociális intézményt alakítottak ki. 1998-ban pedig a törvényi 

szabályozás értelmében megkezdték a gyermekjóléti szolgálat kiépítését. 

13.8. Egészségügy – szélcsend 

Az egészségügyben az alapellátás praxisainak privatizálása után teljes szélcsend uralkodott, az önkormányzat 

szinte észrevétlenül szemlélte az itt zajló történéseket. Egyetlen érdemi döntést hozott a testület e területen, 1997 

júliusában megszüntette az addig általa finanszírozott Kijózanító Állomást. 

13.9. Kulturális ágazat - intézmény-összevonás 

A kultúra területén nagyobb aktivitást mutattak a városatyák. Hasonlóan az oktatásban történtekhez, itt is 

intézményátszervezésre került sor. 1995-ben a már korábban említett József Attila Művelődési Ház sorsa 

borzolta a kedélyeket. A keleti városrész hajdan patinás intézményét azonban a városvezetés nem kívánta saját 

intézményeként működtetni, s ezzel sorsa megpecsételődött. Ugyancsak emlékezetes történése ennek az évnek 

az Angol Központ ügye. Kívülálló számára rejtélyes okok folytán kibékíthetetlen ellentét alakult ki az 

intézmény alapításában és működtetésében korábban egyetértő felek között. Az Angol Központ körüli 

harcmezőn, mintegy szimbolikusan játszódott le a hajdanvolt szövetségesek, a FIDESZ és a SZDSZ helyi 

erőinek távolodása egymástól. Mindez egy jól prosperáló kulturális intézmény teljes ellehetetlenülését 

eredményezte. 1996 márciusában terjesztette a Kulturális Bizottság a Közgyűlés elé a Közművelődési 

Intézmények átszervezésével kapcsolatos tervezetét. Ebben koncentrálták a közművelődés erőit a Pécsi 

Kulturális Központban, meghagyva a gyermek- és ifjúsági- házak önállóságát. Az átszervezés maga után vonta a 

külterületi művelődési házak kezelői jogának átadását a helyi közösségeknek, valamint a volt Zsolnay 

Művelődési Ház gazdaságtalanul üzemeltethető épületének feladását. Az átszervezés során vált önálló 

intézménnyé a Pécsi Galéria. A Pécsi Kulturális Központ létrehozásával a kor követelményeinek megfelelő, a 

kulturális turizmus igényeit is figyelembevevő közművelődési intézményt sikerült létrehozni. A külterületeken 

azonban sajnálatos módon visszaszorultak a kulturális szolgáltatások, s a keletkező hiányt azóta sem sikerült 

pótolni. Az átszervezést követően sem zárultak le azok a viták, melyek az ágazat nem kötelező jellegéhez 

viszonyított túlfinanszírozásáról zajlanak. Időről időre megfogalmazódnak a Közgyűlésen a további 

megszorításokat szorgalmazó javaslatok. 

13.10. Sport 
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A sportban tovább folytatódott a korábban érzékelhető kettős tendencia: a városi költségvetés legkisebb szelete 

az ágazat, ugyanakkor a „sport-lobby” képes elérni, hogy a városhoz közvetlenül nem tartozó egyesületek 

időnként rendkívüli támogatásban részesüljenek, valamint, hogy jelentős felújítások valósuljanak meg a 

sportlétesítményekben. Mindezzel együtt sem állítható, hogy gond nélküli lenne a város sportéletének 

finanszírozása. 1995-ben újabb kötelező feladattal bővült az önkormányzatok tevékenységi köre, megalakultak 

az Önkormányzati Tűzoltóságok. Annak ellenére, hogy a tűzoltóság finanszírozását jórészt központi források 

fedezik, számos újabb gond szakadt e területen is az Önkormányzat nyakába. A kialakított helyi 

parancsnokságok műszaki ellátottsága ugyanis igen sok kívánni valót von maga után, s a városi büdzséből ezen 

hiányok pótlása igencsak reménytelennek tűnik. 

14. A költségvetés számszerű mutatói 1994-1998 
között 

A bevételek alakulása a tárgyalt időszakban 

Az önkormányzat bevételeinek alakulása 1991-1998 közötti időszakban 

 

Mint a grafikonból látható a város költségvetése nominális értékben dinamikusan emelkedett az évek során. Ez a 

kép azonban csalóka, mivel a valóságban még az infláció követése sem következett be mindig. Az első 

választási ciklusban a központi forrásokból származó bevételek jelentősen meghaladják a saját forrásból 

származó bevételeket. Ez részben a személyi jövedelemadó helyben maradó részének kedvező arányából 

adódik, részben a korábban már említett tömeges lakásprivatizáció bevételeiből származik (erre utal a kiugró 

csúcs 1993-ban). 

Jól megfigyelhető, hogy a bevételek közti különbség lassan ugyan, de érzékelhetően eltolódik a saját bevételek 

nagyobb részarányának irányába. 1995-ben már alig van különbség a központi források és a helyben képződő 

bevételek nagyságrendjében. 1996-ban jól érzékelhető a „Bokros-csomag” hatása az önkormányzati büdzsében, 

a központi hozzájárulás nominál értéken is csökkenést mutat, s csak 1998-ra haladja meg az 1995-ös szintet. 

Ekkor változnak meg az arányok, immáron a saját bevételek teszik ki a költségvetés nagyobb hányadát. Jól 

látható az is, hogy egyre nyílik az olló a két forráselem között, az önkormányzat egyre nagyobb mértékben járul 

hozzá saját forrásból a költségvetéshez. Kérdés, hogy honnan képes előteremteni a város a bevételi 

növekmények ellenértékét? Igaz-e az ellenzék azon állítása, hogy vagyonfelélés folyik, a működési költségek 

felemésztik a város erőforrásait? Az alábbi ábrán a bevételek, a vagyoneladások és a hitelek arányát láthatjuk a 

vizsgált periódusban: 

Bevételek, vagyoneladások és hitelek aránya 1991-1998 közötti időszakban 
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Jól érzékelhető, hogy az állami források kiegészítése növekvő mértékben a vagyoneladásokból, illetve a 

második ciklusban fokozódó hitelfelvételből történt. Mi késztette a döntéshozókat erre a lépésre? A választ az 

önkormányzati kiadások szerkezetében leljük meg. Az alábbi grafikon érzékelhetően elénk vetíti, hogy a 

nominál értékben és arányaiban is egyre nő az intézményi kiadások mértéke. Míg 1993-ban az 

önkormányzatnak jelentős mértékben nyílt lehetősége „szabadon” dönteni mire fordítja erőforrásait, addig 1995-

ben erre alig maradt lehetősége. Az intézményi finanszírozás ugyanis rendkívül kötött gazdálkodást jelent, 

jószerivel csak bérre és rezsiköltségre fordítható a javak jelentős része. A grafikonról az is leolvasható, hogy 

fejlesztési kiadásokra, bár változó mértékben, de arányaiban meglehetősen szűkösen futotta a büdzséből. 

Önkormányzati kiadások szerkezete 1991-1998 közötti időszakban 

 

Ha közelebbről megvizsgáljuk az intézményi kiadások belső szerkezetét, még nagyobb aránytalanságokat 

tapasztalunk: 
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Önkormányzati kiadások ágazati megoszlása 1992-1998 közötti időszakban 

 

A grafikonok jól mutatják, hogy az oktatási ágazat költségvetése túlsúlyos még az intézményi költségvetésen 

belül is. Nem véletlen tehát, hogy a városvezetők 1995-től folyamatosan megkísérlik ezen szféra költségeinek a 

lefaragását. Az is kitűnik azonban az adatokból, hogy a megszorító intézkedések ellenére nem mutatható ki 

valódi helyzetjavulás. 

Az oktatási ágazat és a többi ágazat kiadásai egymáshoz viszonyítva 1992-1998 között 

 

A költségvetés számai tehát azt mutatják, hogy az önkormányzat nominálértéken egyre több pénzt fordít az 

intézményrendszer működtetésére, ezen belül is főleg az oktatási ágazat finanszírozására. 

A költségvetés összes kiadása és az intézményi kiadások "ollója" 1991-1998 közötti időszakban 
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Ahhoz, hogy megtarthassa vagy valamelyest növelhesse az intézményi szférán kívül eső eszközeit, egyre több 

saját forrást kell felkutatnia. Vizsgáljuk meg a saját bevételek összetételét és alakulását az évek során: 

Az Önkormányzat saját bevételi forrásainak alakulása 1991-1998 között 

 

A saját bevételeken belül dinamikus növekedést mutat a személyi jövedelemadó helyben maradó része, annak 

ellenére, hogy időközben többször jelentősen csökkent az önkormányzatoknak juttatott részarány. Az iparűzési 

adó 1995-től kezd jelentőssé válni, majd 1997-től egyre dinamikusabban növekszik. E két tényező arra utal, 

hogy a város gazdasága kilábalóban van abból a mély regresszióból, melyet a bányabezárások és a könnyűipari 

vállalatok átalakulása jelentett a rendszerváltást követően. A vagyonértékesítés és tőkebevétel általában jelentős 

tényező. Az első periódusban kiugró az 1992-es év a lakásprivatizáció révén, s ennek elhúzódó hatásai láthatók 

még a későbbi két esztendőben is. 1996-tól ismételten emelkedni kezd az értékesítés, a ciklus végéig dinamikus 
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növekedést mutat. Ez azonban már elsősorban telek és részvény-elidegenítés. A második periódus utolsó két 

esztendejében meglódul a hitelfelvétel, nagyságrendje eléri, majd túllépi a milliárdot. Az alábbi táblázat a város 

önerőből finanszírozott beruházásainak mértékét 1 és a vagyoneladásból származó bevételeket hasonlítja össze. 

A város önerőből finanszírozott beruházásainak mértéke és a vagyongazdálkodás egymáshoz való 

viszonya 

 

Jól érzékelhető, hogy 1995-től a vagyonértékesítésből származó jövedelmek egyre kisebb volumenben 

fordítódnak beruházásokra, azaz a napi működtetés emészti fel őket. Mindez azt jelenti, hogy a város saját 

erőforrásai intenzív mozgósítása esetén is csak stagnálásra képes az adott kondíciók mellett. Fejlesztés 

jószerével csak hitelekből lehetséges, de ha a könnyen mobilizálható vagyonelemek elfogynak, a fenntartási 

költségekre kell fordítani ezeket is. 

A hitelfelvételek és értékesítések, valamint a beruházások aránya az 1990-1994 közötti időszakban 

                                                           
1 Ezt az értéket úgy képeztem, hogy az éves beruházások összegéből az az évi nettó /hiteltörlesztéssel csökkentett/ hitel összegét 
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Hitelfelvételek és értékesítések, valamint a beruházások aránya az 1994-1998 közötti időszakban 

 

Hitelfelvételek és értékesítések, valamint a beruházások aránya a harmadik önkormányzati ciklusban 
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Vagyonmérleg tekintetében a tárgyalt időszak egészét nézve tehát egészen enyhe vagyonvesztés állapítható 

meg. Véleményem szerint az önkormányzat által befolyásolt gazdasági folyamatok egészét tekintve is 

elmondhatjuk, hogy a városra a viszonylagos változatlanság (stagnálás) jellemző a rendszerváltást követő nyolc 

évben. A város különösebb veszteségek nélkül megőrizte kiterjedt intézményhálózatát. Az oktatási ágazatban 

ugyan az alapfokon bizonyos szűkítés következett be, ezt azonban ellensúlyozta középfokon a szakközépiskolák 

és szakmunkásképzők korszerűsítése. A kultúrában megszűntek a külterületi művelődési házak, a 

városközpontban viszont új intézményt nyitott, megújult a színházépület, megmaradtak a legjelentősebb 

együttesek és zenekarok. Az egészségügy a családorvosi hálózat privatizációjától eltekintve szinte érintetlen 

maradt. A szociális ágazat némi gyarapodást tud felmutatni, új intézményt alapítottak a rászorultak napközis 

ellátására, valamint megindult a családsegítő tevékenység is. 

A sport területén, bár a költségvetési pénzekből rendkívül szűkösen részesül, két jelentős beruházás is 

megvalósult: a fedett uszoda és a városi sportcsarnok bővítése. Az igazgatási területen is előrelépés következett 

be, megalakult az Önkormányzati Tűzoltóság, illetve felfejlődött a Közterület Felügyelet. A beruházások 

tekintetében valódi szerkezetátalakulás kezdődött meg a víz- és csatornahálózat területén, bár a beruházások 

üteme meglehetősen rapszodikus és természetesen számos igénylő vár még a sorára. A legmostohább terület a 

városüzemeltetés és útkarbantartás volt a tárgyalt időszakban. A városüzemeltetésre fordított források az 

alábbiak szerint viszonyulnak az intézményi összkiadásához: 

Az intézmények működtetésére és a városüzemeltetésre fordított források nagysága 1991-1998 között 
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Ezeket a folyamatokat a város polgárai is meglehetősen jól érzékelik. Tetten érhető ez a kötetben szereplő 

közvélemény-kutatás főbb adataiban: a lakosság jó színvonalúnak tartja az oktatást és kultúrát, többé-kevésbé 

elégedett a szociális ellátással és az egészségüggyel, ugyanakkor rendkívül kritikus a köztisztaság állapotát és az 

úthálózatot illetően. 

Véleményem szerint a város vezetői a tárgyalt időszakban alapvetően megfeleltek azoknak a kihívásoknak, 

melyek a várost érték az átalakulás időszakában. Sikerült megőrizniük, helyenként korszerűsíteniük Pécs 

kiterjedt intézményhálózatát, s ez nem is lebecsülendő eredmény, ha figyelembe vesszük, hogy a város 

előnytelen gazdasági régióban fekszik, s háborús határövezet is volt egy ideig. Igen sok vita folyt a város 

politikusai és gazdasági szakemberek között is arról, hogy fenntartható-e ekkora intézményhálózat az adott 

kondíciókkal? Én úgy vélem, meg kellett kísérelni minél több működőképes rendszert megőrizni a városban, 

mivel a termelő- struktúrákban amúgy is összeomlottak a legnagyobb rendszerek. A humán területeken való 

átalakításoknál egyébként is megfontoltan kell eljárni, mivel pillanatok alatt fel lehet számolni egy-egy 

tevékenységi kört, de sokszor évtizedek kellenek színvonalas visszaállításához. Ennélfogva tehát, mindenképpen 

pozitívnak tartom, hogy viszonylag csekély átalakulás következett be e téren. Az utolsó két esztendő mutatói 

azonban már azt jelzik, hogy véget ért a transzformációs periódus, s mindenképpen új pályára kell állítani a 

város gazdálkodását: nagyságrenddel növekedtek a város saját adóbevételei, s ez azt jelzi, hogy megkezdődött a 

gazdaság élénkülése. Ugyanakkor rohamosan nő a hitelfelvétel és vagyonértékesítés mértéke is, ami jele lehet 

annak, hogy a város sem akar lemaradni a prosperitásban, de jelzi azt is, hogy a megnövekedett feladatoknak 

már nem lehet az eddigi módszerekkel megfelelni. A város döntéshozóinak az elkövetkező években meg kell 

válaszolniuk, hogy milyen irányba kívánják kormányozni a város hajóját. Maradnak-e továbbra is a csendes 

állóvízen, s ezzel leszakadnak az elöl haladóktól, vagy vállalják a nagyobb sodrású gyors vizeket, s ezzel az 

esélyt a felzárkózásra. 
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35. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1992. évi Költségvetése 

36. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1993. évi Költségvetése 
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37. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1994. évi Költségvetése 

38. Közgyűlési jegyzőkönyv 1993. jan. .14. 

39. Közgyűlési jegyzőkönyv 1991. dec. 19. 

40. Közgyűlési jegyzőkönyv 1992 ápr. 9. 

41. Közgyűlési jegyzőkönyv 1992. szept. 24. 

42. Közgyűlési jegyzőkönyv 1994 nov. 17. 

43. Közgyűlési jegyzőkönyv 1992. jan. 30. 

44. Közgyűlési jegyzőkönyv 1992. dec. 10. 

45. Közgyűlési jegyzőkönyv 1994. jan. 24. 

46. Közgyűlési jegyzőkönyv 1994. jun. 16. 

47. E témának részletes kifejtését taglalja a kötet civil szervezetekkel foglalkozó tanulmánya. 

48. Határozati javaslat a művészeti élet támogatásához nyújtandó lakásokról Közgyűlési határozatok 1991. 

febr. 14. 

49. Pécs város ünnepnapjával kapcsolatos rendelet, Közgyűlési jegyzőkönyv 1991. febr. 28. 

50. 1991 márc. 28-i Közgyűlési jegyzőkönyv 

51. 1991 máj. 16. Közgyűlési jegyzőkönyv 

52. 1991 febr. 27. Közgyűlési jegyzőkönyv 

53. 1995. jún. 15. Közgyűlési jegyzőkönyv 

54. 1994. jan 13. Közgyűlési jegyzőkönyv 

55. 1991. máj. 16. Közgyűlési jegyzőkönyv 

56. 1993. évi költségvetés 3/b melléklete 

57. 1991. máj.16. Közgyűlési jegyzőkönyv 

58. 1992 ápr. 2. a Pécs Története Alapítvány létrehozása Közgyűlési jegyzőkönyv ,1992 okt. 1. Középkori 

Egyetem Alapítvány létesítése Közgyűlési jegyzőkönyv 

59. 1991. máj. 16. Közgyűlési jegyzőkönyv 

60. 1993. szept. 23. Közgyűlési jegyzőkönyv 

61. 1992 ápr. 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 

62. 1994. máj. 14. Közgyűlési jegyzőkönyv 

63. 1994 nov. 17. Közgyűlési jegyzőkönyv 

64. 1992. szept. 24. Közgyűlési jegyzőkönyv 

65. 1992 okt. 22. Közgyűlési jegyzőkönyv 

66. 1993. dec. 3. Közgyűlési jegyzőkönyv 

67. 1994. okt. 27. Közgyűlési jegyzőkönyv 
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68. 1994 okt. 13. Közgyűlési jegyzőkönyv 

69. 1992 febr. 13 Közgyűlési jegyzőkönyv 

70. 1994. jan 24 Közgyűlési jegyzőkönyv 

71. 1994. nov. 17. Közgyűlési jegyzőkönyv 

72. Pécs Megyei Jogú Város Költségvetésének mérlege 2. sz. melléklet 

73. 1991. évi költségvetés mérlege 1. sz. melléklet 

74. 1992. évi költségvetés 1 sz. melléklet 

75. 1993-as költségvetés 1. sz. melléklet 

76. 1994 költségvetés 1-2. sz. melléklet 

77. 1993 okt. 14. Közgyűlési jegyzőkönyv 

78. 1994. okt. 27. Közgyűlési jegyzőkönyv 

79. 1995. okt. 27. Közgyűlési jegyzőkönyv 

80. 1995. dec. 7. Közgyűlési jegyzőkönyv 

81. 1996. szept. 12. Közgyűlési jegyzőkönyv 

82. 1995. dec. 7. Közgyűlési jegyzőkönyv 

83. 1996. ápr. 11. Közgyűlési jegyzőkönyv 

84. 1998. jún. 4. Közgyűlési jegyzőkönyv 

85. 1996. febr. 1 Közgyűlési jegyzőkönyv 

86. A Pécsi Ipari Park Rt. beszámolója /1986-88/ In.: Helyzetértékelés, Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala /1994-1998/ Kiadja: Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala 128. old. 

87. 1997 júl. 3. Közgyűlési jegyzőkönyv 

88. 1996 nov. 21. Közgyűlési jegyzőkönyv 

89. Pécs Város Fejlesztési Koncepciója Helyzetértékelés I.m.: 14. o. 

90. 1995 márc. 9. Közgyűlési jegyzőkönyv 

91. 1995 dec. 21. Közgyűlési jegyzőkönyv 

92. 1996 aug. 26. Közgyűlési jegyzőkönyv 

93. 1996 aug. 26. Közgyűlési jegyzőkönyv, 1997 márc. 6. Közgyűlési jegyzőkönyv 

94. 1995 nov. 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 

95. 1995 nov. 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 

96. 1996. dec. 5. Közgyűlési jegyzőkönyv 

97. Közgyűlési jegyzőkönyv 

98. Közgyűlési jegyzőkönyv 
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99. Közgyűlési jegyzőkönyv 

100. 1995 okt. 19, nov. 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 

101. xx. sz. melléklet 

102. 1996. aug. 26. Közgyűlési jegyzőkönyv 

103. 1997 márc. 6. Közgyűlési jegyzőkönyv 

104. 1997 ápr. 24. Közgyűlési jegyzőkönyv 

105. 1997 jún. 16. Közgyűlési jegyzőkönyv 

106. 1997 jún. 16. Közgyűlési jegyzőkönyv 

107. 1997 máj. 29. Közgyűlési jegyzőkönyv 

108. 1997. okt. 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 

109. 1997 nov. 13. kárpótlási jegyek hasznosítása, 1998 jún. 4. „Listás inatlanok” értékesítése, 1998 jún. 25. 

CIVIX Kft-ben lévő üzletrész eladása 

110. 1995. ápr. 27. Közgyűlési jegyzőkönyv 

111. 1995. jún. 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 

112. 1995. jún. 15. Közgyűlési jegyzőkönyv 

113. 1995. aug. 31. Közgyűlési jegyzőkönyv 

114. Bretter Zoltán: Beszélni nehéz - az oktatási közpolitika lehetőségei és korlátai Pécsett 

115. 1995. márc. 21. Közgyűlési jegyzőkönyv 

116. erről bővebben lásd: Kákai.... 

117. 1995. ápr. 27. Közgyűlési jegyzőkönyv, Zipernovszky Szakközépiskola rekonstrukciója, 1996 dec. 19 

Közgyűlési jegyzőkönyv, Batthyány utcai tanműhely bővítése, 1998 ápr. 16 Közgyűlési jegyzőkönyv, Gép- 

és gyorsíró képzés az 500-as Szakképzőben, 1998. júl. 2. Közgyűlési jegyzőkönyv A Pollack Építőipari 

Szakiskola elhelyezése, Hans Seidel Műhelycsarnok fejlesztése 

118. 1995. jún. 29. Közgyűlési jegyzőkönyv 

119. 1997. okt. 16. Közgyűlési jegyzőkönyv 

120. 1998. jún. 25. Közgyűlési jegyzőkönyv 

121. 1995. jún. 12. Közgyűlési jegyzőkönyv 120 „rátett” bölcsődei férőhely megszüntetése, 1996. márc. 21 

Közgyűlési jegyzőkönyv Kisgyermek Szociális Intézmények férőhelyeinek zárolása 

122. 1995. dec. 21. Közgyűlési jegyzőkönyv 

123. 1998. jún. 4. Közgyűlési jegyzőkönyv 

124. 1997. júl. 3. Közgyűlési jegyzőkönyv 

125. 1995. jún. 15. Közgyűlési jegyzőkönyv, 1995. nov. 23. Közgyűlési jegyzőkönyv 

126. 1995 okt. 19. Közgyűlési jegyzőkönyv, 1995. nov. 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 

127. 1996. márc. 7. Közgyűlési jegyzőkönyv, 1996. máj. 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 
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128. 1996. nov. 28. Közgyűlési jegyzőkönyv 

129. 1996. dec. 9. Közgyűlési jegyzőkönyv 

130. 1996. dec. 19. Közgyűlési jegyzőkönyv 

131. 1995 dec. 21. Közgyűlési jegyzőkönyv Kezességvállalás a PMFC hitelfelvételéhez. 

132. 1996. jún. 28. Közgyűlési jegyzőkönyv Sportcsarnok felújításával kapcsolatos ad hoc bizottság 

felállítása. 

133. 1995. jún. 19. kj 1995. jún. 19. Közgyűlési jegyzőkönyv 

134. A költségvetési adatok a következő dokumentumokból valók: 1990 Közgyűlési jegyzőkönyv a 

költségvetésről, 1992. évi 14 sz. önkormányzati rendelet az 1991. évi költségvetés végrehajtásáról, az 1992. 

évi 34. önkormányzati rendelet az 1992. évi költségvetési rendelet módosításáról, az 1993. évi 58. sz. 

önkormányzati rendelet az 1993. évi költségvetés módosításáról, az 1994. évi 44. sz. önkormányzati rendelet 

az 1994. évi költségvetés módosításáról, az 1996. évi 22. sz. önkormányzati rendelet az 1995-ös költségvetés 

végrehajtásáról, az 1997. évi 34. sz.önkormányzati rendelet az 1996. évi költségvetés végrehajtásáról, az 

1998-as évi 16/1998 sz. önkormányzati rendelet az 1997. évi költségvetés végrehajtásáról és az 1999. évi 

21/1999. sz. önkormányzati rendelet az 1988. évi költségvetés végrehajtásáról 

135. Lásd erről: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi mérlege 1994-1997 folyó áron és 

1997-es árakon In.: Helyzetértékelés 194. o. 

136. Ezt az értéket úgy képeztem, hogy az éves beruházások összegéből levontam az az évi nettó 

(hiteltörlesztéssel csökkentett) hitel összegét 

137. Csegény-Kákai Pécs politikai térképe 
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4. fejezet - A civil társadalom 
fejlődése Pécsett 

Laczkóné dr. Tuka Ágnes 

Kétségbevonhatatlan tény, hogy az egy évtizede végbement politikai rendszerváltás egyik fő követelése a civil 

társadalom megteremtése volt. E fogalomról természetesen régóta folyik vita elméleti szinten a 

társadalomtudományok művelői között. A kategória használatánál számomra meghatározó volt Richard Wolin 

értelmezése: “A civil társadalom tehát a társadalmi cselekvés autonóm területét képezné, amely egyaránt ellenáll 

a kizárólagos magánérdekkel való azonosulásnak és a hagyományos, intézményesült politika, azaz a 

pártrendszer logikájának" (Lévai, 1998). 

Véleményem szerint a civil társadalom intézményesülve, azaz szervezetein keresztül fejlődhet. Ezen belül – 

elfogadva Robert M. Jenkins álláspontját (Jenkins, 1997) – a civil szférát alkotják az önkéntes alapú 

csoportosulások, míg a nonprofit szektorba a jogilag definiált státuszú szervezetek tartoznak. A modern 

demokráciákban a civil szervezetek elterjedt kifejezése az „NGO” – non governmental organisation; nem-

kormányzati szervezet – arra utal, hogy a kormányzás három szektorát különböztetik meg. Az első a központi, 

vagy állami kormányzati szféra, a második a „félkormányzatinak” nevezett országos főhatóságok és egyéb 

állami intézmények hálózata, míg a harmadik szektor a teljes intézményi önállósággal rendelkező civil 

szervezetek szférája (Ágh, 1999). 

A civil szervezetek fontos tényezői a demokratikus politikai rendszereknek: 

– aktív szerepet játszanak a politikai kultúra fejlesztésében; 

– hozzájárulnak a pluralizmus, sokszínűség elfogadásához, illetve a saját közösségük identitásának 

megőrzéséhez; 

– sajátos mechanizmusaikkal részt vesznek a kormány és a piac működésének ellenőrzésében; 

– integratív tényezőt képeznek a csoport- és közösségi érdekek és az egyének között; 

– elősegítik az egyén részvételét a közösségi intézmények működésében; 

– gyorsan reagálnak a fejlődés kihívásaira, és új igényeket jelenítenek meg; 

– szolgáltatásaikkal – az állami , önkormányzati ellátással szemben – alternatívát kínálnak; 

– keretet biztosítanak a szabadidő kellemes, illetve hasznos eltöltéséhez. 

E feladatok elvégzésével a nonprofit szféra képvisel i a mindennapok megváltoztatására törekednek. 

A „Pécs politikai térképe” kutatás keretében a civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának áttekintésére 

törekedtem, vizsgálódásomat az 1990–1998 közötti időszakra vonatkozóan végeztem. A feldolgozás alapjául a 

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének határozatai, rendeletei és az ülések jegyzőkönyvei mellett interjúk és a 

sajtó – témával foglalkozó – cikkei szolgáltak. 

1. Történeti visszatekintés 

A város a két világháború közötti időszakban vált a dél–dunántúli terület jelentős kulturális, oktatási és 

gazdasági centrumává 1 . Ezt a szerepet igazolta az a tény is, hogy a lakosság aktívan bekapcsolódott a Pécs 

életét átszövő érdekképviseleti, vagy a szabadidő eltöltését segítő szerveződésekbe: 1944-ig sokféle egyesület, 

baráti kör, társaság tevékenykedett a városban. A korabeli két napilap rendszeresen hírt adott ezekről a 

rendezvényekről, illetve az érdeklődésre számot tartó előadások rövidített változatai nyomtatásban is 

megjelentek (Dunántúl, Pécsi Napló). E komoly történelmi hagyományok ellenére az 1947-től kezdődő hatalmi 

centralizáció, a többpártrendszer működését megakadályozó egy párt irányítása miatt minimális lehetőség nyílt 

                                                           
1 1923-tól ide került Pozsonyból az egyetem, amely új szellemi pezsgést jelentett a nehéziparral és jól működő könnyűipari üzemekkel 
rendelkező város számára. Az 1930-as népszámlálás szerint 60 000 lakos polgári mentalitását jól jelzi, hogy két napilapot tartott el. 
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az érdekartikulációra, illetve érdekérvényesítésre. Ez természetesen nem azt jelentette, hogy valamennyi civil 

szerveződés betiltásra került, hanem azt, hogy tevékenységüket centralizált módon, szigorú politikai ellenőrzés 

alatt folytathatták. Az engedélyezett szervezetek közé tartoztak az ismeretterjesztéssel foglalkozók /pl. a 

Tudományos Ismeretterjesztő Társulat helyi szervezete, a Pécsi Magyar-Finn Társaság, az eszperantók klubja/, 

bizonyos rétegszervezetek /mozgássérültek; vakok és gyengén-látók, vagy nyugdíjasok klubjai/, illetve 

szabadidő eltöltésére létrehozottak /sportegyesületek, színjátszók, népdalkörök, klubok, horgász-, 

vadásztársaságok, szakszervezetek művelődési házainak körei/. 

E szervezetek anyagilag is – végső soron – az államtól függtek, hiszen fenntartásuk költségvetési /tanácsi, állami 

és szakszervezeti/ keretből történt. 

Az enyhülés, a reformtörekvések hatására sokszín bbé vált a t rt civil szféra, s a táncház-mozgalom, ifjúsági 

klubok mellett béke- és környezetvédő mozgalmak is zászlót bonthattak. A 80-as évtized politikai 

mentalitásának változását jelzi az a tény is, hogy megjelenhettek a városszépítő és városvédő egyesületek, 

amelyek a lokális érdeklődés és érdekérvényesítés terepévé váltak. Pécsett jelentős szerepre tett szert a „Pécs 

Városvédő és Városszépítő Egyesület”, amely 1983-ban alakult, s az első év végére a taglétszáma 

megközelítette az ezer főt. A helytörténeti, építészeti, műemlékvédelmi és környezetvédelmi szakosztályok 

feladatuknak tartották a város értékeinek védelmét, hagyományai ápolását. A kezdeti lelkesedés után azonban 

kiderült, hogy csekély mértékben sikerült csak befolyásolni a helyi döntéshozókat, így a 90-es évekre a tagság 

jelentős része lemorzsolódott. Természetesen ennek a folyamatnak más okai is voltak: részint az egyesületet 

támogató nagyvállalatok leépülése, részint az 1987-től érzékelhető változás. Hiszen a „peresztrojka” hatására 

Magyarországon az 11./1987-es kormányrendelet engedélyezte az alapítvány jogintézményének újbóli 

megjelenését, illetve 1988-tól új szervezetek, egyesületek alakulhattak, amelyek már az érdekartikuláció változó 

lehetőségeit használták ki, s hozzájárulhattak a rendszerváltás folyamatához. Ezek közül az egyik legjelentősebb 

az Értelmiségi Klub volt, hiszen rendezvényein teret adott a helyi közélet szereplőinek úgy, hogy sikerült 

megőriznie nyitottságát, függetlenségét és semlegességét (Horváth, 1998). 

A civil szféra megújulása, sőt a rendszerváltáshoz vezető folyamatok szempontjából is jelentős volt a II/1989 

törvény elfogadása, amely kimondta az egyesülési szabadságot. A gyorsan fejlődő civil szervezetek fontos, 

integráló szerepet töltöttek be: támogatóik, vezetőik közül kerültek ki a kialakuló plurális berendezkedés alapjait 

biztosító politikai pártok szervezői. 

2. A civil szerveződés állami, jogi háttere 

A civil társadalom kiépülésének szükségességét minden politikai erő hirdette. Egyet kell azonban érteni a kérdés 

egyik kutatójával (Kuti, 1998), aki arra hívta fel a figyelmet, hogy az 1990-ig tartó nyitás időszakát a 

kedvezmények szűkítése követte. 1991-1994 között az adókedvezmények általános csökkentéséről döntött a 

kormány 2 , azzal együtt, hogy új nonprofit formák – közalapítvány, közhasznú társulat – megjelenését is 

szorgalmazta ebben a szakaszban. 

A második kormányzati ciklus első szakaszában az adókedvezmények további szelektív csökkentése volt 

jellemző annak ellenére, hogy bizonyos állam-közelinek tekintett kezdeményezések megkülönböztetett 

támogatásban részesültek. 

Mindezek ellenére jelentős fejlődés figyelhető meg: 1990-ben 1865 alapítványt és 14 080 egyesületet, 1994-ben 

14 216, illetve 26 107, 1997-ben pedig már 19 195 alapítványt és 31 837 társas nonprofit szervezetet tartottak 

nyilván (Kondorosi, 1998). 

1997-től érzékelhető egyrészt a közvetett állami támogatások növelése, 3 másrészt az a paradigmaváltás, hogy 

nem a szervezeti forma, hanem a közhasznúság elve dominál a támogatás elnyerésekor. Ezek a változó 

                                                           
2 1992-től kezdődtek a megszorító intézkedések: LXXXVI/1991. törvény alapján társasági adófizetési kötelezettség, ha a civil szervezet 
vállalkozási bevétele meghaladja az összbevétel 10%-t, vagy a 10 millió Ft-ot; Csak adóhivatali engedély alapján élvezhető vállalati, illetve 

(XC/1991) lakossági adományok adómentessége; 114/1992; 115/1992: kormányrendeletek szabályozták az alaptevékenységnek tekinthető 

alapítványi és egyesületi tevékenységek körét; Az IC/1993., CI/1993., LXXXII és a LXXXIII/1994-es törvények szerint az adományok az 
adóalap 50%-ig, majd 20%-ig vonhatók le a fizetett adóból. 
3 CXXVI/1996 törvény szerint a személyi jövedelemadó 1%-át az adózók felajánlhatják az általuk választott nonprofit szervezetnek. CV, 

CVI/1997 törvények tovább szabályozták az adókedvezményeket, illetve a CXLII/1997 törvény szerint a nonprofit szervezetek a 
tevékenységükhöz szükséges állami ingatlanokat – az ingyenes használati jog helyett – tulajdonba megkapták. Legjelentősebbnek a 

CLVI/1997. törvény a közhasznú szervezetekről tekinthető, amely a szféra szabályozását igyekezett biztosítani. Külön választották a 

közfeladatokat ellátó kiemelten közhasznú szervezeteket az alulról jövő szűkebb igényt kielégítő közhasznú szervezetektől. Ugyanakkor az 
ún. nonprofit törvény megengedte, hogy a szervezetek gazdasági vállalkozást is folytassanak, mivel nagyon alacsony e szervezetek állami 
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parlamenti és kormányzati döntések biztosítottak „játékteret” a városunkban szerveződő civil kezdeményezések 

számára. 

3. Pécsett működő szervezetek 

Jelenleg mintegy 1200 Pécsett és/vagy Baranyában is bejegyzett civil szervezet szerepel a nyilvántartásban, 

amelyek fele – a civil referens szerint – tevékeny. A város életét sűrű hálóként átszövő struktúra nem ad arra 

lehetőséget, hogy ezeket részletesen górcső alá vegyem, ezért csak néhány általános jellemzőjüket tudom 

felvillantani. 

Az 1989 előtt is tevékenykedő szervezetek általában működőképesek maradtak az új körülmények között, ám 

jelentős átalakuláson mentek keresztül: alkalmazkodniuk kellett a megváltozó politikai és finanszírozási 

körülményekhez. Természetesen az általam vizsgált időszakban működő szervezetek többsége 1990 után 

alakult. Ezt a ma is működő civil szervezetekről az önkormányzat által készített regisztrációs bejelentkezés 

alapján a következő adatokkal tudom alátámasztani: 38 tekint vissza több, mint tíz éves múltra, 118 szervezet 

1991 után alakult. 

Működési formájuk szerint is a sokféleség a jellemző: a civil szervezetek többsége önálló jogi személyiséggel – 

azaz pécsi, baranyai alapításúak, illetve a bíróságon bejegyzettek – rendelkezik, azonban létrejöttek az országos 

szervezetek helyi csoportjai, illetve olyanok is, amelyek nem váltak jogi személlyé: pl. klubok, társaságok, 

baráti körök stb. maradtak. A törvényi szabályozás előnyeit kihasználva 1988–1993 között inkább az alapítványi 

formát választották a létrehozók. (A regisztrációra bejelentkező szervezetek közül 46 alapítvány, 55 az egyesület 

néven bejegyzett és megtalálhatók klub, központ, mozgalom, kör, társaság stb. elnevezések is.) 

A civil társadalom szervezeteinek vizsgálatánál sajátos problémát vet fel az a helyzet, hogy a nonprofit törvény, 

amely e terület szabályozására törekszik, olyan formákat is tárgyal, amelyek – egyetértve Kondorosi Ferenc 

véleményével (Kondorosi, 1998) – nem sorolhatók a civil szervezetek közé. Egyértelműen nem alulról 

szervezettek a köztestületek, hiszen a törvény útján a kormány az alapító, de a közalapítványoknál is felvethető, 

hogy a parlament, a kormány és a helyi önkormányzatok hozhatják csak létre. Ugyanakkor a közalapítványokat 

nem zárhattam ki a vizsgálatból, mivel a pécsi önkormányzat rendszeresen nyomon kísérte tevékenységüket. A 

közhasznú társaságok (Kht.) esetében is gondot jelent a besorolás, mert – bár ezeket magánszemélyek is 

kezdeményezhetik, illetve a társadalom közös szükségletének kielégítésére hozzák létre –, szabályozása és 

működése a társasági jog szerint történik. Az önkormányzati regisztrációban a civil szervezetek között a Kht-k 

is szerepelnek. 4 

A civil szervezetek jelentősen eltérnek létrehozásuk célja, 5 illetve betöltött funkcióik alapján. Ez utóbbi szerint 

beszélhetünk: – adományosztó és adománygyűjtő; – szolgáltatásokat nyújtó; – érdekvédelmi; – felhalmozási 

célú önsegélyező jellegű; – társadalmi érintkezést szolgáló; – korábbi állami tevékenységet átvállaló 

szervezetekről (Kuti, 1998). 

A működés kereteinek vizsgálata során megállapítható, hogy a civil szervezetek egy része képes csak önálló 

intézményt fenttartani. Nyilvánvalóan ebbe a csoportba azok az alapítványok tartoznak, amelyek feladatokat 

vettek át az önkormányzatoktól, illetve korábban is tevékenykedve, kialakult infrastruktúrával rendelkeztek. A 

rendszerváltást követő változások – pl. a szakszervezeti fenntartású művelődési házak átszervezése – után 

kisebb szervezetek gyakran rákényszerültek, hogy a létrejövő ún. „ernyőszervezetekkel” megállapodást 

kössenek, így biztosítva működési feltételeket. Véleményem szerint két jelentősebb „ernyőszervezet” alakult ki 

Pécsett: a Civil Közösségek Háza – kialakulására még visszatérek –, illetve a Társadalmi Egyesülések 

Szövetsége (TESZ) Baranya Megyei és Pécs Városi Iroda. A TESZ jelenleg mintegy ötven pécsi és megyei 

tagszervezettel rendelkezik, amelyek az iroda épületében tarthatják összejöveteleiket, segítséget kapnak 

pályázatok megírásához, a könyveléshez, közös programok megszervezéséhez 6 . A TESZ működését állami és 

pályázati támogatásokból, illetve a tagszervezetek által fizetett tagdíjakból finanszírozza. Sajátos funkciót vállalt 

fel a Nyugdíjasok Egyesülete, amely az egyéni tagság mellett lehetőséget nyújt korábban, vagy a rendszerváltás 

után alakult nyugdíjas klubok belépésére és így közel 7000 nyugdíjas szorosabb együttműködésére. 

                                                                                                                                                                                     
támogatása. A törvény ellentmondásos a politikai tevékenység elhatárolásával kapcsolatban: a civil szervezetek nem indíthatnak és 

támogathatnak parlamenti és fővárosi képviselőjelöltet, ám ezt lehetővé teszi települési-helyi szinten. (Ágh, 1999) 
4 Munka Pécs-Baranyáért Tranzit Foglalkoztatási Kht., Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Kht., Dél-Magyarországi Körzeti Kolping 
Kht., BIO-REGIO Területfejlesztő Kht. 
5 Az I. Melléklet tartalmazza a célok szerinti kategorizálást – néhány példa alapján. 
6 A tagszervezetek között található, pl. a Fogyasztók Érdekvédelmi Klubja, az Életet az Éveknek Nyugdíjas Klub, a Kertkedvelők Klubja, a 
Költészet Klubja, a Diabétesz Baráti Kör, a II. világháború emlékművét megvalósítani szándékozó alapítvány stb. 
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A civil szervezetek jelentős része nem rendelkezik saját helyiséggel. Az alapító okiratban az egyik alapító, vagy 

az elnök munkahelyét, illetve lakását jelölték meg a szervezet címeként. 

A városban tevékenykedő egyesületek anyagi helyzete általában nem ad arra lehetőséget, hogy munkatársat 

foglalkoztassanak. Az önkormányzathoz benyújtott adatlap szerint többségük éves költségvetése 1 millió Ft alatt 

volt az előző évben. Itt pontos adatokhoz nagyon nehéz jutni, hiszen az adatlapon a szervezetek egy része nem 

nyilatkozott a költségvetéséről. Elsősorban az alapítványok és a sportegyesületek között találhatók olyanok, 

amelyek 10 millió Ft feletti összegből gazdálkodtak. 

A civil szervezetek vizsgálatánál jelentős, az elemzést nehezítő körülményekkel kell számot vetni: 

- ma sincs még egyértelmű konszenzus a civil szervezetek körét illetően /ide tartoznak-e a szakszervezetek, az 

egyházi szervezetek, a közalapítványok/; 

- jellegüket tekintve nagyon eltérő lakossági kezdeményezések tartoznak e szférába; 

- a törvényi szabályozás az általam vizsgált 10 év alatt is jelentősen módosult; 

- bár a civil szervezetek tevékenységének vizsgálata rendszeresnek tekinthető (KSH, 1994, 1995), mégis a téma 

bonyolultsága miatt elsősorban országos adatokat lehet csak találni, s egy–egy nagyváros esetében 

hivatkozhatunk feldolgozásokra (Lévai, 1998., Széman, 1997., Tóbiás, 1999; Kunszt, 1999); 

- Pécsett is csak 1999-ben kezdődött a rendszeresen működő, s önkormányzati támogatásban részesülő 

szervezetek hivatalos nyilvántartása. 

4. A pécsi önkormányzat és a civil szervezetek 
kapcsolatának első szakasza 

Az önkormányzati törvény (XV/1990.) 8. § 5. cikkelye kimondja, hogy a települési önkormányzat a feladatai 

körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek a tevékenységét, együttműködik a közösségekkel. 

Ezt a világos feladat-megfogalmazást azonban nehéz volt a mindennapok politikai gyakorlatába átültetni. A 

pécsi önkormányzat és a városban tevékenykedő civil szervezetek kapcsolatának eddigi történetében – 

véleményem szerint – négy szakasz figyelhető meg: 1990-1992 végéig tartott az első, 1993-1996 nyaráig a 

második, 1996–1998-ig a harmadik és 1998 őszétől – a harmadik önkormányzati választás óta – a negyedik. 

A helyi önkormányzat megválasztásától 1992 végéig mind a két fél számára az önlegitimáció, illetve a 

kapcsolatok kiépítése volt a legfontosabb feladat. Ebben az időszakban a pécsi önkormányzat határozatai között 

elvétve található olyan, amely szoros együttműködésre utalna. Ezek közé tartozik a 75/1991./02.28. számú, 

amely a belváros történelmi utcaneveinek visszaadásáról szól. A javaslatot a Pécsi Városvédő és Városszépítő 

Egyesület készítette el, amelyet el is fogadtak. 

A közgyűlés napirendjére azok az alapítványok kerültek, amelyek alapítója a korábbi korszak városi tanácsa, 

vagy már az önkormányzat volt. A Támasz Alapítvány létrehozása 1989 decemberében vált halaszthatatlanná, 

hiszen a leépülő nagyüzemi háttér miatt bezárták a munkásszállókat, megjelent a munkanélküliség, és 

ugrásszerűen emelkedett a hajléktalanok száma. A tanácsi közigazgatásban dolgozó tisztviselők kapták 

feladatul, hogy megoldást keressenek a problémára. Így jött létre – az alapítványi forma előnyeit felismerve – ez 

a szervezet 1990-ben. Öt alapítója: a Pécs Megyei Jogú Tanács Végrehajtó Bizottsága, a Katolikus Caritas, az 

Ifjúságért Egyesület, a Kolping helyi szervezete és az azóta megszűnt Külváros Egyesület. Elsősorban a város 

nyújtotta a működéshez szükséges anyagi-pénzügyi és – egy romos épület átadásával – az intézményi 

támogatást. Ez az összeg (1990-ben 600 EFt) azonban fejlesztésre nem adott lehetőséget, ehhez külső forrásokat 

kellett az alapítványnak szerezni. Sikeres pályázati és kapcsolatépítő tevékenységével a Támasz Alapítvány 

igazolta, hogy korábban állami kompetenciájú feladatok több forrás allokálásával magasabb szinten 

megoldhatók 7 . 

Az önkormányzati választások után még 1990-ben a közgyűlés kezdeményezte az Összefogás a szegénység 

ellen, a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, majd 1991-ben az Egészséges Városok Alapítvány, a Martyn 

                                                           
7 Tízéves fejlődés alatt jelentős intézményhálózattal rendelkező, több feladatot felvállaló struktúrát működtet az alapítvány: a hajléktalan 

ellátás mellett népkonyhát, nappali melegedőt üzemeltet, rokkantak számára foglalkoztatást szervez, orvosi, fogászati ellátást biztosít 

hajléktalanoknak, BAT-házat létesített az együttműködési szándékot jelző munkát vállalók számára, utcai szociális munkásai segítségével 
képes a rászorulók megtalálására és a segítségnyújtásra. 
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Alapítvány, 1992-ben pedig a Pécs Története Alapítvány és a Pécs Művészeti Alapítvány létrehozását. 8 A 

képviselő-testület azért választotta ezt a formát a fontosnak tekintett szociális, kulturális, tudományos célok 

megvalósítására, mert az a remény éltette, hogy ezek esetében is könnyebben juthat külső forrásokhoz. Az 

alapító okiratok részletesen megjelölték az alapítványok célkitűzéseit. Az alapításról szóló döntésen kívül 

azonban a képviselő-testület elé csak a kuratóriumok összetétele és ezeknek megváltoztatása, illetve az alapító 

okirat szükséges módosítása került. Természetesen a város költségvetéséből már ebben a szakaszban is 

támogattak civil szervezeteket. Ezek az összegek részint a költségvetési rendeletekben szerepeltek, részint az 

Egészségügyi és Szociális Bizottság keretéből kerültek megjelölésre, részint két alap – a Szabadművelődési 

Alap és a Rendezvény Alap – nyújthatott támogatást. 

5. A második szakasz – bővülő, formalizálódó 
együttműködés 

1993–1996 közötti időszakban jellemzően több kezdeményezés figyelhető meg a két fél közötti együttműködés 

formalizálására. Ez egyrészt magyarázható azzal, hogy a város vezetése a megváltozó körülmények ellenére a 

kulturális élet sokszínűségének megőrzésére törekedett, másrészt a módosuló törvényi szabályozás diktálta 

lehetőséget használták ki a felek. 

Ezen „ügyek” közé tartozott a Nevelők Háza jogutód-szervezetének támogatása. A Pedagógus Szakszervezet 

által még 1953-ban létrehozott szellemi–szakmai műhely több jól működő civil szervezetnek adott helyet, pl.: az 

Alkotó Pedagógusok Képzőművészeti Műhelyének, a Magyar-Finn Társaságnak, az épületben tartotta próbáit a 

Pécsi Kamarakórus, a Pécsi Irodalmi Színpad, a Gitárklub stb. Az épületet (Szent István tér 6.) visszaigényelte 

korábbi tulajdonosa, a Miasszonyunk Női Kanonokrend. Ezt az igény a képviselő-testület jogosnak ítélte, 

azonban visszaadása a Nevelők Háza felszámolását jelenhette volna, hiszen a szakszervezet tovább működtetni 

nem tudta, s a városi és megyei önkormányzat is „kihátrált” a fenntartói funkcióból. 1992-ben egyértelművé 

vált, hogy az épületből ki kell költözni. E tény ismeretében politikai és szakmai viták kezdődtek az 

elhelyezésről, illetve az intézményi forma módosításáról. Az érintett kör nagyságát és befolyását tükrözi az, 

hogy a helyi napilap rendszeresen beszámolt az elképzelésekről. Felmerült például az intézmény elhelyezése a 

Szivárvány Gyermekházban, amelyet a pécsi önkormányzat finanszíroz. Azonban a Nevelők Házában működő 

közösségek – félve a beolvadástól – ezt a javaslatot elutasították. A kérdés pozitív megoldásához hozzájárult az 

is, hogy a képviselő-testület egyik tagja vezetője volt az intézmény egyik világhírű szerveződésének. Végül az 

intézmény igazgatójának levele alapján a kulturális bizottság elnökének előterjesztése megkapta a képviselő-

testület támogatását. 1992. december 3.-án a képviselők arról döntöttek, hogy egyetértenek az intézmény 

egyesületté alakulásával, és a működés támogatásaként ideiglenesen 1, 3, majd 6 hónapra átadnak a – korábban 

úttörőházként funkcionáló – Szent István tér 17. sz. épületben két irodát. A határozat (427/1992/12.03.) szerint 

1993-ban 1,5 millió Ft támogatásban részesül a Nevelők Háza Egyesület. Ezt a működési formát a Nevelők 

Házában tevékenykedő szervezetek azért választották, mert az egyesületet a tagok beleegyezése nélkül nem 

lehet megszüntetni (Nevelők Háza, 1998). A Pedagógus Szakszervezet szintén elismerte az egyesületet a 

Nevelők Háza jogutódjaként, így az új helyén is kapott állami költségvetési támogatást. A profilváltáshoz a 

Nevelők Házának munkatársai elsősorban a TÁMASZ Alapítvány vezetőjének a segítségére támaszkodhattak. 

A költözés komoly gondokat okozott részint az ideiglenesség miatt, részint a műemlék-jellegű épület leromlott 

állaga miatt. Csak 1994 februárjában (29/1994/02.4. sz. határozat) született meg a képviselő-testület döntése 

arról, hogy a két iroda az egyesület használatában marad, és pályázatot írnak ki a felújításra. 1994–1996 között 

az épület kezelője továbbra is az Ifjúsági Ház volt, az önkormányzat a fenntartáshoz szükséges támogatást oda 

utalta. Ugyanakkor az épület többi helyiségeit a Nevelők Háza közösségei igénybe vehették, és 1994-től újabb 

civil szervezetek tartották ott rendezvényeiket. 1995 januárjában jelent meg „Humán Források” címmel az a 

Baranya megyei nonprofit lap, amelynek egyik társszerkesztője a Nevelők Háza Egyesület lett. Az első 

időszakban – évente nyolcszor megjelenve – felvállalta a civil szervezetek bemutatását, programok és 

pályázatok közzétételét, és rendszeresen közölte azon szervezetek nevét 9 , amelyek állandó otthonra leltek az 

épületben: „1995 végére már több mint harminc civil közösség, szervezet talált magának otthont, rendszeres 

összejöveteli lehetőséget a ház falai között” (Vincze, 1995: 2.). Az egyesület anyagilag is több lábra állt, hiszen 

a folyamatos működtetést nem biztosította a költségvetési támogatás, az önkormányzat anyagi segítsége, illetve 

a közösségek által fizetett tagdíj. Ezért pályázatokból, bérleti díjból (Külkereskedelmi Főiskola SZÓKRATESZ 

Oktatási és Tanácsadó Kft-je, Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató Központ), illetve terembérletből 

                                                           
8 Itt azok felsorolására vállalkoztam, amelyekről önkormányzati határozat született: 23/1990/11.20.; 76/1991/02.28.; 112/1992/04.2. – 
megtalálhatók a megyei könyvtár helytörténeti kutatójában. 
9 Az első szám szerint a Nevelők Házában találhatók: Eszperantó Klub, Örökifjú Nyugdíjasok klubja, Csillagász Klub, Nyugdíjas 

Pedagógusok Baráti Köre, Versmondó Pedagógusok Műhelye, United Way DD. Alapítvány, Nonprofit Klub, Pécsi Magyar-Finn Társaság, 
Polgári Kör Pécs, Daniel Speer Rézfúvós Kvintett, Kamarakórus Fesztivál Rendező Bizottság. 
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kellett azt kiegészíteni. Az egyesület szoros együttműködést alakított ki a United Way Dél-Dunántúli 

Alapítvánnyal, együtt jelentetve meg a Humán Forrásokat, közös konferenciákat, nonprofit klubösszejöveteleket 

szervezve. 1995 őszén merült fel az a lehetőség, hogy holland pályázat támogatásával átalakítsák Civil 

Központtá, amely nonprofit adatbázist létesít, előadás-sorozatot tart az ifjúságvédelemmel foglalkozó 

pedagógusoknak. Bár ezek a tevékenységek elkezdődtek, az átalakulásra még két évet és újabb pályázati 

lehetőségek anyagi támogatását kellett kivárni. 

Az önkormányzatra hárult olyan épület (Mária u. 9.) fenntartásának és hasznosításának a feladata is, amelyet 

korábban a város két legnagyobb bányászati cége működtetett Bányászati Múzeumként. E vállalatok 

megszüntetéséről született döntés után a múzeumot tovább finanszírozni nem tudták, ezért az épület a város 

tulajdonába került. A felújítás költségeinek előteremtése és a hasznosítás kérdése csak 1993-ban 

körvonalazódott, amikor együttműködési szerződést írt alá az önkormányzat az Alapítvány az Angol Amerikai 

Kultúráért – 1993 márciusában – bejegyzett civil szerveződéssel: döntés született arról, hogy Nemzetközi Angol 

Központot szerveznek az épületben. A megállapodás értelmében 15 éves időtartamra adta át a képviselő-testület 

a kezelési jogot az alapítványnak képletes összegért, évi 1 Ft-ért. A felújításhoz, illetve a finanszírozáshoz a 

British American Tobacco Pécsi Dohánygyár a költségek mintegy felével, 15 millió Ft-tal járult hozzá. 1993 

decemberében a város – adózás előtti nyereségéből – 14 millió Ft-ot tudott juttatni a formálódó intézménynek. 

Így 1994 márciusában ünnepélyesen megnyitották az angolszász kultúra iránt érdeklődők számára a könyvtárat, 

illetve rendezvények, programok, nyelvtanfolyamok számára biztosítottak helyiségeket. Azonban 1995 elejére 

kiderült, hogy nem képes az alapítvány – külső segítség nélkül – működtetni rentábilisan az épületet, illetve nem 

született döntés az intézményvezetői állásra kiírt pályázatról, és a kialakult feszültségek miatt az alapítvány 

kuratóriuma lemondott. 1996-tól a Dohánygyár megszüntette korábbi támogatását, így az Angol Központ 

tevékenysége ellehetetlenült. A képviselők többször tárgyaltak a kialakult helyzetről (176/1996/05. 30; 

212/1996/06.13.; 366/1996/10.02 sz. határozatok). Az önkormányzat – a FIDESZ képviselői javaslatára – 

szintén felmondta a megállapodást. Hosszas jogi procedúra után, amely végeredményeként a másodfokú 

bírósági ítélet kártérítés kifizetését rótta az önkormányzatra a szerződés megszegése miatt, az alapítvány 1998-

ban elhagyta az épületet. 

A rendszerváltás egyik következménye lett a szociális feszültségek jelentős növekedése. Sem az állami, sem az 

önkormányzati tulajdonban lévő intézmények nem tudtak megbirkózni a rájuk szakadt feladatokkal. A 

munkanélküliség emelkedése, a korábbi bérlakások piacosítása miatt a hajléktalanok növekvő aránya újabb 

ellátási és pénzügyi források feltárását követelte. A szociális szféra területén tevékenykedő civil szervezetek 

részt vállaltak a súlyosbodó helyzet kezelésében. A szolgáltatás biztonságának fenntartása és az önkormányzati 

források felhasználásának ellenőrzése kényszeríttette ki a törvényi szabályozást. Ennek keretében a szociális 

igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 120.§ szerint együttműködési szerződést kellett kötni 

az önkormányzatnak azokkal a civil szervezetekkel, amelyek ezen a területen tőle feladatokat átvállalnak. 

Pécsett a Támasz Alapítvány mellett Kerek Világ Alapítvánnyal, a Fogd a Kezem Alapítvánnyal és a Máltai 

Szeretetszolgálat Pécsi Csoportjával került ez megkötésre (11/1994/01.27; 222/1994/06.16 sz. határozatok). 

Ezekre a szerződésekre jellemző, hogy konkrét feladatok ellátását követelik a szerződő féltől. Így például 1994-

ben a Támasz Alapítvány 100 fős népkonyha, nappali melegedő, 80 fős férfi szállás és 20 fős éjjeli menedékhely 

üzemeltetését vállalta, míg a Kerek Világ Alapítvány 25 mozgássérült fiatal elhelyezéséről gondoskodott. A 

Fogd a Kezem Alapítványt a középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek gondozásának a támogatására hozták 

létre, és a szerződés szerint is ez a feladata. A képviselő-testület át nem ruházható joggal rendelkezik e 

dokumentumok módosítására, megszüntetésére vonatkozóan. 

1997-től újabb szervezettel kötött ellátási szerződést az önkormányzat: az Ifjúságért Egyesülettel, 10 amely 

keretében gyermekes hajléktalan családok elhelyezését és gondozását vállalták. 

A szociális érdekek közvetítése és e területen tevékenykedő civil szervezetek munkájának összehangolása 

motiválta a Pécsi Szociális Kerekasztal létrehozását. A működésre az egyesületi formát választották, amelyet 

1995 márciusában a bíróság be is jegyzett. Az együttműködés kezdeményezői a Támasz és a MŰHELY 

Alapítványok voltak, és e szervezetek adták az elnököt, illetve a titkárt. A kialakított laza formában a szakmai 

kérdésekkel foglalkoztak. Az önkormányzat szociális bizottságának üléseire meghívást kaptak, így részt 

vehettek a döntéshozatalban. Az első időszakban aktív, eredményes munka fémjelezte tevékenységüket. 

Azonban a szociális szférára nehezedő gazdasági feszültségek /Bokros–csomag hatása/, a képviselőtestületben 

kialakult politikai ellentétek, illetve a személyes ellentétes ambíciók azt igazolták, hogy nem értek még meg a 

politikai feltételek egy ilyen típusú kooperációhoz. Másfél év után a Szociális Kerekasztal szétesett. 

                                                           
10 Az 1988-ban alakult egyesület 1992-től kezdett foglalkozni szociális kérdésekkel a fiatalok szabadidős programjainak szervezése helyett. 

Jelenleg három házban 10 család kaphat elhelyezést 3-6 hónapos időszakra. Az elhelyezésért fizetni kell, azonban ennek összege kevesebb, 
mint a legolcsóbb albérlet. 



 A civil társadalom fejlődése Pécsett  

 90  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Erre a szakaszra jellemző, hogy a civil szervezetek anyagi támogatása továbbra sincs egységesítve. 

A közgyűlés jegyzőkönyvei szerint egyetlen esetben robbant ki éles vita alapítvány támogatásáról. 1995 

szeptemberében az Egészséges Városért Alapítványnak 1.300 EFt támogatást javasoltak: ez az összeg a külső 

szervek támogatási alapjának 20%-át jelentette. Az egyik ellenzéki képviselő csak 300 EFt odaítélését tartotta 

célszerűnek, mivel az alapítvány költségvetése szerint előző évi bevételének 45%-a bérjellegű kifizetésre és 

külföldi kiküldetésre ment el, kevésbé az alapítvány céljaként megjelölt egészségnevelő programokra. A 

polgármester mellett több koalíciós (fideszes) képviselő is az eredeti összeg odaítélése mellett érvelt, 

hangsúlyozva, hogy Európában ez az egyetlen alapítvány, amely része az ENSZ egyik szakosított 

intézményének, a WHO-nak. Az Alapítvány jogelődjét még a városi Tanács hozta létre, megalapítva az 

Egészséges Városok pécsi irodáját. Az 1992-es alapítvánnyá alakulás után is a korábbi célokért küzd. Az összeg 

az iroda működtetési költségeihez járul hozzá, amely segítségével komoly pályázati összegeket sikerült már 

addig is a városnak elnyernie: pl. 1 millió dollárt dohányzás-ellenes programra. Az ellenzéki képviselők arra 

hívták fel a figyelmet, hogy az alapítvány nem jelölte meg, mire akarja az összeget fordítani, illetve nem 

számolt el az előző évben elnyert pénzzel sem. Bár az egyik támogató képviselő szerint 2.300 EFt szerepelt 

előzetesen a költségvetési rendelettervezetben, és ehhez képest jóval kisebb a kért összeg, a képviselő-testület 

csak 300 EFt-ot ítélt meg. (255/1995/09.21.)/ Az év végén már közgyűlési vita nélkül még 500 EFt-ban 

részesült az alapítvány./ Véleményem szerint a szeptemberi vitában elhangzottak – a kapott támogatás 

elszámolásának hiányosságai – késztették a képviselő-testületet, hogy elfogadják az 11/95/02.02. sz. 

önkormányzati határozatot. Ebben leszögezték, hogy: „a közgyűlés csak azoknak a nem önkormányzati 

felügyelet alá tartozó külső szerveknek (intézményeknek, alapítványoknak, egyesületeknek) nyújt egyedi 

elbírálás alapján pénzügyi támogatást, melyek kérelmükben vállalják, hogy a kapott összeg felhasználásáról 

évente beszámolnak”. 

A dokumentumok alapján a juttatások: 

– részben a költségvetési rendeletekben szerepelnek, ahol nemcsak önkormányzati alapítású alapítványok, 

hanem néhány civil szervezet is szerepel a támogatottak között; 

– a megmaradt korábbi alapok mellett 1995-ben létrejött a külső szervek és civil szervezetek támogatási alapja, 

az Egészségügyi és a Kulturális Alap – a döntést ezek felosztásáról a szakbizottságokra ruházták át; 

– a szociális ellátási szerződések pénzügyi keretei a „humán szolgálatok támogatása” címszó alá kerültek; 

– a tisztviselői – a polgármester és az alpolgármesterek által szabadon felhasználható – támogatások egy része is 

civil szervezetek programjaira került felosztásra, azonban az ezekre vonatkozó felsorolások csak rendszertelenül 

találhatók meg a Megyei Könyvtár által gyűjtött önkormányzati határozatok között; 

– felajánlás az iparűzési adó 10%-ig. A képviselő-testület – a sportbizottság javaslatára – 1994 őszén 

módosította a helyi iparűzési adóról szóló rendeletét, amely szerint az adóalanyt az adott mértékig kedvezmény 

illeti meg, ha városon belül tevékenykedő sport, kulturális, oktatási, szociális civil szervezetnek ajánlja fel az 

összeget. 1995-ös költségvetés szerint ennek a kedvezménynek a tervezett mértéke 30.000 EFt. Az 1996. évi 27. 

sz. rendeletben a képviselő-testület előírta, mely szervezeteknek lehet az adott összeget felajánlani: Sport 

Támogatási Közalapítvány, Támogatási Közalapítvány, illetve azok a szociális és kulturális, tudományos 

alapítványok, amelyek alapítója az önkormányzat, vagy amelyekkel ellátási szerződést kötöttek. 

6. Harmadik szakasz – „civilbarát” program 
kérdőjelekkel 

Az 1996 nyarától körvonalazódó szakaszt a szabályozott együttműködés kialakításának igénye motiválta. Ekkor 

a korábban várost irányító koalíció szétesett 11 , és a fideszes polgármester mellett új koalíció formálódott: a 

szabaddemokrata önkormányzati képviselők a szocialistákkal szövetkezve vették át a város vezetését. A civil 

szervezetekkel való jó viszony kialakítása legmarkánsabban az MSZP választási programjában kapott helyet. 

Ezt a szemléletet tükrözte az új, harmadik alpolgármester, aki tevékenysége fontos feladatának tekintette a 

kiegyensúlyozottabb kapcsolatok kiépítését a nonprofit szférával. Feladatköréhez tartozott a kapcsolattartás a 

civil szervezetekkel. Kivételt a szociális terület szervezetei képeztek, amelyek az 1994-ben megválasztott MDF-

es alpolgármester felügyelete alatt maradtak. 

                                                           
11 Kunszt Márta tanulmánya a kötetben. 
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Mely tényezők motiválták a kapcsolatok módosítását? 

Egyrészt az önkormányzatiság kezdeteitől nyilvánvaló volt a képviselők nyitottsága és együttműködési 

szándéka a civil szféra irányában, azonban a támogatások megítélése kaotikus, átláthatatlan volt. Jól példázzák 

ezt az alpolgármester által elmondottak, amely szerint az önkormányzat vezetői számára biztosított saját keret 

terhére úgy adtak juttatást, hogy semmilyen ismeretük nem volt arról, milyen más forrásból jutott az adott 

szervezet támogatáshoz. Számtalanszor előfordult, hogy a másik alpolgármestert is megkeresték anyagi 

segítségért. 

Másrészt felmerült annak az igénye, hogy készüljön „Civil Enciklopédia”, amely a városban tevékenykedő 

szervezeteket nyilvántartja, működésüket figyelemmel kíséri. 

Harmadrészt a képviselők pályázati rendszer kialakításával akartak módosítani az addig politikai, vagy egyéb 

szempontú szűk körű támogatási struktúrán. 

Negyedrészt a civil szervezetek által kezdeményezett „Civil Kerekasztal” kialakítása is fontos volt a 

képviselőtestület számára, hiszen hozzájárult volna az egységesebb érdekérvényesítéshez. 

Ötödször a képviselők – nem elhanyagolható – politikai tőkét láttak a jól kiépített kapcsolatrendszer 

lehetőségében, hiszen a civil szervezetek a város legaktívabb, a közért tenni akaró polgárait tömörítik. 

E szemléletváltás eredménye tükröződött abban is, hogy a város eredményesen pályázott a Civilbarát Pályázati 

Program támogatására. Ennek keretében 1996. november 16-án megszületett az Együttműködési Megállapodás 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány Hálózat a 

Demokráciáért (USAID/UWI) Programja és a Nevelők Háza Egyesülete részvételével. A pályázati projekt a 

város civil szervezeteinek érdekében feladatokat rótt mind a képviselő-testületre, mind a civil szervezetekre. Az 

önkormányzat a következ feladatokat vállalta: 

– biztosítja – határozatlan időre, de minimum 15 évre – a Szent István tér 17. sz. ingatlan ingyenes használatát, 

illetve minden évben önkormányzati támogatást a Civil Közösségek Háza működtetése érdekében; 

– felvállalja a jobb kapcsolatok kialakítása érdekében, hogy a polgármesteri hivatal egyik munkatársa civil 

referens feladatkört is ellát; 

– támogatja a létrehozandó Civil Kerekasztallal az együttműködést; 

– határozatot fogad el az önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés formáiról; 

– segíti sajtókapcsolataival a támogatási, együttműködési formák és módszerek nyilvánossá tételét. 

A kialakuló Civil Közösségek Háza célkitűzései: 

– korszerű, szakmai információs hálózat kiépítése a civil, az önkormányzati, a gazdasági és a nemzetközi szféra 

között; 

– a civil szervezetek és önkormányzat kapcsolattartásának kidolgozása; 

– újabb civil szervezetek befogadása; 

– Civil Kerekasztal létrehozása; 

– jogsegélyszolgálat kiépítése civil szervezetek számára; 

– képzés és oktatás, illetve a „train the trainers” program megszervezése a szervezetek számára; 

– a megyében működő civil szervezetek felmérése, Civil Enciklopédia kiadása; 

– „Humán Források” c. lap fejlesztése; 

– adatbázis készítése, frissítése; 

– sajtószolgálat és nonprofit olvasószoba berendezése; 
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– hazai és külföldi pályázatok hozzáférésének biztosítása; 

– konferenciák, bemutatkozások segítségével más megyék szervezeteinek megismerése (Vincze, 1997). 

Az elnyert pályázat két évre adott komoly pénzügyi keretet: az összeg (55.000 dollár) egy részét – a feladatok 

végrehajtásához nélkülözhetetlen – épület-felújításra fordították. Ennek következtében újabb szervezetek kaptak 

helyet a Szent István tér 17. sz. épületben rendezvényeik megtartására 12 . 

Az intézmény jogi átalakítása 1997. április 28-ára fejeződött be. Ekkor adták át ünnepélyesen a Civil 

Közösségek Házát. 

A város vezetése is igyekezett eleget tenni a felvállalt feladatainak: bár ekkor még nem neveztek ki önálló civil 

referenst, az egyik munkatárs feladatkörét e területtel növelték. 

Hivatalosan a civilbarát önkormányzati programot 1997. október 8-án indították el. 1997 októberében 

érdekegyeztető fórumot kezdeményezett az önkormányzat, amely a Civil Fórum elnevezést kapta. Az itt 

elhangzó ajánlások alapján négy nonprofit intézmény vezetője tézis-szempontokat dolgozott ki az 

önkormányzati program sikeres megvalósítása érdekében. A közgyűlést felkérték, hogy a Szervezeti és 

Működési Szabályzatában deklarálja a civil szervezetekkel való kapcsolatépítési szándékát, és azt, hogy milyen 

elvek alapján mely szervezetek kapnak meghívást a közgyűlésekre. Az önkormányzati bizottságok szakértői 

közé a civil szervezetek is szavazati joggal delegálhassanak tagokat, illetve legyen lehetőségük véleményüket 

kialakítani a város életét érintő kérdésekről már a döntés-előkészítés szakaszában. Az ellátási szerződések olyan 

felülvizsgálatát szorgalmazták, amely mind a két fél számára konkrétan megszabja a szakmai, pénzügyi 

kereteket és feltételeket. A civil referens személyére és feladatkörére vonatkozóan a kialakuló Civil Kerekasztal 

véleményét vegye figyelembe az önkormányzat. A városi TV foglalkozzon hetente egy óra időtartamban a civil 

ügyekkel. Végül, de nem utolsósorban kérték a képviselők támogatását a Civil Enciklopédia kiadásához. A 

dokumentumban a szerzők hangsúlyozták, hogy elsősorban az elvárásaikat fogalmazták meg. A civil 

szervezetek részére a Civil Kerekasztal összehívását jelölték meg legfontosabb feladatként. Hiszen „e fórumot 

tekintik majd olyannak, amely a Civil Közösségek Háza bázisának koordinációjára támaszkodva az 

önkormányzati kapcsolattartás “civil oldalról” legitim intézménye lesz.” (Humán Források, 1997/10: 4.). 

Az önkormányzat a helyzet felmérése érdekében csoportos interjút készített a civil szervezetekkel 1997. 

november 3-7 között, vitát szervezett a nonprofit törvényről. 1998 tavaszán közmeghallgatást tartott, amelyen 

közel ötven civil szervezet vezetői vettek részt. E tanácskozáson – az alpolgármester által is elismerten (Újvári, 

1998) – jogos kritikát is megfogalmaztak a kapcsolatokat illetően. Ezek közé sorolhatjuk, hogy a döntéshozatali 

eljárások során nem alakult ki szoros együttműködés sem a civil társadalommal, sem a vállalkozói réteggel. 

Pedig ezek a szervezetek képesek az érdekek közvetítésére, s ezt kihasználva, az önkormányzat jelentősen 

növelhette volna a szükségszerű döntések támogatottságát. „Az önkormányzat és a civil szervezetek közti 

kapcsolat továbbfejlesztéséről” szóló határozat leszögezte, hogy a közgyűlés minden lehetséges eszközzel 

támogatni kívánja a „civil akarat” megtestesítőit. A Civil Közösségek Házával kötött szerződést szükséges 

módosítani, hiszen megnövekedtek a Ház feladatai. A létrejövő Civil Kerekasztal tevékenységét anyagilag is 

támogatja az önkormányzat, illetve döntés született arról, hogy 1998. december 1-től – önálló feladatkörrel – 

civil referenst alkalmaz a polgármesteri hivatal (558/1998/09.28.) 

A civil szervezetek jelentős rendezvénye volt a 1. Pécsi Civil Nap, amelyet 1998. április 18-án tartották. 

Színvonalas konferencia mellett a régióban tevékenykedő szervezetek standokon is bemutatkozhattak, így 

teremtve alkalmat arra, hogy a város lakói is jobban megismerhessék tevékenységüket. A civil szervezetek és az 

önkormányzati képviselők közötti kapcsolat javítását szolgálta az a három fórum, amelyet egészségügyi, 

szociálpolitikai és sport témakörében szerveztek a Civil Közösségek Házában. Azonban e kezdeti lépések 

ellenére sem sikerült 1998-ban megszervezni a Civil Kerekasztalt. Ennek oka lehetett részint az önkormányzat 

valós támogatásának hiánya, részint a feladat bonyolultsága: az aktívan tevékenykedő félezer szervezet 

bevonásának problémái, illetve a hiányzó nyilvántartás. (Hiszen a Civil Enciklopédia – az elkezdett gyűjtés 

ellenére – még napjainkig sem készült el.) 

A civil szervezetek anyagi támogatásának módszere jelentősen nem változott. A külső szervek és civil 

szervezetek támogatási alapjának szétosztása a Jogi és Ügyrendi Bizottság feladatává vált. 

                                                           
12 Ezek közé tartoztak pl.: Gedeon Endre Alapítvány, Drogprevenciós Munkacsoport, Pécsi Ifjúsági Centrum Iroda, Hallgatói Delegátus, 

Pécsi Magyar-Orosz Társaság, Klimó György Társaság, Nagycsaládosok Országos Egyesülete Pécsi Csoportja, Baranya–Steiermark Baráti 
Társaság stb. 
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1996-tól rendszeresen módosították azon közalapítványok listáját, amelyek számára át lehetett utalni a helyi 

iparűzési adó 10%-át, megjelölve azt is, hogy melyik civil szervezet kapja. A jelentősen megnövekedő 

összegnek 13 a kedvezményezettjei döntően a sportegyesületek lettek: ezek lobby-képessége a legjelentősebb 

(III. Melléklet). 

A nonprofit szervezetek szempontjából jelentős volt az CXXVI/1996 törvény, hiszen lehetőséget adott arra, 

hogy a személyi jövedelemadó 1%-át az adózók felajánlhatják általuk választott civil szervezetnek. 

7. Negyedik szakasz – Civil Koalíció az 
önkormányzatban 

Az 1998-as önkormányzati választások után a civil szervezetekkel való együttműködés lehetősége tovább 

bővült, hiszen a Polgári Kör egyik jelöltje nemcsak mandátumot nyert, hanem a civil kapcsolatokért is felelős 

alpolgármesterré választották. Ennek, és a civil referensnek is köszönhetően megindult a civil szervezetek 

felmérése – részint a helyiség–ellátottságot, részint az utóbbi három évben kapott támogatást illetően. A 

közgyűlés a támogatások elnyerésének pályázati rendszerét elfogadta, megkezdődött az ellátási szerződések 

felülvizsgálata és az önkormányzati feladatokba történő bevonás új útjainak feltárása. 

A harmadik önkormányzati választások után újrakezdődtek a tárgyalások a Civil Kerekasztal felállításáról. 

1999. január 27-én mintegy száz szervezet és az önkormányzat képviselői elvi megállapodást fogadtak el a 

létrehozásáról. A működés formáinak kialakítását a Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület által szervezett két 

konferencia segítette. (Horváth, 1999) Az ideiglenes programmal és szervezeti szabályzattal 1999. május 26-án 

mondták ki a megalakulást, amely 1999 októberében végleges formát öltött. A Civil Kerekasztal működésével 

kapcsolatban azonban fel kell vetnem azt a problémát, hogy mennyiben van esély a szoros együttműködésre 

olyan sokszínű és egymással konkuráló bázis esetén, mint amit ez a szféra képvisel?! A város életének 

befolyásolására esélyesebbnek tűnik számomra az azonos területeken működő szervezetek kooperációja, bár itt 

is nehezítő tényező a források szűkössége. 

A civil szervezetek lobby–ereje megnövekedett: a 2000. évi költségvetés már nagyobb arányú támogatás 

lehetőségét biztosította. 

Az önkormányzat pályázati rendszere szerint a szerződéses kapcsolattal nem rendelkező civil szervezetek évente 

kétszer fordulhatnak anyagi segítségért a képviselő-testülethez, amely ezek elbírálása után osztja ki a külső 

szervek támogatási alapját. 

A civil szervezetekre vonatkozó korrekt helyzetfelmérést segíti az, hogy az önkormányzat adatlap kitöltését tette 

kötelezővé mindazon civil szervezetek számára, amelyek támogatásért a képviselő-testület pályázatán részt 

akarnak venni (Internet:www.Viva Pécs/civil). 

A kiegyensúlyozottabb pénzügyi támogatási struktúra kialakítása érdekében 1999-ben megszüntették a helyi 

iparűzési adó 10 %-os kedvezményét, ám 2000-ben – megváltoztatott formában 5% mértékéig – visszahozták e 

támogatási formát. 

8. Civil szervezetek képviselői az önkormányzati 
testületben 

A képviselő-testület munkája szempontjából érdemes vizsgálni azt a problémát, hogy az önkormányzati 

képviselők – a város életének aktív és ismert személyiségeiként – tagjai helyi, vagy országos civil 

szerveződéseknek, illetve választott tagként vagy delegáltként részt vesznek ezek munkájában. Ez a szerepkör 

több kérdést vet fel. 

Egyrészt óhatatlanul felmerül a képviselők személyes érintettsége a támogatások odaítélése kapcsán. Bár ezt a 

lakosság általában elítéli, ugyanakkor pozitív szerepet is betölthet, pl. a Nevelők Háza megmentése esetében. Az 

esetleges feszültségek oldására néhány alkalommal önkormányzati határozatot fogadott el a képviselő-testület, 

amelyben engedélyezték a város vezetői számára, hogy civil szervezetek vezetőségeiben pozíciót vállaljanak. 

                                                           
13 Kunszt Márta költségvetésről szóló tanulmánya a kötetben. 
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Másrészt gondot okoz, hogy a civil szervezetek vezetői szorosan kötődhetnek politikai párthoz is, így erősítve 

lobby-helyzetüket. 

Harmadrészt, különleges helyzetben vannak azok a civil alapítványok, majd közalapítványok, amelyeket a 

képviselő-testület hozott létre. Ezek vezetésében nyilvánvaló a képviselői szerepvállalás. Ugyanakkor többször 

előfordult, hogy – egycélú alapítvány esetében – a célkitűzés megvalósulása után sem oszlatta fel azt a 

képviselő-testület, pl. a Szentháromság Szobor Alapítvány (Kunszt, 1999). 

Mindezek ellenére elmondható, hogy a képviselő-testület tagjai – még ma is – gyakran bizalmatlanok a civil 

szervezetekkel szemben. Óhatatlanul felmerül bennük milyen e szervezetek legitimációja, miért akarnak 

„beleszólni” az önkormányzat politikai irányító munkájába, hogyan, mennyire a kért célnak megfelelően 

használják fel a kapott támogatást. Ez utóbbi különösen a saját alapítású szervezetekkel kapcsolatban jelent 

különleges gondot, hiszen az alapítványok, illetve közalapítványok – amennyiben más forrásokra is 

támaszkodnak – pénzügyileg függetlenek, ellenőrzésük csak a ügyészségen keresztül lehetséges. /Azt nem kell 

különösebben magyaráznom, hogy a képviselők számára kényelmetlen egy ilyen vizsgálat kezdeményezése./ 

Sajátos problémát vet fel az a helyzet, hogy a civil szervezetek az önkormányzati választásokon is indíthatnak 

jelölteket, illetve állíthatnak listát. Ezzel a lehetőséggel több szervezet is élt, s mandátumhoz jutott a 

Nyugdíjasok Egyesülete és a Polgári Kör 1994-98 között, a Civil Koalíció 1998-tól. 

Az 1994-98 közötti ciklusban e három képviselő létrehozta a Független Platformot, s kihasználta a frakció által 

biztosított lehetőségeket. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint közülük egy képviselő volt nagyon aktív – szinte 

minden témához hozzászóló, azonban a helyi adók megállapításának vitáiban többször felmerült, hogy 

véleményét, mint egy civil szervezet vezetője, vagy mint a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke 

fejti-e ki. A napirend előtti hozzászólásairól elmondható, hogy az általa felvetett témák a város polgárai 

életvitelének javítását szolgálták. A Nyugdíjas Egyesület egyik képviselője rendszeresen a tömegközlekedési 

díjszabás kérdéséhez szólt hozzá, egyértelműen az idősek érdekképviseletét felvállalva. 

1998-ban a Civil Koalíció Pécsért elnevezésű együttműködést a Nyugdíjasok Egyesülete, a Polgári Kör Pécs és 

a Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya Megyei Szövetsége hozta létre. Célkitűzésüket, amelyet 

polgármester-jelöltjük is megfogalmazott (Új Dunántúli Napló, 1998), úgy összegezhetjük, hogy az 

önkormányzat „politikamentesítését” szeretnék elérni, a város valódi érdekeit – szakmai szempontok 

érvényesítésével – szolgálni. 

A Nyugdíjas Egyesület vezetője szerint jelentősen nőtt érdekérvényesítő lehetőségük annak következtében, 

hogy az egyesület alelnöke önkormányzati képviselő. Hiszen rendszeresen beszámolt az egyesületnek az 

önkormányzatban folyó munkáról, többen a tagok közül a bizottságok mellett szakértői megbízatást kapva részt 

vehettek a döntés-előkészítésben. A nyugdíjasokat érintő kérdések felmerülésekor az önkormányzat többször 

megküldte az előterjesztést véleményezésre (pl. 65 éven felüliek ingyenes utaztatása, lakbérek növelése stb.). Az 

egyesület anyagi támogatása is jelentősen emelkedett, s bár nem sikerült 1993–ban ellátási szerződést kötni az 

önkormányzattal, programjaikhoz a pénzügyi támogatást döntően a képviselő-testület biztosítja 1995-től. 

Néhány helyi civil szervezet vezetője szerint ezek a szervezetek elveszítették civil jellegüket, hiszen 

önkormányzati pozíciót vállalva aktívan részeseivé váltak a politikai küzdelmeknek, esetleg mérleg nyelvének 

szerepét tölthetik be. Így, bár érdekérvényesítő befolyásuk megnő, a korábbi funkcióiknak már nehezen tudnak 

eleget tenni, hiszen elkerülhetetlenné válik kötődésük valamelyik politikai oldalhoz. Ez utóbbi megjegyzés 

elsősorban az 1998 után kialakult városvezetésre igaz, hiszen az 1996-os koalícióváltásról szóló vitában a 

Független Platform képviselői azt hangsúlyozták, hogy továbbra is a város érdekeinek megfelelően, nem pedig a 

politikai szimpátiák alapján szavaznak. Ugyanakkor egyik képviselőjük – bizottsági tagként, több téma 

előadójaként – sokkal intenzívebben kapcsolódott be a napi testületi munkába. 

E szerepvállalással kapcsolatosan a helyi politikai pártok képviselőinek is vannak fenntartásaik. Hiszen a 

kialakuló magyar demokráciában – a nagyon erőteljes és gyors pártosodási folyamat eredményeképpen – az 

önkormányzatok is a többpárti logika alapján szerveződtek. (Mint korábbi kutatások bebizonyították, ez a 

folyamat általában a 8.000 lakos feletti városokat már jellemzi.) Bár nyilvánvalóan az önkormányzati irányítás 

ezt nem tenné ilyen mértékig szükségessé – a pécsi képviselő-testületi ülések „parlamenti küzdelmekhez” 

hasonlóvá váltak – ezt a formát a nem párt-logika alapján bekerülő néhány képviselőnek megváltoztatni 

lehetetlen. Ennek következtében a politikai frakciókon alapuló önkormányzati döntéshozatalban sem találják, 

tarthatják meg önálló arculatukat. 
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A város politikai életének különleges színt ad a kisebbségi képviselők és önkormányzatok tevékenysége. Itt 

nagyon szoros kötődés érzékelhető a civil szervezetekkel, hiszen a kisebbségi lét kerete döntően ez a szféra. Jól 

igazolja ezt, hogy az 1994-98-as ciklusban a Lenau–Ház Egyesület által indított jelöltnek sikerült a kisebbségi – 

pozitívan diszkriminált – mandátumot szereznie. A képviselő-testületben aktívan vett részt a kisebbségekkel 

kapcsolatos döntések előkészítésében, illetve elfogadásában. A képviselő, pl. kezdeményezte a kisebbségi 

bizottság felállítását, amelyet azonban a kisebbségi önkormányzatok egyet nem értése először megakadályozott. 

Többször került napirendre a kisebbségi önkormányzatok munkája, az általuk preferált civil szervezeteknek 

nyújtott – önkormányzati forrásból származó – anyagi támogatás. A kisebbségek közül a cigány szervezetek 

anyagi- és helyiségproblémái váltottak ki vitákat, ám elmondható, hogy a képviselő-testület igyekezett vállalni a 

lehetséges anyagi konzekvenciákat. 

9. A civil szervezetek megítélése a közvélemény-
kutatás alapján 

A civil szervezetek támogatásával kapcsolatban rá kell mutatnom, hogy az önkormányzat szerepvállalását 

gyengítheti az a sajátos ellentmondás, ami e téma megítélésénél jelentkezik. A kutatás keretében végzett 

közvélemény-kutatás szerint a lakosság, bár érzékeli a civil szervezetek fontosságát 14 (Kákai, 1999), a helyi 

demokrácia tekintetében nagyon csekélynek véli e szervezetek befolyását a helyi ügyekben. /Itt az érték 1 és 5 

között: 2, 57; ennél a válaszadók csak a szakszervezeteket és a választópolgárokat értékelték alacsonyabbra./ Ezt 

az ítéletet az is tükrözi, hogy a megkérdezettek közül csak 5% fordult ügyei intézése érdekében civil 

szervezethez, míg 31% családi, azaz informális csatornákat, 28,8 % az önkormányzati képviselő segítségét vette 

igénybe. A közvélemény-kutatási adatok szerint mindössze a lakosság 9,1%-a véli úgy, hogy az 

önkormányzatnak fontos feladata a civil szervezetekkel való törődés. Ezt az „eredményt” megerősítette egy 

másik kérdésre adott válasz: a város minden részében kevesebb önkormányzati támogatást biztosítanának a civil 

szervezeteknek. A 12 körzetet figyelembe véve csak a régi kertvárosban lakók 40%-a vélte úgy, hogy több 

támogatást kellene biztosítani, a többi területen ez nem haladta meg a 12%-ot. Ennek, véleményem szerint, az 

lehet az oka, hogy e területen lakók – a néhány évtizede kialakult családi házas környezet miatt – szorosabb 

kontaktusban élnek egymással, elismerik egymás ilyen jellegű tevékenységét, mindennapjaikban jobban 

érzékelik a civil szervezetek munkáját. Nyilvánvaló, hogy azok, akik a támogatások csökkentését preferálták, 

számot vetettek a város nehéz, eladósodott helyzetével 15 , és vélhetően úgy vélekedtek, hogy a civil szervezetek 

más forrásokból is működőképesek maradhatnak (személyi jövedelemadó 1%-a, pályázatok stb.). Hiszen a 

közvélemény-kutatásból az is kiderült, hogy a megkérdezettek 32,7%-a felajánlotta adója egy százalékát 

valamely civil szervezetnek, sőt az adakozók 40%-a ezen felül is nyújtott támogatást. Egyetértek az adatokat 

feldolgozó kutatókkal, akik a kapott válaszokat úgy értékelték, hogy a lakosság szerint nem önkormányzati 

feladat az intézményesülő civil társadalom pénzügyi támogatása. Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy a 

megkérdezettek többsége nincs tisztában azzal, hogy e szervezetek feladatokat vállalnak át az önkormányzattól, 

illetve tevékenységük jelentősen növelheti a város presztízsét. Ezt a képviselő-testület tagjai egyértelműen 

felismerték, hiszen, mint az önkormányzat kulturális bizottságának elnöke leszögezte: „Pécs Város 

Önkormányzata pozitívan viszonyul a civil szférához, érzékeli annak jelentőségét, s keresi az együttműködés 

lehetséges formáit.” (Kunszt, 1999: 407.) 

10. Az önkormányzat szerepvállalása – summázat 

A napjainkra kialakult struktúrában a helyi közösségek szempontjából az önkormányzat a következő formákban 

jelenik meg. 

– Alapító, vagy társalapító: jelenleg 25 ilyen szervezet működik Pécsett. Eddig három alapítvány megszüntetését 

kezdeményezte a testület 16 . Öt alapítvány közös alapítású, azaz más szervezetekkel megosztja a képviselő-

testület a felügyelet jogát. 1997-től valamennyi alapítvány alapító okiratát módosították, kérve a kiemelten 

közhasznú, illetve közhasznú jogállás megállapítását. A közalapítványok közül kilenc a Kulturális Bizottsághoz, 

öt az Egészségpolitikai és Szociális Bizottsághoz, három a Közlekedési és Kommunálishoz, kettő-kettő a Sport, 

a Közoktatási és a Gazdasági Bizottságokhoz, egy-egy a Jogi és a Város és Környezetfejlesztési Bizottságokhoz 

tartozik. Ezek között található közfeladatot ellátó pl. a TÁMASZ Alapítvány; un. egycélú: Kálvária Alapítvány, 

                                                           
14 Arra a kérdésre, hogy mennyire ért egyet a következő kijelentéssel: civil szervezetek nélkül nincs helyi demokrácia – a válaszadók 

pozitívan reagáltak: 1–5 (minimum–maximum) között lehetett értékelni, s az elért eredmény 3,56. Ez alig marad el a politikai pártokra 
vonatkozó hasonló értéktől (3,6). 
15 A közvélemény-kutatásban korábbi kérdés már utalt erre, s a válaszadóknak mérlegelni kellett mely területektől vonjon el pénzt a 

képviselő-testület. 
16 1956-os Emlékmű Alapítvány, a Pécsi Térinformatika Alapítvány és a Pécs Város Karácsonyi Ünnepi Hangulatáért Alapítvány 
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Zsolnay Alapítvány; kulturális, tudományos területért tevékenykedő: Pécs Története Alapítvány Középkori 

Egyetem Alapítvány, Térinformatikai Alapítvány; egészségügyi célokért küzdő: Egészséges Városért 

Alapítvány, Környezetünkért Közalapítvány. 

– Szerződő fél – közfeladatok ellátására: a szociális szféra mellett (Máltai Szeretetszolgálat, Kerek Világ 

Alapítvány, Fogd a Kezem Alapítvány, Ifjúságért Egyesület) pl. a Civil Közösségek Házánál a működési 

költséghez járul hozzá, elismerve „ernyő-szervezet” jellegét, s azt, hogy az önkormányzat számára is végez 

tevékenységet. 

– Támogató, adományozó: ez az a terület, ahol a legnagyobb kihívásnak kell eleget tennie. Az önkormányzati 

támogatások részben pénzügyiek, részben képletes bérleti díjért ingatlan átadásában nyilvánulnak meg 

elsősorban. (A pénzügyi támogatások bemutatása a II. mellékletben található.) Sajátos problémát jelent a városi 

sportélet támogatása. A sportegyesületek a rendszerváltás után elveszítették fő anyagi bázisukat – a jelentős 

ipari vállalatokat. A képviselő-testület azonban továbbra is fontosnak tartotta támogatásukat, részint a sport 

pozitív életmódra gyakorolt hatása miatt, részint a képviselők egy részének szoros elkötelezettsége miatt. 

Ugyanakkor ez a támogatás nem minden évben jelent meg részletesen a költségvetési rendeletben, gyakran eseti 

határozatokkal döntöttek a képviselők. 1997-ben sportkoncepciót fogadott el a képviselő-testület, s akkor az 

előterjesztésben szerepelt a támogatások összege. Ezek szerint 1993-ban 56.500 EFt, 1994-ben 62.130 EFt, 

1995-ben 71.599 EFt, 1996-ban 64.000 EFt jutott a sportegyesületeknek: a civil szervezetekre jutó összes 

támogatás 75-60 %-át kapták. 

– Tag: pl. a Megyei Jogú Városok Egyesületében, ahol a közös érdekérvényesítést kísérlik meg az 

önkormányzatok. 

– Kedvezményezett: aktívan részt vett a Munka Pécs Baranyáért Kht létrehozásában, amely – ennek fejében – a 

városban is tevékenykedik. 

– Együttműködő és vitapartner: az önkormányzati döntések előtt kikéri az adott területen működő civil 

szervezetek véleményét. 1991-ig a Pécsi Városszépítő és Városvédő Egyesület által ajánlott utcanév-cseréket 

fogadták el, illetve a civil szervezetek számára szerveztek közmeghallgatást. Az önkormányzati képviselők 

aktívan részt vettek a civil szervezetek által szervezett rendezvényeken, konferenciákon. A civil szervezetek 

tagjai a képviselő-testület mellett működő bizottságokba tagként, vagy külső szakértőként vesznek részt a 

döntések előkészítésében. Ugyanakkor a szakmai civil szervezetek gyakran hiányolják az aktívabb döntés-

befolyásolás lehetőségeit, azt, hogy az előterjesztéseket időben megismerhessék, sajátos érdekképviseletüket 

kihasználva segítsék az optimális alternatíva elfogadását. 

11. I. Melléklet 

A civil szervezetek létrehozásának célja alapján a pécsieket a következő csoportokba soroltam be (nyilvánvaló, 

hogy csak egy–két jellemző példával támasztom alá e besorolást, s ugyanakkor egy–egy szervezet több 

célkitűzést is megfogalmazhat tevékenységi köreként): 

- Szabadidő eltöltése érdekében szerveződő egyesületek, amelyek a kulturális és ismeretterjesztő jellegűtől a 

hobbi közös gyakorlásáig ölelheti fel a célkitűzéseket (Pécs-Baranyai Értelmiségi Egyesület /az Értelmiségi 

Klub utódja/, Bányász Kulturális Szövetség, Horvát Fiatalok Egyesülete, Mecseki Fotóklub, Lőwey 

Táncegyüttes, Pécsi Asztali–labdarúgó Club, Astra Pécsi Csillagászati Egyesület, Jazz Klub Egyesület, Francia 

Nyelvű Diákszínjátszásért Alapítvány); 

- Különböző problémákkal küzdők szabadidős együttlétét szervezők (Asztmások, Allergiások Baranyai 

Egyesülete, Kerekesszék Klub Alapítvány, Mozgássérültek Lendület Sportegyesülete); 

- Rétegszervezetek, amelyek a társadalmi csoportidentitás felismerésén alapulnak (pl. Nyugdíjasok Egyesülete 

Pécs, Mecsek Nyugdíjas Polgári Egyesület, Nyugdíjas Bányász Egyesület, Magyarországi Németek Pécs–

Baranyai Nemzetiségi köre, Magyar Parasztszövetség Megyei Szervezete, Etnikai Fórum); 

- Kölcsönös segítségnyújtást vállalók (pl. Pécsi Nagycsaládosok Egyesülete, Pécsi Székesegyház Nagycsaládos 

Egyesülete, Diabétesz Baráti Társaság); 

- Szociális ellátást támogató, a leépülő állami struktúra helyét átvállaló alapítványok között találhatók döntően 

hazai támogatók segítségével működők (Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete, Támasz Alapítvány, Fogd a 

Kezem Alapítvány, Kerek Világ Jóléti Szolgálat Alapítvány), illetve külföldi szervezetek magyar 
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„leányszervezetei” (Magyar Máltai Szeretetszolgálat Pécsi Csoport, Kolping–Ház Egyesület, Lions Club Pécs-

Normandia); 

- Érdekképviseleti tevékenységet is felvállaló szervezetek (AIESEC Magyar Közgazdász Hallgatók Egyesülete 

Pécsi Helyi Szervezete, MTESZ Baranya Megyei Szervezete, Pécsi Igazságügyi Szakértői Kamara, Pécs-Kelet 

Érdekvédelmi Egyesület, Lakásszövetkezetek és Társasházak Baranya Megyei Szövetsége); 

- Kulturális, természeti örökségünk védelmét több szervezet is felvállalta (Dél–Dunántúli Regionális Állat- és 

Természetvédő Egyesület, Pécsi Városvédő és Városszépítő Egyesület, Pécsi Zöldkör Közérdekű Egyesület, 

Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány, Pro Pannónia Kiadói Alapítvány); 

- Közbiztonság védelme is előtérbe került, amelyre az OPSZ Közbiztonsági Egyesület, a Polgárőrség 

Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület, illetve a kerületi pl. Pécs-Somogyi, Vasasi Polgárőr Egyesületek 

vállalkoztak; 

- A város, illetve egy–egy területének fejlesztése érdekében tevékenykedők (Mecsekszabolcsi, illetve 

Pécsújhegyi Környezet- és Érdekvédő Egyesület, Városi Környezetvédelmi és Energiahatékonysági 

Közalapítvány, Meszesi Környezetvédő és Szépítő Egyesület); 

- Gazdaság- és vállalkozásfejlesztés érdekében szerveződők (pl. a Munka Pécs Baranyáért Tranzit 

Foglalkoztatási Kht., FACT Gazdasági és Társadalomtudományi Alkalmazások Alapítvány, Dél-Dunántúli 

Regionális Forrásközpont Kht.); 

- Szakmai szervezetek vállalják az információáramlásnak, az új eredmények elterjesztésének a feladatát 

(Fénysugár Alapítvány, A Gyermekradiológia Fejlesztéséért Alapítvány, Közelítés Művészeti Egyesület, MAE-

Biokultúra Egyesület Pécs-Baranyai Csoport, Pécs-Baranyai Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Praktizáló 

Orvosokért Alapítvány); 

- Állami intézmények működtetése érdekében adománygyűjtők: a rendszerváltás óta – az ország nehéz 

gazdasági helyzete miatt – nyílt lehetőség arra, hogy az állampolgárok közvetlenül is (adományokkal, illetve az 

adó 1%-ának felajánlásával) hozzájáruljanak az intézmények finanszírozásához. E cél érdekében a város szinte 

minden közoktatási, egészségügyi, közművelődési intézmény létesített alapítványt (pl. Az Én Iskolám 

Alapítvány, Jókai Iskola Alapítvány, Pécsi Napközi Otthon Alapítvány, A Gyermekkórház Betegeiért 

Alapítvány, Bethánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány, Nevelők Háza Egyesület); 

- Fogyasztóvédelemmel helyi szinten az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya Megyei Szervezete 

foglalkozik elsősorban; 

- Rendezvények, nagyobb beruházások érdekében is szerveződtek civil egyesületek (pl. Az 56-os Emlékmű 

Felállításáért Alapítvány, Aradi Vértanúk Szobrai Alapítvány, Alapítvány a Pécsi Ókeresztény Sírkamra 

Megmentéséért, Napsugár Játszókert Alapítvány; 

- Politikai, ideológiai célzatú szerveződések is működnek a városban, amelyek hozzájárulnak a politikai kultúra 

színvonalának emelkedéséhez (Független Női Szövetség, Magyar Ellenállók Antifasiszta Szövetsége Megyei 

Szervezete, Münnich Ferenc Társaság, Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége Pécsi Központja, Pécsi 

Keresztény Kör). 

12. II. Melléklet 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetései alapján készült a melléklet. Meg kell állapítani, 

hogy 1995-től egységes csak a költségvetési rendeletek rendszere. 1992-től az önkormányzati határozatok is 

tartalmaznak döntéseket civil szervezetek támogatásáról, amelyek csak részben, illetve nem részletezve jelentek 

meg a költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletekben. A táblázat kitöltését az is nehezítette, hogy nem minden 

esetben meghatározható milyen szakterülethez sorolható a támogatott szervezet. 

1 táblázat Az önkormányzat által támogatott szervezetek tevékenységi terület szerint 
 

Szervezetek jellege 1991 összeg EFt 1992 összeg EFt 1992 összeg EFt 1994 összeg EFt 

kulturális 3.200 1.500 1.500 500 

szociális 108 4.583 918 2.908 
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Szervezetek jellege 1991 összeg EFt 1992 összeg EFt 1992 összeg EFt 1994 összeg EFt 

egészségügy   50 1.736 4.036 

saját alapítvány 510   10.500   

sport   40.000 56.500 49.377 

egyéb, külső szervek 376 10.000 1.000 31.500 

Rendezvény* 112   3.000 1.195 

Szabadműv.* 120 929 4.000 3.000 

A kiadás %-a 0,07 0,7 0,9 0,9 

* Alap: ezek esetében a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet nem tartalmazza a kiutalt összegek 

felhasználóit. Az önkormányzati határozatokból sem minden alkalommal állapítható meg az ágazatok belső 

aránya. 

2. táblázat Az önkormányzat által támogatott szervezetek tevékenységi terület szerint 
 

Szervezetek jellege 1995 összeg EFt 1996 összeg EFt 1997 összeg EFt 1998 összeg EFt 

kulturális 1.000 1.000 13.500 10.980 

szociális 10.000 10.000 10.900 2.908 

egészségügy 1.000 6.500 4.700 4.036 

saját alapítvány   1.100 10.500 23.255 

sport 71.599 64.000 62.000 102.120 

egyéb, külső szervek 20.994 6.494 5.500 5.407 

Rendezvény* 2.000 2.000 2.550 1.195 

Szabadműv.* 3.000 3.000 3.750 3.000 

A kiadás %-a 1 0,8 0,9 1 

Az 1997. évi támogatásokról részletes, szervezetekre lebontott kimutatással rendelkezik a városi polgármesteri 

hivatal. Az összesítésben jelölik a döntés időpontját, a közgyűlési határozat számát, az összeget, illetve a 

jogalapot. 

13. III. Melléklet 

Az iparűzési adóbevallások alapján az önkormányzat alapítványaira – civil szervezetek támogatására – történő 

befizetések alakulása. (A kimutatást a Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóügyi Főosztálya 

készítette. *Az 1998-as adóévre vonatkozóan nem készült összesítés ebben a bontásban.) 

3. táblázat Az iparűzési adóbevallások alapján az önkormányzat alapítványaira történő befizetések 

alakulása. 
 

Szervezetek jellege 1995 összeg EFt 1996 összeg EFt 1997 összeg EFt 1998* összeg EFt 

kulturális 2.037 2.792 4.846   

szociális 770 690 1.376   

egészségügy 2.330 3.034 4.650   

tudomány 580 1.103 1.506   

oktatás 1.575 1.817 3.209   

sport 15.496 25.039 49.905   

összesen 22.788 34.474 65.492 111.000 

14. Interjúk 
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