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1. fejezet - Bevezető 

Könyvemben megkísérlem felvázolni Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának rendszerváltást követő négy 

politikai ciklusát. Elsősorban a dokumentálás a szándékom, tapasztalataim szerint ugyanis, hihetetlenül gyorsan 

elenyésznek ezeknek az izgalmas esztendőknek a hétköznapjairól szóló tudósítások. Vajon ki emlékszik már az 

első választási ciklus önkormányzati jelöltjeinek a nevére? Hol vannak a rendszerváltást követő első szabad 

helyhatósági voksolás plakátjai és szórólapjai? (Magam Pécs vonatkozásában megkíséreltem felkutatni őket, s 

csak meglehetősen hiányosan leltem meg egyik-másik szervezet anyagát.) 

Ki tudja ma már, mi volt az 1990-es évek derekán, Pécs város legfőbb politikai kérdése? 

A világháló megjelenésével egy csapásra megváltozott a dokumentálási lehetőség. E nagyszerű technikai újítás 

azonban másfajta kihívást teremtett. Az adatáradatból csak nagy nehézségek árán lehet hozzáférkőzni az igazán 

mérvadó tartalmakhoz. 

Írásomban megkísérlem felmutatni Pécs városának rendszerváltást követő első 16 esztendejében a legfontosabb 

önkormányzati döntéseket. A szelekció természetesen mindig szubjektív. Hogy elejét vegyem saját 

emlékezetem torzító hatásának, a mindenkori városi költségvetést meghatározóan befolyásoló döntésekre 

fókuszáltam. Ennek természetes következménye, hogy nem kifejezetten szépirodalmi jellegű olvasmány az 

alábbi munka. 

Egyik önkormányzati ciklus követi a másikat, s emlékezetünkben az újabb kihívások törlik az előző, megoldott, 

vagy függőben maradt kérdések nyomait. Pedig éppen ezek az előzmények a kiváltó okai a ma kérdéseinek, s 

napjaink politikai megoldásainak gyökerei, akarva-akaratlanul belőlük fakadnak. Ezért gondolom úgy, nem 

haszontalan összeszedni a „mindennapok hordalékát”, s magunk elé tárni, talán jobban megértjük önmagunkat. 

Reményeim szerint alkalmat teremt ez az összegzés arra is, hogy megfigyelhessünk olyan tendenciákat, amiket 

az éppen cselekvő döntéshozók nem vettek észre, vagy azt bizonyíthatjuk, hogy törekvéseik eredménnyel jártak, 

siker koronázta erőfeszítéseiket. 

A pécsi olvasó jól tudja, hogy a szóban forgó esztendőknek magam is cselekvő részese voltam politikusként. Az 

összegző áttekintésből remélem, olyan tanulságok is előtűnhetnek, melyből magam is okulhatok. 

1. A politikai szintér formálódása és a politikai 
szereplők küzdelme (1990-2006) 

Felmerülhet a kérdés, miért tér ki egy tudományos elemzés igényével fogalmazódó mű konkrét korabeli 

kampányszövegek ismertetésére. Két okból. Az első merőben szakmai jellegű, az archiválás igénye, a 

forrásfeldolgozás szükségszerűsége. Ne feledjük, hogy ez az első két évtized! Egy politikai rendszer születése, 

és kamaszkora! Egy önkormányzati szisztéma kibontakozása! A kezdeti időkről koherens képet települési 

szinten csak a helyi napilapok adnak (ahol vannak egyáltalán). A történések megjelenítésének mikéntje függ a 

helyi újságírók képzettségétől, munkájuk igényességétől. Pécs e tekintetben, szerencsés helyzetben van, 

tapasztalatom szerint hitelesen követhető az Új Dunántúli Napló hasábjain a városban zajló történések sora. 

(Köszönet ezért a felkészült munkatársi gárdának). A hiteles tudósítások ellenére is nehézségekbe ütközött 

időnként a kezdeti periódus hiánytalan dokumentálása. Bármilyen hihetetlen, az 1990-es önkormányzati 

választásokról alig találni kimerítő dokumentációt. A szervezetekről még csak-csak, de a jelöltekről és a 

kampányanyagokról igen hiányos a paletta. Pedig ebben az időben toborzódik a magyar politikai elit! A helyi 

politikusi vélemények felidézésének másik motivációja merőben személyes. Ezen ok pedig maga a város, a 

város szellemisége. Az elmúlt 16 év legfontosabb közéleti kérdései fogalmazódnak meg a kampányokban, s a 

viták kereszttüzében formálódnak. Az elemzések közepette, érzékeltetni szerettem volna, hogy mit tartottunk 

fontosnak, hogyan gondolkodtunk, miről álmodtunk, s miben vallottunk kudarcot. Természetesen mindezt csak 

a politika szemszögéből mutathatom meg, de talán így is felsejlik, mindennapi torzsalkodásaink hátterében a 

város szeretete áll, a tenni akarás, a jobbító szándék. 

1.1. Választási kampány 1990 

1.1.1. A helyhatósági választások előzményei 
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Az őszi helyhatósági választásokat Magyarországon tavasszal országgyűlési választások előzik meg. Az ekkor 

kialakuló országos politikai erőviszonyok nagymértékben befolyásolják a helyi politikai erők esélyeit, s jó 

összehasonlítási alapot adnak a helyi erőviszonyok vizsgálatához is. 

Az 1990-es rendszerváltó országgyűlési választások eredményeként a parlamenti mandátumok megoszlása az 

alábbiak szerint alakult:1 

Az 1990-ben elnyert mandátumok megoszlása pártok szerint 

 

Kormányt a keresztény-nemzeti erők alakítottak. A koalíció vezető erejét a Magyar Demokrata Fórum (MDF) 

képezte, szövetségben a Független Kisgazda Párttal (FKgP), és a Kereszténydemokrata Néppárttal (KDNP). A 

három pécsi egyéni választókerületben Andrásfalvy Bertalan (MDF), Pap András (MDF) és Bretter Zoltán 

(Szabad Demokraták Szövetsége – SZDSZ) jutottak mandátumhoz. Területi és országos listán két további pécsi 

politikus, Gettó József (SZDSZ) és Trombitás Zoltán (Fiatal Demokraták Szövetsége – FIDESZ) szerzett 

képviselői helyet. 

Az országos intézményrendszer átalakítását követte a helyi igazgatási szint újragondolása. „Az 1990 nyarán 

elfogadott LXV. törvény hatályon kívül helyezte a Tanácstörvényt, s létrehozta a helyi önkormányzatokat. Az 

önkormányzati törvény preambulumában ez áll: „Az Országgyűlés – követve hazánk haladó önkormányzati 

hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Charta alapkövetelményeit – elismeri és védi a helyi 

közösségek önkormányzáshoz való jogait. 

Az Értelmiségi Klub 20. évfordulója (2007) 

 

Forrás: Pécs- Baranyai Értelmiségi Klub 

A helyi önkormányzás lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége - közvetlenül, illetőleg választott 

helyi önkormányzata útján – önállóan és demokratikusan intézze helyi érdekű közügyeit. Az országgyűlés, 

támogatva a helyi közösségek önszervező önállóságát, segíti az önkormányzathoz szükséges feltételek 

megteremtését, előmozdítja a közhatalom demokratikus decentralizációját.”2 Bőhm Antal 2000-ben többek 

között az alábbiakban foglalja össze a létrejött önkormányzati rendszer pozitívumait: 

• a települések lényegesen nagyobb játékteret, döntési szabadságot kaptak, saját sorsuk irányítását kézbe 

vehették -, megszerveződött és jól működik a helyi nyilvánosság, 

                                                           
1 www.valasztas.hu 
2Bőhm Antal: Helyi és területi érdekérvényesítés az önkormányzati politikában. In. Magyar Tudomány 2000/Július 
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• megerősödött a lokális identitás. 3 Nézzük meg, hogy az első önkormányzati választás alkalmával fellelhetők-

e ezek a jellemzők a pécsi választási kampányban? 

1.1.2. Az 1990-es önkormányzati választás témái Pécsett 

Ma kezdődik a választási kampány, adta hírül 1990. augusztus 27-én az Új Dunántúli Napló. 4Tekintsük át 

röviden, milyen témák foglalkoztatták a helyi közélet szereplőit akkoriban, milyen politikai és társadalmi 

szervezetek kapcsolódtak be a városi kampányba? 

Az ország éppen hogy megkezdte a demokratikus politikai intézményrendszer kiépítését, alig múltak el az 

országgyűlési választások, az újonnan felálló kormányzat épphogy meghozta első intézkedéseit. A politikai 

közélet témáit természetesen a kormányzat első intézkedéseinek visszhangja, a demokratikus politikai struktúra 

további formálása és az önkormányzati törvény megfogalmazásának vitái alkotják. 

Az önkormányzati törvénnyel kapcsolatban a leginkább vitatott kérdés a köztársasági megbízott intézménye 

volt. A liberális pártok a szolgabírói rendszer felélesztését vélték felfedezni benne. 

Király Zoltán független országgyűlési képviselő kezdeményezéseként újra napirendre került a köztársasági 

elnök közvetlen választhatóságának kérdése is. Ebben a két legfőbb politikai erő, a kormánypárti koalíció 

(MDF-FKgP-KDNP) és az ellenzéki SZDSZ egyetértett: a köztársasági elnök parlament általi választását 

szorgalmazták (az ország kormányozhatósága érdekében ugyanis a két nagy rendszerváltó párt, az MDF és az 

SZDSZ megállapodásra jutott egymással abban, hogy a köztársasági elnököt az SZDSZ adja). 

A kérdés újbóli felvetése azonban lehetőséget adott a politika szereplőinek, hogy ismételten kifejtsék 

álláspontjukat a köztársasági elnöki funkcióval kapcsolatban. Az MSZP a közvetlen választás mellett érvelt, s 

megfelelő számú aláírás összegyűjtésével sikerült népszavazás kiírását elérnie a kérdéskörben. Így a tavaszi 

országgyűlési- és őszi helyhatósági- választások közé beiktatódott a köztársasági elnök megválasztásának 

mikéntjéről szóló népszavazás. (A népszavazás az alacsony részvétel miatt eredménytelen lett.) 

Ily módon érthető, hogy kezdetben a helyhatósági választások is országos ügyekről szóltak, s legfőképp 

országos politikusok fejtették ki véleményüket az aktuális kérdésekről. A helyi választásokkal kapcsolatban 

főként a helyhatósági választások jelentőségéről és módjáról értekeztek. Nem kis feladat hárult a politikai élet és 

a média szereplőire, hiszen egyszerre kellett ismertetniük a meglehetősen bonyolult helyhatósági választási 

rendszer szisztémáját, a frissen megalakult politikai szervezetek programjait és megismertetni a versengő 

személyiségeket. 

A helyi szereplők szeptemberhez közeledvén kezdtek megjelenni a legfőbb megyei politikai orgánum, az Új 

Dunántúli Napló hasábjain. A napilap, hetenként jelentkező külön politikai oldalon tudósított, a pártok jelölési 

folyamatairól és a legfőbb kampánytémákban kialakított véleményekről. 

1990. augusztus 22-én a kormánypártok jelentkeztek először közös főpolgármester (sic) jelöltjükkel.5 Az MDF a 

FKgP és a KDNP Schmidt Gábor negyvenéves ügyvédet ajánlotta a posztra. A jelölt kifejtette, hogy a 

„bányászkérdés”6 megoldása, és az IMS7 technológia kiváltotta válság kezelése a legfőbb feladata. 

A Magyar Szocialista Párt (MSZP) augusztus 29-én felhívással fordult a helyi politikai szereplőkhöz, hogy a 

választási kampányban mellőzzék a demagógiát és az uszítást, hivatkozva Torgyán József egyik 

megnyilatkozására. Ugyanebben a lapszámban adta hírül az SZDSZ és a FIDESZ, hogy választási koalícióra 

léptek egymással és s 19 körzetben közös jelölteket állítanak, míg hat körzetben az önálló listaállítás miatt 

külön-külön is állítanak képviselőjelölteket.8 Augusztus 31-én a két párt közös nagygyűlésén, „kvázi” 

polgármester jelöltként mutatták be Kurucsai Csabát (SZDSZ) és Páva Zsoltot (FIDESZ). 

Szeptember első napjaiban az Magyarországi Szociáldemokrata Párt (MSZDP) városi erői is színre léptek, 1-jén 

Nyitrai Béla megyei elnök jelentette be, hogy valamennyi pécsi kerületben állítanak jelöltet, majd 3-án 

Petrasovits Anna országos elnök pécsi nagygyűlésén nyilvánosságra hozták listájukat.9 

                                                           
3Bőhm Antal: Helyi és területi érdekérvényesítés az önkormányzati politikában. In. Magyar Tudomány 2000/Július 
4ÚDN 1990. aug. 27. 
5ÚDN 1990. aug. 22. Van már pécsi főpolgármester-jelölt 
6Ekkorra láthatóvá vált, hogy a gazdasági megfontolások miatt a mélyművelésű bányák bezárása elkerülhetetlen. 
7Az IMS építési technológia hibás alkalmazása miatt Pécs számos épülete (pl. Magasház) oly mértékben megrongálódott, hogy jelentős 

felújításra szorult, ami igen nagy terhet rótt a város közösségére. 
8ÚDN 1990. aug. 29. 
9ÚDN 1990. szept. 1. 
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Szeptember 5-én négy kulturális egyesület jelentette be, hogy indulni kíván az önkormányzati választásokon. 

Ugyanebben a lapszámban az MSZP elnöksége a magánvállalkozások támogatására hívott fel, hogy a nagyobb 

munkanélküliséget elkerüljék, illetve a felsőoktatási tanulmányi idő meghosszabbítását javasolta hasonló 

célzatból. Egyúttal megfogalmazta a nyugdíjak értékállóságának igényét.10 Az MDF helyi ideológusa ebben az 

időben dr. Vadas Gyula, aki több cikkben fejtette ki pártja értékrendjét. A szeptember 5-i lapszámban az 

átalakulással együtt járó, pszichés társadalmi krízisről írt, majd felhívta a figyelmet arra, hogy nem szükségszerű 

az elmúlt 40 év valamennyi (elsősorban kulturális) értékét eltörölni. A következő lapszámban az MDF 

képviselője a külhoni magyar kisebbségvédelem szükségességéről értekezett. 

Szeptember 6-án jelezte a helyhatósági választásokon való indulási szándékát a Pécsi Zöld Kör elnevezésű civil 

szervezet.11 Ez a társadalmi alakulat elsősorban műszaki értelmiségieket tömörített magában, főként bánya- és 

környezetvédelmi mérnököket. Ennek megfelelően programjuk természetvédelmi célkitűzéseket fogalmazott 

meg, de akárcsak a pártoknak, nekik is kevés helyi vonatkozást sikerül egyelőre megjeleníteniük. 

A szeptember 12-i politikai oldalon a Napló újságírói megszólaltatták Kurucsai Csabát, aki győzelemre 

esélyesnek látja a liberális pártokat a városban. Egyúttal kifejtette, hogy a listavezetőség nem jelent feltétlenül 

polgármester jelöltséget is (bár ezt csak arra az esetre vonatkoztatja, ha patthelyzet alakulna ki a szavazás 

eredményeként). Ebben a lapszámban indult egy vitasorozat arról, milyennek is kellene lennie a 

polgármesternek, mely több héten keresztül folytatódik.12 A kérdésfelvetést, a helyi MDF egyik vezetője 

indukálta, mivel kijelentette, hogy a kormánykoalíció jelöltjeire érdemes szavazni a városlakóknak, hiszen így 

jelentős forráshoz juthat a város kormányzati segédlettel. (Ez a téma több éven keresztül visszatérő motívum a 

pécsi választási kampányokban, egyes fejlesztési célkitűzések megvalósításai ugyanis rendre elmaradnak). A 

polgármesteri tisztség értelmezése kapcsán a különböző helyi politikai szereplők kifejtették véleményüket a 

demokráciáról, az önkormányzatiság mibenlétéről, a kijáró, vagy helyi autonómiát teremtő működési modellről. 

Szeptember 15-én sorsolták a helyi választási listákat. Pécsett az alábbi szervezeteknek sikerült listát állítaniuk: 

FIDESZ, MSZDP, SZDSZ, VOSZ-Pécsi Ipartestület-KISOSZ, Kisebbségi Független Lista, Pécsi Zöld Kör. 

MSZP-DEMISZ, Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség, Esély Kerekasztal, MDF-FKgP-KDNP, MSZMP. 

1990. szeptember 19-én választási nagygyűlést tartott a városban a Magyar Szocialista Munkáspárt (MSZMP) 

elnöke, Thürmer Gyula, aki fontosnak tartotta Pécset a párt számára, s felhívta a figyelmet arra, hogy dolgozó- 

és munkás- képviselőket kell a helyhatóságba juttatni.13 Ugyanekkor mutatták be a párt 16 egyéni 

képviselőjelöltjét is. 

Szeptember 22-én Orbán Viktor FIDESZ-elnök és Pártos Miklós KDNP elnökségi tag tartott választási 

nagygyűlést a városban.14 Egy héttel a választások előtt Antall József miniszterelnök is ellátogatott a Pécsre. Az 

általa tartott nagygyűlésen kifejtette, hogy az ország politikai gondjai elsősorban a politikai átmenet zavarai, 

melyekért a kormánykoalíció politikusai kevéssé tehetők felelőssé. Felhívta a figyelmet arra, hogy az országra 

még sok megpróbáltatás vár.15 Szeptember 26-án az SZDSZ egyik képviselőjelöltje az iskolarendszerrel 

kapcsolatban az IMS technológiával épült intézmények nagy száma és az egyházi ingatlanok visszajuttatási 

kötelezettsége miatt az oktatási rendszer összeomlásának fenyegető képét vázolta fel.16 

A helyi napilapban a kampányról megjelent tudósítások alapján megállapíthatjuk, hogy a helyben formálódó 

politikai erőknek és civil szervezeteknek még nem igazán sikerült lokális témaköröket kialakítani. Az 1990-es 

kampány elsősorban az ország kialakítandó politikai struktúrájáról szólt, a helyhatóság szerepének 

körvonalazásáról, a demokratikus értékek mibenlétéről. Speciális helyi kérdésként csupán két motívum 

fogalmazódik meg halványan, a bányabezárások kiváltotta krízis, és az IMS technológia okozta intézményi-

válság elhárításának feladata. A politikai szereplők elsősorban szervezetük és jelöltjeik ismertetésére 

fókuszáltak, egymás politikájáról csak országos vonatkozásban nyilatkoztak. 

Krippl Zoltán 

                                                           
10ÚDN 1990. szept. 5. 
11ÚDN 1990. szept. 6. 
12ÚDN 1990. szept. 12. 
13ÚDN 1990, szept. 19. 
14ÚDN 1990. szept. 22. 
15ÚDN 1990. szept. 23 
16ÚDN 1990. szept. 26. (A jelzett „bomba” 2008-ban aktivizálódott, egyszerre három iskolaépületről állapították meg, hogy további 
megerősítés nélkül életveszélyesek. http://www.origo.hu/itthon/20080711-eletveszelyesse-nyilvanitottak-ket-pecsi-iskolaepuletet.html 

http://www.origo.hu/itthon/20080711-eletveszelyesse-nyilvanitottak-ket-pecsi-iskolaepuletet.html
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A helyi nyilvánosság fórumai kialakultak Pécsett. A formálódó többpártrendszernek és helyi politizálásnak 

élénk színhelye volt 1987-től a Pécs-Baranyai Értelmiségi Klub, melynek csütörtöki vitaestjei hosszú ideig a 

városi közélet meghatározó színfoltjai voltak. Az Értelmiségi Klub kezdetektől bekapcsolódott a formálódó 

pártok és programjaik bemutatásába. Az 1990-es pécsi önkormányzati kampány azonban, nem érintette meg a 

fórumot. Olyannyira, hogy csak a voksolást követően mutatja be az új polgármestert Dr. Krippl Zoltánt a közélet 

szereplőinek.17 

A lokális identitás – bár minden pécsi tapasztalatból tudja, hogy meglehetősen erős a városban – ebben a 

kampányban még nem tükröződött. Néhány szervezet törekedett csak arra, hogy helyi vezetőjét bemutassa, 

ennek okát részben a törvényi szabályozásban,18 részben pedig az alakulófélben levő pártrendszerben 

kereshetjük. Az első helyhatósági választásokon úgy tűnik, a pártok, legalábbis helyben, különösebb stratégia 

nélkül kampányoltak. 

1.2. Kampány 1994 

1.2.1. A helyhatósági választás előzményei 

Az 1994-es országgyűlési választásokon a szocialista párt markáns győzelmet aratott. 

A parlamenti erőviszonyok az alábbi képet mutatták: 

Az 1994-ben elnyert mandátumok megoszlása pártok szerint 19 

 

                                                           
17A Pécs-Baranyai Értelmiségi Klub tevékenységéről közöl dokumentumokat Dr. Horváth Csaba a Rendszerváltó ÉK-es múltunk 1987-1997 

című művében, Pécs, 1998 
181990. évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról 
19www.valasztas.hu 
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Pécs egyéni választókerületben megválasztott képviselői: Lusztig Péter (MSZP), Szili Katalin (MSZP), Toller 

László (MSZP). Listáról bekerült pécsi képviselők: Bleyer Jenő (MSZP, országos), Bretter Zoltán (SZDSZ, 

megyei), Trombitás Zoltán (FIDESZ, országos). 20 

Az önkormányzati választások időpontját 1994. október 1-jére tűzte ki a köztársasági elnök. 

Az MSZP-SZDSZ koalíciós kormány kétharmados parlamenti többséggel rendelkezett. Ez a tény lehetővé tette, 

hogy módosítsák az önkormányzati törvényt. Az MSZP és az SZDSZ már a koalíciós tárgyalás során 

megállapodott abban, hogy ősszel egyfordulós önkormányzati választásokat tartanak, ahol a polgármestereket 

közvetlenül választják.21 A koalíciós szerződésben foglaltak mellett további újdonsága a törvénynek, hogy 

polgármesterek is lehetnek országgyűlési képviselők. 

1.2.2. Az 1994-es önkormányzati választás témái Pécsett 

Az önkormányzati kampány kezdetén jószerivel csak az önkormányzati törvény módosítása körüli viták 

csapódnak le a helyi sajtóban. Az önkormányzati képviselettel bíró pártok a legfontosabb helyi ügyekről a 

testületi üléseken mondják el véleményüket, míg a képviselettel nem rendelkező szervezetek az Új Dunántúli 

Napló Politikai Oldalán kísérlik meg magukra vonni a szavazók figyelmét. 1994. július 1-én Krippl Zoltán 

polgármester a Pécsi Vízmű és a Közterület-fenntartó és Kertészeti Vállalat privatizációjával kapcsolatos 

előkészítő folyamatokról számolt be a lap hasábjain.22 Elmondta, hogy a privatizáció menetrendjéről szóló 

előterjesztést a Vízmű esetében a képviselők 89%-a megszavazta. Kétségtelen, mondja a polgármester, hogy a 

korszerűsítés miatt leépítés várható az új tulajdonos intézkedéseinek következtében, de az alkalmazandó 

„árképlet” hatására, alacsonyabb vízdíjat és nyereséget remélnek, az immár közös, önkormányzati-francia 

befektető tulajdonát képező cégtől. 

A kampány ténylegesen a Politikai Fórum augusztus 10-i cikkeivel kezdődik:23 „Jönnek a választások! Ébresztő 

a kábulatból!” – címmel közöl írást a Magyar Út Körök Nemzeti Vitaköre. A Down Alapítvány Elnöke, 

„Támasz nélkül a szociális ellátás” című írásában, a városi intézményrendszer hiányosságait állítja górcső alá. A 

Köztársaság Párt Baranya megyei szervezete a város sportjáról szól, Pécs Város Földrendező Bizottságának 

elnöke a kárpótlási folyamatról, Perényi József, KDNP-s személyiség „Társadalombiztosítási csapda?” – 

címmel a társadalombiztosítás megoldatlan kérdéseiről ír. 

Az 1994-es kampány egész idejére jellemző, hogy a helyi szereplők egy-egy aktuális téma tárgyalása alapján 

kísérelnek meg képet adni célkitűzéseikről, de még a nagy pártok esetében sem érhető tetten, tudatos kampány 

felépítése. Jellemzően nem találkozunk egyetlen párt politikai hirdetésével sem, a kampány ideje alatt, az ÚDN-

ben. Míg 1990-ben az újság közzé tette valamennyi párt jelöltállítását, most nem találkozunk hasonló 

törekvéssel. 

A választási kampányra leginkább azok a tudósítások utalnak, melyek a különböző politikai szervezetek 

újrarendeződéséről tudósítanak: 1994. augusztus 17. közlemény jelenik meg a Köztársaság Párt megyei 

szervezetének tisztújításáról.24 Szeptember 7-én az MDF Pécsi szervezetének vezetőségválasztásáról számoltak 

be,25 szeptember 26-án pedig a KDNP tisztújításáról.26 

Augusztus 24-én a MIÉP Baranya Megyei testülete „Anyám én nem ilyen lovat akartam”című írásában arról 

értekezett, hogy az Antall kormány elmaradt nagytakarításának következtében állhatott elő a politikai 

földcsuszamlás. Az MSZP-SZDSZ (kormány) koalíciót, véleményük szerint a puszta gazdasági haszonlesés 

mozgatja.27 Szeptember 7-én a Lakásbérlők és Lakástulajdonosok Egyesületének Elnöke a meszesi városrész 

gettósodásának veszélyére intett.28 A szeptember 14-i számban Bretter Zoltán országgyűlési képviselő, „A tandíj 

bevezetésének elhalasztásáról” című írásában az országos vitát kiváltó egyetemi tandíjjal kapcsolatban fejtette ki 

véleményét.29 Szeptember 27-én a Pécsi Polgári Kör nyilvánosságra hozza, hogy jelölteket indít a közelgő 

választásokon, mivel ellenőrizni kívánja a város életében fontos kérdéseket a testületben. Ugyanakkor kifejti, 

                                                           
20www.valasztas.hu 
21www.polhist.hu/mszptort/index.php?fkod=301&kronev=1994 
22ÚDN 1994. júl. 1. Nem kalóztőke, mondja a polgármester 
23ÚDN 1994. aug. 10. 
24ÚDN 1994. aug. 17. 
25ÚDN 1994. szept. 7. Új vezetőség az MDF Pécsi szervezetében. 
26ÚDN 1994. szept. 26. Új vezetőség a KDNP élén 
27ÚDN 1994. aug. 24. 
28ÚDN 1994. szept. 7. 
29ÚDN 1994. szept. 14. 
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hogy tagjaik továbbra is folytatni kívánják szakértői tevékenységüket, ezért egyetlen párt választási 

kampányához sem csatlakoznak.30 

A kampányidőszakban zajló képviselőtestületi üléseken néhány, a Naplóban már megismert kérdés körül élénk 

vita bontakozott ki. Augusztus 25-i ülésén a közgyűlés a szociális ágazat többletigényét tárgyalta, mivel a 

„rendszer működőképességének határára jutott”.31 Szeptember 12-én az önkormányzati privatizációs 

törekvésekkel kapcsolatban két írás is napvilágot látott: Fülöp Tamás, a Vízmű Üzemi Tanácsának elnöke, 

„Unokáink is nyögni fogják” címmel fejti ki véleményét a közelgő magánosításról. Leírja, hogy a Pécsi Vízmű 

az adott évben nyereséges. A francia cég, a vállalat jelenlegi vagyonához viszonyítva nevetséges összeget kíván 

befektetni (emiatt le is kell értékelni a vállalati vagyont). A polgármester állításával szemben a vízmű 

berendezései jó állapotban vannak, a víztisztító üzem kapacitása inkább nagy, mint kicsi. Az előzetes 

információval szemben az előterjesztésben foglaltak szerint a víz ára nem változik. A szerző szerint ilyen 

kondíciók mellett egyáltalán nem előnyös a privatizáció. 

Soó László frissen megválasztott MSZP-s képviselő „Pécs-a lóvá tett város” című írásában szintén a francia tőke 

általi privatizációs törekvésekkel foglalkozott. Ő a „Köztisztasági Vállalat” ügyeit is szemügyre veszi, s 

megállapítja, hogy a városvezetés megtévesztő állításokat hangoztat. A szerződésben infláció mértékű 

áremelésről van szó, ami ellentmond az árcsökkenés hangoztatott lehetőségének, egyúttal felhívja a figyelmet 

arra, hogy a szerződéstervezet szerint a nyereségen a tulajdonos felek megosztoznak, ugyanakkor új 

szemétlerakó létesítése esetén a város egyedül köteles viselni a beruházás terheit. Hasonló anomáliákra hívja fel 

a figyelmet a vízművel kapcsolatban is. A Vízmű Üzemi Tanácsának elnökével azonos megállapításain kívül, 

arra is felhívta a figyelmet, hogy a francia befektető olyan jogosítványokat kap, amelyek birtokában kénye-

kedve szerint darabolhatja a céget, így a nyereség kimutatása kétségessé válhat. 

A privatizációs törekvések ellentmondásai mellett azt is kifogásolta, hogy a Pannon Autó igazgatóságát a 

leköszönő városvezetés még sürgősen lecseréli. 

Szinte törvényszerű, hogy a következő közgyűlésen a két vélemény a viták kereszttüzébe került.32 Érdekes 

momentuma volt az ülésnek, hogy a FIDESZ egyik képviselője, (egyébként a szerződés társszerzője, a 

szerződés ellen szólalt fel, s nem is szavazott az ügyben. Mint kifejtette: a pécsi-lyoni vízmű házasságban a 

kisebbségi tulajdonos, a többségi tulajdonos kezét megkötő, jogosítványokat kap pl. képlet. Szerinte a vízmű 

esetében nincs szükség tőkebevonásra. 

1994. szeptember 30-án a város vezetői nyilatkozatukban kifejtették, hogy a hátralévő időszakra a város 

kasszájában alig maradt tartalék, illetve felszólították a környező települések vezetőit, hogy 1%-os tulajdoni 

hányaduk birtokában ne akadályozzák tovább a Vízmű privatizálását.33 

Az 1994-es kampány eseményei jól érzékeltetik, hogy időközben kialakult a nyilvánosság új fóruma, a 

képviselőtestületi ülés. Ezzel a város életét döntően befolyásoló viták ezen a szintéren zajlanak. A helyi sajtó 

teret ad, s reagál a testületi ülésen történtekre. A képviselettel nem rendelkező szervezetek ugyancsak a helyi 

orgánumokban vívják csatáikat, de információ hiányában nem tudnak kapcsolódni a fő sodorhoz, így más 

témákban jeleskednek. A második választási ciklus kampányának fő témái az országos politikai erőeltolódásra 

reagáló helyzetelemzés, illetve a helyi szinten éppen megkezdődött közüzemi vállalatok privatizációjához való 

viszonyulás. Jól érzékelhető, hogy továbbra is elsősorban az országos képviselettel rendelkező politikai erők a 

meghatározóak helyi szinten, ugyanakkor látható, hogy kezd formálódni a helyi elit néhány személyisége. 

Érdekessége a kampánynak, hogy nem kapnak kitüntetett szerepet a polgármesterjelöltek, köszönhetően nyílván 

a törvényi szabályozás késői változásának. Személyes megjelenést a nyilvánosság előtt ezúttal is a Pécs-

Baranyai Értelmiségi Klub biztosított, de ő is meghívta választási vitaestjére valamennyi jelölő szervezet 

listavezetőjét, tehát a polgármesterjelöltségnek még e szűkebb fórumon sem tulajdonítottak különösebb 

jelentőséget.34 Visszatérve Bőhm Antal felvetéseihez, ezúttal a nyilvánosság szélesedő lehetőségei mellett, már 

találkozunk a helyi önrendelkezés jeleivel is. 

A kampány az első ciklushoz viszonyítva jelentős városi témákat fogalmaz meg, valóban tükrözi a 

közvéleményt leginkább érdeklő kérdéseket, stílusában továbbra is kiegyensúlyozott hangnemű, nélkülöz 

minden negatív vonást. 

                                                           
30ÚDN. szept. 27. 
31ÚDN 1994. aug.. 25. Elfogyott a pénz: működőképessége határára jutott a szociális ágazat 
321994. szept. 25. 
331994. szept. 30. 
34Dr. Horváth Csaba: Rendszerváltó ÉK-es múltunk 1987-1997. Pécs, 1998. 212-223.o. 
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1.3. Kampány 1998 

Az 1998-as országgyűlési választások eredményeként a FIDESZ az FKGP-vel és az MDF-el karöltve alakított 

kormányt:35 

1998. évi országgyűlési képviselő választás, adatok a mandátumokról 

 

A pécsi egyéni választókerületekben Mikes Éva (FIDESZ-MDF), Szili Katalin (MSZP) és Toller László 

(MSZP) szereztek parlamenti mandátumot. Országos listán Bleyer Jenő (MSZP) szerzett képviselői helyet. 

Az önkormányzati választások első hírnöke 1998. július 31-én látott napvilágot az Új Dunántúli Naplóban.36 A 

lehetséges polgármesterek személyét vette számba az újság. A vezető cikk elöljáróban leszögezi, hogy Páva 

Zsolt korábbi polgármester nem jelölteti magát. Ugyancsak visszalépett a megmérettetéstől Kékes Ferenc, az 

MSZP városi frakciójának vezetője, aki a napilap szerint továbbra is aspirálhat korábbi a tisztségére a 

választások után. Polgármesterként Trombitás Károly (FIDESZ), Toller László (MSZP) és Kerényi János (Civil 

Koalíció) jelölése történt meg. Augusztus 15-én az SZDSZ is önálló jelölt indulását jelenti be, Pap Béla 

személyében. Ugyanekkor értesülhet az érdeklődő közönség arról is, hogy hatpárti megegyezés jött létre a 

jobboldalon, a FIDESZ, a FKgP, a MDF, KDNP, a Magyar Demokrata Néppárt (MDNP) és a Magyar 

Kereszténydemokrata Néppárt részvételévelTrombitás Károly támogatására.37 Lehetséges alpolgármesterként 

Révész Máriát (MDF) és Tóbiás Jánost (FKgP) nevezi meg az újság. 1998. augusztus 26-án,38 Polgári koalíció a 

városért címmel közreadott interjúban nyilatkozott Trombitás Károly elképzeléseiről: felvázolta, hogy a város 

1994 óta a csőd felé halad, leszakadó régióban és leszakadó társadalmi csoportokkal. Legfőbb teendőként a 

„Magasház” ügyének rendezését, a lakáshoz jutás megkönnyítését, az önkormányzati rendszer megváltoztatását, 

a költségvetés normalizálását, a helyi korrupció felszámolását fogalmazza meg. (Ez utóbbi téma izgalmas 

kérdés, mivel az előző ciklusban a polgármester a FIDESZ-es Páva Zsolt volt, 1996-ig pedig a többség részét 

képezték azok a politikai erők, akiknek a nevében a jelölt éppen nyilatkozik.) Ezen a napon a MIÉP is bejelenti 

önkormányzati indulását, és jelzi, hogy bár fenntartásokkal, de a nemzeti oldal polgármesterjelöltjét támogatja, 

így saját jelöltet nem állit. 

                                                           
35www.valasztas. hu 
36ÚDN 1998. júl. 31. Polgármesteri jelölések és esélyek 
37ÚDN 1998. aug. 15. 
38ÚDN 1998. aug. 26. Polgári koalíció a városért 
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A szocialista párt szeptember 9-én hozza nyilvánosságra programját.39 A párt a Munkáspárttal írt alá 

együttműködési megállapodást, ennek értelmében: az MSZP 22 körzetben indít jelöltet, öt körzetben közösen a 

Munkáspárttal. Fő célkitűzésük a nyílt várospolitika, széleskörű érdekegyeztetés, Pécs regionális 

kapcsolatrendszerének erősítése, rend és biztonság megteremtése a városban. Új munkahelyeket kívánnak 

teremteni, 500 új önkormányzati lakás építését szeretnék megvalósítani, panelházakat felújítani, valamint nyílt 

önkormányzati gazdálkodást folytatni. 

Páva Zsolt 

 

A pártok mellett egyéb szerveződések is bekapcsolódnak az önkormányzati mandátumokért folyó küzdelembe. 

A Társadalmi Szervezetek Szövetsége (TESZ), 44 szervezet pártonkívüli képviselőjeként kívánt csatába 

indulni.40 Nem állapodott meg a Civil Koalícióval, így önálló polgármesterjelöltet indított Molnár Zoltán, 

korábbi tanácselnök személyében. 

A választási küzdelem hevében az előző ciklus képviselői is kifejtették véleményüket az önkormányzat elmúlt 

négy évéről. Páva Zsolt polgármester a kompromisszumkényszerre emlékeztetett, mivel 1996-tól kisebbségi 

polgármesterként volt kénytelen tevékenykedni.41 A költségvetési hiány keletkezését is az ellentmondásos 

helyzetre vezeti vissza. Papp Béla szabaddemokrata alpolgármester az elmúlt ciklusban elért eredményeket 

emeli ki,42 emlékeztetve a Pécsi Ipari Park létrehozására, továbbá 30 km csatorna és 50 km vízvezeték 

megépítésére, valamint a szociális ellátórendszer racionalizálására. 

1998. október 3-án a pécsi székhelyű SZOCIO-GRAF Piac-és Közvélemény kutató Intézet felmérést tesz közzé, 

melyben megállapítja, hogy kettészakadni látszik az önkormányzati küzdelemben részvevők mezőnye, a két 

nagy tömörülés, a FIDESZ-FKgP-MDF-KDNP-MDNP-Magyar Kereszténydemokrata Néppárt választási 

szövetsége (22,3%), valamint a MSZP-Munkáspárt választási szövetsége (22%), jelentős előnyre tett szert a 

többi indulóval szemben.43 Talán a kialakult helyzetet hatására jelentette be visszalépését Molnár Zoltán, a 

TESZ színeiben indulni szándékozó polgármesterjelölt.44 

Az SZDSZ viszonylag későn, október 7-én lépett a nyilvánosság elé helyi választási programjával.45 Politikusai 

kifejtették, hogy a választások előtt senkivel nem lépnek koalícióra. Legfőbb célkitűzésként a 

munkahelyteremtést, a város infrastruktúrájának fejlesztését, valamint a közterületek ápolását fogalmazták meg. 

1998. október 10-én a Pécsi Értelmiségi Klubban, polgármesterjelölti vitafórumot rendeztek. A moderátor 

szerepét Belénessy Csaba újságíró vállalta. Elsőként helyzetértékelést kért a jelöltektől. Papp Béla korábbi 

alpolgármester a költségvetés állapotáról a következőket mondta: „Most olyan szakasz van, hogy azt a pár évet 

kellene még valahogy kibekkelni, amíg az ide települt cégek befizetései révén a város több forráshoz jut. 

Néhány év múlva több lesz a város adóbevétele az iparűzési adóból. Akkor visszabillen a mérleg.” 

Toller a következőkben látta a kialakult helyzet okait: „A város önmagába zárkózott, nem volt párbeszéd a 

környező településekkel, a gazdaság szereplőivel, az egyetemmel, a város polgáraival.” 

Kerényi János szerint, a város azért részesült szűkösen a központi forrásokból, mivel „keveset panaszkodott”. A 

jövőben csak az idegenforgalomra hagyatkozhat, ehhez viszont elengedhetetlen az autópálya és a délszláv 

kapcsolat kiépítése. 

Trombitás Zoltán: az egymilliárd forintos költségvetési hiányt sürgősen kezelni kell. Ennek érdekében át kell 

rendezni a városi tulajdonban lévő ingatlanstruktúrát, adóság-átütemezést kell végrehajtani, 

intézményracionalizálási programot kimunkálni, a DDRt.-ben fekvő tőkét hasznosítani, ezzel csökkenteni az 

adósság-állományt. Egyúttal a könnyített pénzügyi keretek között 4-5 milliárdos nagyságrendű beruházás 

elindítását tartotta szükségesnek. 

                                                           
39ÚDN 1998. szept. 9. A polgároké a város, nem az önkormányzaté 
40ÚDN 1998. szept. 9. 
41ÚDN 1998. szept. 16. Kompromisszumok nélkül 
42ÚDN 1998. szept. 23. Mi csak dolgoztunk, dolgoztunk 
43ÚDN 1998. okt. 3. 
44Emlékeim szerint a visszalépésben jelentős szerepe volt Toller László kampánycsapatának is, amely ugyancsak igyekezett visszalépésre 

bírni a baloldali színezetű jelöltet. (Molnár Zoltán egyébként 1990-ben igen zavaros körülmények között távozott tanácselnöki pozíciójából, 

[lásd. A Helyzet c. folyóirat 1990-es évfolyam.] 
45ÚDN 1998. okt. 7. Elsőbbséget a gazdaságnak 
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A helyzetértékelést követően milyen irányt szabnának a városnak a jelöltek? – hangzott a második kérdés. 

Kerényi János az egyetemek szellemi kapacitásának kihasználásában, illetve a délszláv kapcsolatok kiépítésében 

látta a kivezető utat. 

Trombitás Zoltán a költségvetés rendezése után gazdasági fejlődést kíván beindítani új befektetésekkel és új 

ipari park kialakításával. 

Toller László a város meglévő ipari tradícióira kívánt építeni, az élelmiszeriparra, gépiparra, hőerőműre, pécsi 

lakásépítésre, orvosi műszergyártásra. 

Pap Béla: Pécs már ma is regionális kereskedelmi központ, jelentős a NOKIA beszállító programja, további 

fejlesztések: 6-os út, repülőtér. 

1998. október 14-én Toller László célkitűzéseinek újabb összefoglalását adta a Napló hasábjain, Nyitott 

várospolitikát címmel.46 A cikkben ügyesen összefoglalta az általa országgyűlési képviselőként moderált pécsi 

beruházásokat: a szív centrum kialakítását a traumatológiai központ létesítését, és táblabíróság pécsi 

elhelyezését. Továbbra is hangoztatja a nyitott várospolitika szükségességét, a vagyongazdálkodás 

átláthatóságát, és a város cégeivel való szorosabb kapcsolat szükségességét. 

Trombitás Zoltán is kihasználta az utolsó megjelenési lehetőséget a kampánycsend előtt: Lendületet adunk a 

városnak címmel foglalta össze terveit:47 meg kívánja őrizni a belváros eleven centrum jellegét, újra életre 

szeretné kelteni a Nádor Szálló halott tömbjét, Uránvárosban és Meszesen városrészi rehabilitációt valósítana 

meg, Kertvárost pedig szorosabban kapcsolná a város többi részéhez. 

A választást követően az Új Dunántúli Napló interjút közölt előbb a leköszönő, majd az új polgármesterrel. 

Páva Zsolt az alábbiakban foglalta össze polgármesteri periódusát:48 1994-ig a rendszerváltás átalakulása zajlott. 

Az átalakulás korszaka volt ez az időszak, politikai diktatúrából a demokráciába, a gazdaság pedig részben 

romokban hevert. Lefelé csúszott, valahogy ki kellett védeni a csődöt! Ténylegesen a településről beszélek! A 

bányászat és az építőipar csődje után az itt élők szellemi tudása mentette meg a várost. 1994-ben az összes 

rendszerváltó párt kért fel polgármesternek. 

Riporter: A „Páva korszak” – amikor Pécs megalapozta későbbi fejlődését? 

P. Zs.: A bányászat és építőiparon kívül valamennyi hagyományos pécsi cég túlélt. Új iparágak – NOKIA, 

Universitas, önkormányzati cégek jöttek létre. 

Riporter: Hol tart ma Pécs? 

P. Zs.: A pécsiek kritikusak. A külföldiek mintavárosnak látják Pécset, az itt lakók hiányolják a repülőteret, 

autópályát. 

Riporter: Hol tart ma Pécs? 

P. Zs.: Különböző helyzetmegítélésekkel találkozunk. Az egyik csoport mindent negatívan ítél meg: az 

önkormányzat rosszabbul áll, mint az elmúlt ciklusban, a költségvetési trend nagyon negatív, nőtt a 

hitelállomány. A másik csoport azt mondja, a város helyzete jobb, mint néhány évvel ezelőtt, Pécs kulturális- és 

iskolaváros, intézményeinkért áldozatot kell hozni, ha egy intézményt sokkal könnyebb bezárni, mint újat 

indítani, tehát nagyon óvatosan kell bánni az intézményi rendszer megkurtításával. 

A másik csoport pénzügyi szempontból elemez, s azt vallja, csak egy pénzügyileg megerősödött város, képes 

átvészelni a krízis éveit. Ezért be kell zárni intézményeket. Én a kettő között próbáltam lavírozni, a két felfogást 

szerettem volna, egymáshoz igazítani. 

Riporter: Mik a sikerek, kudarcok? 

                                                           
46ÚDN 1998. okt. 14. 
47ÚDN 1998. okt. 14. 
48ÚDN 1998. okt. 21. Az átalakulások korszaka volt a város életében (Beszélgetés Páva Zsolttal) 
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P. Zs.: Kudarc a költségvetés helyzete, a kompromisszumhiány, a fedett uszoda beruházásának menete, az 

Ágoston téri beruházás elhúzódása, az utak állapota, a „Magasház” megoldatlan kérdése. Stratégiai ügyek közül 

a 6-os út és a repülőtér. 

Az újonnan megválasztott polgármester, Toller László az október 24-ei, szombati számban nyilatkozott.49 

Riporter: Kell-e módosítani a választási ígéreteket? 

Toller László: Át kell alakítani a város iparszerkezetét, javítani kell a lakáshelyzeten, csökkenteni kell a 

távfűtési díjakat. Meg kell valósítani a nyitott várospolitikát, ami alatt az intézményi érdekegyeztetést értem, 

együttműködést a gazdasági szférával és az egyetemmel. 

Riporter: Miként képzeli el a város környezetével való kapcsolatot? 

T.L.: Pécs idegenforgalmi centrum, így össze kell fognia más idegenforgalmi érdekeltségű településekkel, mint 

Harkány, Orfű, Sikonda. A város regionális központ is, ebből fakad, hogy szorosabbra kell fűznie kapcsolatait a 

régió nagyvárosaival. A határon túli kapcsolatokban is új lehetőségeket kereshetünk, pl. Kína. Ehhez azonban 

elengedhetetlen a 6-os út és Pogány (repülőtér) fejlesztése. 

Riporter: Milyen fejlesztési elképzelései vannak a várost illetően? 

T.L.: Mindenekelőtt az autóbuszpark korszerűsítése, a „Magasház” ügyének rendezése. 

Riporter: Mit kíván tenni a költségvetéssel? 

T.L.: A városi vagyon hozadékának egy részét a költségvetés konszolidálására kell fordítani, át kell szervezni a 

vagyonkezelőt. 

Riporter: Kikre számít a testületben, városházán? 

T. L.: Az SZDSZ-re, a Civil Koalícióra, a Munkáspártra. A városháza apparátusára jobban, mint elődeim, 

bizalommal kell lenni a közigazgatás szakemberei iránt! 

Az 1998-as kampány újdonsága, hogy alapvetően a polgármesterjelöltek jelenítik meg az induló szervezetek 

programjait. A versengés során világosan kirajzolódnak azok a helyi témák, melyek mentén a küzdelem zajlik: a 

város költségvetési helyzete, Pécs térségben betöltött szerepe, a fejlődéshez szükséges beruházások felvázolása. 

Ugyancsak új elem a szociális téma megjelenése a kampányban. Az írott sajtó mellett egyre jelentősebb szerepet 

kap a helyi média, nevezetesen az Értelmiségi Klubban zajló kampányvizákat rendszeresen közvetíti a városi 

televízió. 

1.4. A 2002-es kampány 

Az országgyűlés összetétele a 2002-es országgyűlési választások után 

                                                           
49ÚDN 1998. okt. 24. A város lakóiról szól a történet 
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A választások eredményeként az MSZP és az SZDSZ alakított koalíciós kormányt. 

Egyéni választókerületben Kékes Ferenc (MSZP), Szili Katalin (MSZP), Toller László (MSZP), nyert 

mandátumot a városból, listán Mikes Éva (FIDESZ, területi) és Körömi Attila (FIDESZ, területi) képviselhette a 

helyi érdekeket a parlamentben. 

A 2002-es önkormányzati választásokat október 20-ra tűzték ki. Az önkormányzati kampány első jelei az Új 

Dunántúli Napló augusztus 8-i számában a Politikai vitafórum című oldalán érzékelhetők, ahol a Civil Koalíció 

és az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE) szószólói nyilvánítanak véleményt egy-egy témában. Pap András 

(ÖPE), volt MDF-es országgyűlési képviselő, a város centrumában épülő bevásárló központ ellen emel szót, a 

kiskereskedők érdekében. Ez a gondolat egyik központi eleme lesz a kampányban kibontakozó vitáknak.50 

Augusztus 12-én napvilágot látott a hír, miszerint a jobboldali-polgári erők egyöntetűen Katzirz Béla, volt 

válogatott kapus jelölése mellett szállnak síkra.51 A Napló augusztus 13-iszámában, azonban arról értesülünk, 

hogy bár a legtöbb városban már végleges az induló polgármesterjelöltek listája, Pécsett a jobboldal még nem 

tudja, kit indít Toller László polgármester ellen.52 Az újság egyúttal közli a biztos polgármesterjelöltek listáját: 

Toller László (MSZP, Munkáspárti támogatás), Deák Péter (MIÉP), Bretter Zoltán (SZDSZ), Kerényi János 

(Civil Koalíció). Ugyanezen a napon tudósít arról a Pécs/Index, hogy a jobboldal bemutatta jelöltjeit: „A pártok 

kedden délelőtt írták alá együttműködési megállapodásukat, a Fidesz mögé felsorakozott a Magyar Demokrata 

Fórum, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség, a Fidelitas és a Kisgazda Polgári Egyesület. Újdonság, hogy 

egy körzetben a polgári körök is indítanak egy jelöltet, valamint találkozhatunk az Országos Polgári Nyugdíjas 

Egyesület elnökével is. Dr. Mikes Éva, a Fidesz helyi szervezetének elnök asszonya elmondta: a jobboldal arra 

törekszik, hogy a választások megnyerése után a Pécsett is megfigyelhető szociológiai szakadást feloldja.”53 

A jobboldali erők polgármester jelöltjét augusztus 15-én nevezték meg:„Ma délelőtt hivatalosan is 

bemutatkozott a pécsi polgári összefogás polgármester-jelöltje, Dr. Ternák Gábor a nyilvánosság előtt. A 

Baranya Megyei Kórház infektológus-főorvosának jelölése hétfőn este vált véglegessé, ám a sajtóban csak ma 

láttak napvilágot a személyéről szóló találgatások. Ternák a bemutatkozón hangsúlyozta, hogy stratégiai 

koncepciókat vázol majd a város érdekében, hogy a több éve zajló pénzpocsékolásnak vége szakadjon. A pécsi 

választópolgárokat egyébként személyes beszélgetések útján kívánja meggyőzni, hogy jobb választás, mint Dr. 

Toller László.”54 

                                                           
50ÚDN. 2002. aug. 8. 
51http://pecs.index.hu/index.php?id=3845&term=rajtapécs 
52ÚDN 2002. aug. 13. Mégsem Katzirz lép pályára? 
53http://pecs.index.hu/index.php?id=3843 
54http://pecs.index.hu/index.php?id=3840&term=Ternák 

http://pecs.index.hu/index.php?id=3845&term=rajtapécs
http://pecs.index.hu/index.php?id=3843
http://pecs.index.hu/index.php?id=3840&term=Ternák
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Toller László 

 

Interjú részlet – Szenes Andrea beszélgetése Toller Lászlóval 

 

Forrás: Youtube 

Az Új Dunántúli Napló 2002. augusztus 23-i Politikai vitafórum oldalán a Civil Koalíció mutatta be jelöltjeit.55 

A város élén álló szocialista polgármester és pártja természetesen kihasználta azokat az alkalmakat, melyek 

eredményes városvezetői tevékenységüket támaszthatták alá. Erről az Index pécsi internetes hírportál ekképp 

tudósított: „Kaviáros kampány pécsi buszmegállókban. Toller László szocialista polgármester kaviáros kifli-

csücskökkel és csoki tortával vendégelte meg az uránvárosi utazóközönséget. A város első embere a nagy nap 

alkalmából felállított büfésátor előtt ünnepi beszédet is tartott, amelyben a tömegközlekedésre fordított „soha 

                                                           
55ÚDN 2002. aug. 23. 
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nem látott összegekről”, és „csodákra képes városvezetéséről” szónokolt a süteményt faló nyugdíjas 

utasoknak.”56 

Ugyancsak az elért eredmények csokorba szedésével kívánta meggyőzni a választópolgárokat Meixner András, 

a szocialisták városi elnöke, a Naplóban 2002. augusztus 29-én „Számadás” címmel, megjelent írásában: 

• az MSZP több mint 6 éve városvezető politikai tényező, 

• a tömegközlekedés javítása érdekében új Mercedes buszokat rendszeresített a pécsi tömegközlekedésben, 

• a Pécsi Városi Vagyonkezelő Rt-ben a városvezetés összevonta a közüzemi cégeket, 

• a Pécsi Távfűtő vállalatba bevonták a Pannonpower Rt.-t, mely elősegítette a távfűtési díjak viszonylagos 

kordában tartását, 

• az iskola átalakításokkal stabilizálódott az oktatási rendszer, 

• elkezdődött az oktatási intézmények rekonstrukciója: Rácvárosi-, Gyárvárosi- általános iskolák, Pollack 

Mihály Műszaki Szakközépiskola 

• az Ókeresztény Sírkamrák révén a város 2000-ben Világörökségi címet kapott, 

• Pécsett kerül évente megrendezésre az Országos Színházi Találkozó (POSZT) 

• Közterületek felújítása: Jókai tér, Ágoston tér, Kálvária utca, városfal, Magasház 

• a város sportjának támogatása a költségvetés 1%-ával 

• közmunkaprogram beindítása 

• a Meszesi Közösségi Ház kialakítása 

• kormányzati források megszerzése: iskolarekonstrukció, lakásépítés, Európai Uniós csatornahálózat bővítés 

(ISPA)57 

A Napló szeptember 3-i számában szokatlan, eleddig nem tapasztalt jelenségről számolt be: a Malomvölgyi 

Szociális Otthonból panasz érkezett, hogy a MIÉP aktivistái erőszakosan szedik az ajánlószelvényeket. A 

bejelentéssel kapcsolatban nyilatkozó városi pártelnök provokációnak minősítette az esetet.58 Szeptember 13-án 

az Összefogás Pécsért Egyesület bejelentette, hogy önállóan állít polgármesterjelöltet, Dévényi Sándor Kossuth-

díjas építész személyében.59 

2002. szeptember 20-án a Dunántúli Napló interjút közöl Ternák Gáborral, a jobboldal polgármester-jelöltjével: 

Riporter (R): Sokakat talán meglep a jelölése? 

Ternák Gábor (T. G.): Orvosi pályán dolgozom immár három évtizede, ám a rendszerváltozás táján a politika 

szele is megérintett. Szekszárdon választottak be az első szabad Országgyűlésbe. Külföldi kiküldetéseim során, 

orvosként dolgoztam a hetvenes években Afrikában, később Laoszban, majd az Öböl-háború idején Szaúd-

Arábiában, voltam választási megfigyelő Kambodzsában. Azt hiszem, ezek a tapasztalatok olyan széles látókört 

adnak az embernek, amely semmivel sem pótolható. 

R.: Hol helyezné el magát a politikai palettán? 

T. G.:1990-től MDF színekben politizáltam, később az MDNP-be igazoltam, ennek ellenére nem tartom magam 

pártpolitikusnak, a polgári erők független jelöltje, elsősorban pécsi lakos és politikus. 

R.: Azt beszélik, esélytelen Tollerrel szemben? 

                                                           
56http://pecs.index.hu/index.php?id=3826&term=Toller 
57ÚDN 2002. aug. 29. 
58ÚDN 2002. szept. 3. Választási bűncselekmény gyanúja merült fel 
59ÚDN 2002. szept. 11. 

http://pecs.index.hu/index.php?id=3826&term=Toller
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T. G.: Toller kétségtelenül népszerű, de többre van szükség, hatékony, friss városvezetésre, a stílus 

megváltoztatására. 

R.: Úgy hallottam, van más polgári jelölt is? 

T.G.: Az Összefogás Pécsért jelöltje, sajnos a külön indulás inkább a széthúzás jele. 

R.: Mit tenne polgármesterként? 

T.G.: Felülvizsgálnám az ECE (belvárosi bevásárlóközpont) beruházást, Kertvárosban szakorvosi rendelőt 

nyitnék, iskolatejet adnék az általános iskolákban tanuló diákoknak, megkönnyíteném a bejárást a környező 

falvakból, a rászorultak drága gyógyszerének kiváltását megoldanám. 

R.: Milyen tervei vannak Pécs gazdaságának fellendítésére? 

T.G.: Elősegítjük külföldi cégek pécsi tanvállalkozásainak létrehozását, a helyi vállalkozók és szakmunkások 

speciális külföldi képzését.A Pécsett letelepedő neves professzorok számára egyetemi lakásokat építünk, 

lakásprogramokat indítunk fiatal házasok, idősek, mozgássérültek és más, speciális helyzetű emberek számára. 

Nagyon számítok az idegenforgalomra, a Világörökség cím elnyerését a város egyelőre nem használta ki eléggé 

a turizmus fellendítésére. 

R.: Hogyan lehet Pécs ismét a kultúra nyugat-magyarországi fővárosa? 

T.G.: Szeretném, ha – bekapcsolódva a rendkívül sikeres európai mozgalomba – Pécs 2006-ban az „Európa 

Kulturális Fővárosa” címet viselhetné, más pályázó városokkal együtt. Persze szükség van infrastrukturális 

fejlesztésekre is: hangversenytermet, új színháztermet, konferenciaközpontot kell építeni, a pécsújhegyi, volt 

erőmű és szénmosó területén izgalmas balett-központ működhetne. Új levéltárat alakítunk ki, a borzalmas 

állapotban lévő mecseki állatkertet megszüntetjük és létrehozunk egy gyönyörű szafariparkot. 

R.: És végül az örökzöld kérdések: Magasház, Nádor, repülőtér... 

T.G.: Úgy vélem, a Magasházat nem elég szerkezetileg megerősíteni, a felújítást is el kell végeznünk a korábbi 

tervek alapján, hiszen csak így van esély arra, hogy az elkerülhetetlen beruházásnak legalább egy része 

megtérüljön. A Nádor felújítását haladéktalanul meg kell kezdeni. A repülőtéri beruházást felgyorsítanám, 

esetleg koncesszióba adással. Elődeimmel ellentétben nem szeretnék évekig ezekkel a kérdésekkel foglalkozni.60 

Ternák Gábor 

 

2002. szeptember 21-én a Naplóban megjelent Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi mérlege.61 

A jelentésből kitűnik, hogy a városnak nincsenek likviditási gondjai. 5 milliárd forintos kötelezettséget vállalt a 

város a 2002. utáni esztendőkre, elsősorban az ISPA (1,1 milliárd) beruházás megvalósításának érdekében. 

Elkötelezettséget vállalt még a város közgyűlése a pogányi repülőtér fejlesztésére (291 millió), a Magasház 

megerősítése (300 millió), Déli busz decentrum kialakítására (360 millió), a Nádor Szálló felújítására (300 

                                                           
60ÚDN. 2002. szept. 20. 
61ÚDN. 2002. szept. 21. Elkészült a megyeszékhely választási- pénzügyi- mérlege 
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millió), Pollack Mihály Középiskola bővítésére (400 millió) és a labdarúgó stadion korszerűsítésére (250 

millió). 

A politikai kiegyensúlyozottság szellemében szeptember 24-én Toller Lászlóval közölt interjút az Új Dunántúli 

Napló.62 

A cikk bevezetőjében emlékeztetik az olvasókat a négy évvel ezelőtti kampányban elhangzott ígéretekre: 

olcsóbb távfűtés, lakásépítés, a költségvetés és a kommunális szolgáltatások rendbetétele. 

Riporter (R.): Hogyan indult a négy év? 

Toller László (T. L.): 1998-ban Pécs depressziós település volt. Az önkormányzat gazdasági helyzete 

katasztrofális volt, a kommunális szolgáltatások elégtelenek voltak, a költségvetési hiány 2,6 milliárd forintra 

rúgott. 

R.: Miként fogyott el ez a hiány? 

T. L.: Tisztáztuk az intézmények helyzetét, s új bevételeket kutattunk fel. Behajtottunk 4-500 millió 

kintlévőséget, 3 év alatt hitel nélkül gazdálkodtunk, így stabilizálódott a költségvetés, a jelenlegi hitelek nem a 

működést szolgálják. Hosszú távú fejlesztésekre nem sajnáltuk a pénzt. Korszerűsítettük a közvilágítást, a Pécsi 

Vízmű 100-150 milliós közműhálózat-fejlesztést hajtott végre. 

R.: Mennyit változott a költségvetés tervezése? 

T. L.: Az alapvető intézményi struktúra már jól áttekinthető. A 14 éven aluliak ingyenes utazása már nem tétel,63 

a Pécsi Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Rt. létrehozásával megoldódott a városüzemeltetés 

fenntartása is. 

R.: A távfűtés kérdésében mit tart eredménynek? 

T. L.: Az erőművel közös, többségi önkormányzati tulajdonlású Távfűtő vállalat, korszerűsített távfűtéses 

lakások. 

R.: A lakásprogram sokunknak választási kampányfogásnak tűnt! 

T. L.: A ciklus elején 4-500 plusz szociális bérlakást ígértünk. Négy év alatt 300 lakást építettünk, 160-at 

vásároltunk. 

R.: Miért vállalták a Mecsek-Nyugati Vízközmű fejlesztés leállítását? 

T. L.: Akkor az önkormányzatnak nem volt forrása a beruházásra. Az időközben elnyert ISPA pályázat révén 

98% feletti csatornázottságot fogunk elérni a városban. 

R.: Révbe ér-e a repülőtér? 

T. L.: A regionális fejlesztési források rendelkezésre állnak. 2003-ban repülőket fogadhat a reptér. 

R.: Nagy vihart kavart a Mercedes buszok rendszeresítése. 

T. L.: Elhatároztuk, hogy javítjuk a város tömegközlekedését. Ehhez fel kellett javítani az autóbuszpark műszaki 

állapotát. A város költségvetésének 1,5%-át fordítjuk a tömegközlekedésre. 

R.: Egyesek szerint túl sok a „multi” kereskedőcég a városban. 

T. L.: Semmi kivetnivalót nem látok, a multinacionális kereskedelem bővülésében Pécsett. Az új cégek növelik 

a foglalkoztatást. Általuk a város a kereskedelemben is a Dél-Dunántúl regionális központja. 

Szeptemberben három alkalommal vitát rendezett az Értelmiségi Klub a versengő szervezetek és politikusok 

részvételével a városban zajló folyamatokról. Első alkalommal „Négy év mérlegen” mottóval, beszélgetés a 

                                                           
62ÚDN. 2002. szept. 24. Régiós központnál is több – Visszapillantás Pécs önkormányzatának elmúlt négy évére 
63Ebben az időszakban a kormányzat hozzájárult a tanulók utazási költségeihez, s ez az intézkedés bizonyos volumenen felül igen előnyös 

volt a tömegközlekedést folytató cégeknek. Ezért számos helyi önkormányzat tette lehetővé a településen lakó diákok térítésmentes utazását. 
A kormányrendelet módosítása után azonban ez a nagyvonalúság igen jelentős terhet rótt a helyi önkormányzatokra, így Pécs városára is. 
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városfejlesztésről címmel, Balogh Zoltán újságíró kérdezte az önkormányzat tisztségviselőit és frakcióvezetőit.64 

A következő vitaesten a pécsi pártok és civil szervezetek képviselői voltak az Értelmiségi Klub meghívottjai, s 

azt kérték a megjelentektől, hogy fejtsék ki, milyen eséllyel indul pártjuk a választásokon?65 Végül a 

polgármesterjelöltek kaptak megszólalási lehetőséget.66 

Ezek a viták a jelenlévő hallgatóságnak, s a kampányt figyelemmel kísérő olvasóknak érdekes adalékokkal 

szolgáltak a pártok elképzeléseiről, s főleg a jelöltek habitusáról. A résztvevők nagy száma miatt azonban arra 

nem teremtettek alkalmat, hogy koherens nézeteket fejtsenek ki a szereplők várospolitikai elképzeléseikről. 

AZ Új Dunántúli Napló októberi Politikai Vitafórum oldalain valamennyi versengő szervezet ismertette 

célkitűzéseit. A nagy pártok, korábban elhangzott nyilatkozataikhoz képest nem szolgáltak újdonsággal, a 

kisebb szervezetek azonban, kevesebb megjelenési lehetőségük lévén, ezt a fórumot használták ki programjuk 

közzétételére. A Civil Koalíció az alábbi célokat fogalmazta meg:67 

• pártoktól független közös fellépés a város érdekében 

• polgárbarát, szolgáltató jellegű közigazgatás 

• vállalkozásbarát gazdaságfejlesztés 

• szociális biztonság megteremtése 

• helyi foglalkoztatási megállapodás megteremtése 

• a városüzemelés színvonalának javítása 

• a kulturális örökség megőrzése 

• régióközponttá válás 

A Magyar Igazság és Élet Pártja Szolgálat a képviselőség címmel ismertette programját:68 

• ingyenes tömegközlekedés középiskolásoknak 

• ingyenes gyermekétkeztetés bölcsődétől az általános iskoláig 

• zöld parkok létesítése a belvárosban 

• igazságos víz- és távhő-díj 

• a város számára előnytelen szerződések felülvizsgálata 

• úthálózat felújítása 

• járdaépítés, játszótér felújítás 

• ingyenes hulladékelszállítás 

• élsporttámogatás, uszodafejlesztés 

Az országgyűlés összetétele a 2006-os országgyűlési választások után 

                                                           
64ÚDN. szept. 26. Négy év mérlegen 
65ÚDN okt. 7. Ki mennyit nyom a latban? 
66ÚDN okt. 12. Mindenki Pécsért van 
67ÚDN okt. 7. 
68ÚDN 2002. okt. 15. 
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Kormányt a Magyar Szocialista Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége alakított. A pécsi egyéni országgyűlési 

választókerületekben Bókay Endre (MSZP), Szili Katalin (MSZP) és Toller László (MSZP), megyei listán Tóth 

Bertalan (MSZP)69 nyert mandátumot. 

A 2006-os önkormányzati választásokat a köztársasági elnök 2006. október 1-re tűzte ki. 

A pécsi önkormányzati kampány szomorú szenzációval kezdődött: a már újra polgármesterjelölt Toller László 

2006. június 19-én súlyos közúti balesetet szenvedett.70 A váratlan esemény alaposan megzavarta a pécsi 

szocialisták választási előkészületeit, s miután kiderült, hogy belátható időn belül nem várható a polgármester 

felépülése, alapvetően átrendeződni látszottak a városban a politikai erőviszonyok. Ennek első mozzanata az 

MSZP új jelöltjének megnevezése volt:71 az MSZP városi küldöttértekezlete 2006. július 22-én, Tasnádi Pétert, a 

Baranya Megyei Közgyűlés szocialista alelnökét jelölte a polgármesteri posztra. Toller László kiesésével 

növekedett a FIDESZ-es Páva Zsolt esélye.72 Az erőviszonyok átrendeződését jelezte, a szabaddemokraták 

városi elnökének augusztus 10-i bejelentése is: A korábbi megállapodással ellentétben mégsem támogatják a 

szocialisták polgármesterjelöltjét, hanem önálló jelölt állításában gondolkodnak.73 Bretter Zoltán nyilatkozatában 

azzal indokolta döntésüket, hogy a korábbi támogatás egyértelműen Toller személyének szólt. Ugyancsak az Új 

Dunántúli Napló augusztus 10-i számában hozta nyilvánosságra az MDF helyi szervezete, hogy önállóan 

méretteti meg magát a választásokon, egyetlen jobboldali erővel sem köt szövetséget.74 Polgármesterjelöltjük 

Füredi Péter ügyvéd, aki a baloldalhoz való közeledést is kizártnak tartotta. 

Augusztus 11-én újabb, ezúttal független aspiráns nyilvánította ki indulási szándékát: Tóth József a PTE korábbi 

rektora is ringbe kívánt szállni a polgármesteri tisztségért.75 

2006. augusztus 4-én Boros János egyetemi tanár és Siptár Béla gépészmérnök „Pécs az életminőség radarral 

besugárzott pólusa” címmel az elkövetkezendő kampány egyik központi témájáról fejtik ki véleményüket.76 A 

dél-dunántúli régióban felépítendő NATO radarnak hosszú politikai előélete van. A katonai szakemberek 

optimális helyként eredetileg a Zengőt jelölték meg, a környezetvédők kibontakoztatta ellenállás azonban, 

                                                           
69A képviselő később lemondott mandátumáról Tasnádi Péter, Pécs újdonsült polgármestere javára 
70http://hvg.hu/itthon/20060619tollerallapota. 
71http://pecs.index.hu/index.php?id=7580 
72A jelöltállítás már tavasszal lezajlott a FIDESZ berkeiben (http://nol.hu/cikk/405504/ Polgármesterjelöltek: „nagyjából félúton”.) 
73ÚDN aug. 10. Borul a városházi koalíció 
74ÚDN aug. 10. Meglepetésre számít az MDF 
75ÚDN aug. 11. 
76ÚDN 2006.aug.04. 

http://hvg.hu/itthon/20060619tollerallapota
http://pecs.index.hu/index.php?id=7580
http://nol.hu/cikk/405504/
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meghátrálásra késztette a kormányt. Ekkor vetődött fel a radar Tubesre telepítése, amely ezúttal a pécsi ellenzők 

tiltakozását vonta maga után. A katonai létesítménnyel kapcsolatos engedélyezési eljárások megindítása éppen 

az önkormányzati kampány kezdetére esett, minek következtében a választási küzdelem egyik vezető témájává a 

lokátor építésének kérdése vált. Az ellenzők, a „Civilek a Mecsekért Mozgalom”-ban tömörültek. A 

környezetvédők véleményét teljes mértékben osztotta az Összefogás Pécsért Egyesület (ÖPE), mely civil 

szervezetként kívánt jelölteket juttatni a képviselőtestületbe. Az ÖPE egyébként Páva Zsoltot a FIDESZ 

polgármesterjelöltjét támogatta a városvezetői székért vívott küzdelemben. 

A Tubesre tervezett lokátor ügye széles érdeklődésre tarhatott számot. Az MSZP-s jelölt Tasnádi Péter 

szeptember 11-én sajtótájékoztatót tartott, ahol megkísérelte semlegesíteni a témát, azzal, hogy pusztán szakmai 

ügynek nyilvánította a kérdést.77 Tóth Bertalan a párt városi választmányának elnöke kijelentette: „Ha a 

szeptember végére elkészülő (hatástanulmányban foglalt) eredményeket társadalmi vita, vagy akár népszavazás 

követi, a párt a lakossági vélemények fényében fogja kialakítani álláspontját. Röviden, ha a pécsi polgárok 

elutasítják a lokátor telepítését, a szocialisták, az összes jogi eszközzel, azon lesznek, hogy ne kerülhessen a 

Tubesre a katonai létesítmény.”78 A hatástanulmányok készítésére való hivatkozás és a népszavazás 

kezdeményezése átmenetileg eredményesnek bizonyult a tekintetben, hogy az önkormányzati választások 

kampányában pusztán mellékszálként szerepelt ezt követően a téma. Nem így a városi költségvetés állapotának 

a kérdése. A költségvetésről folytatott vita középpontjában az eladósodottság mértéke, és a költségvetési hiány 

kezelésének mikéntje állt. A vitát augusztus 15-én az SZDSZ indukálta azzal, hogy felhívta a figyelmet a város 

adósság állományának mértékére.79 A liberális polgármesterjelölt szerint nem az eladósodással van elsősorban 

baj, hanem a hitelfelhasználással. A felvetett témára azonnal reagált valamennyi mérvadó politikai szereplő: a 

FIDESZ az SZDSZ eddigi hallgatagságának okát tudakolta, az MDF, igazodva országos kampányához 

korrupciót szimatolt,80 melyért szerintük egyaránt felelősek a kormánykoalíció pártjai és a legnagyobb ellenzéki 

párt, az Összefogás Pécsért Egyesület a civil kontrollt sürgette.81 A korrupció vádját természetesen minden 

megvádolt politikai erő visszautasította.82 A költségvetés helyzetének javítását valamennyi párt megfogalmazta 

programjában: a FIDESZ a fenntartható növekedésre helyezte a fő hangsúlyt.83 Mellár Tamás a FIDESZ 

gazdasági szakértője rámutatott a pécsi költségvetés néhány különösen érzékeny pontjára: a városban krónikus a 

forráshiány, a rövid lejáratú likviditási hitelek is növekednek. Az EKF-hez kapcsolódó beruházások forrása nem 

igazán látható. Tasnádi Péter a szocialisták jelöltje 2006. augusztus 21-én megjelent nyilatkozatában 

hangsúlyozta:84 Európa méltó Kulturális Fővárosának létrehozása a fő cél, a hitelek az itt élők javát szolgálják és 

szolgálták. 

Ő jelentős tartalékokat lát a jelenlegi struktúrában, melyeket ki lehet aknázni, továbbá hangsúlyozta, hogy az 

előttünk álló második nemzeti fejlesztési terv hatalmas lehetőségeket kínál Pécs számára is. Az Európa 

Kulturális Fővárosa – Pécs 2010 program – mint azt a költségvetési vita egyes elemei is jól tükrözik – egyik 

központi témája volt a kampánynak. Az elképzeléseket szinte valamennyi szereplő pozitívan értékelte, néhány 

aggály azonban ezzel kapcsolatban is elhangzott: Az EKF és „Pólus-”85 pénzek előkészítetlen beruházásokba 

való „beleöntése” nem fog tartós fellendülést hozni, figyelmeztet az MDF polgármesterjelöltje.86 Mellár Tamás 

szeptember 13-án azt kezdeményezi, hogy az EKF beruházásokból részesüljenek a kis- és középvállalkozók is.87 

A kiegyenlített erőviszonyok új jelenségeket indukáltak a városi kampányban. Bizonyosfajta „ígéretspirál” 

kezdett kibontakozni a két esélyes jelölt között. Páva Zsolt először a „Pécsnek több jár” szlogent vezette be, 

majd a „Garanciát” állította kampánya középpontjába.88 A „Garanciaprogram” fő elemei az alábbiak: 

Pécs valódi mintaváros legyen: 

1. Évente, nyilvános számadás a költségvetésről. 

2. A pártok és politikai szereplők között szorosabb együttműködés megvalósítása. 

                                                           
77A lokátor kérdése nem kampánytéma. In. ÚDN 2006. szeptember 12. 
78Ha a pécsiek nem akarják, nem lesz lokátor! In. Pécsi Napilap.hu 2006. 09.11. 
79Tízmilliárdos lesz az adósság. In. ÚDN 2006. augusztus 15. 
80Burjánzik a korrupció In. ÚDN 2006. augusztus 17. 
81Gyökeres változás kell. In. ÚDN 2006. augusztus 18. 
82Burjánzik Pécsett a korrupció? In. ÚDN 2006. augusztus 18. 
83Gyökeres változás kell In. ÚDN 2006. augusztus 18. 
84Nem csődveszélyre készül In. ÚDN 2006. augusztus 21. 
85A Pólusprogram, a kormány által meghirdetett elképzelés, mely a magyarországi decentralizációt igyekszik elősegíteni azáltal, hogy a 

kiemelt regionális városok (Pólusok) célzott fejlesztésével megszünteti az ország Budapest központúságát. (Mely törekvést időközben a 
központi régió lobbi tevékenysége sikeresen eliminálni látszik.) 
86ÚDN 2006. aug. 17. Burjánzik a korrupció 
87ÚDN 2006. szept. 13. Az EKF a kis- és középvállalkozóké is. 
88ÚDN 2006. szept. 6. 2006 szept. 8., 2006. szept. 23. 
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3. Új kizárólag szakértőkből álló tanácsadó testület létrehozása a polgármester mellett. 

4. Átláthatóság. 

Tasnádi Péter a kampány első szakaszában csokorba szedte mindazon eredményeket, melyeket a korábbi 

városvezetés fel tudott mutatni. A második szakaszban a következő négy év feladatait sorolta fel: 

1. Korszerű, gazdaságos hulladékkezelés. 

2. Iskolák felújítása. 3500 bérlakás építése EU-s, kormányzati-, és magántőke bevonásával. 

3. Panel-felújítási program folytatása. 

4. Önkormányzati bérlakások felújítása. 

5. Regionális-integrált egészségügyi rendszer létrehozása. 

6. 2009-re új rendelőintézet kialakítása Kertvárosban. 

7. 3-4000 munkahely teremtése a „Pólus” révén. 

8. Zsolnay szobor rendbetétele.89 

A korábbi választási eredmények elemzései egyértelműen jelezték, hogy a szocialista párt szavazói legnagyobb 

arányban a majd 60 ezer lakost magában foglaló kertvárosi lakónegyedből kerülnek ki. A FIDESZ ezúttal külön 

is megszólította az itt élőket: önálló kertvárosi programmal fogalmazott meg.90 Szeptember 19-én körvonalazta a 

FIDESZ a tüke-91kártya bevezetésének lehetőségét, mely számos kedvezmény mellett ingyenes parkolást ígér a 

városlakóknak.92 

Az „ígéret-licit” mellett másik, az országos kampányhoz hasonló vonásként jelenik meg a versengés 

hangnemének durvulása. Bár szeptember 15-én a pártok megegyeztek egymással, hogy egymás lejáratása nélkül 

kampányolnak,93 Páva szeptember 22-én kénytelen ismeretlen tettes ellen feljelentést tenni, mivel nevében 

Toller Lászlót gyalázó szórólapokat terjesztettek.94 

Az újdonságok mellett találkozunk néhány „örökzölddel” is a kampánytémák körében. Újra előkerül a 

Magasház, a Nádor és különös figyelmet kap megint az M6-os autópálya építése. Ez utóbbival kapcsolatban 

felmerült, hogy nem épül meg, hogy nem lesz kész 2010-re, hogy csak Pécsig készül el, hogy kétszer két sávos 

gyorsforgalmi út lesz. A kormánykoalíció pártjainak képviselői a biztos megvalósulásról adnak számot a kérdés 

interpretálása kapcsán, az ellenzékiek természetesen kételyeiket fejezik ki. 

Áttekintve a pécsi önkormányzati választások témáit, megállapíthatjuk, hogy 1998-ig gyermekcipőben jártak a 

helyi kampányok. Néhány önálló témát dolgoztak fel, a polgármesterjelölt jelentőségét egyetlen párt sem 

ismerte fel. 1998-tól egyre profibbá válnak a helyi kampányok is, eleinte csak a település legfőbb problémáit 

szedik csokorba, majd önálló programokkal rukkolnak elő a versengő szervezetek, végül akárcsak országosan, 

hatalmas ígérgetésbe kezd a két mérvadó politikai erő. 

Kampánytémák a városban 
 

  FIDESZ MSZP SZDSZ 

1990   Munkanélküliség 

kivédése, nyugdíjak 

értékállósága 

IMS technológia 

veszélyei, oktatási 

intézményrendszer 

összeomlása 

1994 Önkormányzati vállalatok Önkormányzati vállalatok Felsőoktatási tandíj, 

                                                           
89ÚDN 2006. szept. 28. 
90ÚDN 2006. szept. 14. 
91Pécsett az „őspécsieket” nevezik tükének, s közülük is mindenekelőtt azokat, akik valamilyen módon kötődnek a szőlőhöz, a Mecsekhez. 
És akik így vagy úgy, de hozzátartoznak a város arculatához, hangulatához is, hiszen a város nem csupán házakból áll. 
92ÚDN 2006. szept. 19. 
93ÚDN 2006. szept.15. 
94ÚDN 2006. szept. 22. Röplapok miatt tett feljelentést Páva Zsolt Pécsett 
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  FIDESZ MSZP SZDSZ 

privatizációja pro és 

kontra 
privatizációja pro és 

kontra 
önkormányzati vállalatok 

privatizációja 

1998 Hosszas polgármesterjelölt 

keresés, Magasház ügye, 

lakáshoz jutás 

megkönnyítése, 

költségvetés normalizálása 

új munkahelyek, 500 új 

önkormányzati lakás 

építése panelházakat 

felújítani, valamint nyílt 

önkormányzati 

gazdálkodást folytatni. 

munkahelyteremtést, a 

város infrastruktúrájának 

fejlesztését, a közterületek 

ápolása 

2002 Hosszas polgármesterjelölt 

keresés, az ECE 

beruházást felülvizsgálata, 

Kertvárosban szakorvosi 

rendelő, iskolatejet akció 

Nádor felújítás, repülőtér 

beruházás befejezése 

Az elért eredmények 

folytatása, ISPA 

beruházás, repülőtér 

felújítás befejezése, 

tömegközlekedés 

fejlesztése 

  

2006 Tubesi lokátor ellen, a 

költségvetés helyzetének 

javítását valamennyi párt 

megfogalmazta 

programjában: a FIDESZ a 

fenntartható növekedésre 

koncentrál, az EKF-hez 

kapcsolódó beruházások 

forrása nem igazán látható. 

Tubes lokátor: 

népszavazás döntsön 

Európa méltó Kulturális 

Fővárosának létrehozása a 

fő cél, a hitelek az itt élők 

javát szolgálják és 

szolgálták, jelentős 

tartalékok a jelenlegi 

struktúrában 

Tubes lokátor 

népszavazáson történő 

leszavazása, A városi 

költségvetés rendbetétele 

A kampánytémákat összehasonlító táblázatból kitűnik, hogy a kampányok többségében a pártok tartalmi 

mondanivalója alig-alig különbözik. 

A kampányok jelentőségének, lebonyolításuk technikájának óriási szakirodalma van, nem csak a politológia, 

hanem a médiatudomány és marketing szakterületén is. Magyarországon igazán az ezredforduló tájékán kezdtek 

foglalkozni e tárgykörrel a kutatók. A hazai kampányelemzések a legutóbbi évtized termékei. Hosszabb 

időszakot felölelő értékeléssel a fiatal kutató, Mihályffy Zsuzsanna95 próbálkozott a FIDESZ kampányait 

bemutató írásában. Mivel magam is áttekintő jelleggel tárgyalom a témát, átvettem az általa használt 

szempontsort. Mihályffy, Pippa Norris kampánytipológiájából indul ki, melynek lényegét az alábbi táblázat 

szemlélteti: 
 

Előkészületek Premodern Modern Posztmodern 

Virágkor 1850-1950-es évek 1960-1980-as évek 1990- 

Kampány-szervezet Lokális és decentralizált 

párt-önkéntesek 
Országos szinten 

koordinált, 

professzionalizált 

Országos szinten 

koordinált, de 

decentralizált műveletek 

Előkészületek Rövidtávú, ad hoc Hosszú kampány Permanens kampány 

Központi koordináció Pártvezérek Országos pártközpontok, 

több specialista tanácsadó 
Speciális párt kampány 

egységek és több profi 

tanácsadó 

Visszajelzés Lokális kilincselés és 

párttalálkozók 
Eseti közvélemény-

kutatások 
Rendszeres közvélemény-

kutatások, fókuszcsoportos 

vizsgálatok, interaktív párt 

honlapok 

Média Pártos sajtó, lokális 

plakátok és kiadványok, 

Kampányolás az esti 

televízió híradók által, 

Kampányolás a 

kábeltelevízión keresztül, 

                                                           
95Mihályffy Zsuzsanna: Kampányszervezet, lokális kampány, posztmodernizáció 

A kampánykommunikáció fejlődése a Fidesz példája alapján, 1998–2006. In.: Hatalom, közbeszéd, fejlesztéspolitika MTA Politikai 
Tudományok Intézete. Budapest 2007. 55.o. 
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Előkészületek Premodern Modern Posztmodern 

kampányolás a rádión 

keresztül 
(célzott) direct mail közvetlen és mediatizált 

honlapok, e-mail, online 

vitacsoportok, intranetek 

Kampány-események Helyi lakossági találkozók, 

vezető politikusok 

kampánykörútjai 

Hírmenedzsment, napi 

sajtókonferencia, 

ellenőrzött fotózási 

alkalmak a média számára 

A hírmenedzsment 

kiterjesztése a mindennapi 

politikai életre és a 

kormányzásra 

Költségek Alacsony költségvetés Közepes A szakértő tanácsadók 

magasabb költsége 

Választók Stabil társadalmi és 

pártkötődés 
Eltávolodás a társadalmi 

és pártkötődésektől 
Eltávolodás a társadalmi 

és pártkötődésektől 

Mint látható, a politikai kampányok alakulásának általános fejlődési szakaszolását, s az egyes fejlődési 

időszakok sajátosságait szedték csokorba a szerzők. A magyar kampányok, a pluralizmus kései kialakulása 

miatt, nem szakaszolhatók a fenti modell szerint. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy hazánkban egyszerre 

több jelenséggel találkozunk a rendszerváltás óta eltelt alig húsz esztendőben. A helyi kampányok további 

„késésben” vannak az országgyűlési választási kampányokhoz képest. Az egyes szakaszok tartalmi jellemzői 

azonban segíthetnek eligazítani bennünket abban, hogy helyben mikor kezdett igazán profivá válni a helyi 

kampánytevékenység, s elérte-e napjainkig posztmodern stádiumot? 

Véleményem szerint az 1990-es és az 1994-es kampány leginkább a premodern jellemzőknek felel meg. Igaz 

ugyan, hogy nem lehet eltekinteni a televízió lététől, de ezt a helyi kampányban a pártok vagy nem is 

használták, vagy egyszerű hírmondóként alkalmazták. A kampányok jellemzően néhány hétre korlátozódtak, s 

főképp önkéntes pártaktivisták juttatták el a közönséghez a főleg szórólapra és plakátra nyomtatott üzeneteket. 

Jellemző volt ekkor még az országos politikusok „tájolása”, s a pártok programjának lakossági fórumokon 

történő bemutatása. 1998-ban a kampány átgondolása, némi profizmus megjelenése abban tükröződött, hogy a 

pártok kezdtek helyi programokat megfogalmazni, illetve húzóemberként a polgármesterjelöltre épültek a 

kampányok. Az igazi profi kampánymechanizmusok 2002-ben jelentek meg a városban, ekkor már rendszeresen 

kitelepültek a pártaktivisták a közterületekre, megjelentek az apró szóró ajándékok, az ajtóról ajtóra járás bevett 

kampányelemmé vált. A helyi sajtót és médiát, egyre rutinosabban használták a pártok vezető személyiségei, 

már nem csak a polgármesterjelöltek vitáztak a helyi TV képernyőjén, hanem az egyes szakterületek politikus 

képviselői is. Napjainkra elérkeztünk a permanens kampány időszakához,, amikor a városvezető koalíció és az 

ellenzék képviselői folyamatosan hadban állnak egymással. 96 

                                                           
96Pécs városában különösen nehézzé vált a 2006-10 közötti ciklus, mivel a 2006-ban megválasztott polgármester 2009-ben elhunyt, s ez a 

szomorú tény, valamint az előző polgármester országgyűlési helyének betöltése 4 kampány lebonyolítását eredményezte a 2009-es 
esztendőben. 
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2. fejezet - A politikai erőviszonyok 
alakulása a pécsi 
képviselőtestületben (1990-2006 
között) 

1. Politikai erőtér az 1990-es önkormányzati 
választáson 

Az 1990-es helyhatósági választások első fordulójára szeptember 30-án, második fordulójára pedig október 14-

én került sor. Mivel 1994-ben az önkormányzati választások metódusát lényegesen módosították (egyfordulós 

választás, közvetlen polgármester-választás minden településen), az első választás eredményei sok tekintetben 

nehezen összevethetők a később zajlott voksolásokkal. 1990-ben a tízezer főnél nagyobb településeken nem 

közvetlenül választották a polgármestereket.1 A kétfordulós választási szisztéma lehetővé tette, hogy önállóan 

méressék meg magukat a pártok az első fordulóban, hiszen az egymáshoz közel álló szervezetek a második 

szakaszban visszaléphettek a kedvezőbb helyzetben lévő jelölt javára. Ennek, s a többpárti választási rendszer 

újdonságának következtében az 1990-es önkormányzati választásokon igen sok szervezet állított jelöltet a 

városban. Az Új Dunántúli Napló szeptember 15-i számában tudósít a listát állító szervezetek választási 

sorrendjét meghatározó sorsolásról.2 Eszerint az alábbi sorrendben szerepeltek a választási listán az induló 

szervezetek: 

Az első önkormányzati választáson induló pécsi szervezetek 
 

Listát állító szervezetek 

1. FIDESZ 

2. MSZDP 

3. SZDSZ 

4. VOSZ – Pécsi Ipartestület – KISOSZ 

5. Kisebbségi Független 

6. Pécsi Zöld Kör 

7. MSZP-DEMISZ 

8. Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség 

9. Esély-Kerekasztal 

10. MDF-FKgP-KDNP 

11. MSZMP 

Pécsett ekkor 25 egyéni választókörzet volt. A megyei napilap adatai alapján megállapítható, hogy nem minden 

listát állító szervezet tudott jelöltet állítani az összes egyéni választó-körzetben. Négy szervezet egyéni 

jelöltállítását nem sikerült nyomon követni a korabeli dokumentumokban.3 A FIDESZ és az SZDSZ közös 

jelöltekkel indult, de 4 körzetben a listaállítás szabályai miatt önállóan is indítottak jelölteket, így 21 közös és 4-

4 egyéni jelöltet állítottak. Az MSZDP igen aktívan tevékenykedett az egész választási kampány folyamán, így 

nem meglepő, hogy mind a 25 egyéni választókörzetben tudott jelöltet állítani. A főként műszaki 

értelmiségiekből álló Zöld Kör 20 körzetben állított jelölteket. Az MSZP a DEMISZ-szel karöltve is csak 20 

                                                           
11990. évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról 

31. § (1) A tízezernél több lakosú településen a polgármestert a képviselő-testület választja, a megválasztás a képviselőtestület alakuló 
ülésén történik. A polgármester személyére bármely települési képviselő javaslatot tehet. A jelölés nyílt szavazással történik. 

Polgármesterjelölt az lesz, aki megkapta a települési képviselők egyharmadának a szavazatát. 
2ÚDN 1990. szept. 15. 
3Ezek az alábbiak: VOSZ – Pécsi Ipartestület – KISOSZ, Kisebbségi Független, Pécs-Baranyai Kulturális Szövetség, Esély-Kerekasztal. 
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helyen indított egyéni képviselőjelöltet. A kormányon lévő pártok helyben is koalícióban indultak, a MDF-

FKgP-KDNP 25 körzetben állított közös jelölteket. Az MSZMP-nek csak 15 egyéni körzetben sikerült 

képviselőjelöltet indítania. 4 

A második fordulót követően az alábbi eredményeket hirdette ki az országos választási bizottság.5 

A képviselői mandátumok megoszlása az 1990-es testületben 
 

Jelöltet állító szervezet Megválasztott képviselők száma 

SZDSZ-FIDESZ 9 

SZDSZ 6 

FIDESZ-SZDSZ 4 

FIDESZ 8 

MDF-FKGP-KDNP 15 

MSZP-DEMISZ 2 

MSZMP 1 

A városi képviselőtestület politikai összetétele az alábbiak szerint alakult: 6 

Politikai erőviszonyok az 1990-es testületben 

 

A képviselőtestületben betöltendő tisztségek közül, mindenekelőtt a polgármester személyét kellett eldönteni. 

Mivel az SZDSZ és a FIDESZ választási koalíciója sikeresen működött, egyértelmű volt, hogy ők adhatják a 

polgármestert. A várakozásokkal ellentétben nem a közös listavezetőt jelölte a két párt a tisztségre, hanem Dr. 

Krippl Zoltán jogászt, aki korábban nem szerepelt egyik párt listáján sem, és egyéni körzetben sem indult a 

helyhatósági választáson. A választási küzdelem során kialakult pártszövetségek a képviselőtestület működése 

során is funkcionáltak, így a hatalmi erőviszonyok az alábbiak mentén jellemezhetők: 

Hatalmi viszonyok a képviselőtestületben 1990 

                                                           
4Dunántúli Napló 1990. aug.-szept. 
5Önkormányzati választások 1990 MTA Politikai Tudományok Intézete 1992. 361. old. 
6Pécs Megyei Jogú Város Képviselőtestületének alakuló üléséről készült jegyzőkönyve 1990. okt. 29. 
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A városvezető koalíciót az SZDSZ és a FIDESZ képviselői alkották. Megnyilvánult ez a tisztségviselői helyek 

és a bizottságelnöki pozíciók elosztásánál. Alpolgármesternek FIDESZ 1. (33 szavazat) és FIDESZ 2. (29 

szavazat) politikusokat választották. Az alábbi bizottsági struktúrát alakították ki az első önkormányzati 

ciklusban a döntéshozók: 
 

Bizottság Elnököt adó párt 

Jogi-ügyrendi SZDSZ 

Pénzügyi KDNP 

Gazdasági- és Vállalkozási SZDSZ 

Egészségügyi SZDSZ 

Közoktatási- és sport SZDSZ 

Szociális- és Foglalkoztatási FIDESZ 

Kulturális SZDSZ 

Környezetvédelmi- és Városépítési FIDESZ 

Közlekedési-és Kommunális FIDESZ 

Lakásügyia FIDESZ-SZDSZ 
aA Lakásügyi Bizottságot csak 1991 februárjában hozták létre az önkormányzati bérlakások eladásának moderálására, illetve a befolyt 
pénzek felhasználásának figyelemmel kísérésére. 

A táblázatból jól nyomon követhető, hogy bizottságelnöki helyet (az ellenőrző szerepet betöltő pénzügyi 

bizottság kivételével), kizárólag a városvezető koalíció pártjai töltenek be a pécsi testületben. Ezt természetesen 

kifogásolták az ellenzéki képviselők, de a kormányzati felelősségre hivatkozva az első ciklus kormányzati 

pozícióba került városatyái, nem kívánták megosztani, még a döntés előkészítés „terhét” sem, az ellenzéki 

képviselőkkel. Ez a metódus, mint a későbbiekben látni fogjuk, hagyománnyá vált a Pécsett. Az első közgyűlés 

által kialakított bizottsági szerkezet tartósan fennmaradt. Az 1990-ben felállított bizottságok többsége még a 

2006-ban kezdődő ciklusban is működött, bár elnevezésük időközben kissé megváltozott, az általuk lefedett 

terület, és a funkció azonban az esetek többségében változatlan volt. 

Az első önkormányzati ciklusban a hatalmat szerzett pártok mindvégig szilárdan tartották kezükben a város 

vezetését. Karakteres, a döntésekben határozott politikusnak inkább a két FIDESZ-es alpolgármester 

mutatkozott, mintsem az SZDSZ-által jelölt polgármester. A képviselőtestületben bekövetkezett néhány 

változás: 1991. január 17-én a KDNP 4 fővel önálló frakciót alakít.7 Az SZDSZ-ből távozik két képviselő, 

egyikük a Baranya Megyei Közgyűlés alelnöki székébe, helyére a listáról új képviselő érkezik. Egy másik 

                                                           
7Pécs MJV Közgyűlésének jegyzőkönyve, 1991. jan. 17. 
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SZDSZ-es képviselő a FIDESZ frakcióba igazol. A FIDESZ, a ciklus közepén, alkalmatlanság miatt visszahívja 

egyik egyéni képviselőjét,8 melynek következtében időközi választás kiírására került sor. Hosszas, megismételt 

választási procedúra után ezt a mandátumot az MSZP jelöltje szerzi meg. Így csökkent a városvezető pártok 

mandátumszáma. A ciklus alatt bekövetkezett mandátumváltozások a testületi létszám alig több mint, 6%-át 

érintették, a hatalmi erőviszonyokra pedig semmilyen hatásuk nem volt. 

2. A politikai erőtér az 1994-es önkormányzati 
választáson 

1994-ben az önkormányzati választásokra december 11-én került sor. A korábban említett törvényváltozás 

következtében, az országgyűlési választásoktól eltérően, egy fordulóban. Az 1990. évi LXV. Törvény 1994-es 

módosítása meglehetősen bonyolultan rendelkezett a kisebbségi önkormányzatok választásáról és a kisebbségi 

jelöltek választási rendjéről.9 Kisebbségi jelölt állítása 5 választópolgár ajánlásával lehetségessé vált, a 

kisebbségi jelöltek a települési önkormányzati körzetekben éppúgy indulhattak, mint a települési 

képviselőjelöltek, a kisebbségek önállóan, de közösen is állíthattak kompenzációs listát. Ezekről, a listákról, a 

kisebbségi jelölt, az adott településen kompenzációs listáról legkevesebb szavazattal bejutó képviselő 

szavazatszámának felével bekerülhetett a települési képviselőtestületbe.10 A törvényi szabályozás 

következményeként ugrásszerűen növekedett a kisebbségi jelöltek száma a helyhatósági választásokon. Pécsett 

az alábbi szervezetek tudtak listát állítani 1994-ben:11 
 

Lista neve 

KDNP-MIÉP-TFKP-ZA-NDSZ-MUT. 

KÖZTÁRSASÁG PÁRT 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 

MUNKÁSPÁRT 

NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE PÉCS 

POLGÁRI KÖR PÉCS 

SZDSZ-MDF-FIDESZ-FKGP 

TÁRSADALMI EGYESÜLÉSEK SZÖV. 

BM. CIGÁNYOK ÉRD.VÉD.SZÖVETSÉGE 

FÜGGETLEN CIGÁNY 

FÜGGETLEN CIGÁNY 

SZÖVETSÉG 

FÜGGETLEN NÉMET 

LENAU EGYESÜLET 

NÉMET NEMZETISÉGI KÖR 

1994-től az Országos Választási Iroda részletesen dokumentálta a választások valamennyi adatát, így nehézség 

nélkül nyomon követhetők a jelöltállítási folyamatok. Pécsett, a 25 választási körzetben 185 egyéni 

képviselőjelölt mérette meg magát, míg listán 243 jelöltet neveztek meg a jelöltállító szervezetek. Az 

országgyűlési választásokon elszenvedett fiaskó hatására, a jobboldali pártok választási koalícióba tömörülve 

igyekeztek kiköszörülni a csorbát. A Kereszténydemokrata Néppárt, és a Magyar Igazság és Élet Pártja, a 

Történelmi Kisgazdapárttal, a Zöld Alternatíva Párttal, a Nemzeti Demokrata Szövetséggel és a Magyar Út 

Körökkel alkotott választási koalíciót. A FIDESZ, az MDF és az FKgP ugyancsak szövetkezett egymással 

országos és helyi szinten. Pécsett ehhez a szövetséghez csatlakozott ezúttal az SZDSZ is, habár kormányzati 

szinten a szocialista párt koalíciós partnere volt. 

                                                           
8Hasonló taktikai hibát eleddig nem követtek el a pécsi politikai élet szereplői. 
91994. évi LXII. Törvény 34. §, 35. §, 36. § 
10Érzékelhető, hogy a törvényalkotó a pozitív diszkrimináció elvét alkalmazta annak érdekében, hogy kisebbségi politikai aktorok 

kerülhessenek a helyi képviselőtestületekbe. 
11http://valtor.valasztas.hu/valtort/jsp/ 

http://valtor.valasztas.hu/valtort/jsp/
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Ennek az aktuálpolitikailag inadekvát együttműködésnek a hátterében a szocialisták belviszálya állt, mely 

ellehetetlenítette az SZDSZ-szel való helyi megegyezést.12 Az MSZP az 1994-es helyhatósági választásokon 

végül is önállóan indult. A Köztársaság Párt és a Munkáspárt mellett még néhány civil szervezet és számos 

kisebbség vállalkozott a megmérettetésre. 

Az immár közvetlenül választott polgármesterségért hat jelölt állt szorítóba:13 
 

NÉV SZERVEZET 

ACZÉL ATTILA FÜGGETLEN 

DR. KÉKES FERENC MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 

DR. MOLNÁR ZOLTÁN FÜGGETLEN 

DR. PÁVA ZSOLT SZDSZ-MDF-FIDESZ-FKGP 

DR. SOMOGYI BÉLA TÁRSADALMI EGYESÜLÉSEK SZÖV. 

DR. SZABÓ LÁSZLÓ KÖZTÁRSASÁG PÁRT 

A polgármesterségért való küzdelmet dr. Páva Zsolt, a FIDESZ korábbi alpolgármestere nyerte: 

Polgármesterválasztás 1994 Pécs 

 

A választás eredményeként az alábbi politikai szereplők szereztek mandátumot a képviselőtestületben:14 
 

Szervezet Mandátumok száma 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 17 

SZDSZ-MDF-FIDESZ-FKGP 16 

KDNP-MIÉP-TFKP-ZA-NDSZ-MUT. 3 

KÖZTÁRSASÁG PÁRT 2 

NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE PÉCS 2 

FÜGGETLEN NÉMET 1 

MUNKÁSPÁRT 1 

POLGÁRI KÖR PÉCS 1 

                                                           
12Erről lásd: Kákai László: Hatalomváltás dimenziói a helyi politikában In.: Társadalmi Szl. 1997/6. 
13http://valtor.valasztas.hu 
14http://valtor.valasztas.hu 

http://valtor.valasztas.hu/
http://valtor.valasztas.hu/


 A politikai erőviszonyok alakulása a 

pécsi képviselőtestületben (1990-

2006 között) 

 

 28  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Politikai erőviszonyok a testületben 1994-ben 

 

A két adatbázis összehasonlításából kitűnik, hogy míg az SZDSZ-MDF-FIDESZ-FKgP választási koalíció 

polgármesterjelöltje megközelítően annyi szavazatot kapott, amennyit képviselőjelöltjeikre leadtak, az MSZP 

jelöltje 3%-nyi szavazatot veszített a szocialistákra szavazók bázisából. 

A testületben a legtöbb mandátummal a szocialisták rendelkeztek, de a szabaddemokratákkal szövetkezett 

nemzeti és jobboldali erőknek együttesen több képviselőjük volt. Az ő oldalukat erősítette a polgármester is. 

Alpolgármestert az MDF és az SZDSZ adott. A 44 fős testületben 23 szavazatra volt szükség a döntéshez, tehát 

a zökkenőmentes működés érdekében a polgármesternek a vele formális politikai egyezséget nem kötő 

képviselők közül is szüksége volt támogatókra. Ez sikerült is neki mindaddig, míg élvezte a szabaddemokraták 

bizalmát. 

Ennek következtében a ciklus elején az alábbi hatalmi viszonyok jöttek létre a testületben: 

Hatalmi erőviszonyok a testületben 1994-96 

 

1994-ben az alábbiak szerint alakult a bizottságok a bizottságok vezetése.15 
 

Bizottság Elnököt adó párt 

                                                           
15Politikum Pécsett. Pécs 2001. 151. old. 
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Bizottság Elnököt adó párt 

Jogi-ügyrendi SZDSZ 

Költségvetési* FIDESZ 

Pénzügyi Köztársaság Párt 

Gazdasági- és Vállalkozási MDF 

Egészségügyi KDNP 

Közoktatási MDF 

Szociális- és Foglalkoztatási FIDESZ 

Kulturális MDF 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi SZDSZ 

Közlekedési-és Kommunális SZDSZ 

Sport* Munkáspárt 

* Új bizottságok a korábbi ciklusokhoz képest 

Az erőviszonyok következtében kialakult bonyolult politikai kompromisszumok miatt, ebben a ciklusban 

megjelent egy új pozíció a testületben, a tanácsnok, melyet kezdetben a KDNP egyik képviselője töltött be. Az 

adatokból jól nyomon követhető, hogy bár a szocialista párt jelentős erővel rendelkezett a testületben, ezt az erőt 

nem sikerült tisztségekre és érdemi döntési pozíciókra váltania. A városvezetői pozíciót alkotó pártok viszont 

igen szerteágazó politikai irányultságot mutattak, így kezdetektől kérdés volt, meddig tart ki a sokszínű politikai 

együttműködés? A megközelítően kiegyenlített erőviszonyok mégsem motiválták a politikai szereplőket arra, 

hogy a várost érintő lényegi kérdésekben legalább keressék az együttműködés formáit. (A sok együttműködő 

partner esetleges pozícióba helyezése, bizonyos mértékben útját is állhatta ennek a törekvésnek.) 

1996-ban, a ciklus közepén, a képviselőtestület súlyos gazdasági kihívással nézett szembe. A kormány 

megszorító intézkedései – melyeket a korabeli sajtó „Bokros-csomag” néven emlegetett – következtében, 

jelentősen csökkenteni kellett a város működési kiadásait. A megoldás mikéntjéről az SZDSZ-nek egészen más 

elképzelései voltak, mint koalíciós partnereinek. Ez a konfliktus, szakításhoz vezetett, s a liberálisok, az 

intézményi kiadások racionalizálását is vállaló, MSZP-vel kötöttek szövetséget. Ennek eredményeként 

átrendeződtek a hatalmi viszonyok: 

Hatalmi erőviszonyok a testületben 1996-98 

 

A közvetlenül megválasztott polgármestert, és az általa kinevezett alpolgármestereket a jogszabályok 

értelmében nem lehetett eltávolítani, de az új városvezető erők elérték, hogy Páva Zsolt kinevezzen egy 

szocialista alpolgármestert is. A bizottságelnöki pozíciókat pedig gyökeresen átszabták: 

A bizottságelnöki pozíciók alakulása az 1996-1998-ban 
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Bizottság Elnököt adó párt 

Jogi-ügyrendi MSZP 

Költségvetési SZDSZ 

Pénzügyi FIDESZ 

Gazdasági- és Vállalkozási MSZP 

Egészségügyi MSZP 

Közoktatási MSZP 

Szociális- és Foglalkoztatási SZDSZ 

Kulturális MSZP 

Városfejlesztési és Környezetvédelmi SZDSZ 

Közlekedési-és Kommunális SZDSZ 

Sport Munkáspárt 

Az új városvezetés, követve az elődje logikáját, ugyancsak egymás közt osztotta el a legfontosabb döntési 

pozíciókat. Ezt az egyoldalúságot ebben a ciklusban ellensúlyozta a polgármester és az egyik alpolgármester 

párt-hovatartozása. 

3. A politikai erőtér formálódása az 1998-as 
helyhatósági választásokon 

A Köztársasági Elnök 1998. október 18. napjára írta ki a helyi önkormányzati választásokat. 

Pécsett az alábbi szervezetek állítottak listát.16 
 

Települési kompenzációs lista neve 

CIVIL KOALÍCIÓ PÉCSÉRT 

FIDESZ-FKGP-MDF-KDNP-MDNP 

MAGYAR IGAZSÁG ÉS ÉLET PÁRTJA 

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 

MUNKÁSPÁRT 

SZDSZ 

TÁRSADALMI EGYESÜLÉSEK SZÖV. 

Az 25 egyéni választókerületekben összesen 187 jelölt indult, 25-en függetlenként méretették meg magukat. 

A polgármesteri címért 1998-ban négyen indultak csatába.17 
 

Jelölt neve Jelölő szervezet 

KERÉNYI JÁNOS CIVIL KOALÍCIÓ PÉCSÉRT 

PAPP BÉLA SZDSZ 

DR. TOLLER LÁSZLÓ MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 

DR. TROMBITÁS ZOLTÁN FIDESZ-FKGP-MDF-KDNP-MDNP 

A polgármester választáson az alábbi eredmények születtek: 

Polgármesterválasztás Pécs 1998 

                                                           
16http://www.valasztas.hu/onkstat/onkkezd.htm 
17http://www.valasztas.hu/onkstat/onkkezd.htm 

http://www.valasztas.hu/onkstat/onkkezd.htm
http://www.valasztas.hu/onkstat/onkkezd.htm
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A testületbe az alábbi pártok képviselői tudtak mandátumot szerezni: 

A mandátumok megoszlása az 1998-as testületben: 
 

Szervezet Mandátum 

MSZP 17 

FIDESZ-FKGP-MDF-KDNP-MDNP 16 

CIVIL KOALÍCIÓ PÉCSÉRT 3 

SZDSZ 2 

Munkáspárt 2 

MIÉP 2 

Kisebbség 2 

Politikai erőviszonyok a képviselőtestületben Pécsett 1998-ban 

 

A polgármester-választás, és a testültben elnyert mandátumok adatsorait összevetve láthatjuk, hogy ezúttal a 

szocialista polgármesterjelölt tudott több szavazatot allokálni, mint az MSZP saját szavazótábora. 

(Természetesen ehhez az is hozzájárult, hogy az MSZP egy körzetben, nem állított jelöltet a Munkáspárttal 

szemben, néhány körzetben pedig közös jelöltet állítottak. Ennek fejében a Munkáspárt Toller László 

polgármesterségét szorgalmazta. Toller az így szerezhető szavazatarányt is felülmúlta 2%-kal.) 
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A jobboldali koalíció pártjai és az SZDSZ mindkét voksoláson elhozták szavazóik támogatását, a baloldal 

„többlete” tehát a nem pártelkötelezett szavazóktól származik. 

A szocialista polgármesternek a 45 fős testületben 23 mandátumot kellett birtokolnia a nyugodt 

városirányításhoz. Az alábbi hatalmi viszonyokat tudta kialakítani: 

Hatalmi erőviszonyok a testületben 1998 

 

Toller a munkáspárti, és az SZDSZ-es képviselők mellett a maga oldalára állította a Polgári Kör Pécs 

delegáltjait, valamint a független cigány képviselőként testületbe került személyt. Így összességében 25 

mandátum fölött rendelkezett. Az együttműködési megállapodás természetesen tükröződött a tisztségviselői és 

bizottságelnöki pozíciók elosztásán. 

Alpolgármesterré a Polgári Kör, az SZDSZ, és az MSZP egy-egy képviselőjét nevezte ki. Két tanácsnoki 

feladatkört is kialakítottak: Vagyonpolitikai (MSZP) és informatikai (SZDSZ). A bizottságok vezetése az 

alábbiak szerint alakult:18 

A bizottságelnöki pozíciók alakulása 1998-ban 
 

Bizottság Elnököt adó párt 

Jogi-ügyrendi MSZP 

Költségvetési MSZP 

Pénzügyi FIDESZ 

Gazdasági- és Tulajdonosi MSZP 

Egészségpolitikai és Szociális MSZP 

Közoktatási MSZP 

Lakásügyi MSZP 

Kulturális MSZP 

Városfejlesztési és Környezetfejlesztési MSZP 

Közlekedési-és Kommunális MSZP 

Sport Munkáspárt 

A pozíciók elosztásának korábbi metódusát a szocialista polgármester is átvette. Feltételezhető, hogy a 

bizottságok névváltozásai, illetve a tanácsnoki munkaterületek meghatározása, tükrözik azokat a 

hangsúlyeltolódásokat, melyeket a kormányzó erők meg kívántak valósítani tevékenységük során (a 

vagyongazdálkodás figyelemmel kísérése, a tulajdonosi pozíció erősítése, illetve önkormányzati 

lakásgazdálkodás, informatikai szolgáltatások kiszélesítése). 

                                                           
18Politikum Pécsett Pécs, 2001. 158. o. 
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2002-ben az önkormányzati választásokat október 20-án tartották. Pécsett.Az alábbi szervezetek tudtak 

listát állítani: 
 

Lista neve   

CENTRUM-FKGP   

CIVIL KOALÍCIÓ   

CKÖ BM SZÖV CIGÁNY 

FIDESZ-MDF   

MIÉP   

MSZP   

MUNKÁSPÁRT   

ÖPE   

SZDSZ   

A 24 egyéni választókerületben összesen 198 jelölt indult, ebből mindössze 12 volt független.19 Ez a tény arra 

utal, hogy a közszereplők felismerték, a városban erős szervezeti háttér nélkül nincs esély, a helyhatósági 

választáson való sikeres szereplésre. A kompenzációs listákból kiolvasható, hogy az országgyűlési 

választásokon kudarcot szenvedett jobboldali erők széttagoltakká váltak. A korábbi sokszereplős választási 

koalíció helyét, esetenként két-két szereplő együttműködése váltotta fel. A Független Kisgazdapárt és a Centrum 

Párt összefogása jelzi, hogy mindkét szervezet a helykeresés stádiumában volt. Új szerveződéssel is találkozunk, 

az Összefogás Pécsért Egyesülettel, amely az alábbi elvek mentén szerveződött: 

„Az Összefogás Pécsért Egyesület a családjukért, városukért és hazájukért felelősséget érző lokálpatrióták 

közössége, akik Pécs közéletében és a város ügyeinek irányításában közvetve és közvetlenül is részt kívánnak 

venni. 

Meggyőződésük és tapasztalataik szerint az országos politikai pártok érdekei gyakorta a helyi közösségek 

értékeinek rovására érvényesülnek, amit csakis úgy lehet megelőzni, hogy a helyi társadalmi szervezetek a 

keresztény erkölcsből fakadó értékrend alapján lényegi szerepet vállalnak városuk életének alakításában. 

Nyitottak az együttműködésre mindazokkal, akik alapértékeiket elfogadják.”20 

A szocialisták nem kötöttek formális szövetséget egyetlen szervezettel sem, de négy választókerületben közös 

jelölteket állítottak az SZDSZ-szel.21 Polgármesterjelöltjük élvezte a Munkáspárt támogatását is. 

A polgármestertjelöltet az alábbi szerveztek állítottak: 
 

Jelölt neve Jelölő szervezet 

BRETTER ZOLTÁN SZDSZ 

DR.DEÁK PÉTER MIÉP 

DÉVÉNYI SÁNDOR ÖPE 

KERÉNYI JÁNOS CIVIL KOALÍCIÓ-NYEP-POLGÁRI KÖR 

DR.TERNÁK GÁBOR FIDESZ-MDF 

DR.TOLLER LÁSZLÓ MSZP 

A polgármesteri címért vívott küzdelem a következőképpen alakult:22 

Polgármesterválasztás Pécsett 2002-ben 

                                                           
19http://www.valasztas.hu/onkval2002/esz/esz_hu/informaciok_ind.htm 
20http://www.ope.hu/hitvallas.html 
21http://www.valasztas.hu/onkval2002/so02/ered_ind.htm 
22http://www.valasztas.hu/onkval2002/so02/ered_ind.htm 

http://www.valasztas.hu/onkval2002/esz/esz_hu/informaciok_ind.htm
http://www.ope.hu/hitvallas.html
http://www.valasztas.hu/onkval2002/so02/ered_ind.htm
http://www.valasztas.hu/onkval2002/so02/ered_ind.htm
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Politikai erőviszonyok a képviselőtestületben 2002 

 

A képviselőtestület mandátumainak a felét a szocialista párt szerezte meg, míg az SZDSZ a korábbi ciklushoz 

viszonyítva igen jól szerepelt. Ez az eredmény elsősorban annak köszönhető, hogy 24 egyéni választókerületből 

23-ban MSZP-s, vagy MSZP-SZDSZ-es jelölt győzött. A jobboldal korábbi 38-40%-os eredményéhez 

viszonyítva, közel 10%-ot esett vissza. 

A polgármester-választás és a képviselőválasztás eredményeit összevetve látható, hogy a Toller Lászlóra leadott 

szavazatok felülmúlják a baloldali erőkre, a képviselőválasztáson leadott voksok számát. A FIDESZ-MDF jelölt 

viszont, saját szavazótáborának voksait sem tudta allokálni. Mindebből megállapítható, hogy Toller László 

személyében a szocialisták olyan politikust állítottak a város élére, aki képes volt saját politikai térfelén kívül is 

hatást gyakorolni Pécs polgáraira. 

A tisztségviselők kiválasztásánál folytatódott a korábbi gyakorlat. Alpolgármestereket, MSZP 1, MSZP 2, és 

SZDSZ, a kormányzó pártok tagjai közül választotta a testület.23 

A 2002-ben felállt testület számos tanácsnokot is megbízott:24 

Külügyi (SZDSZ), foglalkoztatáspolitikai (Munkáspárt), egészségpolitikai (MSZP), kisebbségi (MSZP), 

kommunális (Polgári kör), intézményfejlesztési (MSZP), vagyonpolitikai (SZDSZ). 

A bizottságelnöki helyek az alábbiak szerint oszlottak meg:25 

                                                           
23http://www.baranyanet.hu/magazin/2002_6/fokusz1.htm 
24Pécs Önkormányzati Közlöny 2002 511/2002. (11.28.) sz. határozat a tanácsnokok megválasztásáról, fel-adatkörük elfogadásáról 

http://www.baranyanet.hu/magazin/2002_6/fokusz1.htm
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Bizottság Elnököt állító párt 

Jogi-ügyrendi MSZP 

Költségvetési MSZP 

Pénzügyi FIDESZ 

Gazdasági- és Tulajdonosi MSZP 

Egészségpolitikai és Szociális MSZP 

Közoktatási MSZP 

Lakásfejlesztési és lakásgazdálkodási MSZP 

Kulturális MSZP 

Városfejlesztési és Környezetfejlesztési MSZP 

Közlekedési-és Kommunális MSZP 

Sport MSZP 

Külügyi, európai integrációs és informatikai* SZDSZ 

Ifjúsági és civil kapcsolatok* MSZP 

*Új bizottságok 

A döntéshozói helyek számából és elosztásából kiolvasható, hogy a városvezető erők elsősorban saját pártjaikra 

és politikai szövetségeseikre kívántak támaszkodni a közgyűlésben, más tényezőkkel nem igazán számolt a 

kormányzás során. Ezt a kialakult arányok lehetővé is tették számukra: 

Hatalmi viszonyok a képviselőtestületben 2002 

 

2006-ban az önkormányzati választásokat október 1-re tűzte ki a köztársasági elnök. Mindeközben tragikus 

esemény történt. Toller László június 19-én a 61-es úton Tamási és Dombóvár között balesetet szenvedett, 

jelentette gyorshírben az MTI. 

Ez az esemény gyökeresen átrajzolta az önkormányzati választások előtt álló Pécs a politikai erőviszonyait. A 

sikeres polgármester kiesése súlyos zavart okozott pártjában, s a szövetségesek és ellenfelek számára új 

lehetőséget nyitott meg. A szocialista jelölt személyének változása kérdésessé tette az SZDSZ együttműködését 

is. A fejlemények tükrében az SZDSZ önálló polgármester indítását jelentette be, mely a már kialakított közös 

lista megváltoztatását is maga után vonta.26 

                                                                                                                                                                                     
25Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 62/2002. (11.05.) számú rendelet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

12/2001. (03. 30.) sz. ÖR módosításáról 
26Borul a választási koalíció Új Dunántúli Napló 2006. augusztus 4. 
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A városban az alábbi szervezetek állítottak listát: 
 

Lista neve 

FIDESZ-KDNP 

MDF 

MSZP 

MUNKÁSPÁRT 2006 

ÖPÉE 

PKP 

SZDSZ 

A listát állítani képes szervezetek száma jól jelzi, hogy 2006-ra lényegében csak az országos szervezettséggel is 

rendelkező pártok, illetve néhány erős helyi civil szerveződés képes küzdelembe szállni a képviselői helyekért. 

Az egyéni választókerületekben összesen 150 jelölt indult, közülük mindössze 7 volt független. 119 jelöltet csak 

egy szervezet támogatott, míg 24 közös jelöltállítás volt.27 A FIDESZ-KDNP szövetség mellé társult az 

Összefogás Pécsért Egyesület, a három szervezet közös és egyéni jelölteket is állított, mid az egyéni 

választókerületekben, mind listán. Ennek az igen kiterjedt jelöltállításnak, szavazatallokálás szempontjából nagy 

jelentősége volt, de nehezen követhetővé tette a jelölés folyamatát, mely, mint látni fogjuk, súlyos jogtechnikai 

bonyodalmakhoz vezetett. 

A polgármesteri címért négyen szálltak küzdelembe:28 
 

Jelölt neve Jelölő szervezet 

Dr. Bretter Zoltán SZDSZ 

Dr. Füredi Péter MDF 

Dr. Páva Zsolt FIDESZ-KDNP-ÖPÉE 

Tasnádi Péter MSZP 

A polgármesteri címet a szocialista párt jelöltje nyerte: 

A polgármesterválasztás eredménye 2006-ban 

 

A polgármester választás eredménye különösen szoros volt, a FIDESZ és az MSZP jelöltje közt néhány 

voks döntött csupán:29 

                                                           
27http://www.valasztas.hu/onkval2006/hu/07/7_0.html 
28http://www.valasztas.hu/onkval2006/hu/07/7_0.html 
29http://www.valasztas.hu/onkval2006/hu 

http://www.valasztas.hu/onkval2006/hu/07/7_0.html
http://www.valasztas.hu/onkval2006/hu/07/7_0.html
http://www.valasztas.hu/onkval2006/hu
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Jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat 

Dr. Bretter Zoltán SZDSZ 1 389 

Dr. Füredi Péter MAGYAR DEMOKRATA 

FÓRUM 
1 663 

Dr. Páva Zsolt FIDESZ 

Kereszténydemokrata Néppárt 
Összefogás Pécsért Egyesület 

28 008 

Tasnádi Péter MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT 28 295 

A választáson az alábbi eredmények születtek: 

Erőviszonyok a választáson megszerzett voksok alapján 2006-ban 

 

2006-ban a szembenálló politikai felek között az erőviszonyok rendkívül kiegyensúlyozottá váltak. A 24 egyéni 

kerületi mandátumból a szocialisták 13-at, a FIDESZ-KDNP-ÖPE jelöltjei 11-et szereztek meg. A mandátumok 

megoszlása a következőképp alakult: 
 

Kompenzációs lista neve Megszerzett mandátumok száma 

ÖPÉE 1 

SZDSZ 2 

MSZP 20 

FIDESZ-KDNP 15 

MDF 1 

Az Összefogás Pécsért Egyesület, és a FIDESZ-KDNP külön állított listát. Indultak viszont hármas jelöléssel 

képviselők, FIDESZ-KDNP-ÖPE támogatással. Ilyen listát azonban a három szervezet nem jelentett be. Így 

azok a töredékszavaztok, melyeket e jelöltek révén kapott volna a csoportosulás, szétoszlottak a mezőnyben. 

Ennek következtében a szocialisták és a liberálisok listás képviselőinek száma eggyel-eggyel nőtt, míg a 

jobboldalon két voks elveszett. 

A helyi választási iroda által kihirdetett eredményt a FIDESZ és szövetségesei vitatták, mivel szerintük a listás 

szavazás során 2700 szavazatot nem értékelt a töredékszavazatokat elosztó program.30 A kérdéses szavazatok 

sorsát végül bírósági határozattal rendezték. Az ítélet következtében a jobboldali erőkre leadott szavazatok nem 

                                                           
30Létrejöhet a patthelyzet a közgyűlésben? In. Pécsi Napilap.hu 2006. 10. 05. 
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számítódtak be a töredéklistás mandátumok elosztásába, így a számítógépes program által eredetileg kalkulált 

mandátumarányok váltak véglegessé. A bírósági ítélet következtében a kiegyenlített erőviszonyok nem 

tükröződnek pontosan az elnyert képviselői helyek számában: 

Erőviszonyok a testületben a megszerzett mandátumok alapján 2006-ban 

 

A kiegyenlített erőviszonyok ellenére a tisztségviselői helyek elosztása a szokásos metódusban zajlott. Tasnádi 

Péter két párttársát kérte fel alpolgármestereknek. A bizottságelnöki helyek a következőképp alakultak: 
 

Bizottság Elnököt adó párt 

Önkormányzati MDF 

Költségvetési MSZP 

Pénzügyi FIDESZ 

Gazdasági MSZP 

Népjóléti MSZP 

Közoktatási MSZP 

Kulturális MSZP 

Városfejlesztési MSZP 

Kommunális MSZP 

Társadalmi kapcsolatok MSZP 

A képviselőtestület 2006-ban is választott tanácsnokokat: lakásügyi (MSZP), kisebbségi (MSZP), 

vagyonpolitikai (MSZP), EKF (SZDSZ), egészségpolitikai (MSZP). A döntéshozói pozíciók elosztása alapján 

megállapítható, hogy a testületben a hatalmi erőviszonyok a következőképp alakultak: 

Hatalmi erőviszonyok 2006-ban a testületben 
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Az egyes választások eredményeinek bemutatása után tekintsük át, hogyan is alakultak Pécsett a politikai 

erőviszonyok a rendszerváltást követő első kér évtizedben. Az 1990-es választások nyomán kialakult politikai 

viszonyrendszer kissé nehezen vethető össze a későbbiek során formálódó hatalmi erőterekkel, mivel a magyar 

politikai életben elfogadott felfogás szerint ’90-ben más törésvonalak (posztkommunista/rendszerváltó erők) 

uralták a hazai közéletet, mint később (modernizációs/nemzeti, illetve bal/jobb törésvonal).31 Különbség forrása 

az is, hogy 1990-ben az országgyűlési választásokhoz hasonlóan kétfordulós választási szisztémában zajlottak a 

helyhatósági választások is, míg 1994-ben egy fordulósra módosult a rendszer. Ezen eltérések miatt, bizonyos 

tekintetben, az 1990-ben létrejött politikai erőviszonyokat egyszerinek tekinthetjük, de az is jól látható, hogy a 

későbbi, a helyi politikai erőteret jelentősen befolyásoló szervezetek és személyek már valamennyien 

megjelentek a színen. 

Ha a képviselőtestületben szerzett mandátumszámot ciklusonként összevetjük, a következő kép tárul elénk: 

Mandátumszám 

 

Ebből a táblázatból kitűnik, hogy Pécs meghatározó pártjai azok, amelyek országos szinten is parlamenti erővé 

tudtak szerveződni. A város legerősebb politikai ereje az MSZP volt a tárgyalt időszakban. A koalíciókötés 

hullámaitól függően, de biztos második helyen találjuk a FIDESZ-t. Ugyancsak mértékadó politikai erőként 

                                                           
31G. Márkus György: Törésvonal-szerkezet és pártrendszer. In.: Magyarország évtizedkönyve Demokráciakutatások Magyar Központja 
Alapítvány Bp. 1998. 
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tudott megmaradni 2006-ig, az SZDSZ. Az MDF egyre csökkenő befolyással, de jelen van a releváns pártok 

között. 2006-ra az FKgP és a KDNP és a MIÉP kikopott a jobboldali pártok közül. A Munkáspárt sokáig tartotta 

magát Pécsett, de 2006-ban neki sem sikerült mandátumot szereznie. 1994-2002 között néhány civil 

szerveződés, s a törvényi szabályozás okán még kisebbségi jelöltek is be tudtak jutni a testületbe, 2006-ra 

azonban már csak egy új civil szervezet volt olyan erős, hogy mandátumot szerezzen. A jobboldali pártok a 

választásokon többnyire választási koalícióban indultak, mivel azonban 1996-tól az MSZP kormányozza a 

várost, a választást követően a nemzeti oldal pártjai rendszerint önálló frakcióban tevékenykednek. Ha a 

törésvonalak mentén szemléljük a dolgokat, az alábbiakat figyelhetjük meg: 

Törésvonalak a pécsi önkormányzati testületben 

 

Láthatjuk, hogy Pécsett 1990-ben, nem a későbbiekbe jellemző erők dominálnak, de az önkormányzat 

meghatározó ereje ekkor sem a nemzeti oldal volt. Ez csak 1994-ben sikerült a FIDESZ vezette jobbközép 

erőknek, részben, mert ő adta a polgármestert, részben, mert az SZDSZ továbbra is vele szövetkezett a 

választások előtt. 1998-tól egyértelmű a baloldali-liberális oldal előnye, 2002-ben a baloldal valóban markáns 

vezetést szerzett, ez elsősorban a karakteres baloldali polgármesternek tudható be. 2002-öt leszámítva azonban, 

ez az előny korántsem olyan döntő, mint ahogy a mandátumok alapján tükröződik, 2006-ban kifejezetten fej-fej 

melletti küzdelemről beszélhetünk. 
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3. fejezet - A politikai osztály 
formálódása Pécsett 

A rendszerváltás nyomán létrejött önkormányzati rendszer helyi hatalmi színtereket hozott létre. 

Magyarországon korábban soha nem látott mértékben kapcsolódtak be döntési, hatalmi folyamatokba, az 

önkormányzatokba bekerült képviselők. Az önkormányzatok működésének vizsgálatakor megkerülhetetlen 

annak bemutatása, kik is hozták a döntéseket, honnan érkeztek, mennyire volt stabil, vagy változó a 

döntéshozók köre, köthetők-e a korábbi politikai rezsimhez a szereplők, kialakult-e az önkormányzati gyakorlat 

folyamán helyi politikai elit, s ha igen, akkor sikerült-e országosan is befolyásra szert tennie? 

A politikai elit fogalmának értelmezése és a magyar politikai elit jellemzői vonatkozásában élénk vita alakult ki 

a rendszerváltást követő években az elitkutatással foglalkozó szakértők körében. 

Különösen a rendszerváltás éveiben lezajlott átalakulás, a politikai- és gazdasági elit újjáformálódása állt az 

érdeklődés középpontjában. Az elit fogalmának meghatározását, (számos nemzetközi példa alapján) a 

közösségi- és gazdasági erőforrások fölötti rendelkezési és döntési pozíciókhoz kötik. A közösségi források 

fölött rendelkező aktorok a politikai és közigazgatási szereplők. Az ő helyük és ténykedésük viszonylag 

könnyen beazonosítható a társadalomban, hiszen pozícióhoz kötött a rendelkezési joguk. Ők a politikai elit 

tagjai. A gazdasági erőforrások fölötti rendelkezés birtokosai nehezebben azonosíthatók, de a tulajdonviszonyok 

és a menedzsmentjogok itt is eligazítást nyújtanak. A gazdasági elit szereplőit találjuk ezekben a pozíciókban. 

Abban csaknem valamennyi elemző egyetért, hogy a pártállami nomenklatúra politikai és gazdasági területen is 

sikeresen átvészelte a rendszerváltást, s újrapozícionálta magát.1 A rendszerváltásban döntő szerepet játszó 

csoportok megítélésében némi eltérés mutatkozik az elemzők körében. Szalai a rendszerváltás fő 

mozgatóerejének a késő kádári technokráciát, a demokratikus ellenzéket és az új reformer értelmiséget tartotta. 

(Az új értelmiség szerinte megoszlott demokratikus ellenzéki és népies csoportra.) Körösényi az előbbi három 

csoportot egy negyedikkel is kiegészíti, a történeti pártok újból aktivizálódó politikusaival. Szelényi elsősorban 

a menedzserek, különösképpen a monetáris területen tevékenykedő technokraták, gazdasági átalakulásban 

játszott szerepét emeli ki. 

Az elemzők szerint a rendszerváltás elitjét három markáns korosztály alkotja: az ún. „történelmi generáció”, 

mely már a két világháború közti politikai életben is szerepet játszott, a „nagy generáció”, a ’68-as lázadó 

fiatalok, a nonkonformista nemzedék képviselői, illetve a kádárizmus „proteszt” generációja, a ’70-’80-as 

években születettek. Körösényi vallásos és nem vallásos törésvonalat is kimutat a rendszerváltó elitben, 

valamint kísérletet tesz arra is, hogy társadalmi beágyazottság alapján csoportosítsa az elit tagjait. 

Körösényi András úgy véli: „a helyi közigazgatás tisztségviselőinek, illetve az 1990-ben létrehozott 

önkormányzati vezetőknek a befolyása az országos politikára nem számottevő”.2 

Kérdés mindezek fényében, hogy beszélhetünk-e helyi politikai elitről, s amennyiben igen, kik a tagjai ezen 

elitnek 

Ha abból indulunk ki, hogy az elit azokból áll, akik a közösségi és a gazdasági források fölötti rendelkezés 

birtokában vannak, a helyi erőforrások fölött rendelkezőket mindenképpen az elitbe kell sorolnunk. 

Természetesen helyben is különbséget kell tennünk a politikai osztály tagjai (önkormányzati képviselők, helyi 

politikai szervezetek vezetői és hivatalnokai), valamint a politikai elit (erőforrások fölött rendelkezők, 

nyomásgyakorlók, befolyással rendelkezők) tagjai között. Elméletileg a képviselőtestület tagjait, s a helyi 

pártszervezetek tisztségviselőit automatikusan a politikai osztályba sorolhatnánk, ha nem kellene figyelemmel 

lenni arra a tényre, hogy ők nem hivatásos politikusok, „csak” laikus kiválasztottak, azaz nem főfoglalkozásban 

látják el teendőiket, hanem polgári foglalkozásuk mellett. Így tehát aktivitásuknak csak egy részét képesek az 

önkormányzati teendőkre fordítani. Mindebből következik, hogy a képviselők politikai osztályhoz tarozása nem 

kizárt, de nem is egyértelmű. A helyi politikai elit szereplőit azonban mindenképpen közöttük kell keresnünk. 

Azt, hogy az országos elit tagjai közé beszámíthatjuk-e bármelyiküket, az már további megfontolást igényel. 

                                                           
1Lásd: Szalai Erzsébet: Az elitek átváltozása Cserépfalvi Kiadó 1996.; Szelényi Iván-GilEyal – Eleonor Townsley: Posztkommunista 

menedzserizmus. Politikatudományi Szemle. 1996/2-3.; Körösényi András: A magyar politikai rendszer Bp. Osiris, 1998. 
2Körösényi András: A magyar politikai rendszer Bp. Osiris 1998. 59. o. 
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A fenti bevezető után vizsgáljuk meg, milyen mutatók jellemzik a politikai testületek összetételét Pécsett a 

vizsgált időszakban? 

1. A képviselőtestületek elitcsoportjai és 
korösszetétele 

A képviselőtestületek létszáma időről időre változott, a város lélekszám alakulásának, és a hatályos 

törvényeknek megfelelően. 1990-ben a testület által választott polgármesterrel együtt 50 képviselő kezdte meg a 

ciklust.3 

Szalai Erzsébet és Körösényi András idézett felosztását alapul véve az 1990-es pécsi testülete az alábbiak szerint 

oszlik meg: 

Az 1990-es testület megoszlása elitcsoportok alapján 

 

A testület meghatározó pártjai a rendszerváltó pártok (SZDSZ, FIDESZ, MDF), a történeti pártoknak és az 

állampárt utódszervezeteinek viszonylag kevés képviselőt sikerült a testületbe juttatniuk. A rendszerváltó pártok 

„demokratikus csoportja” kormánykoalíciót alkotott a „népiesek” a történeti pártok képviselőivel együtt 

ellenzékbe szorultak. A „késő kádári technokraták nem játszottak különösebb szerepet a testületben, mivel 

biztos többséggel rendelkeztek a kormányzó csoport tagjai. 

A testület korfája az alábbi képet mutatta: 

Az 1990-ben felállt Pécsi Önkormányzati Testület korösszetétele 

                                                           
3Pécs Város Képviselőtestülete 7/1990./X.29./ sz. határozata. 
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Az első önkormányzati testületet meghatározó korcsoportja a „nagy generáció” tagja, a negyvenes-ötvenes évek 

szülöttei. A kádári proteszt generáció néhány fővel képviselteti magát. A két világháború közötti időszakban 

valóban politizáló személy, életkori adottságok miatt csekély számban van jelen a testületben. 

Az 1994-98 között tevékenykedő testület a közvetlenül megválasztott polgármesterrel együtt 44 fős volt. Az 

elitcsoportok reprezentációja az alábbi volt: 

Az 1994-es Pécsi képviselőtestület megoszlása elitcsoportok alapján 

 

Mint látható, a késő kádári technokraták a pécsi testületben is, akárcsak országosan, jelentősen megerősödtek. 

Pécsett a rendszerváltó ellenzék demokratikus és népi csoportjai a választások előtt koalíciót kötöttek, s közös, a 

FIDESZ soraiban politizáló, polgármesterjelöltet támogattak, aki meg is nyerte a választást.4 A városban tehát 

nem zajlott le az a folyamat, mely a „nagypolitikát” jellemezte, azaz nem lépett szövetségre a kádári 

technokrácia a demokratikus rendszerváltók egy részével, új elitkoalíciót hozva ezzel létre, melyet Márkus G. 

György nyugati-modernizációs törekvésnek nevez.5 Éppen ellenkező történések zajlottak, a korábban 

                                                           
4http://valtor.valasztas.hu 
5 Míg a rendszerváltás idején a politikai elitet megosztó vízválasztó a kommunizmushoz való viszonyulás kérdése volt, az új politikai 

rendszer működése új kérdéseket vetett fel. 1993-94-ben előtérbe a milyen Magyarországot akarunk kérdése került? A nemzeti-
tradicionalista és a nyugati-modernizáció törésvonal mentén kezdtek formálódni a szembenálló és együttműködő politikai erők. Ebben az 

http://valtor.valasztas.hu/
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szembenálló rendszerváltó erők fogtak össze. Nem sokáig működött a sokszereplős együttműködés, a „Bokros-

csomag” kiváltotta megszorítások ugyanis, felvállalhatatlanok voltak mind a FIDESZ-nek, mind az MDF-nek. 

Így 1996-ban Pécsett is szocialista-liberális városvezetés alakult. 

A második ciklusban a testület korösszetétele az alábbiak képet mutatja: 

Az 1994-es képviselőtestület korösszetétele 

 

Látható, hogy a második képviselőtestület kiegyensúlyozottabb kormegosztást mutat, mint az első. Ezzel együtt 

is megmaradt a „nagy generáció”, a ’40-’50-es években születettek többsége. A korábbiaknál jelentősebb a ’30-

as években születettek száma. Teljesen eltűntek a két világháború között már aktív személyek. 

1998-ban a képviselőtestület a polgármesterrel együtt 45 fős volt. A harmadik választási ciklusra a 

rendszerváltást meghatározó törésvonalak másodlagossá váltak, a fő erővonalak a nemzeti-tradicionális és a 

nyugati-modernizációs pólusok mentén rendeződtek. Pécsett is ez határozta meg az elit csoportosulását, mely az 

alábbiak szerint alakult: 

Az 1998-as képviselőtestület megoszlása elitcsoportok alapján 

                                                                                                                                                                                     
erőtér átrendeződésben az SZDSZ és a FIDESZ útjai elváltak. Az SZDSZ a nyugatos, míg a FIDESZ a nemzeti oldalra került. A 
törésvonalak átrendeződéséről lásd:G. Márkus György: Törésszerkezet és pártrendszer. In. Magyarország évtizedkönyve 372-385.o. 
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Az ábrán jól érzékelhető, a késő kádári technokrata elit további erősödése. A korábbi demokratikus ellenzék 

megosztott, de együttes arányuk is jóval alatta marad az 1994-ben megszerzett mandátumaránynak. A történelmi 

pártok képviselőinek részaránya visszaszorulóban van. A nemzeti-tradicionális és a nyugati-modernizációs tömb 

közötti különbség 9% ez utóbbi javára, mely azt jelzi, hogy a város polgárai, a modernizációs programot 

megfogalmazó erőket támogatják, ismételten szembehelyezkedve az országos folyamatokkal. 

A testület korfája az alábbiak szerint alakult: 

Az 1998-as pécsi képviselőtestület korösszetétele 

 

Láthatjuk, továbbra is a „nagy generáció” határozza meg a képviselőtestület összetételét. Érzékelhetővé válik a 

„proteszt generáció” jelenléte, s lassan megjelennek a rendszerváltáskor felnőtté vált korosztály tagjai is a 

testületben. 

A 2002-ben alakult közgyűlésben 43 képviselő foglalt helyet a polgármesterrel együtt. Az elitcsoportok 

megoszlása az alábbi képet mutatja a 21. század első testületében: 

A 2002-es pécsi képviselőtestület elitcsoportok szerinti megoszlása 
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A modernizációs elit előnye ebben a testületben tovább nőtt, a tradicionális-nemzeti oldal meghatározó erejévé 

Pécsett is a FIDESZ lépett elő. A képviselők korösszetétele az alábbiak szerint alakult: 

A 2002-es pécsi képviselőtestület korösszetétele 

 

Kiegyenlítődtek a korosztályok, a pártok fiatalítási törekvési jól tükröződnek a testület összetételében. 

Végezetül tekintsük át a 2006-os önkormányzati testület számmutatóit. 2006-ban a polgármesterrel együtt 41 

képviselő alkotta a testületet. A politikai elit alábbi csoportjai vannak jelen a testületben: 

A pécsi képviselőtestület elitcsoportok szerinti megoszlása 2006-ban 
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Változatlanul a „modernizációs elit” a dominál a képviselőtestületben, de a 2002-es testülethez viszonyítva 

erősödött a tradicionális nemzeti elit (ténylegesen a FIDESZ). 2006-ban a korösszetétel az alábbiak szerint 

alakult: 

A 2006 pécsi testület korösszetétele 

 

A testületben immár a „nagy generáció” tagjai az idősebb korosztályt képezik, bár létszámuk még mindig 

meghatározó. Jelentős fiatalodás zajlott le ebben a ciklusban is, már a 80-as évtizedben születettek is 

megjelentek a politika porondján. 

Megállapíthatjuk, hogy Pécsett is az országban általánosan jellemző elitcsoportok alakultak ki, helyi 

sajátosságnak tekinthetjük a késő-kádárkori technokraták 1994-től folyamatosan erősödő támogatottságát. Nem 

tévedünk nagyot, ha ennek magyarázatát a város száz évre visszatekintő nehézipari (elsősorban bányász) 

tradíciójában véljük fellelni. 

Miután megismerkedtünk a város politikai osztályának korösszetételével és az őket megosztó törésvonalakkal, 

kísérletet teszek arra, hogy bemutassam, milyen társadalmi közegből rekrutálódott a város politikusi gárdája. A 

képviselők végzettségéből és foglalkozásából kísérlem meg bemutatni kibocsátó környezetüket. A vizsgált négy 

ciklus valamennyi képviselőjét figyelembe vettem, s az így kialakult foglalkozási palettát tárom az olvasók elé: 

A pécsi képviselők összesített foglalkozási megoszlása 1990-2006 
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A leggyakrabban előforduló foglalkozások a képviselők körében a mérnök, tanár, nyugdíjas, jogász. Első 

pillantásra meglepőnek tűnik, hogy a műszaki értelmiségiek milyen vonzónak találják a közéleti tevékenységet. 

Ennek a jelenségnek azonban konkrét oka van Pécsett. A rendszerváltással egy időben zajlott a nehézipari 

üzemek megszüntetése, s a képviselőség két szempontból is kiutat jelenthetett a veszélybe került műszaki 

értelmiségnek. Egyrészt úgy gondolhatta, nagyobb befolyása lehet a folyamatokra (ebben keservesen csalódnia 

kellett), másrészt egzisztenciális bizonytalanságát mérsékelhette a képviselőtestületi tagsággal. 

Ugyancsak szembetűnő a nyugdíjasok magas száma a képviselők között, különösen, ha figyelembe vesszük 

bemutatott korfákat, ahol látható, hogy a testület zömét adó generációk napjainkban érik el a nyugdíjas kort. Ez 

a jelenség ugyancsak az ipar széthullására vezethető vissza, a bányák megszüntetésekor ugyanis sokan éltek a 

korkedvezményes nyugdíj lehetőségével, s közülük jó néhányan testületi tagokká váltak. Ha összességében, 

vizsgáljuk az önkormányzati testületek összetételét, megállapíthatjuk, hogy elsősorban értelmiségiek soraiból 

rekrutálódnak a képviselők. Társadalmi státuszukat tekintve a középosztálybeliek. Alig akad közöttük 

tulajdonos, de ha igen, akkor kistulajdonos vállalkozó. Egyetemi város révén a testületnek rendszerint akad 

egyetemi oktató tagja. Társadalmi státuszukat tekintve semmiképpen nem mondhatjuk el, hogy a városi 

képviselőtestület tagjai akár a gazdasági akár a politikai elit tagjaiként indultak a politikai pályán. 

A fentieken kívül jellemző a pécsi képviselőtestület tagjaira, hogy férfiak. 

A nemek megoszlása a tárgyalt négy ciklus átlagában a következő: 

A nemek aránya a Pécsi képviselőtestületben 1990-2006 

 

Az egyes képviselőtestületek esetében is rendre ez az arány ismétlődik, egyetlen ciklusban sikerült feltornázni a 

női képviselők arányát 18%-ra. 
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A helyi politikai osztályt leíró adatok bemutatása után megkísérlem a helyi politikai elit lehatárolását. Mivel 

elsősorban a pécsi önkormányzati testületek tevékenységével foglalkozom írásomban, nem térek ki a 

polgármesteri hivatal szereplőire, a közigazgatási pozíciókat betöltő személyek döntési, befolyásolási 

potenciáljára. Ha a bevezetőben említett tételből indulunk ki, nevezetesen, abból, hogy a politikai elit tagjai a 

döntéseket birtokló és befolyásolni képes aktorok között keresendők, akkor főképp a döntési pozíciókat kell 

lehatárolnunk. Az önkormányzati testületben mindenekelőtt a polgármester, és a tisztségviselők rendelkeznek 

döntési jogosítványokkal. A bizottságokban történő előkészítő munka révén ugyancsak befolyásolni képesek a 

folyamatokat a bizottsági tagok, s legfőképpen az elnök. Természetesen a több cikluson keresztül végzett 

képviselői tevékenység arra utal, hogy a képviselő munkájával elégedett küldő szervezete, azonos pozícióban 

való megerősítése pedig egyre növeli befolyásolási képességét. A legsikeresebb szereplők továbbléphetnek 

politikai karrierjükben, s területi, esetleg országos aktorrá válhatnak. A tájékozódásban segítségemre volt, hogy 

2008 folyamán kérdőíves felmérést6 folytattunk, a vizsgált periódus képviselői, és a polgármesteri hivatal 

munkatársai között, hogy véleményük szerint a városban kik töltenek be döntésbefolyásolási pozíciót. Az alábbi 

kép rajzolódik ki válaszaik nyomán: 

A város legbefolyásosabb személyiségei 

 

Az önkormányzat döntéshozói 

                                                           
6A kérdőíveket lásd 1. 2. sz. melléklet 
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A döntéselőkészítésben résztvevő személyek 

 

Fenti szempontok figyelembevételével megkíséreltem meghatározni, hogy kik váltak a vizsgált négy ciklusban, 

a város politikai elitjének tagjaivá. 

Ennek érdekében a képviselőtestületben és az országban viselt, de a város politikai életével kapcsolatos 

tevékenységek mentén súlyoztam. A képviselőtestület bizottságában betöltött tagságot 1 ponttal jelöltem, 

bizottsági elnökséget 3 ponttal, alpolgármesterséget és országgyűlési képviselőséget 8 ponttal, 

polgármesterséget 10 ponttal láttam el. A fenti súlyozás alapján az 1990-2006 között tevékenykedő 134 

képviselő közül 24 képviselő esetében kaptam 10 pontnál magasabb értéket, azaz minden 5,5 képviselőnek 

sikerült kiemelkednie a közgyűlés tagjai közül. Ezen érték eléréséhez több cikluson keresztül kellett legalább 

bizottsági elnöki pozíciót betölteni az önkormányzatban, vagy országos szinten politizálni. A szűkebb körbe 

bekerült képviselők a következők: 
 

Név Erőpozíció Párt 

T. L. 
47 

MSZP 
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Név Erőpozíció Párt 

Polgármester 1998-2006, 

Országgyűlési képviselő 1994-

2006 

SZ. K. 
32 

Országgyűlési képviselő 1994-

2006 

MSZP 

B. Z. 
25 

Országgyűlési képviselő,1990-98 

Bizottsági elnök 1998-2006 

SZDSZ 

K. A. 
24 

Helyi képviselő, Bizottsági elnök 

1990-98 

Országgyűlési képviselő 1998-

2002 

FIDESZ, Jobbik 

G. T. 
23 

Bizottsági elnök 1996-2002 

Alpolgármester 2002-2006 

MSZP 

K. F. 
21 

Bizottsági elnök 1996-1998 
Megyei Közgyűlés elnöke 1998-

2002, Országgyűlési képviselő 

2002-2006 

MSZP 

M. É. 
21 
Alpolgármester 1990-1994, 

Országgyűlési képviselő 1998-

2002 

FIDESZ 

P. Zs. 
21 
Alpolgármester 1990-94, 

Polgármester 1994-1998, Testületi 

tag 2006- 

FIDESZ 

K. M. 
20 
Bizottsági elnök 1996-2002, 

Alpolgármester 2002-2006, 

Bizottsági elnök 2006- 

MSZP 

P. B. 
20 
Alpolgármester 1994-2002 

SZDSZ 

N. Cs. 
17 
Képviselőtestületi tag 1990-1994, 

FIDESZ 
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Név Erőpozíció Párt 

Bizottsági elnök 1994-2006 

B. E. 
16 
Bizottsági elnök 2002-2006, 

Országgyűlési képviselő 2006- 

MSZP 

D. B. A. 
16 
BBizottsági elnök 1994-2006, 

Európa parlamenti képviselő 

2006- 

FIDESZ 

H. V. 
16 
Bizottsági elnök 1996-2006 

MSZP 

H. J. 
16 
Helyi képviselő 1990, Megyei 

alelnök 1994-1998 Országgyűlési 

képviselő 1994-1998 

FKGP 

M. A. 
16 
Bizottsági elnök 1998-2006 

MSZP 

U. J. 
16 
Alpolgármester 1996-2002 

MSZP 

R. M. 
13 
Képviselőtestületi tag 1990-1994, 

1994-1998-2000, 2006-

Alpolgármester 1994-1998, 

MDF-FIDESZ 

H. Z. 
12 
Képviselőtestületi tag 1998-2002, 

Alpolgármester 2002-2006 

SZDSZ 

T. B. 
12 
Bizottsági elnök 2002-2006, 

Alpolgármester 2006- 

MSZP 

S. L. 
11 
Bizottsági elnök 1998-2006 

MSZP 

K. J. 
11 
Bizottsági elnök 1998-2006 

MSZP 

K. J. 
10 
Alpolgármester 1998-2002 

CK+NYEP+PKP+LAKTÁSZ 

S. L. 
10 
Bizottsági elnök 1998-2006 

MSZP 

A pécsi politikai elit tagjai, alapvetően három pártból, a FIDESZ-ből, az MSZP-ből és az SZDSZ-ből kerültek 

ki. Mivel 1996-tól folyamatosan városvezetői szerepkörben van az MSZP, a vizsgált periódusban többségben 

van városi elitben . Az elitbe tartozó MSZP politikusok egy kivételével tagjai voltak az MSZMP-nek is, tehát 

Pécsett is érvényes a tétel, miszerint az MSZMP-ben szocializálódott az új elit baloldali része. Korosztályát 

tekintve a helyi szocialista elit derékhadát a „nagy generáció” tagjai alkotják. Szociológiai összetételét tekintve a 

több mint 80%-uk diplomás, ezen belül 80%-uk humán végzettségű. Kitűntetett szerepet kap a jogi képesítés a 
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helyi szocialista elitnél, több mint 30%-uk jogász. A képviselők negyede technokrata típusú7 felsőfokú 

végzettséggel (közgazdász, mérnök) rendelkezik. 20%-uk humán értelmiségi (egyetemi oktató, kutató). 

Ugyancsak 20%-nyi a középfokú technokrata végzettséggel rendelkezők aránya. Megállapítható tehát, hogy a 

helyi szocialista elit jellemzően a kádár rendszerben szocializálódott, „nagy generáció” tagja, humán 

végzettségű, középosztályhoz tartozó személy. 

A FIDESZ helyi elit politikusai, értelemszerűen többségében nem voltak MSZMP tagok.8 Zömmel ők is a „nagy 

generáció” tagjai, de 5-10 évvel fiatalabbak, mint a szocialisták. Egyik képviselőjük kifejezetten a „proteszt” 

nemzedékhez tartozik. Ma már valamennyien diplomások, de az önkormányzatiság hajnalán főiskolai hallgató is 

volt soraikban. Hatvan százalékuk humán végzettségű, melynek fele jogász. A fennmaradó részt a technokraták 

teszik ki. Harmadik erőként az SZDSZ tudta megjeleníteni magát folyamatosan a pécsi politikai döntéshozók 

között. A liberális elit tagjai valamennyien rendelkeznek felsőfokú végzettséggel, közöttük azonban a 

technokrata képesítés van többségben. Humán végzettségű tagjuk értelmiségi státuszú. Az állampárthoz nem 

köthetők. Valamennyien a „nagy generáció” fiatalabb tagjai közé tartoznak. 

Felmerül a kérdés, van-e, a pécsi szereplők között, országos szinten is mérvadó politikus? Ennek eldöntésében 

nem a helyi, hanem az országos döntéshozói pozíciók igazíthatnak el bennünket. 9 

A szocialisták körében Toller László polgármester, háromszoros országgyűlési képviselő mindenképpen ide 

sorolandó. Az általa betöltött pártfunkciók (1998-2006-ig az MSZP Baranya Megyei Szervezetének elnöke,10 

1999-2000-ben az MSZP Országos Választmányának alelnöke. 2003-2004 között Országos Elnökségi tag), 

parlamenti tisztségek,11 (1995 márciusától 1998. november 14-ig, majd 1998. decembertől 2000. decemberig 

frakcióvezető-helyettes, az Alkotmányügyi Bizottsági tagja, a Medgyessy ügynökmúltját vizsgáló ad hoc 

bizottság alelnöke. A 2004. október 4-én hivatalba lépett új kormányfő, Gyurcsány Ferenc önkormányzati 

tanácsadó testületének vezetője.) és érdekképviseleti pozíciók (1998 októberétől a Megyei Jogú Városok 

Szövetsége elnöke, 2003 áprilisától a Magyar Városok Szövetségének alapító elnöke), egyöntetűen jelzik 

befolyását az országos politika mezején. Számos politikai fordulatnál betöltött szerepe azonban, ennél is 

beszédesebb (Medgyessy ügynökmúltjával foglalkozó vizsgálóbizottság tagjaként12, valamint a Medgyessy-

Gyurcsány kormányfő-váltásban játszott szerepe13, Szili Katalin köztársasági elnökválasztási procedúrában 

betöltött szerepe14). Mindez arra utal, hogy Toller az egyik legbefolyásosabb vidéki szocialista politikus volt, s 

mint ilyen, a vidéket képviselő szocialista lobbi vezéralakja.15 

Ugyancsak az országos politikai elit tagja Szili Katalin, aki egy ideig betöltötte a Magyar Szocialista Párt 

alelnöki tisztét, valamint két ciklusok keresztül a Magyar Köztársaság Parlamentjének Elnöki pozícióját. 2005-

ben a Magyar Szocialista Párt államfő-jelöltje volt.16 Szili elsősorban a párton belüli különvéleményével tűnt ki, 

amennyiben többször fogalmazott meg az MSZP-ben uralkodó szociálliberális főáramlattól eltérő nézeteket. 

Ezen megfogalmazások minden esetben élénk politikai vitát indukáltak a kormánykoalíció vezetőinek körében. 

A FIDESZ pécsi politikusai közül országos elismertségre Mikes Éva tett szert, aki 1990-94 között a városi 

közgyűlés egyik alpolgármestere volt. Ezt követően 1994-től 1998-ig a parlamenti FIDESZ-frakció melletti 

szakértői csoportban dolgozott, 1998-2006 között két cikluson keresztül országgyűlési képviselő volt (1998-

2002 között a pécsi 1 sz. ovk. egyéni képviselőjeként). 1999. július 1-jétől 2002. május 14-ig a Miniszterelnöki 

Hivatal közigazgatási és területpolitikai államtitkári funkcióját töltötte be. 2002-2006 között a FIDESZ 

frakcióvezető helyettese, a nemzetbiztonsági és a területfejlesztési bizottság alelnöki, valamint alkotmány- és 

igazságügyi bizottság tagsági pozíciót töltött be országgyűlési képviselőként. Pártjában egy ideig megyei elnök 

volt, egy időben tagja volt a Fidesz Országos Választmányának is. 2006-ban nem vállalt aktív politikusi 

szerepet. 

                                                           
7Ezen osztályozás során Körösényi András kategorizálását kíséreltem meg adaptálni 
8Az MSZMP tagság azonban köreikben sem zárható ki abszolút módon, mint azt város politikai közvéleménye jól tudja, hiszen egyik 

mérvadó politikusuk jelenleg a változatos jobbközép politikai pályát befutott korábbi alpolgármester politikai karrierjét az állampártban 
kezdte. 
9 Leszámítva a politikai tapasztalatot, mely nehezen megfogható. 
10Mint tudjuk a szocialista pártban Horn Gyula honosította meg a Megyei Elnökök informális konzultatív szerepét, melynek sokszor döntő 
jelentősége volt a párt taktikai és stratégiai fordulataiban. 
11http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=t381 
12http://gondola.hu/cikkek/12065 2002. augusztus 12. 
13Természetesen leszámítva a hétköznapi politikai tapasztalatot, mely egzaktan nehezen megragadható. 
14http://www.magyarorszag.ma/modules.php?name=News&file=article&sid=2901 Belföldi Hírek: Szili Katalin az MSZP államfő-jelöltje 
15Sajnálatos, hogy gyorsan ívelő (bár időnként ellentmondásos) karrierjét hirtelen kettétörte a Dombóvárnál elszenvedett autóbalesete. (A 
tragédia különös módon kódolva volt a politikus mozgásában. A Budapest-Pécs közötti távolságot nem lehetett naponta többször büntetlenül 

megjárni az akkori magyar útviszonyok mellett. Nem véletlen, hogy több tehetséges vidéki politikus szenvedett közúti balesetet, naponta 

ingázván Budapestre! Ha úgy tetszik ez is a „vidékiség” egyik járulékos következménye volt!) 
16Ripp Zoltán: Kudarc után, választás előtt az MSZP. In. Mozgó Világ, 2005. 7. sz. 

http://www.parlament.hu/internet/plsql/ogy_kpv.kepv_adat?p_azon=t381
http://gondola.hu/cikkek/12065
http://www.magyarorszag.ma/modules.php?name=News&file=article&sid=2901
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A politikai elit formálódásával kapcsolatban néhány jellemzőre szeretnék rávilágítani. Mértékadó politikai 

tényezővé azok a politikusok válhattak, akiket pártjuk többször jelölt képviselőségre. Helyben csak azoknak a 

képviselőknek van igazán befolyásuk, akik uralmi pozíciót birtokló párt delegáltjai. Országgyűlési képviselővé 

elsősorban azok váltak, akik már tapasztalatot szereztek önkormányzati képviselőként. (Ellenkező példa is 

előfordul, amennyiben országgyűlési képviselőből lesz önkormányzati szereplő. Ez a folyamat elsősorban 

azoknál a pártoknál jelentkezik, amelyek szavazóbázisa szűkül az idők folyamán). Nagy tekintéllyel és 

befolyással bíró személyek is kikophatnak egyik pillanatról a másikra a politikai mezőről, amennyiben pártjuk 

hanyatlik, vagy átrendeződnek a párt belső erőviszonyai. A fenti megállapítások alapján megállapíthatjuk, hogy 

a pécsi politikai elit az első négy ciklusban a pártok erőviszonyainak változásához igazodott, s ahogy maga a 

pártrendszer úgy a helyi elit is képlékeny. 

Mikes Éva 

 

2. Ahol a képviselőtestület hatásköre csorbítatlan 

2.1. Szakpolitikák a városban 

A hatalomgyakorlás, kiváltképp a modern társadalomban, jórészt kormányzási feladat. A magyar kormányzati 

gyakorlat a rendszerváltást megelőző időszakban a centrum akaratának érvényesítésén alapult. Ezt a 

hagyományt kellett felváltani a rendszerváltás szereplőinek. Az önkormányzatiság gondolata, s különösen az 

1990-ben elfogadott törvény, mely valamennyi településformának önkormányzati státuszt biztosított, azonos 

jogosítványokkal, a hatalom és közigazgatás decentralizálásának jegyében fogant: A helyi önkormányzás 

lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége – közvetlenül, illetőleg a választott helyi 

önkormányzata útján – önállóan és demokratikusan intézze a helyi érdek közügyeit. Az Országgyűlés, 

támogatva a helyi közösségek önszervező önállóságát, segíti az önkormányzáshoz szükséges feltételek 

megteremtését, előmozdítja a közhatalom demokratikus decentralizációját.17 A kormányzati gyakorlatnak 

azonban számos metódusa van. „A közpolitika hagyományos eszközei általában fentről lefelé próbálták meg a 

nem állami szereplőket szabályozni, illetve bizonyos aktorokat jobb helyzetbe hozni. Az új közpolitikai 

eszközök szakítanak ezzel a felfogással és az önállóságot helyezik központba.”18 – állapítja meg Scheiring, a 

közpolitikai kutatások szükségességét taglaló írásában. A rendszerváltás időszakában, az európai tudományos 

műhelyekben, már hosszú idő óta folyt a vita arról, hogy miképp tud megfelelni a kormányzás, azoknak a 

kihívásoknak melyeket a társadalmi változások indukáltak a politikai közegében? A hagyományos megoldások 

helyett egyre inkább új utakat kerestek. A körvonalazódott metódusok egyik markáns irányvonala a „new 

governance”. 

                                                           
171990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról 
18Scheiring Gábor: A privatizáció és a közpolitikák politikája In. Hatalom, közbeszéd, fejlesztéspolitika. Elemzések politikai jelenségekről 
Kiadja az MTA Politikai Tudományok Intézete Budapest, 2007.12.o. 
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Az „új kormányzás” elsősorban szakpolitikai döntések sorozata. Ezeken keresztül valósul meg, realizálódik a 

„köz szolgálata” a mindennapokban: „...a „newgovernance”... központi felismerése, hogy a hatalomgyakorlás 

megszűnt puszta fentről lefelé irányuló gyakorlat lenni, az állam egyre inkább együttműködő, és ráutalt 

viszonyba kerül a vállalkozásokkal és a civil társadalommal. A politikum e posztparlamentáris fázisában a 

közpolitikák már nem a választók szavazataiért versengő törvényhozói joggal rendelkező képviselők akaratától 

függenek közvetlenül, hanem a releváns „közpolitikai közösség” megegyezésén múlnak (Richardson 2000)19 

A ’90-es évek elején tehát, a fiatal magyar demokráciában szerepet vállaló politikusoknak és köztisztviselőknek, 

egyszerre kellett szembesülniük azzal, hogy a korábbi viszonyokhoz képest immár demokratikus keretek között 

kell működtetniük a közéletet, illetve azzal, hogy a politikai döntéshozatalban és a közigazgatásban új 

kihívásoknak kell megfelelniük. 

Felmerül a kérdés, vajon érzékelték-e a politikai aktorok ezt a kettős kihívást? Ahhoz, hogy erre a kérdésre 

választ adhassunk, tekintsük át, milyen közpolitikai döntések születtek, az általunk tárgyalt időszakban, Pécs 

városában! 

Az 1990-es esztendőben helyi szinten végre kellett hajtani mindazt, amit a rendszerváltás jelentett a 

gyakorlatban. Ebben az időszakban zajlott az állami vagyon- és intézményrendszer átszabása. Meg kellett 

határozni, hogy mely intézmények maradnak állami kézben, melyek kerülnek önkormányzati hatáskörbe, s ezen 

belül, melyik helyhatósági szintre kerülnek az egyes feladatok. Akik tanúi voltak a történéseknek, jól tudják, 

hogy esetenként a véletlenen múlott, mi kinek a hatáskörébe kerül. Köztudott, hogy a múzeumhálózat megyei 

fenntartásúvá vált országszerte, így került a megye tulajdonába a Pécsi Várostörténeti Múzeum is. A vidéki 

színházak közül egyik megyei, másik megyei jogú városi tulajdonba került. A Pécsi Nemzeti Színházat a város 

„szerezte” meg. Az önállóvá válás hevében a szereplők elsősorban arra törekedtek, hogy minél több funkciót 

hatásuk alá vonjanak, annál is inkább, mivel a személyi jövedelemadó helyben maradása megfelelő forrásnak 

tűnt a feladatok ellátására. Pécs városa kiterjedt intézményhálózattal rendelkezett a késő Kádár-korban, s az új 

politikai szereplők igyekeztek ezt a struktúrát változatlan színvonalon működtetni. 

2.2. Oktatási ágazat 

Az öröklött intézményi rendszer legnagyobb eleme az oktatási hálózat. 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, nyelvi- és sporttagozatok mellett alkalmazták a Zsolnai-módszert, több 

iskolában folyt nemzetiségi oktatás. A külterületeken felzárkóztató programok zajlottak, és speciális oktatási 

intézmények is működtek, mint pl. bentlakásos gyógypedagógiai intézet. Középfokon nem csak 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 a városi 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: Alapfokú intézmények 

indítanak emeltszintű képzéseket: 1991. Speciális közgazdasági képzés a Testnevelési Általános Iskolában, 

Gazdaasszony-képzés a Pécs Szabolcsi Általános Iskolában,20 gimnázium létesítése a Tiborc utcai általános 

iskolában.21 Esetenként középiskola indít speciális, vagy 6-8 osztályos képzést: 6 osztályos gimnáziumi képzés 

beindulása a Janus Gimnáziumban,22 új szakok indítása a Széchenyi Szakközépiskolában,23 Egészségügyi 

Szakiskola profilbővítése.24 Ezt az időszakot jellemzi, a nemzetiségi képzés intézményesülésének, 

megerősödésének folyamata: 1992 júniusában német nemzetiségi osztály indítása a Leőwey Gimnáziumban,25 

1992 októberében, a horvát nemzetiségi általános- és középiskola kialakítása,26 1994 októberében a magyar-

német nyelvű iskolaközpont önállóvá válása27. A profilbővítés, képzésmódosítás, a középfokú képzés felé 

orientálódás erősödése, egyértelműen jelzi, hogy az oktatási szakemberek érzékelik a gyermeklétszám csökkenő 

                                                           
19Scheiring Gábor: A privatizáció és a közpolitikák politikája. In. Hatalom, közbeszéd, fejlesztéspolitika. Elemzések politikai jelenségekről. 

MTA Politikai Tudományok Intézete, Budapest, 2007. 10. o. 
20Közgyűlési jegyzőkönyv 1991. szept. 26. 
21Közgyűlési jegyzőkönyv 1993. nov.25. 
22Közgyűlési jegyzőkönyv 1991. szept. 26. 
23Közgyűlési jegyzőkönyv 1992. ápr. 9. 
24Közgyűlési jegyzőkönyv 1992. jún. 9. 
25Közgyűlési jegyzőkönyv 1992. jún. 4. 
26Közgyűlési jegyzőkönyv 1992. okt. 1. 
27Közgyűlési jegyzőkönyv 1994. okt. 27. 
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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 középiskola28 és egy óvoda29 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 naturális visszaszolgáltatás helyett. Mindvégig hangsúlyozta az önkormányzat iskolafenntartói 

kötelezettségének jelentőségét. 

Pécs, diákváros – Összeállítás Pécs oktatásáról (1967) 

 

Forrás: Youtube 

A képzési formák gyarapodása mellett néhány kisebb szerkezeti átalakulásra is sor került: Az 1993-as év 

januárjában, összevonták a Kereskedelmi- és Vendéglátói Szakközépiskolát,30 júniusban megszűntettek két 

középiskolai fiú kollégiumot,31 augusztusban pedig a honvédségtől átvették a középiskolás kollégium 

üzemeltetését32. 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, igyekezett közfeladatait 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 az önkormányzatnak, vagy kértek működési támogatást 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 megszűntetésekben 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, amikor az Oktatási Bizottság vezetője 145 millió Ft-os pótigényt kér az ágazatnak, 

mivel az különben működésképtelenné válik33 

2.3. Egészségügy 

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 három 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 kilenc orvos (a testületi tagok 18%-a) is helyet 

foglalt a testületben, így azt várhatnánk, hogy az egészségügyi ellátás kérdései hangsúlyozott szerepet kaptak a 

döntésekben. Ez a későbbi önkormányzati testületek határozatainak fényében így is van, abszolút mértékben 

azonban nem foglakoztak kiemelten e területtel az első ciklusban sem. Mindössze annyi állapítható meg a 

költségvetési adatokból, hogy a rendelőintézetek és rendelők felújítására, karbantartására is fordítottak, az 

önkormányzat forrásaiból.34 Arra is törekedtek a képviselők, hogy korszerűsítsék az alapellátás felszereltségét. 

Ezt jelzi, hogy 1993-ban jelentősebb gép- és műszerbeszerzést hajtottak végre, az Egyesített Egészségügyi 

                                                           
28Közgyűlési jegyzőkönyv 1993. nov. 18 
29Közgyűlési jegyzőkönyv 1994. márc. 3. 
30Közgyűlési jegyzőkönyv 1993. jan.14. 
31Közgyűlési jegyzőkönyv 1993. jún. 17. 
32Közgyűlési jegyzőkönyv 1993. aug. 26. 
33Közgyűlési jegyzőkönyv 1994. okt. 27. 
34Közgyűlési jegyzőkönyv 1992 jan. 30., 1992. nov. 19. ,1993. júl. 2., 1993. aug. 26., 1994. okt. 27. 
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Intézetben,35 valamint az, hogy igyekeztek számítógépes ellátottságot biztosítani a háziorvosoknak.36 1991-ben 

az Egyesített Egészségügy Intézet (EEI) kiadásai a város intézményi kiadásainak 15%-t teszi ki. Ennek 72%-a 

TB finanszírozás.37 1992-ben az EEI kiadásai az összes intézményi kiadás 11%-át adja, melynek 98%-át 

finanszírozza a TB.38 

1993-ban a város által finanszírozott egészségi kiadások összege az intézményi kiadások 7%-a, melynek 98%-t 

teszi ki a TB hozzájárulás39. 1994-ben az intézményi kiadások 10%-t adja az EEI finanszírozása40. Az adatok jól 

mutatják, hogy négy esztendő alatt abszolút mértékben alig változott az intézmény finanszírozása, miközben 

egyre kisebb hányadát jelenti az intézményi kiadásoknak. A romló tendencia ellenére, a szinten tartott működést 

többé-kevésbé fedezte az egészségügyre fordított összeg, az innováció és a szükséges beruházások azonban 

rendre elmaradtak. A háziorvosi praxisok privatizálása 1993 januárjában kezdődött,41 s gyakorlatilag 

zökkenőmentesen folyt az első ciklus alatt. Általános megoldásként önkormányzati tulajdonban lévő 

ingatlanban folytatják praxisukat a háziorvosok. A háziorvosi praxis privatizálásával érdekes kettősség alakult ki 

az egészségügy rendszerében, ahol az alapellátás magántulajdonosi alapon működik, a szakellátásban és a 

kórházi szolgáltatásban viszont megmarad a közösségi tulajdonlás. Mindez önkormányzati és állami feladat-

ellátási kötelezettséggel és TB finanszírozással kombinálva. A sokszereplős struktúra már ekkor előrevetíti azt a 

problémahalmazt, melyet az egészségügy működtetése jelent napjainkig. 

2.4. Szociális ágazat 
Bővülő feladatok, új intézmények, új működési formák 

1991-ben a város öt 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.42 1992-ben a városi önkormányzat és a Janus Pannonius Tudományegyetem Esztergár Lajos (Pécs 

háborút követő első szociáldemokrata polgármestere volt) 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, szociálismunkás 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.43 Ugyancsak 1992-ben Korai- és Integrációs Fejlesztési Központot hoztak létre.44 

1994 novemberében rendelkeztek a hajléktalanok ellátásáról.45 A saját kezelésű intézmények fenntartása mellett 

a pécsi képviselőtestület 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.46 Decemberben a Máltai Szeretetszolgálat kapott ingyenes elhelyezést 

Pécsett,47 1994 januárjában a Támasz, Fogd a kezem (látássérült gyerekek ellátása) és a Kerek Világ 

(mozgássérült gyerekek ellátása) Alapítványokkal ellátási szerződést kötött a város.48 Június 16-án a Máltai 

Szeretetszolgálattal írtak alá feladatátvállaló, szociális tárgyú szerződést.49 Mindez híven tükrözi, hogy a pécsi 

képviselők megragadták a változó viszonyok felkínálta lehetőségeket, s igyekeztek tágítani az önkormányzat 

rendelkezésére álló lehetőségek körét. A civil szervezetekkel való szerződéses együttműködés kiterjesztése, a 

„new governance” egyik legfontosabb újdonsága,50 ezen irányzat felfogása szerint ugyanis, a sokasodó, 

                                                           
35Közgyűlési jegyzőkönyv 1993. jún. 10. 
36Közgyűlési jegyzőkönyv 1991. nov. 21., 1993. okt. 14. 
37Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 1992. évi 14. sz. rendeletének melléklete 
38Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1992. évi Költségvetése 
39Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1993. évi Költségvetése 
40Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1994. évi költségvetése 
41Közgyűlési jegyzőkönyv 1993. jan. 14. 
42Közgyűlési jegyzőkönyv 1991. dec. 19. 
43Közgyűlési jegyzőkönyv 1992. ápr. 9. 
44Közgyűlési jegyzőkönyv 1992. szept. 24. 
45Közgyűlési jegyzőkönyv 1994. nov. 17. 
46Közgyűlési jegyzőkönyv 1992. jan. 30. 
47Közgyűlési jegyzőkönyv 1992. dec. 10. 
48Közgyűlési jegyzőkönyv 1994. jan. 24. 
49Közgyűlési jegyzőkönyv 1994. jún. 16. 
50A nyolcvanas évektől kibontakozó közpolitikai-rendszer formát, mely a korábbi fentről lefelé történő irányítás helyett a vállalkozásokkal, 

illetve a civil szférával való együttműködésre épít, a közpolitika fejlődéstörténetében ötödik, illetve hatodik szakasznak tekinti. Az 
együttműködés, decentralizáció, dereguláció, privatizáció, szolgáltató állam, kollaboráció, hálózatos kormányzás fogalmakkal jellemezhető 
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társadalom által támasztott igényeknek, a hagyományos formában az állam már képtelen eleget tenni, s ezért új 

szereplők és erőforrások bevonásával kívánja megoldani a feladatellátást. A nyugat-európai példák azt mutatják, 

hogy ezen újszerű együttműködés legsikeresebb partnerei a civil szervezetek lehetnek. E tekintetben tehát a 

pécsi önkormányzat fent vázolt újítása, a szociális ágazatban a legkorszerűbb megoldásokat követi. Más kérdés, 

hogy hazánkban a civil szerveződések a vártnál lassabban fejlődtek, s tevékenységükben maguk is egyre inkább 

állami vagy önkormányzati forrásokra szorultak.51 A szociális ágazat kiadásai 1991-ben az intézményi kiadások 

5, 1992-ben 8%-át képezte. 1993-ban ismételten 5%-kal részesedett az intézményi kiadásokból az ágazat, 1994-

ben pedig 10%-kal. 

2.5. 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 a kulturális 

intézményhálózat rendkívül sokrétű 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: Lenau Ház, Cigány Kisebbségi Önkormányzat: 

Roma 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 kiemelkedő teljesítményt nyújt: a zenei élet és a 

képzőművészet. A zene központi műhelye az immár világhírű Pécsi Szimfonikus Zenekar, de igen elismertek 

országosan és nemzetközileg is a fúvószenei együttesek és 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. 

2.6. Az önkormányzat kultúrpolitikája 

A fent vázolt tevékenység irányítására és összefogására a városi önkormányzat távolról sem volt képes, s nem is 

törekedett arra, 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. 

Az 1991-es esztendő viszonylag eseménytelenül zajlott a kulturális élet szempontjából. A frissen alakult 

képviselőtestület csak néhány előremutató kezdeményezést fogalmazott meg, például a művészek számára 

lehetővé tették városi bérlakások kiutalását,52 melynek odaítélését a Kulturális Bizottság javaslatára döntötte el a 

közgyűlés. (Hasonló rendszert alakítottak ki sportolók esetében is, itt értelemszerűen a sportbizottság tett 

                                                                                                                                                                                     
irányítási rendszert jelölik a „new governance” kifejezésekkel. Scheiring Gábor: A privatizáció és a közpolitikák politikája In. Hatalom, 

közbeszéd, fejlesztéspolitika Elemzések politikai jelenségekről 11.o. 
51E témának részletes kifejtését taglalja a kötet civil szervezetekkel foglalkozó tanulmánya. 
52Határozati javaslat a művészeti élet támogatásához nyújtandó lakásokról Közgyűlési határozatok 1991.febr.14. 



 A politikai osztály formálódása 

Pécsett 
 

 59  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

javaslatot a testület számára). Rendeletet alkottak a város ünnepnapjáról.53 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,54 májusban a Doktor Sándor Művelődési Ház keretében részben önálló 

intézménnyé alakították a Pécsi Galériát és Grafikai Műhelyt55. A Városi Televízió megalapításával Pécsett is 

megkezdődött a „médiaháború”. 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 elhalt, egyikük azonban a VTV frekvenciájának másik felével rendelkezett, s anyagi nehézségei 

fokozódásával felajánlotta a városnak megvételre tulajdonát. Ezzel a lehetőséggel élt a közgyűlés.56 Így viszont 

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,57 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.58 Ezzel a módszerrel a városi intézményhálózaton kívül is pénzeket 

áramoltathattak a kulturális élet szereplőihez. (A városi intézmény rendszeren kívüli szereplők támogatása 

napjainkig vita forrása, a mindenkori képviselőtestületekben. Mint láthattuk, az európai kormányzati „trendek” a 

civil szervezetek bevonását szorgalmazzák a közösségi ügyekbe, hogy megosszák a feladatokat és új, nem 

közpénzekből származó forrásokat mozgósítsanak! Ezzel szemben a hazai gyakorlat az, hogy a civil szervezetek 

jutnak támogatások révén közpénzekhez, azaz az európai filozófiának épp a fordítottja játszódik le a 

folyamatban! A képviselőtestület tagjai részben a forráskiáramlás miatt ellenzik a folyamatot, részben pedig a 

civil szervezetek esetleges politikai kötődését teszik szóvá). Meghonosítottak új működési formákat is: 1991 

májusában a Pécsi Bazilika alatt fellelt ókeresztény régészeti emlék feltárásának elősegítésére hozták létre az 

első kulturális alapítványt,59 melyet számos követett még.60 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.61 A képviselő testület majd egy évi vita után végül is toleráns álláspontra 

helyezkedett, a város földhözragadtabb 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 aradi 13 vértanút megformázó szoborpanteon kialakítása az Aradi Vértanúk 

Útján.62 E kezdeményezés jelentős civil hozzájárulással valósult meg. Ennek köszönhetően Pécsett létesült az 

első olyan emlékhely, ahol a 13 mártírhalált halt honvéd tábornok együtt látható. 

2.7. 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 egy időben, 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.63 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 felszámolni. 

                                                           
53Pécs város ünnepnapjával kapcsolatos rendelet, Közgyűlési jegyzőkönyv 1991. febr. 28. 
541991. márc. 28-i Közgyűlési jegyzőkönyv 
551991. máj. 16. Közgyűlési jegyzőkönyv 
561995. jún. 15. Közgyűlési jegyzőkönyv 
571991. máj. 16. Közgyűlési jegyzőkönyv 
581993. évi költségvetés 3/b melléklete 
591991. máj.16. Közgyűlési jegyzőkönyv 
601992. ápr. 2. a Pécs Története Alapítvány létrehozása Közgyűlési jegyzőkönyv,1992. okt. 1. Középkori Egyetem Alapítvány létesítése 
Közgyűlési jegyzőkönyv 
611991. máj. 16. Közgyűlési jegyzőkönyv 
621993. szept. 23. Közgyűlési jegyzőkönyv 
631992. ápr. 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 
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Az erőviszonyok a két tábor között olyannyira kiegyensúlyozottak, hogy végleges döntés csak 1994. május 14-

én64 születik meg az ügyben. Ekkor a város megveszi a Ságvári Endre Művelődési Ház épületét, majd november 

17-én ide telepíti a Pécsi Kisszínházat.65 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 működtetésre66, 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 közeleső volt Úttörőházat szemelték ki. 

Ez a koncepció viszont óhatatlanul ideológiai felhangokat indukált. Először 1992 októberében tárgyalt a 

közgyűlés a Nevelők Háza létrehozásáról.67 1992 decemberében egyesület alakult Nevelők Háza Egyesület 

néven,68 mely használatba kapta a volt Úttörőházat, 1994-től pedig az önkormányzat hozzájárul az épület 

fenntartási költségeihez.69 Ez a működési forma rendkívül sikeresnek bizonyult, az intézmény a civil szervezetek 

„ernyőszervezetévé” vált az évek folyamán, időközben Civil Közösségek Háza néven, számos sikeres pályázat 

és új kezdeményezés gazdájává vált. Gyakorlatilag megtermeli a saját fenntartási költségeit. (Ennek a sikernek a 

hátterében ott húzódik az a kormányzati gyakorlat, hogy a civil szervezetek számára különféle pályázati 

alapokat létesítettek, [pl. Magyar Kulturális Alap], melyekhez programfinanszírozási pályázatokat lehet 

benyújtani). 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 birtokviszonyai viszont teljesen 

zűrzavarosak voltak. Mire ezt sikerült tisztázni az önkormányzatnak új művelődési intézményként kellet volna 

megalapítania a szervezetet, ám ettől, tekintettel a fent ismertetett huzavonákra is, a testület elzárkózott. Ezzel a 

városrész közművelődési szempontból gyakorlatilag ellátatlan maradt, megszűnt a könyvtár, kiestek az 

egyesületeknek és kluboknak otthont adó helyszínek, de megszűnt a nagyobb hallgatóságot befogadni képes 

közösségi tér is. Az első ciklusban említésre méltó átalakulás zajlott le a színházak között is. A rendszerváltás 

idején Pécsett egyetlen színház működött. A Nemzeti Színház szervezeti keretei között azonban számos kiváló 

alkotó és alkotóműhely jött létre. Az új viszonyrendszerben a kísérletező kedvű művészek elérkezettnek látták 

az időt, hogy önálló terepen formálják tovább elképzeléseiket. Először a Pécsi Kisszínház kapott önálló 

igazgatót,70 majd megalakult a Horvát Színház.71 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,72 a Horvát Színházat pedig 

megkísérelték átadni az Országos Horvát Kisebbségi Önkormányzatnak. Ez a törekvés azonban mind a mai 

napig nem járt eredménnyel. 

1991-ben kilenc kulturális intézményt működtetett a város (3 művelődési ház, 2 színház, könyvtár, szimfonikus 

zenekar, a Mecseki Kultúrpark, valamint a Városi Televízió). A szférára fordított költségvetési összeg,73 a 

költségvetés 7%-a.74 1992-ben új intézményként lépett az ágazatba a Pécsi Kisszínház, a költségvetés mintegy 

5%-át költötték kultúrára.75 1993-ban 4%76, míg 1994-ben, mintegy 5%77 jutott a költségvetésből kultúrára. 

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 szinten tartáson 

kívül nemigen áldoznak pénzt erre a területre. 

2.8. Sportélet 

                                                           
641994. máj. 14. Közgyűlési jegyzőkönyv 
651994. nov. 17. Közgyűlési jegyzőkönyv 
661992. szept. 24. Közgyűlési jegyzőkönyv 
671992. okt. 22. Közgyűlési jegyzőkönyv 
681993. dec. 3. Közgyűlési jegyzőkönyv 
691994. okt. 27. Közgyűlési jegyzőkönyv 
701992. febr. 13. Közgyűlési jegyzőkönyv 
711994. jan. 24. Közgyűlési jegyzőkönyv 
721994. nov. 17. Közgyűlési jegyzőkönyv 
73Pécs Megyei Jogú Város Költségvetésének mérlege 2. sz. melléklet 
741991. évi költségvetés mérlege 1. sz. melléklet 
751992. évi költségvetés 1 sz. melléklet 
761993-as költségvetés 1. sz. melléklet 
771994 költségvetés 1-2. sz. melléklet 
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A kultúránál is szerényebb anyagi kondíciókkal rendelkezett a sport. A város egyetlen sportlétesítményt 

üzemeltetett, Sportlétesítmények Igazgatósága néven. Ennek költségvetési kondíciói 1991-ben 4‰, 1992-ben 

3‰, 1993-ban 2‰, 1994-ben pedig 3‰. 1993 őszén mutatkoztak először jelei annak, hogy jó nevű egyesületek 

pénzavarral küszködnek. Először a Pécsi Vasutas Sportklub78, majd a Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub fordulta 

városhoz támogatásért79. A város Sportbizottsága a helyzetre reagálva, akárcsak a Kulturális Bizottság, 

támogatási keretet hozott létre, a felmerülő igényeket azonban távolról sem volt képes kielégíteni. 

Az első ciklus intézményi szférát érintő döntéseit szemlélve megállapíthatjuk, hogy a rendszerváltás 

átmenetének nehézségeivel találják szembe magukat a döntéshozók. A kihívásokra igyekeznek megfelelő 

válaszokat adni, de e mögött kevéssé húzódnak meg tudatos elképzelések, inkább spontán reakciókként 

születnek a döntések. 

2.9. Racionalizálási törekvések a második ciklusban 

Az intézményi szférát meghatározó döntéseket Pécsett a második ciklusban, alapvetően a racionalizálásra való 

törekvés jellemezte. 

2.10. Oktatás – az alapfok permanens átszervezése 

Mint láttuk már az előző ciklus végén jelentkeztek az oktatási ágazatban pénzügyi nehézségek, ennek 

jelentőségét azonban, csak a második ciklusban mérte fel a képviselőtestület. A feszültséget a folyamatosan 

csökkenő gyermeklétszám, és a korábbi évek szükségleteihez méretezett iskolahálózat jelentette, elsősorban az 

alapfokon. 

1994-1998 között a tanuló- és pedagógus létszám az alábbiak szerint alakult a városban:80 
 

Évfolyamok Tanulók száma Osztályok száma Pedagógusok 

száma 
Egyéb dolgozó Iskola típusa 

1994/1995 14214 660 1415 563 Általános iskola 

1995/1996 13792 639 1415 536   

1996/1997 13525 596 1415 369   

1997/1998 13386 584 1156 348   

1994/1995 7577 257 656 224 Gimnázium, 

szakközép 

1995/1996 7786 271 655 273   

1996/1997 7957 273 670 332   

1997/1998 8001 280 702 250   

1994/1995 4542 156 342 186 Szakmunkás 

iskola, 

1995/1996 4329 154 333 187 szakiskola 

1996/1997 4117 152 283 126   

1997/1998 3781 142 247 172   

1995-ben még csak az előszelei látszottak a válságnak. A Petőfi utcai Általános Iskola81 és a Nagyárpádi 

tagiskola82 megszűntetése, valamint a Papnövelde utcai Általános Iskola és Diákotthon83 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 átvilágításról,84 mely lépés, a napjainkig húzódó intézményi 

                                                           
781993 okt. 14. Közgyűlési jegyzőkönyv 
791994. okt. 27. Közgyűlési jegyzőkönyv 
80Bretter Zoltán: Az oktatási közpolitika lehetőségei In. Politikum Pécsett, Pécs, PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék. 2001. 248. old. 
811995. ápr. 27. Közgyűlési jegyzőkönyv 
821995. jún. 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 
831995. jún. 15. Közgyűlési jegyzőkönyv 
841995. aug. 31. Közgyűlési jegyzőkönyv 
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átszervezés első koncepcionális megjelenése. 1996-97, az alapfokú oktatási intézményekkel kapcsolatos viták, 

döntések, és tiltakozások időszaka. 1996-ban két általános iskolát összevonnak, középfokon pedig néhány 

szakmai képzést megszüntetnek, illetve racionálisabban helyezik el az intézményeket.85 Mindez azonban csak az 

alapfokú rendszert érintő változások előszele. 1997-ben két közgyűlésen tárgyalják az oktatási hálózat 

átszervezését86. 1997 júniusában az Istenkúti Általános Művelődési Központot megszüntetik, és jogutódként a 

Rácvárosi Általános Iskolát jelölik meg, Az Egyetem utcai, és az Ágoston téri Iskola önállósága megszűnik, az 

iskolák a Felsővámház utcai Iskola telephelyei lesznek. A Fehérhegyi Iskola lesz a jogutódja a Meszesi- és a 

Szabolcsi Általános Iskolának. A Pécsbánya-telepi iskola egyesül a Bártfa utcaival, a Kertváros utcai és a Berek 

utcai közös igazgatás alá kerül. (Az átalakítást viharos közgyűlési ülések, és még viharosabb iskolai fórumok 

övezték. Az érintett iskolák pedagógusai, és az iskolába járó tanulók szülei, értelemszerűen mindent megtettek 

azért, hogy elkerüljék intézményük bezárását, vagy legalább kedvezőbb kondíciókat vívjanak ki az átalakítás 

során. Ennek következtében a közgyűlés elé terjesztett eredeti elképzelések számos ponton módosultak, de 

természetesen az így kialakult végeredménnyel sem voltak elégedettek az érintettek.) 

A középfokon kollégiumokat szüntetnek meg, és az 506-os Ipar Szakképző iskola jogutódjának, a Pollack 

Mihály Építőipari Szakközépiskolát nevezik meg. Egyúttal kijelölik az iskolát a korszerű építőipari szakképzés 

gesztorává, s felvázolják, hogy a Batthyány utcában, lehetőséget teremtenek korszerű képzőhely kialakítására.87 

Az átalakítás eredményeképpen 63 álláshely megszűnése következtében, 59 340 425 Ft megtakarítást várnak az 

oktatási ágazatban 1998-ban.88 1997-1998-ban már nem zajlott ilyen nagy viharokat kiváltó átalakítás, 

középfokon tartalmi kérdésekben következett be előrelépés, a Leőwey Gimnáziumban és a Magyar-Német 

Nyelvű Iskolaközpontban, német tannyelvű képzés indult, a Miroslav Krleza Horvát Iskolában pedig horvát 

tannyelvű képzést vezettek be. Az átszervezés tanulságainak levonásában egyet kell értenünk Bretter Zoltán már 

idézett írásában tett sommás megállapításával: „A fentiek után talán úgy foglalhatjuk össze a közgyűlés és az 

oktatási bizottság iskolákkal kapcsolatos tevékenységét, hogy az valóban iskolákkal, s nem általában az 

oktatással foglalkozott. A különbség nem pusztán nyelvi. Az oktatást tágabb értelemben értjük, ami magában 

foglalja a programalkotást, a távlati terveket és víziókat, az iskolai tevékenység értékelését és a minőségi oktatás 

kialakításának igényét és módszereit. Az iskolai megközelítés ezzel szemben az önkormányzatnak fenntartói 

mivoltából fakadó szemlélete, s mindenekelőtt a finanszírozást, a hatékonyságot, az intézmények költségvetésen 

belüli pozícióinak kijelölését jelenti.”89 Kérdés persze, hogy alkalmas-e az önkormányzat testülete az elvárt 

szakmai kritériumok mérlegelésére? 

A közoktatási intézmények átszervezésével kapcsolatos első beterjesztés még a FIDESZ-SZDSZ-FKgP-MDF 

vezette koalíció terjesztette elő,90 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.91 

Az általános iskolák átszervezése 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.92 Az egyre csökkenő gyermeklétszám 

jelei, óvodai szinten is jelentkeztek, itt azonban két óvoda összevonásával,93 férőhelyek korrekciójával,94 

valamint csoportok megszüntetésével95 különösebb zökkenő nélkül sikerült a rendszer korrekciója. 

2.11. Szociális ágazat – további feladatbővülés 

                                                           
85Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 199/1996. (VI.13.) sz. határozata közoktatási intézmények átszervezéséről 
86A kialakult szituáció feszült voltát jelzi, hogy azért volt szükség másodszori tárgyalásra, mert első alkalommal a Közgyűlés nem tudta 
megszavazni az előterjesztést. (A területért felelős szocialista alpolgármester gépéről nem érkezett szavazat a határozat végszavazásakor, s 

így az MSZP-SZDSZ koalíció nem biztosította a többséget.) 
87Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 297 /1997. (06.26.) sz. határozata Közoktatási intézmények átszervezése 
88Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 297 /1997. (06.26.) sz. határozata Közoktatási intézmények átszervezése 
89Bretter Zoltán: Az oktatási közpolitika lehetőségei In.: Politikum Pécsett, Pécs, PTE BTK Politikai Tanulmányok Tsz. 2001. 240. old. 
901995. márc. 21. Közgyűlési jegyzőkönyv 
91erről bővebben lásd: Kákai... 
921995. ápr. 27. Közgyűlési jegyzőkönyv, Zipernowsky 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 
931995. jún. 29. Közgyűlési jegyzőkönyv 
941997. okt. 16. Közgyűlési jegyzőkönyv 
951998. jún. 25. Közgyűlési jegyzőkönyv 
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Hasonló események játszódtak le a bölcsődei ellátásban is.96 A szociális szféra intézmény-hálózata 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.97 1998-ban pedig a 

törvényi szabályozás értelmében megkezdték a gyermekjóléti szolgálat kiépítését.98 

2.12. 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.99 

2.13. 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.100 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.101 1996 márciusában terjesztette a Kulturális Bizottság a Közgyűlés elé a Közművelődési 

Intézmények átszervezésével kapcsolatos tervezetét.102 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,103 valamint a volt Zsolnay 

Művelődési Ház gazdaságtalanul üzemeltethető épületének feladását.104 Az átszervezés során vált önálló 

intézménnyé a Pécsi Galéria.105 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, napjainkig 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 közgyűlésben a további 

megszorításokat szorgalmazó javaslatok. 

2.14. Sport 

A sportban tovább folytatódott a korábban érzékelhető kettős tendencia: a városi költségvetés legkisebb szelete 

az ágazat, ugyanakkor a sport-lobbi képes elérni, hogy a városhoz közvetlenül nem tartozó egyesületek időnként 

rendkívüli támogatásban részesüljenek,106 valamint, hogy jelentős felújítások valósuljanak meg a 

sportlétesítményekben.107 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.108 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 e 

hiányok pótlása, szinte reménytelennek tűnik. 

A második önkormányzati ciklusban súlyos döntésekre kényszerült az Önkormányzati Testület, elsősorban 

gazdasági okokból. Kézenfekvőnek látszott, hogy a szűkös anyagi helyzetben, a legnagyobb intézményi 

                                                           
961995. jún. 12. Közgyűlési jegyzőkönyv 120 „rátett” bölcsődei férőhely megszüntetése, 1996. márc. 21 Közgyűlési jegyzőkönyv 
Kisgyermek Szociális Intézmények férőhelyeinek zárolása 
971995. dec. 21. Közgyűlési jegyzőkönyv 
981998. jún. 4. Közgyűlési jegyzőkönyv 
991997. júl. 3. Közgyűlési jegyzőkönyv 
1001995. jún. 15. Közgyűlési jegyzőkönyv, 1995. nov. 23. Közgyűlési jegyzőkönyv 
1011995.okt. 19. Közgyűlési jegyzőkönyv, 1995. nov. 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 
1021996. márc. 7. Közgyűlési jegyzőkönyv,1996. máj. 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 
1031996. nov. 28. Közgyűlési jegyzőkönyv 
1041996. dec. 9. Közgyűlési jegyzőkönyv 
1051996. dec. 19. Közgyűlési jegyzőkönyv 
1061995. dec. 21. Közgyűlési jegyzőkönyv Kezességvállalás a PMFC hitelfelvételéhez. 
1071996. jún. 28. Közgyűlési jegyzőkönyv Sportcsarnok felújításával kapcsolatos ad hoc bizottság felállítása. 
1081995. jún. 19. kj 1995. jún. 19. Közgyűlési jegyzőkönyv 
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rendszert racionalizálják, annál is inkább, mivel a gyermeklétszám csökkenésével, jól látható kapacitás felesleg 

keletkezett. A gazdaságtalan működés megszűntetésével elvben valamennyi szereplő egyetértett, de a konkrét 

megvalósítást minden szereplő vitatta. A kialakult ellentéteket a döntéshozók igyekeztek mérsékelni azzal, hogy 

számos ponton figyelembe vették az érintettek kéréseit, ennek ellenére az átalakítás, sokak számára 

érdeksérelemmel járt. A folyamat levezénylése alapvetően a Polgármesteri Hivatalból történt, az érdekeltek a 

megkezdett döntési processzusba kapcsolódhattak be, némileg módosítva az eredeti elképzeléseket. Ez a 

metódus a korában megszokott felülről vezérelt döntési gyakorlathoz áll közelebb, mintsem az új közpolitikai 

irányzat által szorgalmazott társadalmasításhoz. 

A tárgyalt ciklusban növekedett a sportra fordított költségvetési kiadások összege:109 
 

Év Összeg (m Ft) 

1998 105 

1999 150 

2000 205 

2001 176 

2002 200 

A sport-támogatások mértéke és belső arányai mindig nagy vitát váltottak ki a közgyűlésben, ezért a 

Sportbizottság ebben a periódusban leszögezte a támogatás alapelveit. 2002-ben elfogadták a város III. 

sportkoncepcióját.110 Pécsett 1998-2002 között 10 első osztályú csapata volt a városnak: labdarúgás, kézilabda 

(női-férfi), kosárlabda (női-férfi), teke (női-férfi), tenisz (női-férfi), asztalitenisz.111 

                                                           
109Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 59. old. 
110Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 3/2002. (01.17.) sz. határozataPécs város III. sportkoncepciójáról 
111Az anyagi források emelkedése ellenére természetesen valamennyi egyesület szerény anyagi körülmények között működött. 

Legsikeresebben a női kosárlabda csapat szerepelt, minek következtében ők voltak a legnépszerűbbek a városban. A Közgyűlés számos 
kitüntetéssel honorálta tevékenységüket. 
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4. fejezet - Az intézményrendszer 
működtetése a harmadik ciklusban, a 
racionalizálási törekvések folytatása 

A város intézményrendszerének működtetése, mint a korábbi ciklusokban már láttuk, leköti az önkormányzati 

erőforrások közel kétharmadát. Az gazdasági mozgástér növelésének érdekében a városvezetés egyik fő 

törekvése az intézményhálózat racionális működtetése volt.1 A cél elérése érdekében 1999-ben újra, 

átvilágították, immár az összes önkormányzati intézményt. 

Az elkövetkező évek intézményi változtatásait az átvilágításban megfogalmazott irányelvek alapján hajtották 

végre. 

1. Oktatás 

Akárcsak korábban, 1998-2002-es periódusban is az oktatási hálózat alkotta a legnagyobb intézményrendszert, s 

az intézményi költségvetés zömét is ez a szféra adta. Az alapfokú képzést, mint láttuk, már az előző ciklusban 

megkísérelték a csökkenő feladatokhoz igazítani, néhány korrekcióra azonban ebben a periódusban is sor került. 

1999 márciusában a 97-es átalakításokkal kapcsolatos áthúzódó intézkedésekről rendelkeztek,2 júniusban pedig 

az óvodák átszervezéséről döntöttek.3 Az alapfokú képzésben lezajlott változások ellenére nem csökkentek a 

költségvetésben jelentősen az intézményi kiadások miatti feszültségek, ezért további tartalékok feltárását 

szorgalmazták, elsősorban a gazdasági szféra szakértői. Az láthatóvá vált, hogy további iskola-összevonásra 

egyelőre nem kerülhet sor, mivel kialakult a tanulólétszámnak többé-kevésbé megfelelő iskolahálózat. A 

kiadások csökkentése érdekében ezúttal az intézmények működtetésének rendszerét változtatták meg, közös 

gazdálkodási szisztéma kialakításával. Ennek érdekében az oktatási ágazatban Iskolaszolgálatot4 a szociális 

ágazatban Szociális Intézmények Szolgálatát hozták létre.5 A változás lényege abban állt, hogy a korábban 

önálló gazdálkodást folytató egységeket, részben önálló gazdálkodású intézményekké alakították. Az újítástól 

azt várták, hogy átláthatóbbá válik az érintett szervezetek gazdálkodása, központosított beszerzések révén 

lefaraghatnak a dologi kiadásokból. Cserébe az intézmények könyvelését, s közüzemi díjaiknak fizetését a 

létrehozott szolgálatok intézték.6 Ugyanezen a közgyűlésen újabb óvodaátszervezést hajtottak végre, valamint 

meghatározták az iskolákban indítható osztályok számát.7 Az önkormányzati oktatási rendszer nehézségeit 

fokozta néhány külső tényező is. Az önkormányzati iskolák tanulói létszámcsökkenését nem csak a demográfiai 

adatok idézték elő, hanem számos alapítványi és egyházi iskola megjelenése is. Nehezen kezelhető 

aránytalanságot eredményezett a város iskolái között, a szabad iskolaválasztás lehetősége is, mivel ennek 

következtében egyes iskolák túlzsúfoltak lettek, más intézmények ¾-es kapacitással „lötyögtek”. Kezdtek 

megmutatkozni a szegregáció első jelei, a külterületi iskolákban egyre gyérültek az osztálylétszámok, míg az 

„elit iskolákba” protekcióval lehetett csak bejutni. 

A középfokú oktatás további szűkítésére is születtek elképzelések. Elsősorban piaci szereplők bevonására, vagy 

intézményátadásra törekedtek a városvezetők.8 Az iskolák „piacosítását” a tantestületek minden esetben 

sikeresen elhárították. A siker oka, nem csak a középfok jobb érdekérvényesítő képességének eredménye, 

hanem inkább annak a ténynek köszönhető, hogy ekkor a középiskolákban még nem jelentkezik égetően a 

létszámhiány. Pécs középfokú intézményei vonzzák a vidéki diákokat. Természetesen az iskolák feltöltése azt is 

jelenti, hogy a város más települések fiataljainak taníttatásához járul hozzá. A pedagógusok foglalkoztatása, 

különösen Pécs város munkahelyhiányos állapotában, előnyös a városnak, s a megyeszékhelyi, esetleg 

                                                           
1Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 23. old. 
2Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 109/1999. (03.18.) sz. határozata a közoktatási intézmények átszervezéséről 
3Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 246/1999. (06.03.) sz. határozata A Közoktatási intézmények átszervezéséről 
4Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 173/2000. (04.27.) sz. határozata a közoktatási intézmények centrális 

gazdálkodásának kialakításáról 
5Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének174/2000. (04.27.) sz. határozata a szociális intézmények centrális 
gazdálkodásának kialakításáról. 
6Az iskolák esetében a remélt megtakarítások értelemszerűen korlátozottak lehettek csupán, mivel a dologi kiadások az intézményi 

költségeknek mintegy harmadát alkotják. 
7Az indítható osztályok számának meghatározása a csökkenő gyermeklétszám és a szabad iskolaválasztás együttes hatásaként jelentkező 

aránytalan beiskolázás miatt vált szükségessé. 
8A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskolát, a Pécsi Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolát, valamint az Apáczai 
Nevelési Központot közhasznú szervezetként kívánták működtetni. 
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régióközponti szerep velejárója a hangsúlyozott iskolafenntartói feladatok vállalása. Mindezt valamennyi 

képviselő jól tudta, s ösztönözte is. Gondot jelentett viszont, hogy az oktatási rendszer működtetésében nem 

munkálták ki sem országos, sem önkormányzati szövetségi szinten azt, hogy a plusz terheket vállaló 

önkormányzatok miképp oldják meg a bejáró tanulók normatíván felüli finanszírozását. Ezért a vidéki tanulókat 

fogadó települések rendre rosszul jártak a feladatellátással. Érthető tehát az a törekvés, hogy Pécs igyekezett 

szűkíteni középiskolai hálózatát, többek közt azzal, hogy új fenntartót keresett egyes intézményeinek. 

Tárgyalások kezdődtek az Országos Német Kisebbségi Önkormányzattal, hogy a két önkormányzat közösen 

működtesse az iskolát. Ennek érdekében a beiskolázást országos szintűvé alakították a középiskolában, s 

kollégium építésébe kezdtek.9 A gazdasági megfontolásból eredő intézkedések árnyékában néhány szakmai 

indíttatású lépés is zöld utat kapott: a Leőwey Gimnáziumban magyar-francia, a Kodály Gimnáziumban 

magyar-spanyol két tanítási nyelvű képzés indult, a Hans Seidel Alapítvánnyal újabb négy évre 

meghosszabbították a szerződést, a korszerű építőipari szakképzés támogatása céljából.10 

2. Szociális szféra 

2.1. Intézményi működés 

Az 1998-2002-es időszakban, a városban a bölcsődéket leszámítva, 9 szociális intézmény működött: 4 idősek 

otthona, 2 Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat 1 nappali szociális intézmény, 1 fogyatékosok ellátásával 

foglalkozó intézmény, 1 gyermekotthon. A bölcsődei férőhelyeket, csakúgy, mint az oktatási rendszer 

férőhelyeit, folyamatosan csökkentették. Ebben a ciklusban 588-ról 526-ra.11 A szociális intézmények 

működtetésének forrásai az alábbiak: 

• Intézményi normatíva, mely a Magyar Köztársaság éves költségvetésében kerül megállapításra 

• Gondozási díj, az igénybevevő által kifizetett összeg 

• Önkormányzati kiegészítés, amely intézménytől függően 10-50% közötti összeg. 

A szociális intézmények költségvetése az önkormányzati költségvetés 7,5-8,4%-át tette ki12 a tárgyalt 

időszakban. Az intézmények átlagos kihasználtsága 101%-os volt a ciklusban. 

2.2. A szociális háló szálai 

A szociális ellátórendszer másik önkormányzati feladata a segélyezés. A Magyarországon működő segélyezési 

rendszer rendkívül kiterjedt, bonyolult, és igen gyakran változik. Nyomon követése igazán csak szakemberek 

számára lehetséges. Pécsett a segélyezést a 4 Területi Szociális Központ bonyolítja 1992-től saját hatáskörben. 

1998-2002 között az alábbi ellátások voltak elérhetők:13 

• Munkanélküliek jövedelempótló támogatása (legtöbb igénylő 1998-ban14 1284 fő) 

• Ápolási díj (nincs adat) 

• Átmeneti segély (legtöbb igénylő 1998-ban: 7199 fő) 

• Lakásfenntartási támogatás (legtöbb igénylő 1998-ban: 681 fő) 

• Méltányossági közgyógyellátás (legtöbb igénylő 1998-bn: 2830 fő) 

• Rendszeres szociális segély (legtöbb igénylő 2001-ben: 687 fő) 

• Kiegészítő családi pótlék (legtöbb igénylő 1998-ban: 7944 fő) 

• Időskorúak járadéka (nincs adat) 

                                                           
9Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 329/2000. (06.22.) sz. határozata szándéknyilatkozat a Magyar-Német Nyelvű 

Iskolaközpont közös fenntartásáról 
10Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 56. old. 
11Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 47.old. 
12Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 14. melléklet 
13Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 43-45 old. 
14-ban a legtöbb segély esetében enyhébb feltételeket határoztak meg, mint a későbbiekben. 
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Ezen ellátásformák szabályozása önkormányzati hatáskörbe tartozik. A közgyűlés az országosan rendszeresített 

segélyek mellett lehetővé tette a közüzemi tartozók adósságának könnyítését.15 A szociális segélyezés 

peremfeltételeit folyamatosan módosították, mind országos, mind helyi szinten, elsősorban a rászorultság 

mértékének körültekintőbb és szigorúbb meghatározása céljából. 

2.3. Szociális lakásgazdálkodás 

Az 1998-ban kezdődött ciklus jellemzője, hogy kiemelt figyelmet fordított az önkormányzat a szociális 

lakásgazdálkodásra. Ennek beruházási vonzataival találkozunk a gazdasági folyamatok bemutatásánál. A lakás 

mobilitás érdekében nem csak telekkialakításokra került sor, hanem lakás visszavásárlásokra is. A legelesettebb 

városlakók közül 189-nek sikerült szükséglakást biztosítani. 28 leromlott műszaki állapotú lakást pályázati úton 

kedvezményesen adtak a felújítást vállalók tulajdonba.16 

3. Az Európai Unió adta lehetőségek kihasználása a 
negyedik ciklusban 

A 2002-2006 közötti önkormányzati ciklust az Európai Unióhoz való csatlakozásra való felkészülés, illetve a 

csatlakozás jegyében telt Pécsett is. 

Magyarország 2004. május 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. Már a csatlakozást előkészítő folyamat is 

számos lehetőséget biztosított önkormányzati szinten, uniós források szerzésére, a csatlakozással még tovább 

bővült, e lehetőségek köre. Az intézményi szférában ez elsősorban beruházások megvalósítását jelentette. A 

közgyűlés szereplői között egyetértés volt a tekintetben, hogy a kínálkozó lehetőségeket meg kell ragadni. 

Elmaradt viszont az a kérdésfeltevés, hogy kell-e súlyozni a város lehetőségeit mérlegelve, esetleg ki kell-e 

jelölni fejlesztendő irányokat. Ennek következtében meglehetősen spontán folyamattá vált a pályázatokon való 

részvétel, természetesen minden ágazat, szakértő, politikai szereplő a saját szakmai, vagy politikai érdeke 

mentén érvelt a megszerezhető források eléréséért. 

4. Oktatási szféra 

4.1. A szakoktatás átformálása érdekében tett lépések 

Az iskolarendszerben ezúttal elmaradtak a látványos átalakítások, ebben a ciklusban a fejlesztéseké volt a 

főszerep.2004-ben a Kormányzat meghirdette a Térségi Integrált Szakképző Központok kialakításáról szóló 

pályázatot, mely a HEFOP/2004/4.1.1. EU-s alapból valósult meg. Pécs városa 681 897 450 Ft-ot nyert el a 

pályázaton. 

A szakképzés hosszú idő óta neuralgikus pontja a magyar oktatási rendszernek. A rendszerválást követő 

években, Pécsett is, gyökeresen átalakult a középfokú oktatás struktúrája. Míg a Kádár-korszakban a szakközép- 

és szakképző iskolák tanulói létszáma jóval meghaladta a gimnáziumi diákokét, addig az ezredfordulóra ez az 

arány fokozatosan kiegyenlítődött, majd eltolódott a gimnáziumok javára. Pécs középfokú oktatási 

intézményeiben a tanulólétszám a rendszerváltás utáni években az alábbiak szerint alakult:17 
 

Iskolafenntartó 1990/1991 2002/2003 2005/2006 

Gimnázium 

Pécs Önkormányzata 3 804 4 134 4 279 

Nem önkormányzatia 0 1 945 2 607 

Összes 3 804 6 079 6 886 

Szakközépiskola 

Pécs Önkormányzata 3 951 4 953 3 050 

Nem önkormányzati 0 141 179 

                                                           
15Erről az eljárásról már részletesen szóltam a PÉTÁV működésének bemutatásakor. 
16Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 49.old. 
17Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Munkájáról az Önkormányzat 2003-2006. évi 
célprogramjának végrehajtásáról Pécs. 2006. szeptember 18. 36. old. 
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Iskolafenntartó 1990/1991 2002/2003 2005/2006 

Összes 3 951 5 094 3 229 

Szakiskolai oktatás 

Pécs Önkormányzata 5 286 2 596 2 516 

Nem önkormányzati 0 0 340 

Összes 5 286 2 596 2 856 
aA városban a nem önkormányzati intézményfenntartók: egyházak, állam (egyetemi gyakorlók), kisebbségi önkormányzatok (német), 

alapítványok (pl. Gandhi) 

A gimnáziumi tanulólétszám növekedése mellett azt is jól tükrözi a táblázat, hogy növekedett a nem 

önkormányzati iskolák szerepe, elsősorban a gimnáziumi képzésben. Szakképzésben csak néhány osztálynyi 

tanuló kap helyet a város iskoláin kívül. A strukturális átrendeződés a szakképzés tartalmi nehézségeire is utal. 

Az állami iparvállalatok megszűnésével egyúttal elenyésztek azok a gyakorló helyek is, ahol a leendő 

szakmunkások többé-kevésbé elsajátíthatták a szakma fortélyait. A változások következtében, egyre kevésbé 

sikerült, korszerű szakmai tudással felvértezett szakmunkásokat kibocsátani, a magyar szakképző rendszerből. 

Mint korábban már bemutattuk, Pécs városa a német Hans Seidel Alapítvány segítségével törekedett e probléma 

megoldására, ez azonban csak egyedi kezelést jelentett. 

A Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK), országosan kívánták megújítani a szakképzést. A TISZK 

feladata, hogy 6-8 intézmény fenntartóinak konzorciumi összefogásával iskolai, és olyan iskolán kívüli képzést 

folytasson, amely a munkaerőpiac igényeinek megfelelő, korszerű képzést és továbbképzést nyújt. A 

konzorcium nonprofit jellegű, mivel a korszerű műhelycsarnokokban folytatható szakmai továbbképzések, 

jelentős bevételhez jutathatják a képzőhelyeket. 

2005-ben Baranya megyében 3 fenntartó konzorciumaként létrejött a Pannon TISZK, a pályázaton elnyert forrás 

egy részéből, a Zipernowsky Károly Szakközépiskola területén alakították ki a TISZK központját, és a 

legmodernebb számítógép-vezérlésű gépekkel felszerelt tanműhelyt. Az intézményt 2007. szeptember 1-jén 

adták át. A beruházás teljes költsége 1,1milliárd Ft volt.18 A TISZK résztvevői és feladatai az alábbiak:19 

5. A Pannon TISZK feladatai: 

• magasan kvalifikált munkaerő képzése 

• lehetőség nyújtása a csúcstechnológia elsajátítására 

• a gazdaság szereplői által igényelt, rugalmas munkaerő képzés- és átépzés 

6. A TISZK résztvevői: 

                                                           
18http://www.mecsekportal.hu/index.php?id=20174&print=1 
19http://www.radnoti-pecs.hu/dokument/tiszk_kisokos.pdf 

http://www.mecsekportal.hu/index.php?id=20174&print=1
http://www.radnoti-pecs.hu/dokument/tiszk_kisokos.pdf
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7. A kulturális szféra pályázata: Pécs Európa 
Kulturális Fővárosa 2010 

A Pécs város politikai döntéshozóinak tevékenységét bemutató elemzésből már eddig is kitűnt, hogy a város 

életében kitüntetett helye van a kulturális szektornak. Ennek természetes következményeként értékelhetjük, 

hogy Pécs pályázott az Európa Kulturális Fővárosa 20 címre. A város polgármestere 2002 novemberében 

jelentette be először, hogy a város aspirál a címre.21 

Pécs város értelmiségi körei már akkor határozottan szorgalmazták a cím elnyerését, amikor Magyarország 

számára még meg sem nyílt a kandidálás lehetősége. 
                                                           
20http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa_kultur%C3%A1lis_f%C5%91v%C3%A1rosa Az Európa Kulturális Fővárosa címet az 

Európai Unió ítéli oda egy évre. Ez alatt az idő alatt az adott város lehetőséget kap kulturális életének és kulturális fejlődésének 

bemutatására. Számos európai város használta fel ezt a címet arra, hogy megújítsa kulturális életét és ismertté tegye magát Európa-szerte. 
Az Európa kulturális városa programot 1985-ben indította útjára az EURÓPAI Unió Tanácsa Melina Mercouri görög kulturális miniszter 

javaslatára. Azóta a kezdeményezés egyre sikeresebbé vált. 
21Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Munkájáról az Önkormányzat 2003-2006. évi 
célprogramjának végrehajtásáról Pécs. 2006. szeptember 18. 61. old. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa_kultur%C3%A1lis_f%C5%91v%C3%A1rosa
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Pécs bemutatkozása Brüsszelben 

 

Forrás: Youtube - EUVideohu 

Tény, hogy Pécsett alig, hogy értesültek a magyar pályázás lehetőségéről, aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy a cím 

elnyerésének érdekében.22 Így, mire hazánk is a pályázók sorába léphetett, Pécsett már beszivárgott a 

köztudatba, hogy a város Európa Kulturális Fővárosa akar lenni. 

Hivatalosan a Közgyűlés 2004 júniusában határozott a pályázat beadásáról.23 

A magyar kormány hivatalosan 2006 októberében hirdette meg a kiírást: „A Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériuma pályázatot hirdet az Európa Kulturális Fővárosa 2010 cím elnyerésére. 

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által hozott határozat értelmében 2010-ben Magyarország 

egyik városa – egy német várossal párban – lehet az Európa Kulturális Fővárosa-cím birtokosa. 

A cím elnyerésére a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma nyilvános, két szakaszból álló pályázatot ír ki. 

A pályázat második szakaszában való részvételnek előfeltétele a jelen kiírásban közzétett minősítő 

előpályázaton való sikeres részvétel. 

Az alábbi szempontoknak kellett megfelelni a pályaműben:24 

                                                           
22Az aláírási íveket a városvezetés 2003. május 21. eljuttatta Medgyessy Péter miniszterelnöknek, nyomatékosítandó indulási szándékát a 
pályázaton 
23Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 311/2004. (06.24.) sz. határozata Pécs Megyei Jogú Város részvételéről az 

„Európa Kulturális Fővárosa” elnevezésű pályázaton 
24http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1454&articleID=23003&ctag=articlelist&iid=1 

http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1454&articleID=23003&ctag=articlelist&iid=1
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5. fejezet - „Az Európa Kulturális 
Fővárosa-programsorozat” 
kritériumrendszeréről 

A 1419/1999/EK számú, az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által hozott és az Európa Kulturális 

Fővárosa eseménysorozatot szabályozó határozat szövege, az Európai Bizottság, a Tanács, az Európai Parlament 

és a Régiók Bizottsága közös delegáltjaiból álló Bíráló Bizottság (Selection Panel) által alkalmazott elvek, 

valamint a magyar kulturális kormányzat prioritásai alapján a következő általános kritériumrendszer állítható fel 

a 2010-es eseményre pályázó magyar városok pályázataival kapcsolatban. 

I. Általános követelmények és elvárások a pályázó várossal szemben (A pályázat alapját képező elvárás- és 

adottságrendszer): 

1. A városnak az európai kultúra és művészet kialakulásához/fejlődéséhez való hozzájárulása a múltban és a 

jelenben. 

2. A város elhelyezhetősége és szerepe az európai kultúra és művészet térképén, a város önnön európaiságának 

meghatározhatósága. A városnak a közös európai gondolat kontextusában való megjeleníthetősége. 

3. Az épített örökségnek a városfejlesztési tervekbe való bekapcsolása, az ezirányú aktivitás mértéke és 

feltételrendszerének megléte. 

4. Megfelelő minőségű és jelentőségű építészeti kultúra megléte. 

5. Sokrétű, innovatív és kreatív kulturális élet megléte. 

6. Mennyiben képes a város saját és a régió lakosságának mobilizálására. 

7. A város nemzetközisége. 

8. A multikulturális együttélés magas foka. 

9. Világos koncepció a befektetői tőke bevonásra vonatkozóan.” 

A város 2004 decemberében nyújtja be az első pályázati anyagot a Kulturális Minisztériumnak. 

A kormány Európa Kulturális Fővárosa címért kiírt pályázatára 11 város nyújtotta be pályázatát. A 

pályamunkákat a kultuszminiszter által felkért szakértő bizottság véleményezte. A zsűri a benyújtott pályázatok 

közül hármat egyöntetűen, további négyet pedig többségi szavazással ajánlott a továbbjutásra. Pécs az első 

három megnevezett város között volt. 

Az újabb pályázati fordulóra Pécs a „Határtalan város” címet viselő pályázati anyagot nyújtotta be, amit 2005. 

október 19-én a Kormány Tanácsadó testülete javasolt továbbítani Brüsszelbe, mint a nyertes város pályaművét. 

A végső döntés 2006. április 11-én született meg Brüsszelben, ahol is elfogadták a magyar kormány javaslatát, 

miszerint Pécs lesz Európa Kulturális Fővárosa Magyarországon 2010-ben.1 

A nyertes pályázat öt pillérben határozta meg a város kultúrájának jellegzetességeit:2 

• Pécs az élettel teli közterek városa 

• Pécs a kulturális örökség és a kulturális újítás város 

• Pécs multikulturális város 

                                                           
1http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1454&articleID=190872&ctag=articlelist&iid=1 2010: Essen, Isztambul és Pécs 2006. április 

11. Azt javasolja az Európa kulturális fővárosa címért benyújtott pályázatok értékelésére megalakult uniós bírálóbizottság, hogy 2010-ben 

az Európa kulturális fővárosa címet Essen, Pécs és Isztambul kapja. 
2A határtalan város. Európa Centrum Kht. Pécs, 2005. 25. old. 

http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1454&articleID=190872&ctag=articlelist&iid=1
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• Pécs a regionalizmus városa 

• Pécs kulturális kapuváros 

A kulturális pillérek adják az alapját az EKF programoknak és fejlesztéseknek. A magyar pályázati kiírásnak 

megfelelően, Pécs városa kulturális alapú városfejlesztési elképzeléseket állított pályázata középpontjába, 

melynek elemei az alábbiak voltak: 

• Zene és Konferenciaközpont 

• Zsolnay Kulturális Negyed3 

• A „Nagy Kiállítótér” 

• Regionális Könyvtár és Információközpont 

• Közterek és parkok újjáélesztése 

Az sikeres pályázat betetőződéseként 2006 áprilisában a Kormány és a város képviselői szerződést kötöttek, 

miszerint a kormányzat 2007 és 2009 között 31,14 milliárd Ft-tal támogatja a program megvalósítása érdekében 

Pécset,4 továbbá 1 milliárd Ft-ot biztosít a beruházások terveinek elkészítéséhez. A kulturális programok 9.1 

milliárdos költségvetését a kormányzat és a város 2006 decemberében aláírt szerződésében rögzítették.5 A 

szerződés értelmében a programfinanszírozás 1/3-1/3-ad arányban a város és a kormány között oszlik meg, míg 

harmadát szponzoroktól várják. A grandiózus tervek megvalósítása a 2006-2010 közötti ciklus feladata volt. 

Talán az Európa Kulturális Fővárosa cím elnyeréséért indított civil mozgalom volt az első jele annak, hogy Pécs 

városában is elkezdődött a civil szféra bekapcsolódása a döntés előkészítési, döntéshozatali folyamatokba. 

                                                           
32005. 12.29-én Pécs városa megkapta a Kormánytól a Zsolnay cégcsoportot, melynek tulajdonlásáért évek óta lobbizott . A városra szállt 

vagyon igen jelentős adóság-állománnyal rendelkezett, mely később számos bonyodalom forrásává válik. A döntéshozók, politikai 
hovatartozástól függetlenül, mégis egyöntetűen támogatták a gyár megszerzését, mivel Pécs jelképeként tekintettek az üzemre és a 

Zsolnayak örökségére. 
4 http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=2897 Pécs 2010: 31,14 milliárd öt kulcsprojektre 
5http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=10659 Kilencmilliárd forint a Pécs2010 programra 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=2897
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=10659
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6. fejezet - Városüzemeltetés és 
vagyongazdálkodás (1990-1994) 

1. Piacosítás és privatizáció 

Az újonnan alakult képviselőtestületnek 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 képviselőtestületének 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 

képviselőtestületére is. 

A magyar önkormányzati rendszerrel foglalkozó szakirodalom egyik sarkalatos megállapítása, hogy a 

rendszerváltás során kialakult települési önkormányzatok felhatalmazása általános, az un. széles felelősségű 

modellt követi. E szemlélet erős önkormányzatokat feltételez, mely szerint valamennyi helyi ügy a helyi 

önkormányzat hatáskörébe tartozik, a központ, vagy más szereplők, csak kivételes esetben avatkozhatnak a 

település életébe.1 Ez a felfogás, az alakuló pécsi képviselőtestületet is mélyen áthatotta, anélkül, hogy a széles 

önkormányzati felhatalmazással együtt járó megoldási módozatok ismeretének teljes birtokában lettek volna. 

A szakirodalom számos döntéshozatali típust ismer: 

A jóléti állam önkormányzati elméletei, megegyeznek abban, hogy a választások legitimálják a helyi részvétel 

intézményeit. Azok beépülnek önálló ágként az államhatalom rendszerébe. Az elkülönültséget különböző 

garanciák rendszere védi a hatalommegosztás „súlyok és ellensúlyok” mechanizmusa szerint. 

A jóléti állam válsága kapcsán előtérbe került az önkormányzat piaci modelljének érvényesíthetősége, szemben 

az állami felelősség kérdésével. Ez a megközelítés egyben tematikai váltást is jelentett a politikaalakításban. 

Előtérbe került a közszolgáltatások ellátásának problémája.”2 

A gazdasági kényszerek indukálta változások szülték a közösségi választások elméleteit: 

Eszerint a helyi önkormányzatokat minden további nélkül meg lehet feleltetni a vállalkozásoknak, a polgárokat 

pedig a fogyasztóknak. A közösségi választások gazdaságtana a részvételi és képviseleti demokrácia 

gazdaságossági szempontjait állítja előtérbe az önkormányzati szféra vonatkozásában is. Különösen két technika 

jelentőségét hangsúlyozták. A kiszerződés (kiszervezés) a magánszolgáltatók közszolgáltatásokra való 

igénybevételét jelenti, ami egyszerre teremt a közszférában piaci környezetet, és csökkenti a bürokráciát. Az 

utóbbit azért, mert átalakítja és racionalizálja a házon belüli szolgáltató kapacitásokat. 

A másik általánosan javasolt technika a „kis egységek szerepének hangsúlyozása...”3 

A piaci mechanizmusok közszférába emelése mellett születtek más elméleti megoldások is. A francia 

közigazgatási szabályozás és az amerikai „fordizmus” találkozása eredményeként fogalmazódott meg a 

„Szabályozási teória (poszt-fordizmus) és a duális politika tézise. Lényege a piachoz igazított állami 

beavatkozás rendszere. Ez mindenekelőtt fogyasztóbarát megközelítés a közösségi feladatok ellátásában, 

valamint az új kapcsolatrendszer szükségességének hangsúlyozása a magán és közszektor között. Ebben az 

összefüggésben különös szerepet kap a kiszerződés. De ezúttal nem az állami tevékenység ágenseként, hanem 

annak kiegészítőjeként, a hatékonyság növelésének eszközeként. Nem szerepel a listán viszont a privatizáció 

                                                           
1Pálné Kovács Ilona: Helyi kormányzás Magyarországon. Dialóg Campus, 2008. 
2Piacok a Főtéren, Kiadó: KSZK ROP Programigazgatóság, Bp. 2007. 71. o. 
3Piacok a Főtéren 72-73. o. 
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eszményítése, mivel ennek a teóriának a szemszögéből az nem más, mint az állam kivonulása a jóléti 

szolgáltatásokból.”4 

A jobb és baloldali elméletek is megfogalmazták sajátos álláspontjukat az önkormányzati kormányzásról: „A 

liberális új jobboldal önkormányzat-felfogása elsősorban a szabadság és a lakóhelyi közösségek részvételén 

alapul. Lényege a helyi kezdeményezések szabadjára engedése.A konzervatív új jobboldal önkormányzat-

politikáját − paradox módon − centralizmusa különbözteti meg. Meghatározott szerepet szánnak a 

helyhatóságoknak, amire hathatós központi eszközökkel késztetnek. 

A baloldali önkormányzat-politikák szintén többféle teóriára épülnek.Egyikük centrális pontja a lakóhelyi 

közösség. A szabadság és a részvétel mellett az újraelosztás jelentőségét emelik ki, amelyik ténylegesen 

lehetővé teszi a személyekre, illetve térségekre, testre szabott szolgáltatásszervezés működtetését. Az ún. városi 

bal (urban left) irányzat lényegét legszemléletesebben talán a piackonform beavatkozások rendszerének előtérbe 

állítása jellemzi. A helyi folyamatok újraelosztási típusú befolyásolását inkább a magánszféra működésében 

jelentkező hiányosságok korrigálása váltja fel. A baloldal hagyományos irányzata is jelen van, amelyet 

államközpontú önkormányzati politikának nevezhetünk. 

Lényege a lakóhely szociális közösségként való felfogása. A megoldásokat központi eszközökkel, 

szolgáltatások és juttatások, valamint a szintre-hozási politika feltételeinek megteremtésével valósítanák meg.”5 

A fenti, elsősorban elméleti téziseket megfogalmazó önkormányzati metódusok mellett kifejezetten a 

gyakorlatra irányuló koncepciók is napvilágot láttak. Ezeket összefoglalóan menedzserteóriáknak nevezik. 

A közmenedzsment (public management) a racionális állam weberi modelljének mindenkorábbinál 

koncepciózusabb, egyben pragmatikus meghaladása. A meghaladást nem tagadásként, hanem inkább 

ráépülésként kell értelmezni. Szemléletének és gyakorlatának lényege az üzleti világban kialakított és bejáratott, 

hatékonyságot növelő módszerek bevezetése és elterjesztése a közszféra minél tágabb köreiben. 

A praktikus reformoknak nagy általánosságban két generációja különíthető el. Az elsőben a közszektor 

hatékonyságának növelését célozták meg. Később inkább a reformok általánosabb összefüggéseit és kereteit 

akarták kialakítani. Ennek keretében a kapacitások fejlesztését, a kockázatok és prioritások értékelését, a 

gazdaságpolitikai feltételek megteremtését léptették elő fő célokká.”6 

1.1. A legújabb közösségi irányítási modell a hálózatos 
kormányzás elmélete. 

„A fogalom kiindulópontját a skandináv önkormányzati és társadalomszerveződési rendszerek jelentették. Itt az 

önszerveződés mindig is fejlett volt, párosulva ugyanakkor a gondoskodó közszektor gazdag, és kiterjedt 

ellátórendszereinek kínálatával. Ebben a felállásban az önkormányzati, formális állami-jogi intézmények, 

komplementer társadalmi rendszerekkel vegyülnek, amely utóbbiak szintén intézményesülten, csakhogy nem 

éppen formáljogi értelemben, szervesülnek. A polgár ekkor nemcsak piaci fogyasztója a közös javaknak és 

szolgáltatásoknak, hanem egyben cselekvő részes is a felhasználásban – miközben ezen szerepeit nem 

választóként, nem „állampolgárként” gyakorolja csupán. 

A közigazgatásban mindez úgy csapódott le, hogy a helyi és területi kormányzati intézmények szerepeit sok 

tekintetben felváltó kormányzási technikák és gyakorlatok – mégpedig az emberek és közösségeik által 

közvetlenül ellátva – kerültek előtérbe. A kormányzás (governance), a maga tevékenységi formáival, kezdte 

maga alá gyűrni a kormányzat (government) klasszikus bürokratikus megoldásait.7 

Ebben a kormányzási formában játszanak kulcsszerepet a közösségi szektorban megerősödött, a klasszikus 

kormányzati szereplőktől közszolgáltatási feladatokat átvállaló civil szerveződések, melyek szerződve a 

közhatalmi szervekkel a nagy ellátórendszerek integráns részeivé válnak. 

Mint a fentiekből kitűnik, számos megoldási modellből választhattak az újonnan alakult önkormányzatok 

szereplői. A politikai cselekvők azonban a legritkább esetben képesek az elméleti megállapítások „tiszta” 

megvalósítására. A rendszerváltás magyar politikai aktorai annál is kevésbé voltak erre alkalmasak, mivel csak 

                                                           
4Piacok a Főtéren 74. o. 
5Piacok a Főtéren 75-76. o. 
6Piacok a Főtéren 80-81. o. 
7Piacok a Főtéren 81-82.o. 
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kevesen ismerték a kínálkozó megoldásokat, s az ismeretekkel rendelkezők döntő része inkább a magyar 

tradíciók, s néhány nyugati állam gyakorlata mentén kereste a megoldásokat, mintsem tudatos elméleti 

megalapozottsággal. A fent vázolt elméletek egy-egy tendenciájának megjelenését mégis megfigyelhetjük a 

magyar közpolitikai gyakorlatban, így Pécs város működésében is, mivel a külföldi önkormányzati gyakorlatok 

követése révén óhatatlanul beszüremlettek ezen felfogások a magyar kormányzati eszköztárba is. Mivel azonban 

elsősorban mintakövetés révén kerültek a politikai eszköztárba, hiányzott a megvalósításból a komplexitás és 

tudatosság. Gyakran előfordult, hogy egymást elvileg kizáró folyamatok egyszerre jelentek meg az alkalmazott 

kormányzati gyakorlatban. 

Pécsett az 1990-ben kormányzati szerephez jutó liberális koalíciónak határozott privatizációs és transzformációs 

elképzelései voltak. A pécsi politikai szereplők között is elfogadott volt a rendszerváltás időszakában általánossá 

vált nézet, hogy a privatizáció, a magántulajdonosi viszonyok megteremtése önmagában megold számos 

felmerülő gondot. Ugyancsak jelen volt a korábbi állami-intézményi gazdálkodókkal szembeni mélységes 

bizalmatlanság, melynek eredményeként a lehető legtöbb rendszert igyekeztek megváltoztatni. A 

városüzemeltetést szolgáltató vállalatok létrehozásával oldotta meg a képviselőtestület. 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. 

2. Lakásértékesítési boom 

A szabad választások utáni 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”8 „ 

1991 nyarán pedig elfogadták a „Bérlakások elidegenítéséről szóló rendeletet.”9 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 problémát okozott. Bonyolította az önkormányzat birtokában maradt ingatlanok 

kezelésének kérdését az, hogy gyakran társasházi közös tulajdon alakult ki a város és 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 jórészétől. 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.10 1991 tavaszán a FIDESZ-frakció vezetői sajátos 

kezdeményezéssel éltek, Önkormányzati Bank létrehozására tettek javaslatot. Elképzeléseik szorosan 

kapcsolódtak a lakásprivatizáció következtében befolyt összegek hasznosításához. A lakásügyi 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 megszűntetése, 

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, hosszú távra ható felhasználása...” A harmadik lépést 

megcélzó előterjesztésünket, az önkormányzati bank, illetve pénzintézet lehetőségének megvizsgálását a 

Közgyűlés... leszavazta..."11 Az önkormányzati bank feladata tehát a lakásértékesítésekből befolyó tőke kezelése, 

továbbá kötvénykibocsátás lett volna. Kedvezményes hitelnyújtás városi kisvállalkozóknak és lakásépítőknek, 

non profit tevékenység formájában, továbbá szokványos banki feladatok ellátása. Az elképzelés hatalmas vitát 

indukált, s feszültség alakult ki a koalíció két pártja, az SZDSZ és a FIDESZ között. A szabaddemokraták 

törvényességi kifogásokat emlegettek, míg a FIDESZ-képviselők ellenérdekeltséggel vádolták a bankszférában 

dolgozó képviselőtestületi (főként SZDSZ-es) 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 dec. 16-án a Közgyűlés jóváhagyja a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Intézet (DDRFI) alapító 

                                                           
8Jegyzőkönyv 1991. márc. 7. 
9Közgyűlési jegyzőkönyv 1991 jún. 27, júl. 12. 
10Közgyűlési jegyzőkönyv 1993 nov. 11. 
11Körömi Attila 1991. június 6-án elhangzott felszólalása a Bizottság-elnöki posztról való lemondásról 
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okiratát12. E szervezethez utalják 1994 április 7-én Pécs Megyei Jogú Város portfoliójának kezelését13. 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. A DDRFI megalakítása azonban azt bizonyítja, hogy az első ciklus politikai döntéshozói 

vállalkozói feladatok ellátására is alkalmasnak tartották az önkormányzatot, mely nem csak a piaci szabályozók 

önkormányzati rendszerben való alkalmazását feltételezi, hanem arra utal, hogy egyenesen piaci szereplőként 

fogták fel a települési önkormányzatot. 

3. A 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,14 1992. december 3-án vetik fel egy Városi 

Vagyonüzemeltetési szervezet kialakítását,15 mely 1993. július 1-én alakul meg Városi Vagyonkezelő néven. 

December 17-én ide telepítik a PIK INKÖZ irodát16. Ezzel azonban, a bérleménykezelés kérdése még nincs 

megoldva, a lakásüzemeltetés feladatait az 1994. április 7-én alakított Közüzemi Rt kapja meg.17 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 vagyonelemi 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 funkciójátellátó 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 készül 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."18 

3.1. 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,19 

melyből 1993. március 25-én megalakították a Pécsi Tömegközlekedési Rt.-t a Pécsi Önkormányzat és a Pannon 

                                                           
12Közgyűlési jegyzőkönyv 1993. dec.16. 
13Közgyűlési jegyzőkönyv 1994. ápr. 7. 
14Közgyűlési jegyzőkönyv 1991. ápr.4. 
15Közgyűlési jegyzőkönyv 1992. dec.3. 
16Közgyűlési jegyzőkönyv 1993. dec. 17. 
17Közgyűlési jegyzőkönyv 1994. ápr. 7. 
18A Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata intézmény- és vagyongazdálkodási rendszerének átvilágítása és korszerűsítési javaslata 

Medgyessy Tanácsadó Kft. – Altus Consulting Kft. konzorcium 2000. február Vagyongazdálkodás fejezet 
19Közgyűlési jegyzőkönyv 1992. dec. 3. 



 Városüzemeltetés és 

vagyongazdálkodás (1990-1994) 
 

 77  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Volán mint kisebbségi tulajdonos részvételivel.20 Később a vállalatról leválasztották az autójavítási funkciót, s 

Pannon Autó Rt. néven önálló egységet hoztak létre, amit a város önkormányzata 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).21 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.22 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 BIOKOM Kft. ugyancsak korszerűsítette a hulladékgazdálkodást. Az ország egyik legmodernebb, a szelektív 

hulladékgyűjtést elsőként bevezető céggé 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. 

4. 1994-1998 

4.1. A „vállalatalapítási láz” befejező szakasza 

Az 1994-ben lezajlott helyi választások nem hoztak alapvető fordulatot az önkormányzat gazdálkodásában. Az 

előző ciklusban jórészt végbementek az önkormányzati tulajdont érintő nagy privatizációs folyamatok. 1995-től 

találkozunk ugyan még néhány jelentős mozzanattal, ez azonban alapvetően már nem változtatott a kialakult 

szerkezeten. 1995. április 12-én alakítják meg a Pécsi Vízműveket működtető Vagyonkezelő Rt.-t.23 Ezt 

követően az új menedzsment profiltisztítást hajtott végre a cégnél, melynek eredményeképpen kivált a 

vállalatból a Pécsi Fürdő Kft.24, 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.25 1995 decemberében a tömblakások 

központi fűtését szolgáltató vállalat is kft.-vé alakult, Pécsi Távfűtő Vállalat néven.26 1996 áprilisában került sor 

a Pécsi Temetkezési Vállalat cégbejegyzésére.27 A Közüzemi Rt átalakítása során elmaradt ugyanis a köztemető 

státuszának a 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 

                                                           
20Közgyűlési jegyzőkönyv 1993. márc.25. 
21Közgyűlési jegyzőkönyv 1994. jún. 30. 
22Közgyűlési jegyzőkönyv 1994. nov. 14. 
231995. okt. 27. Közgyűlési jegyzőkönyv 
241995. dec. 7. Közgyűlési jegyzőkönyv 
251996. szept. 12. Közgyűlési jegyzőkönyv 
261995. dec. 7. Közgyűlési jegyzőkönyv 
271996. ápr. 11. Közgyűlési jegyzőkönyv 
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város anyagi kondíciói ezt nemigen tették lehetővé a vizsgált időszakban, így menetrendszerűen bekövetkeztek 

a közüzemi díjemelések. 

4.2. Új gazdálkodó szervezetek kialakítása 

Abban egyetértettek a pécsi városatyák, hogy a közfeladatok közül nem csak a kötelező jellegűekkel kell 

foglalkoznia egy kultúrájára, térségi szerepére valamit is adó 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 tulajdonlási viszonyok 

szövevényes helyzetet eredményeztek a televíziózásban. 1998 júniusában28 fogadta el az önkormányzati testület 

az egységes televízió létrehozásáról szóló határozatot, melynek értelmében, a továbbiakban intézményi forma 

helyett kft.-ként kívánja működtetni a televíziót 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 

nagymértékben függ a várostól, technológiai lehetőségei pedig a szűkös anyagi források miatt meglehetősen 

behatároltak. 

1996 februárjában,29 cég formájában is testet öltött a régóta formálódó, az ipartelepítést elősegítő törekvés, 

megalakult a Pécsi Ipari Park Kht. A társaságnak négy alapítója és tulajdonosa volt, 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%.30 

Az Ipari Park alakításánál újra visszaköszön, hogy a város tulajdonában lévő cégek maguk is piaci szereplőkké 

kívánnak válni, 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 részvénytársasággá alakult.31 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 beteljesíteni, a pogányi 

repülőtér önkormányzati tulajdonba vétele.32 A város politikai és gazdasági döntéshozói szerint, 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 volt, melynek elérését megfelelő összekötő utak hiánya nehezítette. Nem csoda 

hát, ha valamennyi politikai irányzat egyetértett abban, hogy ezen az áldatlan állapoton változtatni kell. Már az 

első önkormányzati ciklusban társaságok alakultak a térségi úthálózat bővítésére, kiemelt helyet kapott a 

közlekedés Pécs fejlesztési koncepciójában is.33 A kidolgozott koncepció szerves részét képezi egy regionális 

repülőtér megvalósítása a korábbi sportrepülőtér helyén. E terv jegyében kötött szerződést a 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. 

4.3. A privatizációs hullám utórezgései 

1995-től újabb vagyonelemeket kaptak az önkormányzatok állami vagyonrészekből, így Pécs a Pannonmedicina 

Gyógyszerellátó Vállalat tulajdonosává vált.34 Ezt a vállalatot még ez év decemberében részvénytársasággá 

alakították,35 majd csakhamar megváltak részvényeitől.36 Hasonlóan alakult a DDGÁZ Rt.-től származó 

                                                           
281998. jún. 4. Közgyűlési jegyzőkönyv 
291996. febr. 1 Közgyűlési jegyzőkönyv 
30A 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. 
311997. júl. 3. Közgyűlési jegyzőkönyv 
321996. nov. 21. Közgyűlési jegyzőkönyv 
33Pécs Város Fejlesztési Koncepciója Helyzetértékelés I.m.: 14. o. 
341995. márc. 9. Közgyűlési jegyzőkönyv 
351995. dec. 21. Közgyűlési jegyzőkönyv 
361996. aug. 26. Közgyűlési jegyzőkönyv 
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részvénycsomag sorsa is.37 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 tulajdonba vételt, kedvező 

feltételekkel.38 A közgyűlés arra is gondot fordított, hogy a muzeális berendezéssel bíró „Szerecsen” patikát 

különleges konstrukcióban működtessék a jövőben.39 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 nem csak az alapellátásban érintett orvosok 

jelentkeztek a piacon, hanem klinikusok is. Végül is sikerült kompromisszumos javaslatot tető alá hozni, de 

időről időre megújulnak az ellátási körzetek módosítására tett javaslatok.40 1994-96 között néhány esetben 

törzstőke emelésre került sor az önkormányzat cégeinél: 1996. május 16. Pannon Volán Rt. alaptőke emelése,41 

1995. június 15. DDRF Rt. alaptőke emelése,42 1996. április 11. Pécsi Vízmű alaptőke emelése.43 Ezek a 

döntések azt mutatják, hogy a város meghatározó politikai tényezői tovább kívánták erősíteni az újonnan 

privatizált cégeket, de utalnak arra is, hogy alapításkor a vállalkozásokat csak igen szerény mértékben tudták 

ellátni forrásokkal. 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.44 Az ügy büntetőperbe torkollott, s 

jelentősen kiélezte az ellentéteket a városvezető koalíción belül. 

4.4. Politikai átrendeződés, a vagyonértékesítés felgyorsulása 

1996 tavaszán megváltozott a politikai vezetés a városban. A korábbi FIDESZ-MDF- SZDSZ-FKgP 

városvezető koalícióból kiléptek a szabad demokraták 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 kényszerítette 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. augusztus 

Pannon Medicina,45 1997. március DDGÁZ és Pécsi Sörfőzde részvények piacra dobása46, 1997. április 

kárpótlási jegyek hasznosítása47, majd jelentősebb ingatlanvagyon elidegenítése is megkezdődött: Tüzér utcai 

PAC pálya értékesítése.48 

1997 júniusában működési célú hitel felvételére is rákényszerült az önkormányzat, hogy megoldja átmeneti 

pénzzavarát.49 A történéseket érzékelve az ellenzéki szerepbe szorult FIDESZ vagyongazdálkodási vitanapot 

kezdeményezett.50 A vitában az ellenzék hangot adott azon véleményének, hogy rendkívül kedvezőtlen 

tendenciák tapasztalhatók a vagyongazdálkodásban, mely 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 

                                                           
371996. aug. 26. Közgyűlési jegyzőkönyv, 1997. márc. 6. Közgyűlési jegyzőkönyv 
381995. nov. 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 
391995. nov. 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 
401996. dec. 5. Közgyűlési jegyzőkönyv 
41Közgyűlési jegyzőkönyv 
42Közgyűlési jegyzőkönyv 
43Közgyűlési jegyzőkönyv 
441995. okt. 19., nov. 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 
451996. aug. 26. Közgyűlési jegyzőkönyv 
461997. márc. 6. Közgyűlési jegyzőkönyv 
471997. ápr. 24. Közgyűlési jegyzőkönyv 
481997. jún. 16. Közgyűlési jegyzőkönyv 
491997. jún. 16. Közgyűlési jegyzőkönyv 
501997. máj. 29. Közgyűlési jegyzőkönyv 
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átalakítását például az önkormányzati kincstár kialakításával.51 A törekvések ellenére azonban nem sikerült 

megállítani a kibontakozott folyamatokat, a vagyonelemek értékesítése mind a mai napig folytatódik. 52 

Mint a fentiekből kitűnik, az első két ciklus önkormányzati gazdálkodásának homlokterében, politikai 

hovatartozástól függetlenül, a privatizáció, az önkormányzati vállalatok átalakítása és a tőkebevonás állt. Ezek a 

folyamatok, összhangban az országos történésekkel, meglehetősen spontánul zajlottak. A döntéshozók 

motivációiban érzékelhető volt, a piac szabályozó szerepében való hit, továbbá az az elgondolás, hogy az 

önkormányzati vagyon révén a város maga is piaci szereplő lehet. Kevésbé körvonalazódott viszont a város 

üzemeltetésével kapcsolatos elképzelések sora. A vagyongazdálkodással kapcsolatban fellelhetőek utalások és 

határozatok a piaci szerepvállalásra, a városüzemeltetés kérdéskörében azonban csak a privatizációs 

elképzelések és kiszervezési törekvések fogalmazódnak meg. A városüzemeltetéssel kapcsolatos tartalmi 

kérdések megoldását láthatóan a megalakuló városi cégek belügyének tekintik. A kérdés azért lényeges, mivel 

az önálló feladatkörrel-, jelentős önkormányzati vagyonnal rendelkező gazdasági szereplők önkormányzat általi 

ellenőrzése meglehetősen homályos elképzelések mentén körvonalazódik. (Általában kimerül az Igazgató 

Tanácsok és Felügyelő Bizottságok magánpiaci jogkörével megegyező szabályozásában, illetve a cégek éves 

üzleti terveinek és beszámolójának elfogadásában.) 

A tisztánlátás érdekében vessünk egy pillantást ismét az önkormányzati tevékenységi körök elméleti 

meghatározására. Lássuk, milyen feladatokat kell ellátnia elvileg egy települési önkormányzatnak? Horváth M. 

Tamás az alábbiakban foglalja össze a közszolgálati feladat ellátási kötelezettségeket: 

„Az önkormányzati közszolgáltatási feladatok megoldási módjai a következő csoportokba rendezhetők. Először 

is meg kell különböztetni a költségvetési gazdálkodás körébe eső, illetve az ún. vagyongazdálkodáshoz 

sorolható formákat: 

a) a költségvetési gazdálkodás körébe tartozik különösen 

• a (költségvetési) intézmények fenntartása, 

• a társulási együtt működések közös feladatok ellátására, 

• ellátási szerződések közszolgáltatási feladat ellátására nem állami szolgáltatóval; 

b) a vagyongazdálkodás körébe tartozik különösen 

• a helyi önkormányzat saját (közvetlen) működtetési tevékenysége, 

• együttműködés más önkormányzattal, gazdálkodó szervvel közös működtetésre, 

• közüzemi szolgáltatási szerződések az önkormányzat és a szolgáltató között elsősorban a jog gyakorlására 

vonatkozóan, 

• önkormányzati vagyonrészesedéssel való gazdálkodás a feladatellátás érdekében (portfólió-igazgatás).” 53 

Jelen tárgykörben a b) csomag feladatellátásait tárgyaljuk. Az idézett tanulmányban a szerző csoportosítja a 

települési infrastruktúra üzemeltetésének tartalmait és lehetséges formáit. 

Horváth M. Tamás felosztását alkalmazva a pécsi helyzetre az alábbi kép bontakozik ki előttünk 1996-ban: 
 

Infrastruktúraüzem

eltetési feladat 
Saját intézménnyel Nem saját intézménnyel, hanem Együtt - 

működésben más 

önkormányzattal 

(más településre is 

kiterjedően) 

Gazdasági 

társasággal (a 

tulajdoni hányad 

%-ban) 

Szerződést kötnek 

Kommunális 

hulladékgyűjtés 
  BIOKOM 51%     

                                                           
511997. okt. 2. Közgyűlési jegyzőkönyv 
521997. nov. 13. kárpótlási jegyek hasznosítása, 1998. jún. 4. „Listás inatlanok” értékesítése, 1998. jún. 25. CIVIX Kft.-ben lévő üzletrész 

eladása 
53Piacok a Főtéren 88. o. 
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Infrastruktúraüzem

eltetési feladat 
Saját intézménnyel Nem saját intézménnyel, hanem Együtt - 

működésben más 

önkormányzattal 

(más településre is 

kiterjedően) 

Gazdasági 

társasággal (a 

tulajdoni hányad 

%-ban) 

Szerződést kötnek 

Kommunális 

hulladék elhelyezése 
  BIOKOM 51%     

Kéményseprés       Baranya- megyei 

önkormányzati 

vállalat 100% 

Temetkezési 

szolgáltatások 
  Pécsi Temetkezési 

vállalat 100% 
    

Közüzemi hálózati 

vízellátás 
  Pécsi Vízmű 51%     

Szennyvízelvezetés 

és-tisztítás 
  Pécsi Vízmű 51%     

Távhőtermelés     Pécsi Hőerőmű 

100% magántőke 
  

Távhőszolgáltatás   PÉTÁV 100%     

Helyi 

tömegközlekedés 
  PK Rt. 54%     

Fürdőüzemeltetés   Pécsi Fürdő 100%     

Lakás- és 

helyiséggazdálkodás 
  PVV Rt. 100%     

Megállapíthatjuk, hogy a kommunális szolgáltatások területén Pécs városa a piaci alapon szerveződött, saját- 

vagy közös érdekeltségben működtetett vállalati formát tartotta ideálisnak. 

5. Városüzemeltetés és vagyongazdálkodás (1998-
2002-2006) 

5.1. Kísérlet a városüzemeltetés- és a közszolgáltatások korszerű 
megszervezésére 

Az 1998-2002 közötti ciklusban az MSZP és az SZDSZ, majd a 2002-2006 között az MSZP volt a város 

meghatározó politikai ereje Pécsett. 

1998-ban a polgármesteri széket Toller László szocialista politikus nyerte el, a képviselőtestületben az SZDSZ-

el, a Munkáspárttal és két civil szervezet részvételével balközép koalíciójú városvezetés alakul. 

Alpolgármestereket az MSZP, az SZDSZ és a Polgári Kör Pécs képviselői adtak. A bizottsági elnöki pozíciókat 

a koalíciót alkotó pártok delegáltjai töltötték be. 2002-ben ismételten Toller László nyerte el a 

polgármesterséget, s az SZDSZ és az MSZP alkotta a városvezető koalíciót. 

A harmadik önkormányzati ciklust kezdő politikai elit elődeinél tudatosabban kezdett a teendőkhöz. 

Ciklusprogram megfogalmazására került sor, már a választási kampányban, majd az új képviselőtestületben is. 

5.2. A Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Részvénytársaság 
létrehozása (1998-2002) 

1998-ban az új polgármester irányította városvezetés ambiciózus tervekkel látott munkához. Célkitűzéseiket 

ekként foglalták össze: 

• a költségvetés egyensúlyának megteremtése, racionalizálása a vagyongazdálkodás javításával; 
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• a lakáskezelés javítása, a lakás-mobilitás segítése 

• a közüzemi ellátás javítása, gazdaságossá tétele 

• a városi belső infrastruktúra egyenletes fejlesztése 

• a városi külső infrastruktúrájának, a közúti- és légiközlekedés feltételeinek javítása, megteremtése 

• a városi fenntartású intézmények racionálisabb és hatékonyabb működtetése 

• a város gazdasági fejlődése, gazdasági szerkezetváltás elősegítése, munkahelyteremtő korszerű technológiát 

meghonosító termelő vállalkozások letelepítése 

• kis- és középvállalkozások támogatása 

• Pécs város marketingmunkájának javítása54 

A programból kitűnik, hogy az új városvezetés javítani kívánt a városüzemeltetési gyakorlaton is. A változást 

szerkezeti átalakítással kívánták elérni 

Az előkészítő munka két esztendőt vett igénybe. Az átszervezés első lépéseként 2000. június 9-én a Közgyűlés 

összevonta a Városi Vagyonkezelő Kft.-t és a Városi Közüzemi Rt.-t valamint megszüntette a Piac és 

Vásárigazgatóságot. A korábbi feladatok ellátásával a jogutód, Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő 

Részvénytársaságot hatalmazta fel a testület.55 A vitában a polgármester emlékeztetett arra, hogy már az előző 

városvezetés is szándékát fejezte ki az átalakulást illetően, továbbá, hogy az intézkedést megelőzet egy átfogó 

felmérést, mely előkészítő tanulmánnyal zárult.56 A Városüzemeltetési és Vagyonkezelő Részvénytársaságot 

december 14-én jegyezték be. 

Pécsett a városüzemeltetés feladatkörébe tartozik: 

• a városi utak és járdák karbantartása és üzemeltetése (lámpák, zebrák, hó-eltakarítás) 

• a város zöldfelületeinek karbantartása és üzemeltetése 

• a városi vízgazdálkodás (nyílt- és zárt csapadékelvezető rendszer, vízfolyások karbantartása, víztartályok 

kihelyezése és üzemeltetése) 

• parkolók,57 és nyilvános illemhelyek üzemeltetése 

A vagyonkezelői feladatok körébe tartozik: 

• a város tulajdonában maradt bérlakások kezelése, 

• a PVV Rt. saját- és a város tulajdonában lévő ingatlanok bérbeadása és a kezelői jogok gyakorlása, 

• az ingatlan hasznosítás, és ingatlanfejlesztés 

A PVV Rt. Ingatlan vagyon megoszlása az alakulást követően az alábbi képet mutatta:58 

A PVV Rt. ingatlanvagyona az induláskor 

                                                           
54Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 9. old. 
55Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 294/2000. (06.09.) sz. határozata a Városi Vagyonkezelő Kft. és a Pécsi 
Közüzemi Rt. egyesüléséről, a Piac- és Vásárigazgatóság megszüntetéséről és a vagyonkezeléssel kapcsolatos egyes feladatokról 
56Jegyzőkönyv Készült Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2000. június 9-i rendkívüli üléséről 
57A város, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 611/1997. (12.11.) sz. határozata a város Parkolási koncepciójáról szóló 
határozatában rendelkezett először fizető parkolóhelyek kialakításáról a közterületeken. 2000-ben a PVV Rt. szerződött a Pro Urbe Kft.-vel 

parkolóórás rendszer kialakítására, mely 2001 végére a Kft beruházásában megvalósult. A beruházás fejében a bevételek meghatározott 

része évekig a Pro Urbe Kft-t illeti. A későbbiekben a rendszer egyre „finomult”, s akárcsak az országban, Pécsett is állandó viták forrása a 
parkolási szisztéma. Részben a körzetek és díjtételek adnak okot a nézeteltérésekre, részben pedig egy másik rendelet, miszerint az új 

építkezőknek megfelelő számú parkolóhelyet is ki kell alakítaniuk. A bevételeket a PVV Zrt. kezeli, elvileg visszaforgatja a 

városüzemeltetési feladatokra. 
58Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 85. old. 
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A városüzemeltetési társaság bevételeinek megoszlása az első két esztendőben: 

A PVV Rt. bevételeinek megoszlása tevékenységének első 2 évében 

 

Az elképzelések szerint, a különböző tevékenységi körök nyereségéből a részvénytársaság egyre többet forgat 

vissza városüzemeltetésre. A Helyzetértékelésben közzétett adatok szerint ez a törekvés beigazolódni látszott, 

1998-2001 között az utakra a korábbiaknál lényegesen többet költöttek: Az útfenntartási szakágazat az alábbi 

pénzügyi keretekkel gazdálkodott:59 
 

Év Pénzügyi keret ezer Ft 

1998 76 000 + áfa 

1999 70 000 + áfa 

2000 171 000 + áfa 

2001 307 000 + áfa 

A beruházások mellett néhány jelentősebb felújítás is megvalósult a ciklusban. A belváros tehermentesítését 

szolgáló úthálózat kiépítésével kapcsolatosan újult meg az Ágoston tér és környéke. A felújítás 193 millió Ft-ból 

valósult meg. Az ECE beruházáshoz kapcsolódóan elkészültek az Alsómalom út és a Rákóczi úti csomópont 

kivitelezési tervei, a TESCO, az Interspar és a Pécs Plaza beruházásokhoz kapcsolódóan60 olyan 

közútfejlesztések történtek, melyekhez az önkormányzat is hozzájárult. 

A Jókai tér rekonstrukciójára a millenniumi beruházások részeként került sor. A felújítás nagy részét 

kormányzati forrásokból biztosították, a város a térburkolat megújítására 73,5 millió Ft-t fordított.61 

                                                           
59Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 81. old. 
60A felsorolt kereskedelmi beruházások természetesen magántőkéből valósultak meg. A nagy európai áruházláncok megjelenése Pécsett a 

rendszerváltást követő Európába való visszaintegrálódásunk természetes velejárója, egyúttal azonban azt a folyamatot is jelzi, hogy a város 
kezdi visszavenni az ipari korszaka előtti kereskedelmi központ funkcióját. 
61A város „jelmondatának megfogalmazására” pályázatot írt ki a város vezetése a ciklus kezdetekor. A nyertes szlogen „a Pécs, a mediterrán 

hangulatok városa” lett. E mediterrán elvárásnak is meg kívánt felelni a teret tervező csapat, amikor horvátországi térkővel burkolta le a 
belvárosi terecskét. A kő minősége már a tervezés során sok vitát váltott ki építész berkekben, de a projekt szakértői dokumentumokkal 
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2003-2006 között a városüzemeltetésre a vállalat éves átlagban 1 milliárd 75 millió 300 ezer Ft költött.62 

6. A PVV Rt. Városüzemeltetési kiadásai (2003-2006) 
 

Ráfordítás műszaki tartalma Összeg ezer Ft 

Út-híd felújítás 1 301 100 

Vízgazdálkodás 289 700 

Hóeltakarítás 613 700 

Parkok 221 700 

Mint látható, a negyedik ciklusban is jelentős szerepet kaptak az útfelújítások. Ehhez hozzájárulhatott az is, 

hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2005-ben és 2006-ban TEÚT néven belterületi útfelújítási 

pályázatot hirdetett63 az önkormányzatok részére. Pécs város pályázaton nyert útfelújításainak önrészét (145,6 

millió Ft), és műszaki ellenőrzését a PVV Rt. biztosította. 

A zöldterületek fenntartási- és karbantartási feladatainak elvégzésére 2005-ben a PVV Rt. önálló vállalkozást 

alapított, a Pécsi Parkfenntartó Kft.-t, mely a vállalat 100%-os tulajdona volt.64 Az önkormányzati vállalat által 

alakított vállalkozás újabb érdekes jelensége közfeladat ellátásnak, hiszen ezt az egységet a helyhatóság testülete 

egyáltalán nem felügyelheti közvetlenül, pusztán az általa felügyelt vállalat révén 

6.1. A megbicsaklott beruházás 

A PVV Rt. a rendelkezésére álló forrásokat nem csak a városi közfeladatok ellátására kamatoztatta, hiszen 

vagyongazdálkodási felhatalmazást is kapott. Mint láttuk, bevételeinek jó része ebből a szektorból származott. 

Logikusnak tűnt tehát, hogy valódi piaci szereplő ezen a területen válhat belőle. A kezdeti időszakban 

elsősorban üzletbérléssel, piaci lakásberuházásokkal, és telekértékesítéssel foglalkozott az Rt. 2002-ben már 

önálló üzleti vállalkozás kialakítása fogalmazódott meg a menedzsment fejében. Pécs vásárvárossá való 

fejlesztésének gondolatát tették magukévá. A hagyományos pécsi ipari vásárokat 1990-től önálló cég 

bonyolította: A Pécsi Ipari Vásár Kft. 1990-ben jött létre, tulajdonosa a Baranya Megyei Közgyűlés (64,3%), és 

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése (35,7%). A tervek szerint a kft. az évtizedek óta megrendezésre kerülő 

Pécsi Ipari Vásár fejlesztésével regionális vásárvárossá alakítaná a megyeszékhelyet. E törekvés az 

ezredfordulóig nem igazán bizonyult sikeresnek. 

Az Ipari Vásár gazdasági eredményei a vizsgált ciklusban az alábbi képet mutatták:65 

A PIV Kft. főbb gazdasági mutatói 1999-2001 
 

Főbb gazdasági mutatók 

ezer FT 
1999 2000 2001 

Összes bevétel 114534 112518 72776 

Üzemi eredmény -6531 -1746 -3392 

Adózott eredmény -5242 -1173 -3198 

                                                                                                                                                                                     
igazolták, hogy az említett burkolóanyag fagyálló. Sajnos ezt maga a kő nem tudja, s az első keményebb télen súlyos fagykárok keletkeztek. 

Azóta is minden tavasszal napokig seperni lehet a Jókai téren a „mediterrán hangulatot”. Az elhibázott rekonstrukció következtében alig 10 

év elteltével újra napirenden van a tér felújítása. 
62Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 24. old. 
63http://www.google.hu/search?sourceid=navclient&aq=t&hl=hu&ie=UTF-8&rls=GGLJ,GGLJ:2008-32,GGLJ:hu&q=DDRFT+2005 

Belterületi közutak burkolat-felújítása 2005 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (DDRFT) pályázatot hirdet „Települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása” című 2005. évi pályázati rendszerében támogatás 

elnyerésére. 
64Kezdetben a cég kisvállalkozók segítségével végezete a parkfenntartást, a sok vállalkozóval sok gond járt együtt. A helyzet javítása 
érdekében a legnagyobb vállalkozó bevonásával alakult az új Kft. A hozzá fűzött reményeket azonban ez a forma sem váltotta be, azóta 

ismét a PVV Zrt. látja el közvetlenül a zöldfelületek kezelését. Hasonló cégalapítási jelenséggel egyébként a Vízműnél és a BIOKOM-nál is 

találkozunk. Ezek a metódusok azért érdemelnek figyelmet, mert a közpénzekkel gazdálkodó cégek üzletmenetét a Közgyűlés a tulajdonosi 
jogok gyakorlásán keresztül, a valóságban néhány megbízott személy révén kíséri figyelemmel. A közcégek által alapított újabb cégekben 

ez az ellenőrzési funkció még egy fokkal távolabb kerül az anyagi fedezetet biztosító, a közösséget képviselő testülettől. A képviselőknek 

sok esetben fogalmuk sincs, hogy milyen vállalkozásokban és vállalatokban érdekelt a város. 
65Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 136. old. 

http://www.google.hu/search?sourceid=navclient&aq=t&hl=hu&ie=UTF-8&rls=GGLJ,GGLJ:2008-32,GGLJ:hu&q=DDRFT+2005
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Főbb gazdasági mutatók 

ezer FT 
1999 2000 2001 

Befektetett eszközérték 1259 1051 4403 

Saját vagyon 17744 16572 13374 

A táblázatból kiolvasható. Hogy a kft. vagyonának egy részét elvesztette az ezredforduló éveiben. A vásárváros 

gondolat azonban tovább élt a város jövőjéről töprengő üzleti körök fejében.66 Elképzeléseik szerint korszerű 

bemutatóhelyszín kialakításával bővülhet, s így nyereségessé válhat, a Pécsi Ipari Vásár, a megépítendő 

Expocenter pedig számos más funkció67 ellátására is alkalmas lesz. A tervek realizálása 2002-ben kezdődött, 

felmerült a PIV integrálása a PVV Rt-be. Ez 2003-ban meg is valósult,68 majd a fejlesztés érdekében a PVV Rt. 

a város jóváhagyásával PHARE pályázatot nyújtott be Expocenter építésére.69 Ugyanez év szeptemberében 

100%-os PVV Rt. tulajdonként létrehozták a Pécsi Rendezvényszervező Kht.-t, melynek feladata a 

multifunkcionális rendezvényközpont kialakítása volt. 

Bár a PHARE pályázaton a PVV Rt. nem nyert, a cég menedzsmentje a város vezetőinek tudtával és 

beleegyezésével, a beruházás megvalósítása mellett döntöttek. Ennek érdekében mind az Rt., mind a város, 

jelentős terheket vállalt magára. 2005 januárjában a Közgyűlés az alábbi határozatot hozta: 

„Jelzálogjog alapításáról a pécsi, Füzes dülői 5291 hrsz-ú ingatlanra A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az 

önkormányzati tulajdonban álló, pécsi, 5291 hrsz-ú28 ha 1961 m2 nagyságú ingatlanra jelzálogjog legyen 

bejegyezve a Magyar Fejlesztési Bank Rt. javára, 1.700.000.000.- Ft erejéig a Pécsi Rendezvényszervező Kht. 

részére nyújtott hitel fedezetéül.”70 Az 518/2005(10.13.) sz. határozatban az összeget 89 866 000 Ft-tal a testület 

megemelte. A pénzügyi nehézségek mellett építészeti bonyodalmak is adódtak,71 a hazánkban újszerű 

ponyvatető felszerelésekor statikai nehézségek adódtak, a főkivitelező az építés során vitába keveredett 

alvállalkozóival, majd a megbízóval is. 

2005 őszén az építő cég levonult a területről, a Rendezvényszervező Kht. ekkor egy másik céget bízott meg a 

munkák befejezésével. A fővállalkozó ezt sérelmezve bíróságon kereste igazát. Mindez természetesen, 

tekintettel az építkezés volumenére, és az Önkormányzat (ha áttételesen is) érintettségére, a nagy nyilvánosság 

előtt zajlott, jelentős vitát indukálva mind a helyi, mind az országos sajtóban.72 Az intézmény átadására 2006 

szeptemberében került sor.73 

6.2. A közvilágítás korszerűsítése 

A közvilágítás biztosítása az egyetlen energiaellátási feladat, mely az Önkormányzatra hárul. A közvilágítási 

hálózat a DÉDÁSZ Rt. tulajdonában és üzemeltetésében van. 2001. január 1-ig a az üzemeltetési feladatokat a 

PVV Rt. látta el, majd az Önkormányzat szerződést kötött a DÉDÁSZ-szal a közvilágítási hálózat 

üzemeltetésére és korszerűsítésére.74 A megállapodás eredményeképpen már az első esztendőben jelentős (100 

millió Ft-ot meghaladó)75 megtakarítást értek el a közvilágítási költségekben. Állandóan napirenden lévő kérdés 

a közvilágítási hálózat bővítésének lehetősége, mivel a rendszerváltás következtében megindult társadalmi 

változások jelentős népességáramlást indítottak el a városon belül. Egyre többen költöztek Pécs zöldövezetébe, 

                                                           
66A PIV Kft. menedzsmentjén, és PVV Rt.-n kívül szorgalmazta a beruházást a város egyik építészeti műhelye, mivel egy felhagyott 

szennyvíztelep barnamezős felújítása EU-s forrásokat, és meghökkentő építészeti megoldásokat ígért. 
67A tervek szerint többlépcsős beruházás keretében vásári, konferencia, kulturális, és sportrendezvények szervezésére is alkalmas teret 

alakítanak ki első ütemben, melyhez később magán tőke bevonásával szálloda is épülne, esetleg wellness funkcióval bővítve. 
68Pécsi Hírek 2010. január 22.: Expo Center: két és félmilliárdos modellkísérlet 
69Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 482/2003. (10. 30.) sz. határozata Expocenter Pécs pályázata a PHARE 2002-

2003 „Integrált helyi fejlesztések ösztönzése” című pályázati kiírásáról 
70Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 27/2005. (01.27.) sz. határozata Jelzálogjog alapításáról a pécsi, Füzes dűlői 5291 
hrsz-ú ingatlanra 
71http://epiteszforum.hu/node/1996 Expo Center: az állatorvosi ló 
72 http://www.bama.hu/index.php?apps=cikk&cikk=42655 EXPO CENTER: tovább csúszik az átadás http://www.mno.hu/portal/407975 
Vállalkozók tucatjai csőd előtt Vészhelyzet a pécsi Expo Center építése miatt • Botrány botrányt követett 
73Az objektum üzemeltetése a mai napig nem megoldott, s a beruházás folyamán keletkezett perek napjainkban is tartanak. 2009-ben az 

időközi választásokon mandátumot szerzett FIDESZ-es polgármester önkormányzati vizsgálóbizottságot állított fel a történtek tisztázására, 
mely nyomán rendőrségi feljelentés is született, 2011-ben azonban bűncselekmény hiányára hivatkozva lezárták az ügyet. Megállapíthatjuk 

tehát, hogy az Expo Center beruházása jelentős tőkét kötött le a tárgyalt időszakban a PVV Rt. erőforrásaiból, s növelte a város 

hitelterhelését. Mindennek következményeként, a sikeresnek indult városüzemeltetési feladatok megoldására a szükségesnél továbbra is 
kevesebb forrás jutott, s fölösleges politikai és üzleti csatározásba bonyolódtak mind a politikai, mind a gazdasági szereplők. 
74Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 28/2001. (02.08.) sz. határozata közvilágítás korszerűsítésére kötendő 

együttműködési megállapodás jóváhagyásáról 
75Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 76. old. 

http://epiteszforum.hu/node/1996
http://www.bama.hu/index.php?apps=cikk&cikk=42655
http://www.mno.hu/portal/407975
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ki a Mecsek hegybe búvó völgyeit választotta, ki a város déli peremén elterülő síkvidéket. Mindez azt 

eredményezte, hogy a csökkenő lélekszámú lakosság76 növekvő területet népesített be. Az újonnan létesített 

lakóterületek folyamatos nyomást gyakorolnak a képviselőtestületre (elsősorban területi választott képviselőiken 

keresztül), a közüzemi és kommunális szolgáltatások kiterjesztésének érdekében. Ennek az elvárásnak a 

mindenkori városvezetés csak fokozatosan és részlegesen tud megfelelni. 2001-2002-ben 10 millió Ft-ot77 tudtak 

a közvilágítás bővítésére fordítani, ami az átlagos évi kondíciókat jóval meghaladta. 

6.3. A Pécsi Vízmű fejlesztése 

Az 1995-ben privatizált vízmű alapvetően a város lakóinak és vállalkozásainak vízigényét volt hivatva 

kielégíteni. A vízellátás mellett a szennyvízkezelés és a vezetékhálózat folyamatos karbantartása adja a legfőbb 

feladatát. Pécs város ellátásán kívül a Pécsi Vízmű folyamatosan terjeszkedett ebben az időszakban, minek 

következtében a környék számos települése kapta a vizet a cégtől. Ebben az önkormányzati ciklusban a 

vállalatnak sikerült lezárnia egy hosszan elhúzódó vitát a Dunai Regionális Vízművel, mely kedvezően 

befolyásolta az árképzést.78 Ettől függetlenül a vízárak megállapítása minden alkalommal gondot jelentett a 

képviselőtestület számára, a privatizációs megállapodás részét képezte ugyanis az ár kialakítására szolgáló 

képlet, mely az előzetes várakozások szerint alacsony infláció esetén „fogyasztóbarát”. Magyar viszonyok 

között azonban ezt az állapotot a Pécsi Vízmű és az önkormányzati közös tulajdonlása alatt elérni nem sikerült. 

Így vagy a szerződésben foglaltaktól kellett eltekinteni, vagy jelentős áremelést kellett végrehajtani. A kialakult 

helyzet éles vitát indukált minden díjmegállapítás alkalmával. A vállalat saját kimutatása szerint a tárgyalt 

periódusban 1996-tól nyereséges volt:79 

A Pécsi Vízmű adózott nyeresége Ft-ban 1995-2001 

 

A víz és csatornadíjak emelkedése infláció alatt maradt a cég beszámolója szerint. 

Meg kell jegyeznünk, hogy a pécsi önkormányzati vállalatok közül huzamos ideig a Pécsi Vízmű tudott csak 

nyereséget felmutatni. Jelentősen visszaesett viszont, az értékesített víz mennyisége, ami elsősorban a városban 

                                                           
76A város lakossága a 90-es évek elejétől folyamatosan csökken, köszönhetően a bányavállalatok és ipari nagyüzemek megszűnésének, 

továbbá a városkörnyéki településekre való kiáramlásnak. 
77Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 76. old. 
78A vita tárgya egy korábbi keret-megállapodás volt arról, hogy a Pécsi Vízműnek mennyi vizet kell átvennie a másik társaságtól. A 

nézeteltérés abból adódott, hogy a vízfogyasztás a rendszerváltást követően jelentősen csökkent, s a Pécsi Vízműnek változatlan mennyiségű 

vizet kellett volna átvennie, melynek árára nem volt befolyása. 
79Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 93. old. 
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tapasztalható gazdasági depresszió következménye volt, de szerepe lehetett benne az emelkedő árak kiváltotta 

takarékos magatartásnak is:80 

A külföldi partner által végrehajtott tőkebevonás, lehetővé tette, hogy műszaki fejlesztéseket indítsanak el a 

vállalatnál, lecserélték a korszerűtlen járműparkot, területalapú karbantartási metódust dolgoztak ki, 2000-től 

megkezdték a lakossági almérők felszerelését, mely lehetővé tette, hogy háztartásonként mérjék a fogyasztást. A 

szennyvízkezelésben is új, környezetkímélő technológiákkal kísérleteztek, s megkezdték az egész város 

szennyvízelvezetését megvalósító ISPA projekt műszaki előkészítését.81 

6.4. A korszerű szemétgyűjtés- és szemétfeldolgozás 
rendszerének létrehozása 

A város másik nagy privatizált cége a BIOKOM fő tevékenységi körei az alábbiak:82 

• települési szilárd kommunális és ipari hulladék gyűjtése és kezelése 

• hulladéklerakó üzemeltetése 

• regionális hulladéklerakó építési programok szervezése, támogatási pályázatok készítése, bonyolítása 

• regionális gyűjtési, szállítási rendszerek szervezése 

• konténeres hulladék, föld és törmelékszállítás 

• másod nyersanyagok gyűjtése 

• másod nyersanyag nagy- és kiskereskedelem 

• zöldterület fenntartás, takarítás -2000-től átmenetileg megszűnt 

• talajerő gazdálkodás, komposztálás 

1998-tól két új tevékenységi körrel is bővült a cég, a talajerő gazdálkodással és a hulladékkereskedelemmel. Az 

1998-2002-es periódusban a céghez kapcsolható a régió egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházása a 

Kökényi Hulladéklerakó, melynek 2-es üteme 2008-ig szolgálja a térséget, de további bővítésre van lehetőség. 

A BIOKOM dinamikus fejlődésnek indult, köszönhetően a hulladékgazdálkodás és korszerű hulladékgyűjtés 

állami ösztönzésének és a fejlett európai technológiák átvételének. Pályázaton rendszergazdai szerepet nyert a 

Dél-dunántúli régió csomagolóanyag, autógumi, akkumulátor visszagyűjtésére. Korszerű visszagyűjtő hálózatot 

épített ki a másodlagos nyersanyagok visszanyerésére. Jelentős beruházásokat hajtott végre a városban és a 

térségben (hulladékudvarok, gyűjtőszigetek, válogatómű), melyekkel teljesen átalakította a szemétgyűjtés 

korábbi rendszerét. A beruházásoknak köszönhetően a kft. vagyona jelentősen gyarapodott:83 

A BIOKOM főbb vagyoni mutatóinak alakulása (1988-2001) 
 

Év 1998 1999 2000 2001 

Saját tőke, ezer Ft 501786 733840 830161 861803 

Mérleg főösszeg, 

ezer Ft 
1805631 1727289 1802343 1866716 

A szemétszállítás díja a tárgyalt ciklusban inflációkövető volt. 

6.5. A távfűtési hálózat korszerűsítése 

                                                           
80U.a. 
81U.a. 
82Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 102. old. 
83U.a. 103. o. 



 Városüzemeltetés és 

vagyongazdálkodás (1990-1994) 
 

 88  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A Pécsi Távfűtő Kft. (PÉTÁV) 2000-ig az Önkormányzat kizárólagos tulajdona volt, majd az 52/2000. számú 

határozat alapján az Önkormányzat 51%-os és a Pannonpower 49%-os többszemélyes társaságává alakult.84 

Távfűtő Kft. Pécsett több mint 31 ezer lakást és közel 1000 egyéb felhasználót szolgál ki távfűtéssel és 

használati meleg vízzel.85 Az adatokból kitűnik, hogy az egyik legnagyobb ellátórendszert kell működtetnie a 

cégnek. A rendszerváltást követően jelentősen megnövekedtek a költségek, melynek nagy részét tovább kellett 

hárítani a fogyasztókra. A távfűtéses lakások döntő része panel épület, melyek a 60-as évektől folyamatosan 

épültek a ’80-as évek végéig. Műszaki állapotuk meglehetősen heterogén. A magyar szabványoknak 

megfelelően eredetileg sehol nem volt lehetőség a fűtés egyedi mérésére. Az 1998-2002-es önkormányzati 

ciklusban a PÉTÁV megkezdte a korszerűtlen műszaki állapotú rendszer átalakítását. A Városi 

Környezetvédelmi és Energiatakarékossági Közalapítványon keresztül 7890 lakás egyedi mérését tette lehetővé, 

120 millió Ft felhasználásával.86 Folyamatosan zajlott a használati melegvíz-mérők felszerelése és cseréje is. 

1998-2000 között a cég nem emelte árait87 A sok pozíciójavító program ellenére, a vállalat kintlévőségei egyre 

növekedtek, így 2000-ben a közgyűlésnek külön kellett foglalkoznia a kérdéssel.88 

A fentiek tükrében érthető, ha a cég gazdasági eredményei nem mindig mutatnak pozitívumot a tárgyalt 

periódusban:89 
 

Év Mérleg szerinti eredmény m Ft 

1998 30,2 

1999 -8,5 

2000 -19,7 

2001 43,4 

6.6. A pécsi tömegközlekedés modernizálásának koncepciója 

A Pécsi Tömegközlekedési Rt., akárcsak a PÉTÁV, sok városlakó életminőségét befolyásoló szolgáltatást 

végez. Pécsett 108 csuklós és 58 szóló autóbusz szállítja az utasokat (évi közel 98 millió főt) a 154,7 km 

hosszúságú vonalhálózaton, 8,4 millió km-t teljesítve.90 A városvezetés ennek megfelelően foglalkozott a cég 

ügyeivel. A PT Rt. 1993-ban alakult Pécs Megyei Jogú Város 54%-os és a Pannon Volán Autóbusz-közlekedési 

Rt.91 46%-os töke-tulajdonával. 2002-ben Pécs városa megvásárolta a Pannon Volán részvényeit, így a vállalat 

100%os önkormányzati tulajdonba került. A Közgyűlés 1998 nyarán, még az önkormányzati választások előtt 

foglalkozott a város tömegközlekedési helyzetével.92 A határozatban leszögezték, hogy több autóbusz-

decentrumot kívánnak kialakítani a városban, továbbá, hogy szükség van a gépjárműpark korszerűsítésére. A 

fejlesztések megvalósítása 1999-ben megkezdődött, ebben az esztendőben 22 darab új Mercedes autóbuszt 

állítottak forgalomba.93 2002-ben a közgyűlés elfogadta a Tömegközlekedési Rt. fejlesztési koncepcióját.94 A 

határozat új Mercedes buszok ütemezett beszerzését irányozta elő, 1.6 milliárd Ft értékben. A járműbeszerzés 

nagyságrendjéből látható, hogy a PT Rt. fejlesztése az egyik kiemelt programjává vált a városvezetésnek.95 A 

                                                           
8456/ 2000. (02.17.) PÉTÁV Kft. törzstőke emeléssel megvalósított többszemélyes társasággá alakításáról és az ezzel összefüggő egyes 

intézkedésekről 
85http://www.petav.hu/index2.php?oldal=tevekenyseg 
86Pécs M. J. Város Önkormányzata összefogva a Pannonpower Rt.-vel, a Pétáv Kft.-vel és a Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Rt.-vel 

1998-ban létrehozta a Városi Környezetvédelmi és Energiahatékonysági Közalapítványt. Az alapítók legfontosabb célja a 

környezetvédelem, energiahatékonyság elősegítése, a távfűtési és használati melegvíz-ellátó rendszerek korszerűsítése. A tárgyalt 
időszakban 110 m Ft-ot fordított épületgépészeti felújításra, 23 m Ft-t szociális kompenzációra, 33 m Ft-t pedig környezetvédelemre 

fordított. 
87Ebben nagy szerep volt a Közgyűlésnek, különösen a polgármesternek, aki el akarta érni, hogy a korábbi években más városokhoz 

viszonyítottan magas távfűtési költségek mérséklődjenek. A PANNONPOWER tulajdonos társsá emelésétől is a költségek csökkentését 

várták. 
88Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 313/2000. (06.22.) sz. határozata a PÉTÁV Kft. szociálisan rászorult 
fogyasztóinak támogatási rendszeréről készült beszámoló elfogadásáról 
89Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 118. old. 
90http://www.pkrt.hu/index2.php?module=staticpage&menu_parent=1&page=intro 
91A korábban állami tulajdonú Volán társaság Baranya megyében szolgáltató 100%-os állami tulajdonlású jogutódja 
92Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 300 /1998. (06.18.) sz. határozata a város tömegközlekedés-fejlesztési 

programjáról 
93Természetesen arról élénk vita bontakozott ki a képviselők között, hogy miért nem Ikarus buszokat vásárol a város? 
94Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2002. (02. 07.) sz. határozata a Pécsi Tömegközlekedési Rt. - 2002-2004 

közötti időszakra vonatkozó - Stratégiai tervének elfogadásáról 
95Mint korábban a kampányelemzésekben láttuk, Toller László polgármester már jelöltként hangsúlyozta a buszpark lecserélésének 

jelentőségét, a célkitűzés megfogalmazásában azonban elévülhetetlen érdemei voltak az MSZP frakció egyik „erős emberének”, aki a 

Pannon Volán Rt. vezérigazgatói székéből 2001-ben a Pécsi Tömegközlekedési Rt. igazgatói székébe került. 
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=RIPORT0342 

http://www.petav.hu/index2.php?oldal=tevekenyseg
http://www.pkrt.hu/index2.php?module=staticpage&menu_parent=1&page=intro
http://www.es.hu/pd/display.asp?channel=RIPORT0342
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járműpark fejlesztésen kívül 1998-2002 között felújításra került a Meszesi- és az Uránvárosi autóbusz 

pályaudvar.96 2002-től ingyenes autóbuszbérletet biztosítottak a város valamennyi általános iskolai diákjának, 

mely szolgáltatás ekkor előnyös konstrukció volt mind a vállalat, mind az önkormányzat számára. Az állam 

ugyanis 208%-os fogyasztói árkiegészítést adott a tanulóbérletekhez, mivel az 1991. évi LXXVIII. módosított 

törvény szerint a tömegközlekedés biztosítása állami feladat, s az utazáskedvezmények miatti bevételkiesést az 

állam kompenzálta.97 A ciklusban az önkormányzat két alkalommal emelte a viteldíjakat98, ami óvatos 

magatartásnak minősíthető a szokásos áremelési metódusok ismeretében. A cég eredményességi mutatói a 

jelentős tőkeinjekció és a kiterjesztett bérleti rendszer ellenére sem javultak:99 
 

Év Mérleg szerinti eredmény ezer Ft 

1999 43961 

2000 -13882 

2001 -40688 

A veszteséges működésnél nagyobb gondot jelentett, hogy az erőfeszítések ellenére az utaslétszám folyamatosan 

csökkent, s a kieső utasok személygépkocsiba ülve tovább növelték a városban az autóforgalom zsúfoltságát. 

6.7. Köztemető fenntartása 

Köztemető fenntartása és üzemeltetése kötelező önkormányzati feladat. Pécsett 1996. január 1-én alakult meg a 

Pécsi Temetkezési Vállalat. 1999 végén az önkormányzat rendeletet alkotott a köztemetőkről és a temetkezés 

rendjéről.100 Ebben szabályozták a sírhelyekkel kapcsolatos díjtételeket is. Az ún. „kényszerszolgáltatásokon” 

kívül a vállalat tevékenységének jelentős része a temetőüzemeltetéssel függ össze: Temetők őrzése, temetők 

tisztántartása gondozása, temetői létesítmények karbantartása, sírhelyek, sírboltok, urnafülkék megváltása, 

kötelező temetői nyilvántartás.101 A vállalkozás szerény nyereséggel dolgozott a tárgyalt periódusban. Mérleg 

szerinti eredménye a következő képet mutatta:102 
 

Évek Eredmény ezer Ft 

1998 1 486 

1999 3 179 

2000 2 737 

2001 3 448 

Megállapíthatjuk, hogy a közszolgáltatások és városüzemeltetés területén az ezredfordulóra kiterjedt 

szolgáltatási rendszer, és bonyolult vállalathálózat alakult ki Pécsett. 

A szolgáltatások jelentősen átalakultak, esetenként korszerűsödtek. A vállalati beszámolókból azonban 

világosan kitűnik (amit egyébként a mindenkori költségvetés adatai is tükröznek), hogy a szolgáltató üzemek 

zömében ráfizetésesek, az a remény tehát, hogy a piaci alapon gazdálkodó vállalatok megteremtik a 

szolgáltatások fedezetét már az ezredforduló táján szertefoszlani látszott! 

Munkahelyteremtés és vállalkozásfejlesztés önkormányzati koordinációval 

Az város lakói között végzett, az Önkormányzat tevékenységét és feladatkörét körüljáró közvélemény 

kutatásokban, mindig kiemelten fogalmazódik meg a munkahelyteremtés igénye. Ez természetesen a 

                                                           
96http://www.pkrt.hu/index2.php?module=staticpage&menu_parent=1&page=intro 
97Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 123. old. A kedvező megoldást 

természetesen más önkormányzatok is alkalmazták, minek következtében hirtelen megugrott az állami kompenzáció összege. Ezt 

tapasztalva a Kormányzat módosította a szabályozást, jelentősen csökkentve az állami hozzájárulás mértékét. A változás érzékenyen 
érintette a PK Rt-t, s általa a várost, ennek ellenére Pécsett még hosszú ideig változatlan maradt a szabályozás, jelentősen megterhelve ezzel 

a város büdzséjét. 
98Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 55/1999. (12. 15.) sz. rendelete a menetrendszerinti helyi autóbuszközlekedési viteldíjak, 
valamint az iskolák és tanintézetek által rendelt helyi autóbusz különjáratok díjmegállapításáról szóló 32/1998. (12.15.) sz. rendelet 

módosításáról. 69/2000. (12.15.) Ör. a menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési viteldíjak, valamint az iskolák és tanintézetek által 

rendelt helyi autóbusz különjáratok díjmegállapításáról szóló 32/1998. (12.15.) sz. rendelet módosításáról 
99U.a. 
100Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának 57/1999. (12. 15.) sz. rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről 
101Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 131.old 
102Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 130. old. 

http://www.pkrt.hu/index2.php?module=staticpage&menu_parent=1&page=intro
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városvezetőket sem hagyja hidegen, programjaikban, és valóságos politikai cselekvéseikben igyekeznek 

bővíteni a munkaalkalmakat. 

A munkahelyteremtő beruházások Pécsre csábítása érdekében 1996-ban a Pécsi Önkormányzat és a Mecseki 

Bányavagyon-hasznosító Rt. 10 millió Ft-os alaptőkével megalakította a Pécsi Ipari Park Rt-t (PIP). 

A céghez később csatlakozott a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara.103 A PIP Rt. tulajdonosi szerkezete 

az alábbiak szerint alakult: 

A PIP Rt. Tulajdonosai és alaptőkéjének összetétele 

 

A PIP Rt. három stratégiai üzletágat alakított ki: 

• területértékesítés ipari és egyéb célra, 

• ingatlanfejlesztéssel kialakított ipari és üzleti célú ingatlanok értékesítése és bérbeadása 

• ipari park üzemeltetése, melynek részét képezi a szolgáltatások széles skálája104 

Az Ipari parkba a cégek betelepülése 1999-ben kezdődött meg. A legjelentősebb beruházó az ELCOTEQ volt. 

1998-2002 között az alábbi cégek telepedtek meg a területen:105 

A Pécsi Ipari Parkba települt üzemek (1998-2002) 
 

Cég Tevékenység Megvásárolt terület ha 

ELCOTEQ Magyarország 

Elektronikai Kft. 
mikroelektronikai készegység és 

késztermék 
4 

EIMO Plastic Kft. nagyméretű műanyagtermékek 2 

Rubber and Plastic Kft. gumi és műanyag termékek 0,5 

POT Rt. szerszámkészítés 2,8 

BRICOSTORE Kft. barkácsáruház 2,8 

KG Marketing Kft. ipari célú láncgyártás 0,6 

Totalautó Kft. gépkocsi fényezés 0,2 

MAN tehergépkocsi kereskedelem, 

szerviz 
2,2 

Seres Kft. hidraulikus berendezések gyártása 0,2 

Kisokos Invest Kft. nyomdai tevékenység 1,0 

                                                           
103Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 110. old. 
104Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 111. old. 
105Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 113. old. 
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A Pécsi Ipari Park területén a fenti beruházók mintegy 22 milliárdos beruházást valósítottak meg az üzemekben 

foglalkoztatottak száma több mint 1300 fő. 

Az Ipari Park tulajdonosai között szerepel a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Rt.(DDRF Rt.), mely 

eredetileg a régióban tevékenykedő kis- és középvállalatok befektetéseinek elősegítésére, valamint az alapító 

önkormányzatok tőketartalékainak és portfoliójának kezelésére létrehozott vállalkozás volt. Az évek során 

azonban bebizonyosodott, hogy az önkormányzatok nem képesek jelentős mértékű szabad tőkét tartalékolni, így 

fokozatosan átalakult az Rt. tulajdonosi szerkezete. Pécs városa 2001-ben eladta 500 millió Ft értékű DDRF Rt. 

részvényét a Regionális Fejlesztési Holding Rt-nek, melynek következtében az alábbi tulajdonosi szerkezet 

alakult ki az Rt-ben: 

A DDRF Rt. tulajdonosi szerkeszete 2001-ben 

 

A DDRF Rt. egyébként nyereségesen tevékenykedett, s a tárgyalt időszakban 171,3 millió Ft osztalékbevételt 

realizált.106 Tőkeereje, és hatása sajnos nem befolyásolja lényegesen a régió vállalkozási szféráját. 

A kötelező feladatellátások mellett, a régióközpont szerepére készülő Pécs nem kötelező szolgáltatásokat is 

felvállalt. Mint fentebb már láttuk, városi televíziót hoztak létre a ’90-es évek közepén. A városi tulajdonba 

került televízió lehetővé tette a közgyűlés üléseinek élő közvetítését, valamint a Pécsett zajló lényeges 

események bemutatását. A TV rendszeresen tudósított a közgyűlés bizottságainak üléséről, a városi spot- és 

kulturális eseményekről. Rendszeresen megszólaltatta a helyi képviselőket. Mindebből kitűnik, hogy fontos 

médiafelületet biztosított a város politikai- és közéleti szereplőinek. A TV a város közéletében betöltött 

szerepének megfelelően jelentős fejlesztéseket hajtott végre 1999-től. 

6.8. A városi televízió fejlesztései 

1998. október 1-től a Pécs TV 24 órás műsorszolgáltatást biztosított. 1999-ben a közgyűlés Kommunikációs 

Együttműködési Programot fogadott el a TV és az önkormányzat között, melyben szabályozták azokat a 

kereteket, melyeket a TV-nek teljesítenie kellett a (városi) közszolgálatiság jegyében.107 A városi TV feladatai 

növekedtek ebben a ciklusban, a cég ingyenes használatába adta a város az Uránia Mozi épületét, s egyúttal a 

mozi működtetésével a TV-t bízta meg. 2000-ben a médiatörvény értelmében újra pályázni kellett a csatornákra, 

a pályázaton sikeresen szerepelt a cég és elnyerte az UHF 46 CH csatorna használatát.108 2000-től a Helyi 

televíziók Országos Egyesületének elnöki pozícióját is a Pécs Tv töltötte be. A városi televízió folyamatosan 

lépést kívánt tartani a technológiai fejlődéssel, számos műszaki újdonságot vezetett be. A technológiai 

kihívások, állandó forrásbevonást igényeltek, melyet a TV saját erőből nem tudott felmutatni. A fejlesztés 

fontosságát elismerve a közgyűlés 3 éven keresztül jelentős támogatást nyújtott a cégnek:109 
 

  Támogatások ezer Ft 

1999 77890 tech. fejl. 

                                                           
106Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 91. old. 
107Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 114/1999. (03.18.) sz. határozata a Pécs TV Kft. és az Önkormányzat 

kommunikációs együttműködési programról 
108Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 107. old. 
109Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 108. old. 
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  Támogatások ezer Ft 

2000 77890 tech. fejl. + 72200 hitel kezesség 

2001 77890 tech. fejl. + 30000 tőkeemelés 

Ugyancsak előkelő szerepe van a város közéletében az egyetlen versenyuszodának. 

6.9. A megújult uszoda működése 

Az 1994-98 közötti önkormányzati ciklus legjelentősebb városi beruházása az uszoda építése volt. Az Abay 

Nemes Oszkár Versenyuszoda 1997 novemberére készült el. A Fürdő Kft. feladata a nagyközönség 

kiszolgálása, a vízi sportegyesületek edzéseinek biztosítása. Tevékenységi köre kiegészül a TB által 

finanszírozott gyógyászati szolgáltatásokkal is. A sportuszoda szomszédságában működik a Hullám strand, mely 

a nyári fürdőzést szolgálja 1935-óta.110 A város egyetlen versenyuszodája rendkívül zsúfolt, nehezen osztoznak a 

korlátozott lehetőségeken a sportolók és az úszni vágyó városi polgárok. A kettős funkció a Fürdő anyagi 

kondícióit is megterheli, mivel a sportolók számára biztosított edzések miatt jelentős bevételektől esik el a cég. 

Ez gazdálkodásában is tükröződött: az üzemi tevékenység eredményei a ciklusban:111 

Az Abay Nemes Oszkár Uszoda gazdasági mutatói (1998-2001) 
 

Év Önkormányzati támogatás Az üzemi tevékenység eredménye 

ezer Ft 

1998 28000 -51284 

1999 28000 -46468 

2000 44000 -13511 

2001 46000 -25566 

Az adatok tükrében nem csoda, ha a képviselőtestületben rendszeresen felmerül a kérdés, hogy miért nem 

intézményként működtetik a városi fürdő komplexumot? 

6.10. Az önkormányzat beruházás politikája 

Bár a város a városüzemeltetés és kommunális szolgáltatások jórészét kiszervezte a saját cégeibe, továbbra is 

maradtak feladatok közvetlen városi hatáskörben. Elsősorban a beruházási és pályázati tevékenység zajlott saját 

szervezésben. 

7. Jövőt formáló beruházások indítása 

7.1. Felkészülés az Európai Uniós tagságra (1998-2002) 

A rendszerváltást követően Magyarország külpolitikai orientációja az Európai Unió felé fordult, mely törekvés 

találkozott az közösségi elképzelésekkel. Ennek köszönhető, hogy az EU már 1989-től lehetővé tette a 

csatlakozásra való felkészülést, a Phare program meghirdetésével. Ezzel megkezdődött az Európai Uniós alapok 

elnyeréséért folytatott pályázati korszak. A Phare program kezdetben elsősorban integrációra felkészítő, 

ismereteket átadó és intézményi kapcsolatteremtő együttműködéseket támogatott. 2000-től azonban, lényegesen 

kibővült a pályázati lehetőség, s beruházási elképzelésekre is lehetett aspirálni. Ez természetesen érdeklődést 

váltott ki az önkormányzati szférában is. Pécs városa kezdetektől bekapcsolódott az uniós források 

megszerzésére kialakult versengésbe. A Közgyűlés első jelentős pályázatát a Pogányi repülőtér 

korszerűsítésének céljából fogalmazta meg. 

7.2. A repülőtér projekt 

Pécs város évtizedes problémája az ország közlekedési hálózatába való bekapcsolódás megteremtése volt. A 

politikai kampányokat tárgyaló fejezetben láthattuk, hogy valamennyi politikai erő zászlajára tűzte az 6-os 

                                                           
110 http://www.hullamfurdo.hu/index.php?site_id=3 
111Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 136. old. 

http://www.hullamfurdo.hu/index.php?site_id=3
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autópálya megépítését, és a város közlekedési viszonyainak javítását. 1998-ban lehetőség nyílt arra, hogy a 

Pogányi repülőtér, a Kincstári Vagyoni Igazgatóság döntése alapján, Pogány község (70%) és Pécs város (30%) 

tulajdonába kerüljön. A repülőtér működtetésére a két önkormányzat létrehozta a Pécs-Pogányi Repülőteret 

Működtető Kft.-t,112 melyhez a Baranya Megyei Önkormányzat is csatlakozott. 

1999-ben az érdekelt önkormányzatok elkészítették a repülőtér fejlesztési tervét, és megindították az 

engedélyezési eljárást, az illetékes légügyi hatóságnál. 

2001-ben a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Phare tükörrégiós program prioritásai között 

szerepeltette a légi közlekedés fejlesztését a térségben: 

„A földrajzi tényezők jelentőségének felértékelődése következtében, a prioritások meghatározásánál kiemelt 

helyen áll a Dél-Dunántúl infrastrukturális helyzetének, különös tekintettel a közlekedési infrastruktúrájának, 

elérhetőségének a javítása. A tartós, kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása, a gazdaság 

versenyképességének javítása érdekében régiónk Fejlesztési Tanácsa 2000. október 9-i ülésén a közlekedés 

fejlesztését a régió abszolút prioritásaként definiálta.”113 

A pályázati elképzelések szerint 90%-os támogatás mellett alakítható ki a korszerű repülőtér. A tervekhez 

igazodva, 2001 augusztusában a pécsi önkormányzat megalakítja az AIR-HORIZONT Kft-t, a légi bázis 

fejlesztésére. 2002 áprilisában az Önkormányzat benyújtotta a fejlesztést célzó pályázatot a Dél-Dunántúli 

Regionális Tanácshoz. 

7.3. ISPA pályázat 

„2000. január elsejétől az Európai Unió új alapokra helyezte az unióhoz csatlakozni kívánó országok számára 

nyújtott, a felkészülést segítő támogatási rendszerét. A rendszer hét évet fog át, igazodva a közösség pénzügyi 

tervezési intervallumához. Magyarország három fő támogatási csatornán keresztül jut támogatásokhoz: az 

ISPA-, a SAPARD-, valamint a megújuló Phare-program révén...” ismerteti az Uniós alapok finanszírozási 

rendszerét összefoglaló internetes portál a változások lényegét.114 

Pécs hosszú előkészület után 2001-ben nyújtotta be a Pécs város szennyvíz-csatornázási programja, vízbázis 

védelme címet viselő pályázatát az ISPA-hoz. 2001. december 31-én, a pályázat kedvező elbírálását követően az 

EU pénzügyi Főbiztosa aláírta a támogatási memorandumot. A beruházás keretében 2006 végéig kiépítették a 

város belterületi részein a még hiányzó ivóvíz és szennyvízcsatorna hálózatot. A beruházás pénzügyi kondícióit 

az alábbiak szerint állapították meg: 

Az ISPA beruházás pánzügyi szerkezete (M Ft) 

 

A teljes beruházás nettó költsége 5 milliárd 756 millió Ft. 

A 2001-ben benyújtott pályázat két projektrészből állt: 

1. „A pécsi szennyvízcsatorna-rendszer kibővítése 

                                                           
112Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 171/1998. (04.16.) sz. határozata Pécs-Pogányi repülőtérről 
113Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Dél-Dunántúli Régió Előzetes Regionális Fejlesztési Program (2001-2003) 
114http://www.eutanfolyam.hu 

http://www.eutanfolyam.hu/
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2. „Monitoring kutak telepítése a sérülékeny ivóvízbázis védelme érdekében.”115 

A pályázat főbb mutatói 
 

1. projektrész 

Vezeték hossza (m) 113 000 

Megmozgatott föld (m3) 195 000 

Érintett népesség (fő) 24 000 

2. projektrész 

Új monitoring kutak (db) 22 

Az önkormányzat a pályázati és beruházási teendők végrehajtására, a Városfejlesztési Főosztály keretében ISPA 

csoportot hozott létre, mely a kezdetektől koordinálja és vezényli a teendőket. A közgyűlés 2002 májusában, 

határozatban szabályozta, hogy a fejlesztésben érintett ingatlantulajdonosok milyen mértékben járuljanak hozzá 

a beruházás költségeihez. Az így befolyt összeg (150 000 Ft érdekeltségi hozzájárulás), az önkormányzati önerő 

részét képezte.116 A beruházással kapcsolatos tenderek 2002 nyarán kerültek az Európai Unió Magyarországi 

Delegációja elé jóváhagyásra, így a tényleges munkálatok 2003-tól indulhattak.117 

7.4. Lakásépítés 

Nem csak az Európai Unió pályázati alapjai kínáltak kedvező beruházási feltételeket az önkormányzatok 

számára az 1998-2002-es politikai ciklusban, hanem a kormányzat is. Az I. Orbán-kormány meghirdette a 

Nemzeti Fejlesztési Tervet, Széchenyi Terv elnevezéssel.118 A program egyik prioritása a lakásépítés volt: „A 

lakáspolitika, mind gazdaságpolitikai, mind társadalompolitikai szempontból, jelentős szerepet tölt be a 

Széchenyi Tervben. A lakásszektor a nemzetgazdaság fontos ágazata, növekedést generáló szerepe és 

foglalkoztatottságot növelő hatása vitathatatlan. A lakásszektor fejlesztése során keletkezett többletjövedelem 

egy része az államháztartásban is megjelenik, amelynek révén a költségvetés számára a szektor fejlesztésére 

fordított források megtérülnek. A gazdaságpolitikai meghatározottságon kívül a lakáshoz jutás esélye, a lakhatás 

körülményei alapvetően befolyásolják a háztartásban élők életminőségét, a munkához való viszonyt, ezért a 

lakáspolitikának a szektor társadalompolitikai vonatkozásaira is tekintettel kell lennie. 

Mindezek alapján a Széchenyi Terv lakásprogramjának legfontosabb stratégiai célja, hogy: 

„minden társadalmi réteg számára - differenciált állami eszközök biztosításával - belátható időn belül elérhetővé 

váljon az élethelyzetnek és a jövedelmi színvonalnak megfelelő lakhatás.”119 

Pécs városa élt a felkínált lehetőséggel, s hosszú távú lakásfejlesztési programot dolgozott ki.120 

A program keretében az alábbi beruházások kezdődtek meg 
 

Beruházás Elnyert támogatás (GM) Teljes költség 

80 db garzonlakás 2001 május-

2001 december 
184108000 Ft 375035000 Ft 

120 db szociális bérlakás 2002- 425113000 Ft 718376000 Ft 

                                                           
115Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 63. old. A pályázat elkészítését 

eredetileg a Mecseki Ércbánya rekultivációját végző Mecsekérc Rt. szorgalmazta a 2. projektcél megvalósítása érdekében. A pályázati 
bírálat során azonban kiderült, hogy az EU inkább a szennyvízhálózat kiépítését preferálja, így a monitoring hálózat kiépítésének programja 

egyre zsugorodott a pályázati fordulók során. 
116Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 234/2002. (05.16.) sz. határozata víziközmű társulati érdekeltségi 
hozzájárulásról az ISPA beruházással összefüggésben 
117A pécsi ISPA pályázat olyannyira sikeres volt, hogy az eredetileg tervezett beruházás több fordulóban kibővült, s arra is lehetőséget kapott 

a város, hogy a másutt fel nem használt forrásokat átcsoportosítsák erre a projektre. Az első nagy pályázat megvalósulása természetesen 
több „gyermekbetegséget” is magán hordozott, pl. tervezési pontatlanság, határidőcsúszás, kivitelezési hiányosságok. Összességében 

azonban a program bonyolítása és pénzügyi szabályozása minta értékűvé vált a hazai EU-s pályázatok bonyolításában. A beruházás 

volumenére jellemző, hogy a könyv írásának idején 2008-ban még folynak a programmal kapcsolatos munkálatok a városban. 
118http://www.hungamosz.hu/szechenyi.html 
119http://www.poly-mix.hu/gve/sechenyi/szt-lakas.htm#2 
120Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 137 /1999. (04. 01. ) sz. határozata Pécs M. J. Város Szociális Lakásépítési 
Programjáról, valamint az 1999. évi lakásgazdálkodási alap elosztásáról (08.26.) 

http://www.hungamosz.hu/szechenyi.html
http://www.poly-mix.hu/gve/sechenyi/szt-lakas.htm#2
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Beruházás Elnyert támogatás (GM) Teljes költség 

2003 

„Fecskeház” 60 db garzon 2003-

2005 
247877855 Ft 520000000 Ft 

116 szociális bérlakás 2004-2005 790369000 Ft 1246363000 Fta 
aPécs Megyei Jogú Város Lakáskoncepciója 2008, Gondox Bt. 50. old. 

7.4.1. Panelprogram 

Pécs városa az elsők között ismerte fel a panelházak felújításának jelentőségét. A városban 807 épületben, 26 

639 lakás121 lakói voltak érintettek az ügyben. A Gazdasági Minisztérium által kiírt pályázaton a 4. 

önkormányzati ciklus végéig a táblázatban bemutatott eredményességgel szerepelt a város:122 
 

Év Beadott 

pályázatok 

db 

Támogatás

ra javasolt 

(db) 

Államilag 

támogatott 

(db) 

Összkölts. 

(m Ft) 
Önkorm. 

tám. 
Lakásszám 

(db) 
Fajlagos 

költség 

Ft/lakás 

2001 35 33 33 250 83 1164 214776 

2002 121 64 64 600 200 2153 278681 

2003 173 108 100 900 200 3410 263930 

2004 157 89 87 926 304 2890 320415 

2005 228 173 169 603 603 5175 352959 

Össz. 714 467 453 4503 1490 14792   

Mindez azt jelenti, hogy a megyeszékhelyen 2006-ra, a panelépületek több mint fele, legalább megfelelő külső 

hőszigetelő burkolatot kapott, meghosszabbítva ezzel a szóban forgó ingatlanok élettartamát, és javítva 

gazdaságossági mutatóit. Ezzel a felújításra fordított összeg együttes értéke meghaladja a 4,5 milliárd Ft-t. 

7.5. Lakás-mobilitási program 

1999-ben a Fáy András utcában a város összközműves önkormányzati telkeket alakított ki123 15 db átrium házi 

lakás, 25 db sorházi lakás, és 18 db kistársasházi lakás építésére. A telkeket kedvezményes áron adta azon pécsi 

lakosoknak, akik másik helyi ingatlanukat cserélték fel az új építménnyel. A beruházás 2001 októberében 

kezdődött, költsége 61 millió Ft volt. 

A szakképzés korszerűsítésének érdekében a város 1998 júniusában megpályázta az Integrált Középfokú 

Építőipari Szakképzési Bázis kialakítása c., a kormányzat által kiírt pályázatot. A bekövetkezett siker, egy 

hosszú beruházási folyamatot indított el, melynek kedvezményezettje, az 1999-ben a Pollack Mihály Műszaki 

Szakközépiskola és Kollégium nevet felvett, többszörösen átalakított szakképző intézmény lett.124 A városban 

csak „kis Pollack”-ként ismert középiskola, 2002-ig az alábbi forrásokhoz jutott: 

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola korszerűsítésére fordított források125 
 

Év Pályázat Kormányzati 

Támogatás 
Önkormányzati 

támogatás 
Összes 

1998 Középfokú 

szakképzés 
230639000 Ft   230639000 Ft 

2002 Címzett támogatás 300000000 Ft 200000000 Ft 500000000 Ft 

2002 Oktatócsarnok   55362000 Ft 55362000 Ft 

2003 Címzett támogatás 300000000 Ft 195000000 Ft 495000000 Ft 

                                                           
121Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 16. old. 
122Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 16. old. 
123Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 470/2002. (10.03.) sz. határozata a Fáy A. úti lakótelkek vevőinek kijelöléséről 
124http://www.pollack.hu/index.php?menu=iskola 
125Helyzetértékelés, Pécs MJV Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala 1998-2002 Pécs, 2002. aug. 26. 66. old. 

http://www.pollack.hu/index.php?menu=iskola
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Év Pályázat Kormányzati 

Támogatás 
Önkormányzati 

támogatás 
Összes 

1998-2003       1281001000 Ft 

Az intézmény korszerűsítésében jelentős szerepet játszott a német Hans Seidel Alapítvány,126 melynek 

segítségével sikerült Pécsett korszerű, az európai sztenderdeknek megfelelő szakképzési rendszert 

meghonosítani. A szakképző intézményre fordított források nagysága jól jelzi, hogy mennyi erőfeszítést igényel, 

a kor követelményeinek megfelelő szakképzés kialakítása. Az intézmény korszerűsítése napjainkig tart, mivel a 

magyar szabványokban szereplő iskolai sportcsarnok felépítése, mindezidáig nem sikerült. 

7.6. A közgyűlés beruházási spirálban (2002-2006) 

A „beruházási spirál” kifejezés a közgyűlés Költségvetési Bizottságának Elnökétől származik. Az előző ciklus 

döntéseinek bemutatásából egyértelműen látható, hogy Pécs döntéshozói, ki akarták használni azt a lehetőséget, 

mely az ország és a város számára adatott az Európai Unióhoz való csatlakozás időszakában. Ebből, az 

egyébként egyöntetű, minden politikai oldalon egyetértésre találó szándékból következett, hogy a városvezetés, 

akárcsak 1998-2002 között, minden adandó alkalmat megragadott a feltárulkozó források elérésére. 

2003 tavaszán a közgyűlés elfogadta 2006-ig szóló Célprogramját, mely tartalmazta legfőbb gazdasági terveit 

is.127 

7.7. Közlekedésfejlesztési beruházások 

Legfontosabb célkitűzésként továbbra is a város elérhetőségének javítása fogalmazódott meg a 

dokumentumban. Az első helyen álló közúti kapcsolat kiépítéséért a város közvetlenül, saját eszközökkel nem 

tudott operálni, mivel országos hatáskörű feladat megoldásáról volt szó. Országgyűlési képviselői révén 

azonban jelentős lobbi-tevékenységet folytatott, lévén maga a polgármester az egyik legtekintélyesebb 

kormánypárti képviselő, a 2-es számú pécsi országgyűlési körzet egyéni képviselője pedig az országgyűlés 

elnöke. Az ügy a nyomásgyakorlás ellenére csigalassúsággal haladt előre. A 2003. évi CXXVIII. Törvény, mely 

a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közhasznúságáról és fejlesztéséről rendelkezik, 

határozta meg az építkezés ütemét, és az M6-os nyomvonalát. 

2003-2004 között az út terveinek engedélyezése, a területek kisajátítása, és a régészeti feltárások készültek el. 

2004 októberében Budapesttől kiindulva megkezdődtek az építési munkálatok. Az autópálya Budapest-

Dunaújváros szakaszát 2006. június 11-én helyezte ünnepélyesen forgalomba a miniszterelnök és a gazdasági és 

közlekedési miniszter.128 Pécs város autópálya bekötésére 2010 tavaszán, az Európa Kulturális Fővárosa program 

nyitánya időszakában valósult meg.129 

                                                           
126A Hans Seidel Alapítványt a német CDU-CSU működteti, a demokratikus folyamatok kibontakoztatásának elősegítésére a demokrácia 
deficites térségekben. Az Pécsett működő oktatási program az Alapítvány tevékenységének csupán vékonyka mellékszála. A hazai 

szakképzésben mégis mintaértékű lehet, mivel az Alapítvány segítségével az általuk kialakított műhely német standard alapján került 

berendezésre, a szakmunkástanulók pedig a hazai képzés mellett Németországban is részt vesznek gyakorlati képzésen. Amennyiben 
megfelelnek a követelményeknek, képesítésük nem csak magyar, hanem német középfokú végzettséget is jelent. (Egy-egy végzős 

évfolyamból kb. 10-15% tudja letenni a nemzetközi szakmai vizsgát.) Ezzel a metódussal biztosított, hogy az iskolában végzett 

szakemberek európai minőségű szakképesítést szerezhetnek. 
127Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 110/2003. (03.27.) sz. határozata Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

célprogramjáról 
128http://www.m6-duna.hu/ 
129http://w3.bama.hu/baranya/kozelet/avatas-atadas-unnep-az-m6m60-napja-videok-296236 

http://www.m6-duna.hu/
http://w3.bama.hu/baranya/kozelet/avatas-atadas-unnep-az-m6m60-napja-videok-296236
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7.8. Repülőtér fejlesztés 

A reptér fejlesztésére sokkal közvetlenebb hatással bírt a város közgyűlése. 2002-2006 között számos 

határozatban rendelkezett, hol a fejlesztéshez szükséges forrásokról, (többnyire fejlesztési hitel 

igénybevételével) hol az elvégzendő beruházások lefolytatásáról.130 A repülőtér korszerűsítése 5 jelentős 

beruházást foglalt magában. Az I/a. és I/b. ütemben az 1500 m-es kifutópályát építették meg a DDRFT 

régiófejlesztési pályázatán elnyert forrás segítségével. Az I/b/2. ütem műszaki tartalma a kifutópályát övező 

fénysor és műszaki kiegészítői voltak. Az I/c. beruházás a repülőtéri üzemanyag állomás létesítésére irányult. 

Végezetül a szóban forgó ciklusban repülőtéri épület megújítására is sort kerítettek. 

Összességében az alábbi forrásokat használták fel a regionális reptér kialakításához: 
 

Beruházás elkészülte Város Külső partner 

I/a. ütem 2003 szeptember 612 474 400 Ft DDRFT 386 310 000 Ft 

I/b. ütem 2003 december 322 563 236 Ft Baranya megye 27 000 000 Ft 

I/b/2. ütem 2004 december 557 500 000 Ft   

I/c. ütem 2005 73 753 000 Ft DDRFT 80 000 000 Ft 

Repülőtéri fogadóépület 2005 535 547 000 Ft Magyar Területi és fejlesztési 

Hivatal 130 000 000 Ft 

A reptérfejlesztés még korántsem fejeződött be, mivel a pogányi repülőtér továbbra sem alkalmas 

középkategóriás utasszállító repülőgépek fogadására. Ennek oka abban rejlik, hogy a reptérfejlesztés állandó 

versenyfutás a rohamosan fejlődő technikával. Amikor a város döntött a fejlesztésről, a fapados légi-járatok még 

korántsem volt olyan elterjedtek, mint a 21. század első évtizedében. Napjainkban már reális cél a 

menetrendszerinti járatok indítása, ehhez viszont újabb fejlesztések szükségesek. A reptér kihasználtsága laikus 

számára is kívánnivalót hagy maga után, s esetenként az elkészült beruházások műszaki színvonala sem állja ki 

az idő próbáját. 

7.9. A város tömegközlekedésének fejlesztése 

                                                           
130Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének zárt ülésén hozott 93/2003. (03.06..) sz. határozata Pécs-Pogányi Repülőtér 

fejlesztéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 544/2003. (11.27.) sz. határozata Pécs-Pogányi Repülőtér 

együttműködési megállapodás módosításairól és működési többlet igényekről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
85/2004. (03.25.) sz. határozata Pécs-Pogányi repülőtér fénytechnikai és leszállító rendszer kiépítéséről Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közgyűlésének 486/2004. (11.18.) sz. határozata a Pécs-Pogányi repülőtér I/C ütem megvalósításához szükséges forrás 

biztosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 613/2005. (12.15.) sz. határozata Pécs-Pogányi Repülőtér 
fejlesztéséhez forrás biztosításáról 
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A közlekedésfejlesztés másodikként kiemelt területe a városi tömegközlekedés fejlesztése volt. A program az 

alábbiak szerint fogalmazott: cél „A helyi tömegközlekedés korszerűsítésének folytatása, az elavult 

autóbuszpark dinamikus ütemű lecserélése, a tanulók ingyenes utazásának fenntartása, illetve kiterjesztése.”131 A 

Pécsi Tömegközlekedési Rt. a korszerűsítés jegyében folytatta a 2002-ben megkezdett projektjét, a Mercedes 

buszok vásárlását: 2003-ban 25 db, 2004-ben 5 db, 2005-ben pedig 15 db autóbusz megvásárlására került sor. 

Ennek következtében csökkent a cég autóbusz-állományának átlagos életkora és a karbantartások üzemi 

költsége. 

A déli autóbuszp építése 

 

Az előző ciklusban sikeresen megújult a Meszesi és az Uránvárosi autóbusz pályaudvar. A Kertvárosi 

buszpályaudvar viszont évek óta a lakótelep közepén, szűkös körülmények között, nehéz forgalmi rendben 

működött. Többször kísérelt meg a város, forrásokat szerezni az autóbusz pályaudvar áttelepítéséhez, az új 

létesítmény tervei 2002 óta készen álltak. E tervek tették lehetővé, hogy 2004-ben az önkormányzat pályázatot 

nyújtott be a ROP 2.1.3. pontban meghirdetett „hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének 

javítása” célkitűzésű programjára. A beruházás teljes költsége 466 311 506 Ft volt, melyből 192 207 803 Ft-ot 

támogatásként kapott a város a ROP-tól.132 Az építkezés 2005 júniusában indult, az átadásra 2006. augusztus 31-

én került sor.133 

Az imponáló fejlesztések ellenére a PK Rt. sok fejtörést okozott a városnak. Folyamatosan csökkent ugyanis a 

tömegközlekedéshez nyújtott állami támogatás mértéke, s ennek pótlása, az autóbusz beszerzések finanszírozása 

mellett, az önkormányzatra hárult, mely támogatás jelentősen megterhelte a költségvetést.134 Az ingyenes 

diákbérlet kiterjesztésének programja el is maradt, a korábbiakban már ismertetett szabályzóváltozás és a 

növekvő forráshiány miatt. 

7.10. A visszajáró kismacska 

A „Magasházat” az egyik, vele kapcsolatos előterjesztés tárgyalásának vitája során a polgármester nevezte 

visszajáró kismacskának, mivel a Közgyűlés, számos ötletet felvonultató törekvése ellenére sem tudott 

megszabadulni, a kísérteti toronnyá vált ingatlantól.135 

                                                           
131Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Munkájáról az Önkormányzat 2003-2006. évi 
célprogramjának végrehajtásáról Pécs. 2006. szeptember 18. 11. old. 
132http://www.pkrt.hu/index2.php?module=staticpage&menu_parent=45&page=azautobuszallomasepitese. Lásd a ROP mellékletet. 
133Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Munkájáról az Önkormányzat 2003-2006. évi 
célprogramjának végrehajtásáról Pécs. 2006. szeptember 18. 12. old. 
134Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 87/2004. (03.25.) sz. határozata a Pécsi Közlekedési Rt. 2004. II. félévi 

önkormányzati támogatásáról 
135Pécs legmagasabb panelháza a maga 80 méterével. 1974-ben kezdte meg az építését a Baranya Megyei Állami Építőipari Vállalat és 1976-

ban adták át. A házban összesen 250 db egy-, illetve másfélszobás lakást alakítottak ki. Az épület vasbeton szerkezetét IMS jugoszláv 

utófeszített technológiával építették. A Magasház esetében azonban a feszítőpászmák és a beton közti réseket nem tömítették a rendszer 
előírása szerinti tömítőpasztával. A feszítőpászmáinak korrodálódása miatt a ház 1989-re életveszélyessé vált, így a lakókat kiköltöztették 

http://www.pkrt.hu/index2.php?module=staticpage&menu_parent=45&page=azautobuszallomasepitese
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Pécsi magasház 

 

2004-ben, az oktatási tárca PPP-s136 kollégiumépítési programjának közbeiktatásával szerették volna 

visszaszerezni azt a pénzt (az ingatlan eladásával), amit a szerkezet megerősítése érdekében korábban 

befektetett a város.137 A magánvállalkozó közbeiktatásával lebonyolított tranzakcióban ezúttal 500 millió Ft-ért 

adták el a házat, egy vállalkozónak, aki a tervek szerint egyetemi kollégiumot alakított volna ki az épületben a 

pécsi egyetem megbízására. Az elképzelések ekkor, a kollégiumépítési program gazdaságosságának 

megkérdőjelezése miatt futottak zátonyra.138 A fejlemények következtében az ingatlan ismét a város tulajdona 

lett. 

                                                                                                                                                                                     
onnan. A 25 szintes panelház bekerült a Guinness Rekordok könyvébe is Közép-Európa legmagasabb lakatlan épületeként. 2003-ban az 

önkormányzat 360 millió forint értékben végzett szerkezeti megerősítési munkákat a házon. 
136Public – Private Partnership (az állami és magántőke közös befektetése) 
137Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 594/2004. (12.16.) sz. határozata a Magasház értékesítéséről 
138Ugyancsak hosszú ideje megoldatlan ingatlanügyként híresült el a belvárosban álló Nádor szálloda épülete. Az 1902-ben épült szálló 

19989-ig üzemelt, ekkor azonban műszaki okok miatt bezárták, s napjainkig nem sikerült újra megnyitnia. Különösen kedvelt volt a tüke 
Pécsiek körében a Nádor kávéház, hajdani melynek működéséről legendák terjednek a városban. A patinás épületet 1999-ben a Danubius 



 Városüzemeltetés és 

vagyongazdálkodás (1990-1994) 
 

 100  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

7.11. Egy sikertörténet csendes előkészítése 

2003-ban a BIOKOM tovább folytatta a hulladékgyűjtés korszerűsítési programját. Az Európai Uniós 

pályázatokra készülve megkezdte a Kohéziós Támogatási Alapok előfeltételeinek teljesítését. Ennek a 

célkitűzésnek a szellemében Pécs városa gesztorságot vállalt a Mecsek-Dráva hulladékgazdálkodási program 

kidolgozásában és megvalósításában. 2003-ban a pályázattal kapcsolatos teendőkre 37 136 000 Ft-ot 

különítettek el a város költségvetésében.139 Az előkészületek állomásai a következők voltak: 

• 2003 decemberében megalakították a Mecsek-Dráva önkormányzati társulást. 

• 2004 márciusában létrehozták a Mecsek-Dráva Projektszervezetet 

• 2004 júniusában a települések hivatalosan csatlakoztak a programhoz 

• 2004 június-decemberében a program létesítményeinek környezetvédelmi engedélyezése 

• 2004 decemberében a pályázat beadása a Kormányzathoz 

• 2005 májusában előzetes tájékoztató közzététele az Európai Unió hivatalos közbeszerzési kiadványában 

• 2005 júniusában közbeszerzések megindítása 

7.11.1. A Program bemutatása140 

 

A Mecsek-Dráva megvalósíthatósági projekt érdekében Baranya, Somogy és Tolna megye egy-egy részén lévő 

települések fogtak össze a települési szilárd hulladék kezelését biztosító projekt megvalósítására. A Mecsek-

                                                                                                                                                                                     
Hotels Group vásárolta meg, de felújítani ez idáig nem tartotta érdemesnek. Az 1998-2002 közötti ciklusban a város vezetői tárgyalásokat 

kezdtek a város főterén álló ingatlan tulajdonosaival, hogy legalább a homlokzatot újítsák fel, mivel leromlott állapot zavarja a városképet. 

A tárgyalások eredményeként a Széchenyi pályázaton 500 millió Ft-t nyert a szálló, a homlokzatot restaurálták, valamint mélygarázst 
alakítottak ki az épület alatt. 
139Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 148/2003. (04.17.) sz. határozata Mecsek–Dráva regionális szilárd 

hulladékgazdálkodási rendszerről 
140http://www.mdhp.hu/images/stories/kepek/rekult.jpg 

http://www.mdhp.hu/images/stories/kepek/rekult.jpg
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Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt a dél-dunántúli régió három megyéjének összesen 313 települését foglalja 

magában, több mint 426 000 állandó lakossal. 

A program legfőbb előnye, hogy a hulladékgazdálkodási rendszertkorszerűsíti, a műszaki védelemmel nem 

rendelkező hulladéklerakókat rekultiválja, és a korszerűtlen gyűjtőjárműveket lecseréli. A program várt 

élettartama 25 év, amiből három évet vesz igénybe a javasolt fejlesztések megvalósítása. A program teljes 

beruházási költsége 99 millió euro. 

A Mecsek-Dráva önkormányzati társulás megalakulása, önmagában is sikertörténet. Állítható ez minden 

fellengzősség nélkül azért, mert jól tudjuk, hogy a szemétlerakás, a szelektív hulladékgyűjtés, a rekultiváció, a 

szemétégetés, s minden, ami kapcsolatos az ember „szeméttermelő dimenziójával”, milyen neuralgikus kérdés 

napjainkban. Magyarországon és a világ számos pontján (lásd pl. a nápolyi történéseket), tiltakozóhullámok 

söpörnek végig a szemét eltüntetése érdekében és a szemétlerakók létesítése ellen. A BIOKOM időben 

megfogalmazott terveivel, nyertes pályázataival, úgy építette ki a Dél-Dunántúlon a hulladékkezelő hálózatot, 

hogy mindenki természetesnek vette ténykedését. Nem csinált nagy ügyet a szemétből, csak kimunkálta 

kezelésének lehetőségét. E következetességnek (s persze a szemétfeldolgozásban rejlő, sokak által még fel nem 

ismert haszonnak) köszönhető, hogy a KEOP pályázat sikerrel járt.141 

Tasnádi Péter 

 

7.12. Az ISPA program: folyamatos bővülés, magyaros 
kivitelezéssel fűszerezve 

Az előző ciklusban elnyert és előkészített ISPA142 beruházás végrehajtása 2004-ben kezdődött, és napjainkig tart. 

A beruházások költségeinek elemzésekor kiderült, hogy a tervezett, s a lakosságnak már kommunikált 

mértékben a csatornázási programok nem valósulhatnak meg az eredetileg megítélt brüsszeli keretből, ezért 

hatalmas lobbizás kezdődött, mely eredménnyel járt, így a program lényegesen módosult 2006 végére. 

„ A II/A és II/B ütemre vonatkozó részletes tervezés során felszínre került, hogy a csatornázásra kijelölt 

területek többletkilométert tartalmaznak, amely kivitelezésére vonatkozóan a projektben nem állt rendelkezésre 

a szükséges támogatási forrás. Ennek következtében a Közgyűlés 9/2006.(01.26.) számú határozata alapján az 

Önkormányzat a projekt Irányító Hatóságnál (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség), valamint a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságánál (mint Közreműködő Szervezetnél) kezdeményezte az 

ISPA/Kohéziós Alap projekt Pénzügyi Megállapodásának módosítását. A KvVM FI 2768/1/2006 ügyiratszámú, 

                                                           
141A MECSEK-DRÁVA PROJEKT a KEOP 1.1.1. tenderre 2008. február 4-én nettó 18,8 milliárd Ft értékű fejlesztési pályázatot nyújtott be, 
melyet a KvVM Fejlesztési Igazgatósága 2008. március 19-én kelt nyilatkozatával befogadott, 2008. augusztus 8-án pedig megküldte a 

támogatólevelet Tasnádi Péter Úrnak, a Társulás elnökének. A KEOP 1.1.1. források 70%-os finanszírozást tesznek lehetővé. A végleges 

döntés 2010-ben született meg: http://www.mdhp.hu/download/sajtokozlemeny_100129.pdf: Az Európa Unió 2010. január 28-ai döntése 
alapján a projekt 100%-os támogatással, önerő biztosítása nélkül valósulhat meg. (Támogatási arány: az Európai Unió 85%, a Magyar 

Köztársaság15%.) A megítélt támogatás 6.848.121.712.-Ft. 
142Az ISPA (angol mozaikszó: Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) egy olyan program elnevezése, amely környezetvédelmi 
és közlekedési beruházásokat támogat. 

http://www.mdhp.hu/download/sajtokozlemeny_100129.pdf
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2006. május 22-én érkezett levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a módosításhoz szükséges 

dokumentumokat 2006. június 30-ig kell eljuttatni az Európai Bizottsághoz.143 

A beruházás fő koordinátora a városháza szervezeti rendszerében működő ISPA csoport. A kivitelezésben 

értelemszerűen jelentős részt vállal a Pécsi Vízmű. A program legfőbb adatai a következők:144 

- Pécs szennyvízhálózatának bővítése és a város vízbázisának védelme: 130 kilométerszennyvízcsatornát 

építése, és 7300 ingatlan csatlakoztatása az új csatornarendszerre. Ez közel 28 600 pécsi lakost érintett, 

amelynek eredményeképpen az ellátottság szintje közel100%-os lett a városban. 

Avízhálózattal való ellátottság 92%-ra emelkedett a városban. Az eddig ellátatlan területeken azonban vízbázis 

védelmi okok miatt nem épülhetett ki az ivóvízhálózat a szennyvízcsatorna nélkül. A beruházás teljes összege: 

26.516.000 euro. A beruházás időtartama: 2004. július – 2010. december. 

7.13. Lakossági észrevételek 

A lakosság érdekeit szolgáló, sok városlakót személyesen érintő pozitív változás végrehajtása azonban nem csak 

kellemes benyomásokat váltott ki az érintettekből. A természetesnek tekinthető útfelbontási és szerelési munkák 

magyaros „tempóval és alapossággal” folytak. A vezetékek lefektetése után az árkok számos területen hosszú 

ideig ideiglenesen lettek betemetve, s mikor végre elkészült az új útburkolat, gyakran rosszabb minőségű volt, 

mint az eredeti. Mindennek oka, a korszakra jellemző magyar vállalkozási metódus, mellyel már az Expo Center 

esetében is találkoztunk, nevezetesen: A fővállalkozó alvállalkozók sorának beiktatásával végezteti el a 

feladatot, s a lánc végén a valóságosan munkát végző kisvállalkozó, olyan alacsony összegért vállalja el a 

feladatot, hogy sem jó szakembert, sem megfelelő gépesítést nem tud felvonultatni. A viszonyokat jól jelzi, 

hogy a város vezetőihez, az ISPA csoporthoz 145 és a helyi sajtóhoz áradtak a lakossági panaszok.146 

Európa Kulturális Fővárosa reklámfilm Lovasi Andrással 

 

Forrás: Pécs2010 

7.14. A közúthálózat korszerűsítése 
Önkormányzati útfelújítás központi segítséggel 

Pécs városa 800 km bel- és külterületi közúttal rendelkezik, melyből kb. 500 km kiépített. Az úthálózaton 7 

nagyobb és 91 kisebb híd van. 2004-ben a város összességében 400 millió Ft-ot tudott költeni útjaira. Ennek 

ellenére az önkormányzati utak állaga (a szűkös felújítási forrás következtében) lényegesen rosszabb állapotban 

volt a ciklus kezdetén, mint a várost átszelő állami utak. A jelenség az egész országban tapasztalható volt, 

olyannyira, hogy a 2005-ös büdzsében az országgyűlés külön soron szerepeltette az önkormányzati belterületi 

szilárd burkolatú utak felújítására szánt 10 milliárd forintot. A rendelkezésre álló forrás elosztását a Regionális 

Fejlesztési Tanácsok hatókörébe utalták.147 Pécs természetesen élt a lehetőséggel, minek következtében 2005-

2006-ban 178 070 550 Ft útfelújításra fordítható támogatásban részesült a város, melyet saját erőforrásaiból 

                                                           
143http://209.85.135.104/search?q=cache:LK8GZLgbtOMJ:logoweb.pecs.hu/download/index.php%3Fid%3D35882+site:logoweb.pecs.hu+I
SPA+lakoss%C3%A1gi+panasz+2006&hl=hu&ct=clnk&cd=1&gl=hu&lr=lang_hu 
144http://www.ispa-pecs.hu/?mode=2 
145http://209.85.135.104/search?q=cache:LK8GZLgbtOMJ:logoweb.pecs.hu/download/index.php%3Fid%3D35882+site:logoweb.pecs.hu+I

SPA+lakoss%C3%A1gi+panasz+2006&hl=hu&ct=clnk&cd=1&gl=hu&lr=lang_hu Az I. építési ütemhez kapcsolódó lakossági bejelentések 

kezelése A 2009 db szennyvízbekötés és a 1081 db ivóvízbekötés kialakítása során és a garanciális időszak alatt az I. építési ütemhez 

kapcsolódóan 281 db lakossági bejelentés érkezett. Alakossági panaszok főként a telken (kerítésben, bejáróban), a kivitelezés során okozott 
sérülések, a csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága, útburkolat helyreállítás témakörben érkeztek. A beérkezett bejelentéseket az erre a 

célra kialakított formanyomtatványon továbbítottuk a projekt Mérnök-műszaki ellenőrének, valamint a Kivitelezőnek. A Kivitelező 

megvizsgálta a bejelentést, és amennyiben jogosnak ítélte, kijavította a hibát, illetve a biztosítóján keresztül megtérítette az okozott kárt. 
Amennyiben a panaszt nem találta megalapozottnak, jelezte a Mérnök-műszaki ellenőr felé, aki az ügy kivizsgálása után határozatot hozott a 

kérdéses ügyben. A panaszok rendezéséről az érintett lakossal jegyzőkönyvet vettek fel, vagy a Kivitelező levélben tájékoztatta az ügy 

kezeléséről, melyről egy másolat eljuttatásával értesítette az ISPA Csoportot. Szintén érkeztek bejelentések az engedélyezett tervekben 
szereplő műszaki megoldások módosítási igényével kapcsolatban (pl.: Előd utca, bekötés elhelyezése, átemelők stb.). A változtatási 

javaslatok kezelése külön eljárásrend szerint zajlott, szintén a Mérnök-műszaki ellenőr és a Kivitelező bevonásával. 
146http://www.ispapecs.hu/data/docs/tarsulat/1_utem/pecs_mj_varos_ispa_csoport.doc 
http://www.bama.hu/index.php?apps=cikk&cikk=162905 Az ISPA árnyoldala: Kő kövön nem marad 
147 DDRFÜ 2005. szeptember 7.Belterületi közutak burkolat-felújítása 2005 A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 

(DDRFT)pályázatot hirdet Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása című 2005. évi 
pályázati rendszerében támogatás elnyerésére. A rendelkezésre álló keret 840,8 millió Ft, amely 2005. évben használható fel. 

http://209.85.135.104/search?q=cache:LK8GZLgbtOMJ:logoweb.pecs.hu/download/index.php%3Fid%3D35882+site:logoweb.pecs.hu+ISPA+lakoss%C3%A1gi+panasz+2006&hl=hu&ct=clnk&cd=1&gl=hu&lr=lang_hu
http://209.85.135.104/search?q=cache:LK8GZLgbtOMJ:logoweb.pecs.hu/download/index.php%3Fid%3D35882+site:logoweb.pecs.hu+ISPA+lakoss%C3%A1gi+panasz+2006&hl=hu&ct=clnk&cd=1&gl=hu&lr=lang_hu
http://www.ispa-pecs.hu/?mode=2
http://209.85.135.104/search?q=cache:LK8GZLgbtOMJ:logoweb.pecs.hu/download/index.php%3Fid%3D35882+site:logoweb.pecs.hu+ISPA+lakoss%C3%A1gi+panasz+2006&hl=hu&ct=clnk&cd=1&gl=hu&lr=lang_hu
http://209.85.135.104/search?q=cache:LK8GZLgbtOMJ:logoweb.pecs.hu/download/index.php%3Fid%3D35882+site:logoweb.pecs.hu+ISPA+lakoss%C3%A1gi+panasz+2006&hl=hu&ct=clnk&cd=1&gl=hu&lr=lang_hu
http://www.ispapecs.hu/data/docs/tarsulat/1_utem/pecs_mj_varos_ispa_csoport.doc
http://www.bama.hu/index.php?apps=cikk&cikk=162905
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megduplázott.148 2005 decemberében a Közgyűlés nagyszabású, húsz évre prognosztizált útfelújítási programot 

fogadott el, Sopianae terv elnevezéssel. Az elképzelések szerint a város minden éves költségvetésében legalább 

100 millió Ft-t biztosít a tervben szereplő utak felújítására. Ennek érdekében a szakemberek összeállították a 

karbantartandó utak listáját, 2006-ra pedig közbeszerzést hirdettek az aktuális javítások elvégzése érdekében.149 

A nagyszabású terv megvalósítása, pénzügyi nehézségek miatt vontatottan haladt, s napjainkban is zajlik. 

7.15. Intézményi beruházások 
Az iskolakorszerűsítés folytatása 

A város 2001-ben feltérképezte intézményhálózatának (272 db intézmény) állapotát. A felmérés célja a műszaki 

állapot megismerésén kívül az üzemi költségek csökkentési lehetőségeinek kimunkálása volt. Valamennyi 

intézmény korszerűsítése 6.9 milliárd Ft-ot igényelt volna.150 A felújítások elvégzése érdekében 

intézményfejlesztési programot fogadtak el 2004-2009-re vonatkozóan, melyben megfogalmazódik, hogy a 

költségvetés lehetőségeinek függvényében az éves költségevetés 1%- szándékoznak a feladatra költeni.151 

Mint láttuk a harmadik ciklusban megkezdődött az egyik szakképző intézmény korszerűsítése. Az oktatási 

rendszer szükségletei viszont korántsem merültek ki ezzel. Az oktatási intézmények folyamatos átszervezése és 

az iskolák leromlott műszaki állapota szükségessé tette az iskolák rekonstrukcióját. A városi költségvetési 

forrásoknál biztosabb finanszírozási lehetőséget jelentett a rendelkezésre álló pályázati források megcélozása. 

A kormányzat által nyújtott címzett támogatásokra nevezték 2004-ben a Csokonai Vitéz Mihály Általános 

Iskolát, a Kodály Zoltán Gimnáziumot, és a Pollack Mihály Szakközép- és Szakképző Iskolát (ez utóbbi 

fejlesztésének 4. üteme valósult meg, ezúttal az iskola épülete újult meg és új könyvtára létesült. Az intézmény, 

forrást kapott tornacsarnok építésére is, de telekhiány miatt erről le kellett mondani).152 2003-ban a kormány 

„Beruházás a 21. századi iskolába” program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére 

teremtett lehetőséget. 153 Tovább folytatódott a címzett támogatások, és az EU-s előcsatlakozási alapok 

igénybevétele is. Az alábbi táblázat jól mutatja, hogy nem múlt el a ciklusban egyetlen év sem felújított iskola 

átadása nélkül:154 
 

Átadás éve Intézmény Támogatás típusa Külső forrás Saját forrás 

2003 Pollack Mihály 

Szakközép 
Címzett tám. 300 000 000Ft 195 000 000 Ft 

2004 Bánki Donát Ált. Isk. 21. századi. Isk. 147 330 000 Ft 14 733 000 FT 

2005 Miroslav Krleza 

Horvát Ált. Isk.a 
Phare 440 000 000 FT 110 000 000 FT 

2006 Pázmány Péter u. 

Ált. Isk. 
Címzett tám. 240 000 000 Ft 60 000 000 Ft 

2007 Csokonai V. M. Ált. 

Isk. 
Címzett tám. 689 543 000 FT 221 209 646 Ftb 

                                                           
148Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Munkájáról az Önkormányzat 2003-2006. évi 

célprogramjának végrehajtásáról Pécs. 2006. szeptember 18. 29.old. 
149Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 616/2005. (12.15.) sz. határozata a Sopianae Terv I. alrendszerének elindításáról 
150Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Munkájáról az Önkormányzat 2003-2006. évi 

célprogramjának végrehajtásáról Pécs. 2006. szeptember 18. 31. old. 
151 Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Munkájáról az Önkormányzat 2003-2006. évi 

célprogramjának végrehajtásáról Pécs. 2006. szeptember 18. 30. old. A hosszú-távú programkészítés (koncepciók, stratégiák), általában 

szakmai, ágazati csoportok nyomására, esetleg törvényi előírások következtében születnek. Az elképzelések megfogalmazásakor mindig 

ideális állapotot kívánnak elérni az érintettek, s ennek anyagi fedezetét is meg kívánják teremteni. A Közgazdasági Főosztály szakemberei 
viszont arra ügyelnek, hogy megfelelő költségvetési korlátok kerüljenek az ilyen jellegű határozatokba. Mindennek az lesz a 

következménye, hogy a tervek legtöbbször papíron maradnak, s az egyes feladatokra fordítható források feletti vita mindig az aktuális 

költségvetés összeállítása során dől el. 
152A középiskola tervezett tornacsarnokának telekügye a városházi főosztályok esetenként előforduló, össze nem érő, párhuzamos 

tevékenységének iskolapéldája. A Közoktatási Főosztály előkészítette az iskola szomszédságában lévő telken a tornaterem beruházást, 

miközben azt a Városfejlesztési Főosztály eladta egy magánbefektetőnek. Az ideális telek kiesése miatt a létesítmény napjainkig nem 
készült el. 
153http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1673&articleID=6168&ctag=articlelist&iid=1 Az Oktatási Minisztérium és a Magyar 

Fejlesztési Bank Részvénytársaság közoktatási intézmények fenntartói részére intézményeik felújításához, korszerűsítéséhez, bővítéséhez 
saját forrásaikat kiegészítő hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium és a 

Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti Területfejlesztési Hivatala pénzügyi támogatásával 
154Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Munkájáról az Önkormányzat 2003-2006. évi 
célprogramjának végrehajtásáról Pécs. 2006. szeptember 18. 33. old. 

http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=1673&articleID=6168&ctag=articlelist&iid=1
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Átadás éve Intézmény Támogatás típusa Külső forrás Saját forrás 

2007 Apáczai Nevelési 

Központ 
Címzett tám. 1 031 850 000 Ft 114 650 000 Ft 

aA Miroslav Krleza Horvát Általános Iskola és Kollégium a Horvát és Magyar Állam részére biztosított, határmenti együttműködés Európai 

Uniós támogatása keretében megvalósuló beruházás volt. Később, a kollégium és a konyha megújításához jelentősen hozzájárult a Horvát 
Állam is, ezzel demonstrálva a két nép jószomszédi viszonyát. A horvát iskola ezzel a fejlesztéssel országos beiskolázásúvá vált, akárcsak 

korábban a német iskolaközpont. 
bhttp://hivatal.pecs.hu/informacios_nyilvantartas/kozbeszerzes/?wm_logoweblist_target=whole 

A városvezetés igyekezett a kor színvonalához igazítani az iskolahálózatot, s ez nem csak abban merült ki, hogy 

az intézményrendszert a gyermeklétszámnak megfelelően próbálta szabályozni, hanem abban is, hogy a 

megmaradó iskolaépületeket korszerűvé kívánta tenni. Sajnos az idő szorításában cselekedtek a városvezetők, 

ezt jelzi az is, hogy a felújítási hullám közben a régi Kertvárosban a Kertváros Utcai Általános Iskola olyan 

műszaki állapotba került, hogy tanév közben be kellett zárni, s diákjait a városszéli Illyés Gyula Iskolába155 

átirányítani. 

7.16. A világörökség méltó bemutatása 

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata az UNESCO-szerződés feltételeként, a világörökségi helyszínek 

menedzsmentjére önálló társaságot hozott létre. Az e célra alapított Pécs/Sopianae Örökség Kht. 2002. 

november 5-én került bejegyzésre, és kezdte meg működését a pécsi Örökség Házban. A közhasznú társaság 

feladatai az alapító okirat szerint: Pécs város történelmi épített és kulturális örökségének megismertetése, a 

védelem és a helyreállítás koordinálása az érintett tulajdonosok, kezelők és felhasználók körében.156 

A világörökségi helyszínek bemutatására nagyszabású terveket fogalmaztak meg az érintettek, régészek, 

történészek, építészek. A város értelmisége egyetértett abban, hogy unikális örökségi emlékké lehet formálni az 

Ókeresztény temetőt. Elképzeléseiket pályázattá formálva 2004-ben benyújtották a Regionális Operatív 

Programra. Ezt a pályázatot is sikerült elnyernie a városnak. 1,5 milliárd forintot kapott Pécs, a támogatás 

összegéből 65% az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapjából származik, 35% pedig magyar 

kormányzati finanszírozás. Saját forrásából 43,5 millió forinttal járult hozzá Pécs az építkezéshez. 2004 

novemberében kötötték meg a ROP szerződést, a kivitelezés 2005-ben kezdődött. A beruházás 

kedvezményezettjei a város mellett a többi tulajdonos társ: Baranya megye és a Kincstári Vagyonkezelő is. 

A beruházás célja az ókeresztény temető turisztikai vonzerejének növelése, valamennyi megkutatott sír 

bemutatása, korszerű látogatóközpont kialakítása a Cella Septichora-ban. 

A földalatti helyszínek mellett, új arculatot kapott a felszín is, a pécsi Bazilika környéke teljesen megújult, a 

Sétateret, a Barbakán környékét felújították, renoválták a Civil Közösségek Házát, valamint mediterrán 

hangulatú kerteket kialakítva, helyreállították az A földalatti helyszínek mellett, új arculatot kapott a felszín is, a 

pécsi Bazilika környéke teljesen megújult, a Sétateret, a Barbakán környékét felújították, renoválták a Civil 

Közösségek Házát, valamint mediterrán hangulatú kerteket kialakítva, helyreállították az évtizedek óta elfeledett 

Északi- és Nyugati várfal sétányt157. A beruházás ünnepélyes átadására 2007. március 31-én került sor.158 

7.17. Informatikai beruházások 

Magyarország informatikai területen jelentkező hátránya különösen szembeötlővé vált az Európai Unió 

kapujában. Az elmaradások ledolgozása érdekében, a kormányzat különböző programokkal ösztönözte az 

informatika térnyerését. Pécs városa a Baranya Megyei Önkormányzattal és a MINOR Rt.-vel karöltve, a 

folyamat elősegítésére 2003-ban létrehozta az EUNET 2000 Kht.-t. A Kht. átvette a város hivatalos honlapjának 

szerkesztését. 2004-ben pályázott az Önkormányzati Bevetés Irányítási rendszer kiépítésére a Kormányzathoz. 

A pályázat eredményeként első ütemben 75 millió Ft-ot nyert el az EUNET a Városi Tűzoltóság bevetés 

irányítási rendszerének kiépítésére, majd később a katasztrófavédelmi és a rendőrségi rendszer kialakítására 40 

millió Ft-ot.159 Az EUNET Kht. kezdeményezésére megfogalmazódott a Digitális Mintarégió program, mely 

elképzelés szerint Pécs városában kiépítésre kerül a köztereken elérhető, vezeték nélküli számítógépes 

                                                           
155Időközben az Illyés Gyula Iskolát is be kellett zárni, mert IMS szerkezetű épülete életveszélyessé vált. 
156http://www.rop-pecs.hu/?id=80 
157http://www.rop-pecs.hu/?id=121 
158http://www.pecsorokseg.hu/orokseghaz/rendezvenyek/archivum#Megny_lt_a_Cella_Septichora_L_togat__K_zpont 
159Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Munkájáról az Önkormányzat 2003-2006. évi 
célprogramjának végrehajtásáról Pécs. 2006. szeptember 18. 30. old. 

http://hivatal.pecs.hu/informacios_nyilvantartas/kozbeszerzes/?wm_logoweblist_target=whole
http://www.rop-pecs.hu/?id=80
http://www.rop-pecs.hu/?id=121
http://www.pecsorokseg.hu/orokseghaz/rendezvenyek/archivum#Megny_lt_a_Cella_Septichora_L_togat__K_zpont
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kapcsolat. Erre a Gazdasági Minisztériumtól 2004-ben 25 millió Ft-ot kapott a cég. 2005-ben állították fel a 

belvárosi tereken az első internet elérési pontokat. 

A polgárok számára elérhető informatikai szolgáltatások másik fontos eleme a Városháza által nyújtott 

informatikai szoláltató csomag. Ennek megteremtéséhez azonban előbb át kellett állítani az egész városházi 

adminisztrációt a számítógépes ügyintézésre. Mivel, ehhez sem állt elegendő belső forrás rendelkezésre, 

pályázati megoldást kellett keresni. Először 30 millió Ft-ot nyert a Hivatal, pályázati szakértők előkészítő 

munkájára PEA keretből, majd 2005-ben GVOP 4.3.1. pályázaton 617 millió Ft-ot, 32 millió Ft önrész 

vállalásával, az átfogó városházi számítógépes hálózat és Interneten működtethető e-közigazgatás kiépítésére.160 

Napjainkra az igazgatási feladatok és a Közgyűlés működése teljesen elektronizált. 

7.18. Pécs az életminőség pólusa 

2006 januárjában a közgyűlés újabb grandiózus fejlesztési programot fogadott el, Pécs az életminőség pólusa 

címmel.161 Ez a fejlesztés azonban, igazodva a II. Nemzeti Fejlesztési Tervhez, már a 2007-2013 esztendőkre 

szól, s mint ilyen, kívül esik tárgykörünkön.162 

Pécs, az életminőség pólusa 

                                                           
160Tájékoztató Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala Munkájáról az Önkormányzat 2003-2006. évi 
célprogramjának végrehajtásáról Pécs. 2006. szeptember 18. 31. old. 
161Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 7/2006. (01.26.) sz. határozata „Pécs –Baranyai Gazdaságfejlesztési koncepció 

és program” elfogadásáról 
162A célkitűzéseket lásd a mellékletek Pécs az életminőség plusa ábrán 
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Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy az Európai Unióhoz való csatlakozás lehetősége, már a felkészülés 

időszakában, jelentősen megnövelte a beruházási lehetőséget és kedvet Pécsett is. A városvezetés minden 

pályázati alkalmat megragadott. A forrásbővülést tekintve ennek sok pozitívuma volt, de negatív hatások is 

kimutathatók. Átfogó fejlesztési koncepció hiányában, a pályázatokon való részvétel spontán és túlságosan 

szerteágazó volt. A döntéshozók nem kalkuláltak a város költségvetésének teherbírásával, így egy időszak után 

az a beruházásokhoz szükséges önrészt már csak hitelekből lehetett előteremteni. Ennél is nagyobb gondnak 

látom, hogy az új beruházások mindig kívánatosabbnak tűnnek, mint a meglévő objektumok karbantartása, 

korszerűsítése, minek következtében újabb egyenetlenségek, feszültségek keletkeztek a város ellátórendszerében 

és a költségvetésben. Ezekkel a gondokkal Pécs nem áll egyedül. Vígvári András az önkormányzati 

vagyongazdálkodást elemző egyik tanulmányában így ír a Magyarországon kialakult helyzetről: 
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„Az átadott vagyonelemek bázisán nyújtott szolgáltatások biztosítását szolgáló források (döntően az állami 

hozzájárulások) azonban nem nyújtottak és ma sem nyújtanak fedezetet a vagyon állagának megőrzésére, az 

elhasználódás visszapótlására. Azt az elképzelést, hogy e visszapótlást az önkormányzatok címzett és 

céltámogatási konstrukciókban kapható beruházási támogatása „elrendezik” az élet nem igazolta. A központi 

állami hozzájárulások és támogatások rendszere ilyen módon az önkormányzatokat „szegény gazdagokká” tette 

és teszi folyamatosan. Az elmúlt időszak ilyen értelemben a felújítások „halasztásán” alapuló „mulasztásos”163 

vagyonfelélésnek voltunk tanúi. Elég itt a közutak, közművek és az önkormányzati épületek állagára 

gondolnunk. A feladatellátást szolgáló törzsvagyon vonatkozásában a másik probléma, hogy az elaprózottság, az 

alanyi jogon pályázható kormányzati fejlesztési forrásokon (céltámogatások) alapuló beruházási tevékenységnek 

„köszönhetően” fölösleges és/ vagy pénzügyileg fenntarthatatlan kapacitások jöttek létre.”164 

                                                           
163A halasztás és mulasztás ilyen összefüggésű fogalmát Kornai János használta. 
164Vígvári András: Vakvágányon? In. A családi ezüst. KSZK ROP Programigazgatóság, Budapest, 2007.18. o. 
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7. fejezet - A városi költségvetés 
alakulása 1990-2006 között 

A költségvetések elfogadása minden képviselőtestület életében sarkalatos kérdés. Ezt a napirendet követi 

kitüntetett figyelemmel a választópolgár és a sajtó is. Mindez nem véletlen, hiszen a költségvetésben 

meghatározott irányelvek és források befolyásolják közvetlenül a városlakók életét. 

Pécs város költségvetése, az első önkormányzati ciklust leszámítva, sok nehézséggel küszködött. Ennek 

kiváltója részben az önkormányzatok gazdálkodásának központi szabályozása volt. 

A magyar önkormányzatok gazdálkodási modelljét kimerítően elemzi Vígvári András. Az alábbiakban az ő 

megállapításaira hagyatkozunk, a város gazdasági kondícióit meghatározó tágabb környezet bemutatásakor:1 

„Az önkormányzatiság „magyar modellje” – egyebek mellett – a pénzügyi fegyelem hiányának is kiváltója, s a 

modell szétesésének újabb jele a gyorsuló eladósodás. 

... A különböző önkormányzati modellek leírásához megfelelő elemzési keretet nyújt az a négydimenziós tér, 

amely az alkotmányos státus, a hatás-és feladatkör-telepítés, a szolgáltatásszervezés módja, illetve a pénzügyi 

architektúra szerint írja le a különböző rendszerek fontosabb jellemzőit. 

Az 1990-ben kialakult „magyar önkormányzati modell” főbb jellemzőit ezen elemzési keretek között a 

következőkben írhatjuk le. 

1. Az alkotmányos státust tekintve, mintegy negyedik hatalmi ágként, az Európában szokásosnál lényegesen 

nagyobb önállósággal jött létre, az önkormányzati rendszer, amelyet az alapvető eszközök – helyi politikai 

választások, helyi adókivetési jog, a feladatok ellátásához szükséges vagyon stb. – mellett a különböző 

nagyságrendű szereplők azonos alkotmányos státusa, az erős tulajdonosi jogok, a központi hatalom erős 

korlátozottsága jellemeznek. 

A nagyfokú önállóság fontos ismérve, hogy az önként vállalt feladatoknak csak az szab határt, hogy bizonyos 

tevékenységeket más törvények (például hitelintézet-alapítás, rendvédelmi szerv működtetése stb.) kifejezetten 

tiltják. 

2. A feladat-és hatáskör-telepítés legfontosabb jellemzője az volt, hogy elmaradt az indokolt differenciálás, 

amely a különböző szintű és méretű települések esetében magától értetődő lett volna. 

...a megyék és megyei jogú városok, kisebb mértékben a főváros és kerületei számos feladatot felesleges 

párhuzamossággal oldanak meg. 

... a nagyobb léptékű, térségi feladatellátás kooperatív ellátását (megye, megyei jogú város, nagyváros és 

agglomerációja) semmi sem ösztönzi. 

3. A szolgáltatásszervezés tekintetében a hazai önkormányzati szabályozásban kezdetektől érvényesül az új 

közigazgatás (New Public Management, NPM) paradigmája. 

E szerint az önkormányzatok a szolgáltatás biztosításáért, nem pedig a „termelésért” felelősek, ebből 

következően nagy tere van a költségvetésen kívüli feladatellátásnak. Az alternatív szolgáltatásszervezés ellenére 

aránytalanul nagy az önkormányzati költségvetési szervek száma is. Ez annak a jele, hogy a feladatellátás 

sokszor az elemi méretgazdaságossági követelményeknek sem felel meg. 

4. Az önkormányzatok pénzügyi architektúrája meglehetősen összetett. Költségvetési korlátjuk Kornai 

szóhasználatával félkemény. Egyfelől az egységes önkormányzati (kezdetben tanácsi) pénzalap 1988. évi 

bevezetésével lehetővé vált a folyó deficit finanszírozása tőkebevételből – akár vagyonvesztés árán is, másfelől 

az, hogy folyó deficitet hitelből finanszírozzanak.Ugyanakkor az 1996-ban elfogadott önkormányzati 

adósságrendezési törvény azt is világossá tette, hogy fizetésképtelenség esetén nincs állami mentőöv. 

                                                           
1Vígvári András: Atipikus önkormányzati eladósodás Magyarországon. In. Közgazdasági Szemle, LVI. évf., 2009. július–augusztus 212-
217.o. 
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A helyhatóságok saját bevételszerzési lehetőségei jelentősek. A legfontosabb elem a helyi adórendszer, 

amelynek a szabályait kerettörvény rögzíti. A bevezetett helyi adónemeket illetően a kép már nem ilyen rózsás. 

A helyi iparűzési adó számos feszültség forrása. Ez az adónem az összes helyi adóbevétel 85 százalékát adja, a 

kivetés alapját (költségekkel korrigált árbevételt) tekintve meglehetősen változékony, ráadásul érzékeny a 

konjunkturális ingadozásokra és az inflációra. E bevételi elem súlyos kockázatok forrása, hiszen a konkrét 

településeket egy vállalati kitelepülés vagy éppen árbevétel-csökkenés pénzügyileg igen súlyosan érintheti. A 

vagyonadók szerepe és súlya az indokoltnál alacsonyabb. 

...A pénzügyi architektúra része a központi támogatások rendszere és allokálási mechanizmusa is. Ez eredetileg 

forrásszabályozás volt, amely azt célozta, hogy a kötelező feladatokhoz történő állami hozzájárulási rendszer 

ösztönözze a helyi fiskális kapacitások és tartalékok feltárását. Ezért a kötelező feladatok ellátásának költségeit 

a központi költségvetés a feladatarányosan kötelezően folyósítandó hozzájárulásokkal csak részben fedezi. Ezek 

a jogcímek szabadon felhasználható normatív állami támogatások. A rendszer számolt – kivételes helyzetként – 

azzal, hogy egy szűkebb kör helyi fiskális potenciálja nem elégséges e támogatások kiegészítésére 

...Az állami hozzájárulások súlyának és reálértékénekfolyamatos eróziója mellett, ugrásszerűen nőtt a 

támogatási jogcímek száma, ezzel párhuzamosan kerültek be a kötött felhasználású támogatások az eszköztárba. 

A modell nem hatékony és inkonzisztens volta eddig is számos formában jelentkezett. A romló színvonalon 

ellátott közfeladatok (lásd közoktatás, szociális ellátás, egészségügy) mellett megemlíthető itt az átgondolatlan 

beruházási támogatási rendszer nyomán kialakult kapacitásbőség és mellette kapacitáshiány. 

A pénzügyi szabályok nem szorítják az önkormányzati vezetőket prudens gazdálkodásra, ez inkább belátás, 

mintsem a szabályok követésének kérdése. Mindez oda vezetett, hogy a modell tartalékainak kimerülése, az új 

politikai és gazdaságpolitikai felállás az önkormányzati rendszer válságának új típusú megnyilvánulását 

eredményezte. 

A központi szabályozás változásait: „A fiskális decentralizáció magyar modellje és annak evolúciója” című 

táblázatban foglalja össze a szerző.2 

Az általános helyzet ismertetése után tekintsük át a Pécsre jellemző adatokat: 

1. A költségvetés számszerű mutatói 1991-2006 
között3

 

Az 1. ábra a város költségvetési bevételeinek alakulását mutatja a tárgyalt időszakban: 

1. ábra 

Pécs város költségvetési bevételei 1991-2005 

                                                           
2A táblázatot lásd a mellékletben 
3A 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 költségvetésvégrehajtásáról, 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. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 7/1999 (03.01.) számú rendelete a város 1999. évi költségvetéséről. 

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 6/2000. (02.29.) számú rendelete a város 2000. évi költségvetéséről. Pécs Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 5/2001. (02.21.) számú rendelete a város 2001. évi költségvetéséről. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2002. 
(02.01.) számú rendelete a város 2002. évi költségvetéséről. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2003. (02.20.) számú rendelete a 

város 2003. évi költségvetéséről. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2004. (02. 20.) számú rendelete a város 2004. évi 

költségvetéséről. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 3/2005. (02. 15.) számú rendelete a város 2005. évi költségvetéséről. Pécs 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (02. 22.) számú rendelete a város 2006. évi költségvetéséről. 
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A város költségvetése nominális értékben dinamikusan emelkedett az évek során. Ez a kép azonban csalóka, 

mivel valóságosan, még az infláció követésére sem volt mindig lehetőség.4 

2. ábra 

Pécs város bevételeinek forrása 

 

Az önkormányzat bevételeinek alapvetően két forrása van, az állami költségvetésből származó juttatások, 

melyeket a Magyar Köztársaság törvényi szabályozás alapján ad a helyhatóságoknak (pl. kötelező normatívák, 

[oktatási, szociális terület], címzett támogatások [színházi, zenekari támogatás, beruházásokhoz való 

hozzájárulás, pályázatokon elnyert források]), valamint a helyhatóság saját bevételei (adók, működési bevételek, 

tőkebevételek, értékesítésből befolyó bevételek). Az első választási ciklusban a központi forrásokból származó 

bevételek jelentősen meghaladják a saját forrásból származó anyagi erőt. Ez részben a személyi jövedelemadó 

helyben maradó részének kedvező arányából adódik, részben a korábban már említett tömeges 

lakásprivatizációból származik (erre utal a kiugró csúcs 1993-ban). 

                                                           
4Lásd erről: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának pénzügyi mérlege 1994-1997 folyó áron és 1997-es árakon In. Helyzetértékelés 
194. o. 
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Jól megfigyelhető, hogy a két forrás aránya lassan ugyan, de érzékelhetően eltolódik a saját bevételek irányába. 

1995-ben már alig van különbség a központi források és a helyben képződő bevételek nagyságrendjében. 1996-

ban jól nyomon követhető a „Bokros-csomag” hatása az önkormányzati büdzsében: a központi hozzájárulás 

nominál értéken is csökkenést mutat ebben az évben, 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. Látható az is, 

hogy egyre nyílik az olló a két forráselem között, az önkormányzat mind nagyobb mértékben járul hozzá saját 

forrásból feladatai ellátásához.1998-2002 között a különbség fokozatosan, de ütemesen nő. A 2002-2006 közötti 

periódusban felgyorsul a távolodás, az önkormányzat saját bevételei jóval gyorsabban „nőnek”, mint a központi 

költségvetési források. 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: 

3. ábra 

Bevételek, értékesítések és hitelek aránya 

 

Jól kivehető, hogy az állami források kiegészítése növekvő mértékben a vagyoneladásokból, illetve a második 

ciklusban fokozódó hitelfelvételből történt. A harmadik ciklusban a döntéshozók törekedtek a hitelfelvétel 

visszaszorítására, 2000-ben és 2001-ben egyáltalán nem volt hitelfelvétel s a vagyoneladások is mérséklődtek.5 

A negyedik önkormányzati periódusban fokozatosan nő az értékesítések és a hitelfelvétel nagyságrendje. Mint a 

döntéseket bemutató fejezetben láttuk, a források a fokozódó (elsősorban pályázatokhoz kötődő) beruházások 

megvalósításához szükségeltetnek. A hitelfelvétel kényszerű növekedéséből fakad a kérdés, miért nem 

elegendőek, a város rendelkezésre álló forrásai, a költségek finanszírozására? 

A választ az önkormányzati kiadások szerkezetében leljük meg. A következő ábra elénk vetíti, hogy az első két 

periódusban nominál értékben és arányaiban is egyre nő az intézményi kiadások mértéke. Míg 1993-ban az 

önkormányzatnak jelentős mértékben nyílt lehetősége "szabadon" dönteni arról, mire fordítja erőforrásait, addig 

1996-ban erre alig maradt lehetősége. Az intézményi finanszírozás ugyanis rendkívül kötött gazdálkodást jelent, 

jószerivel csak bérre és rezsiköltségre fordítható a javak jelentős része. 1996-97-98-ban különösen szembetűnő 

az intézményi kiadások költségvetési „túldimenzionáltsága.” Érthető tehát az a politikusi törekvés, hogy 

mindenképpen csökkentsék az intézményi, ezen belül is elsősorban az oktatási szféra kiadásait. 

Mint láttuk, 1997-től indul meg az iskolarendszer szűkítésének folyamata. A harmadik ciklusban sikerül az 

intézményi kiadásokat 70% alá szorítani, ami azt jelenti, hogy az intézményfenntartáson kívüli összes teendőre a 

rendelkezésre álló források mintegy harmada jut. A negyedik ciklusban, 2002-től 50-60% között mozog az 

                                                           
5Ennek oka, hogy a könnyen értékesíthető vagyonelemek elfogytak, a vagyonnyilvántartás pedig hiányos volt. Az új városvezetésnek kb. két 

esztendő kellett a helyzet tisztázásához. A következő két évben, mint látjuk, megkezdődött az értékesítés. Időközben újabb vagyonelemek is 
önkormányzati tulajdonba kerültek (pl. gázközmű részvények), ami jelentős bevételhez juttatta többek közt Pécs városát is. 

www.sarkadikonyvtar.hu/sajto 2001. január 5., péntek: Az elmúlt héten zárószavazáson elfogadta a Parlament Tóth Imre, országgyűlési 

képviselő javaslatát a gázközmű vagyonnal összefüggő önkormányzati igények rendezéséről. E javaslat hatására ez év szeptember 15-ig 
országosan 23 milliárd forint készpénzzel többet kapnak a központi járandóságuknál az önkormányzatok. 
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költségvetés intézményi kiadásainak összege, tehát ebben a ciklusban javulni látszanak az arányok. A reális kép 

kialakításához azonban meg kell vizsgálnunk a források mibenlétét is. 

4. ábra 

Pécs város intézményi kiadásai az összes kiadás arányában 

 

Ha közelebbről szemléljük az intézményi kiadások belső szerkezetét még nagyobb aránytalanságokat 

tapasztalunk. Az önkormányzati kiadások ágazati megoszlását bemutató diagramból kitűnik, hogy az oktatási 

ágazat költségvetése túlsúlyos az intézményi költségvetésen belül. Nem véletlen tehát, hogy a városvezetők 

1995-től folyamatosan megkísérlik e szféra költségeinek a lefaragását. Az is világosan nyomon követhető az 

adatokból, hogy a megszorító intézkedések ellenére, nem mutatható ki valódi helyzetjavulás. 

Az oktatási ágazat általában a mindenkori költségvetés intézményi kiadásainak 60%-át, vagy azt meghaladó 

részét fedi le. Az 1999-es esztendőtől az önkormányzati költségvetés intézményi kiadásainak belső szerkezete 

alig-alig változik. Mindez arra utal, hogy a harmadik önkormányzati ciklusra stabilizálódott az önkormányzati 

intézményrendszer a városban, s a külső beavatkozások nem sokban módosítják a rendszer belső struktúráját. 

(Éppen az 1998-2002 közötti periódusban kísérelte meg a közgyűlés az oktatás mellett a szociális kiadásokat 

csökkenteni azzal, hogy „kiszervezte” a főzést és a takarítást vállalkozói mezőbe, de mint látjuk, ez a költségek 

arányán lényegesen nem változtatott.)6 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.7 

5. ábra 

Az önkormányzat intézményi kiadásai ágazati bontásban 1992-2006 

                                                           
6Felvetődhet természetesen a kérdés, milyen költséggel működtek volna az érintett intézmények, ha semmiféle változtatás nem történik? 
7Az oktatási költségek jelentős részét az állam, normatívák formájában az önkormányzatok rendelkezésére bocsátja, de a pécsi költségvetési 

kimutatások szerint változó mértékben (általános iskolák esetében 20-50%-os nagyságrendben, középiskolák esetében 15-30%-os 

mértékben) az önkormányzatnak saját forrásaiból kiegészítést kell adnia az iskolák működtetéshez (bérek, dologi kiadások). Különösen 
élessé válik a kérdés az önkormányzati kiegészítés mértékét illetően akkor, amikor már az általános iskolákban is jelentős a környező 

településekről bejáró tanulók száma, akik után saját lakóhelyük nem fizeti meg a Pécsett keletkező többletköltséget. (Elvileg ezt a helyzete 

kezeli a kistérségi társulás, de míg önkéntes a részvétel a szervezetben, a saját iskolával rendelkező települések értelemszerűen nem fognak 
fizetni a Pécsett tanuló nebulóik után.) 
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Ha megvizsgáljuk az intézményfinanszírozás kiadásait az összkiadásokhoz viszonyítva, azt tapasztaljuk, hogy 

az első két ciklusban alig volt mozgástere az önkormányzatnak, csaknem valamennyi forrását felemésztette az 

intézmények működtetése. 1998-tól azonban elmozdulás figyelhető meg, az intézményi kiadások és a más 

feladatokra fordított erőforrások görbéje kezd távolodni egymástól, egyre nagyobb „szabad felhasználású” 

kiadás jelenik meg a költségvetésben. Vizsgáljuk meg, honnan származnak ezek a pénzeszközök, hiszen a 

bevételi források struktúrája lényegében nem változott a harmadik önkormányzati ciklusban sem. 

6. ábra 

Az intézményi kiadások alakulása a költségvetés egészéhez viszonyítva 

 

A 7. ábra grafikonja a költségvetési rendeletekben szereplő adatok alapján készült, ahol többnyire azonos 

megnevezésekkel szerepelnek az egyes tételek. Időnként azonban, a törvényi szabályozás miatt, bizonyos 

címszavak megváltoznak, más csoportosításban kerülnek. 2000-ben és 2001-ben pl. a szja nagyságrendje azért 

esett vissza, a korábbi évekhez viszonyítva, mert ekkor, a kormányzat a központi normatívákba építetten juttatta 

az önkormányzatokhoz a személyi jövedelemadó egy részét. 

Helyi szja 
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Mint látható az önkormányzat saját tevékenységéből (közigazgatási szolgáltatás, intézmények bevételei 

[szociális-, és oktatási térítési díjak, kulturális jegybevétel stb.]) alig képződik forrás. Az adóbevételek közül 

meghatározó a személyi jövedelemadó helyben maradó része (melynek önkormányzatoknál maradó hányada 

folyamatosan csökken), mint látható 1999-ig közel hasonló nagyságrendet képezett az önkormányzat 

bevételében, bármilyen százalékban állapították is meg az átadandó rész nagyságát. A már említett sajátos 

elszámolású két esztendő után 2002-től növekedésnek indul a helyben maradó szja, a költségvetésben. A helyi 

adók közül jelentőségében kiemelkedik az iparűzési adó. Valójában igazán számottevő adóbevétele csak ebből 

az adónemből van a településnek.8 Pécsett 1999-en kezdett mérvadóvá válni az iparűzési adó mértéke (1 951 

248 000 Ft), azt követően évről évre nő az adó összege, 2005-ben került 5 milliárd Ft fölé az érték. Ennek 

ellenére, az adónem költségvetésen belüli aránya az utolsó tárgyalt ciklusban kissé csökkent. 

7. ábra 

Pécs költségvetésének bevételei 1991-2006 

 

A termelő kapacitások bővülése Pécsett jóval elmarad az ország nyugati és középső régiójában bekövetkezett 

fejlődéstől, de még az országos átlagtól is, ennek következtében iparűzési adóbevétele sincs az elsők között. 9 

Az ipari termelés alakulása* 

                                                           
8 Ennek fényében ezen adónem többször hangoztatott megszüntetése rendkívül kedvezőtlenül befolyásolná az önkormányzatok életét. 
9Központi Statisztikai Hivatal Baranya Megyei Igazgatósága: Baranya megye ipari termelésének alakulása az ezredfordulótól napjainkig 
14/2006 
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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 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. A harmadik ciklusban az új polgármester elérte, hogy az utolsó két évben nem 

egészítették ki a költségvetési forrásokat hitellel, a vagyonértékesítés viszont jelentős mértékű volt (2 és 3 

milliárd Ft közötti vagyoneladás történt évről évre.) Az általunk tárgyalt periódus utolsó önkormányzati 

ciklusában a korábbi ütemben folytatódott az önkormányzati vagyoneladás (2 és 5 milliárd Ft értékű vagyon 

értékesítése szerepel az éves önkormányzati költségvetésekben10). A növekvő értékesítések mellett, ebben a 

ciklusban újra megjelenik a hitelfelvétel is, melynek összege a periódus végére meghaladja a 4 milliárd Ft-ot. 

Természetesen az összegek önmagukban semmit nem mondanak, kérdés, hogy a város teherbíró képessége 

megfelelő-e, s hogy a működési költségek és a beruházásokra fordított összegek hogyan aránylanak egymáshoz? 

A 8. ábra azt mutatja, hogyan viszonyulnak egymáshoz a működési bevételek11 és az intézményi kiadások. 

8. ábra 

Az önkormányzat működési bevétele és intézményi kiadásai 

                                                           
10A feltüntetett adatok az induló költségvetés számai, a tényleges értékesítés ettől eltérő lehet, ami viszont azt jelenti, hogy módosítani kell 

az előirányzatokat, vagy hiánnyal zárul a költségvetési év, Ez természetesen újabb hiteligényt hordoz magában. 
11Működési bevételeknek tekintettem a költségvetési bevételek főösszegét, csökkentve a hitelek, az értékesítések és a felhalmozások 
tételeivel. 
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Ebből az adatsorból is kiviláglik, hogy 1999-ig, azaz az első két ciklusban a működési bevételek alig haladják 

meg az intézményi kiadásokat, 1996-97-98-ban egyenesen alatta maradnak annak! A következő nyolc 

esztendőben viszont folyamatosan nyílik az olló, tehát többet tudott fordítani a képviselőtestület 

városüzemeltetésre és a közösségi infrastruktúra karbantartására. A „Bokros-csomagot” követő három szűk 

esztendőben viszont a működési bevételeket ki kellett pótolni ahhoz, hogy finanszírozhatóak legyenek az 

intézmények. Az adatokból egyértelmű, hogy a működési bevételeiből, nemigen fordíthatott a város, 

fejlesztésekre, beruházásokra. Nézzük meg, hogy működési bevételeken felüli forrásokból milyen arányban 

fordítottak fejlesztésre a döntéshozók a tárgyalt időszakban. Az önkormányzati vagyon értékesítésének és a 

megvalósult beruházásoknak az egyenlegét a 9. ábra mutatja. Látható, hogy csak a tömeges önkormányzati 

lakásprivatizáció éveiben sikerült pozitív egyenleget elérni, a vagyoneladás és beruházások közötti különbség 

ekkor számottevő (a legjobb években 1,2-1,5 milliárd Ft között mozog a megtakarítás, 1994-ben azonban már 

csak pár 100 ezer Ft.) 1996-ban negatívba fordul az egyenleg, 1998-ban azonban ismét pozitív az mérleg. 2002-

től többé- kevésbé kiegyenlítődik a beruházások és vagyonértékesítések szaldója. 2005-ben eltolódik pozitív 

irányba, majd 2006-ban ismét negatívba fordul. Összességében megállapíthatjuk azonban, hogy e mutató 

alapján tragikus mérvű vagyonfelélésről nem beszélhetünk. Amennyiben azonban hitelfelvétellel együtt 

tekintjük át a vagyonmérleget, egészen más képet kapunk. A 10. ábra ezt vázolja elénk: ebből a grafikonból 

világosan kitűni, hogy a város az első ciklust leszámítva, mindig kénytelen folyó ügyeire felhasználni a 

vagyonértékesítésből származó forrásokat. Ennek következtében beruházásait igazán csak hitelből tudja 

finanszírozni. Mint láttuk, az Európai Uniós csatlakozás, hatalmas fejlesztési kihívást teremtett Pécs számára is, 

a beruházási lehetőségek nagyságrendje azonban, a saját tőke hiánya miatt, feszegetik a város gazdasági 

teherbíró képességét. 

9. ábra 

Önkormányzati vagyoneladás és befektetés 1991-2006 
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10. ábra 

Az önkormányzat vagyon változásai 1991-2006 között 

 

A fejezet bevezetőjében jelzett országos folyamatok tükrében a Pécsett zajló gazdasági történések, az átlaghoz 

közelítenek. A költségvetés eladósodottsága, a vagyonfelélés, a beruházások pályázati meghatározottsága, a 

kapacitáshiány- és kapacitás-kihasználatlanság egyidejű jelenléte, mind-mind általános szimptómái a hazai 

önkormányzati gazdálkodásnak is. 
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8. fejezet - Utóhang 

A 2006-2010 közötti önkormányzati ciklus hatalmas lehetőségekkel kecsegtetett Pécsett. Az EKF cím elnyerése, 

és a pályázatban megfogalmazott felvezető évek, az amúgy is gazdag kulturális programsorozat további 

bővülését prognosztizálták, a körvonalazott kulturális beruházások pedig a városkép teljes megújulását ígérték. 

A 2006-ban még reálisnak tartott Pólus beruházások keretében megvalósuló gazdasági fejlesztések pedig a 

recessziós évek végét jelenthették a város számára. A regionalizmus magyarországi meghonosításával, Pécs 

reálisan számolhatott a Dél-Dunántúl régióközpontjának szerepére. 

A valóságban azonban minden másképp alakult. A korábbi erős polgármester helyét betöltő ugyancsak MSZP-s 

városvezető nehezen birkózott a rá háruló feladatokkal. A Tubesre tervezett lokátor ügyében kialakított 

körmönfont szocialista állásfoglalás, már a 2006-os választásokon érezhetően erodálta a párt pécsi 

támogatottságát. A polgármester és tanácsadói újabb- és újabb irányítási konstrukciókkal kísérleteztek az EKF 

menedzselésében,1 és a városüzemeltetésben.2 A polgármesternek nem sikerült összefognia saját frakcióját sem, 

a szocialista képviselők között, láthatóan repedések keletkeztek.3 Az EKF körüli viták és a programok 

finanszírozása miatt, ellentétek alakultak ki a kulturális miniszter és a városvezetés között. 4 Nem haladt 

megfelelően a beruházások előkészítése sem, az NFÜ bürokratikus szabályozása miatt sorra érkeztek vissza az 

EKF beruházási pályázatai, módosítási felszólításokkal a pályázati csoporthoz. 5 A hozzáértők előtt egyre 

világosabbá vált, hogy nem fognak időben elkészülni a létesítmények, s a város frekventált pontjai éppen a 

kultúra fővárosa évében válnak építkezési területté. A fentebb vázolt gondokat tetézte a polgármester egyre 

súlyosbodó betegsége, mely 2009-ben halálához vezetett. 6 

A tragikus haláleset azt jelentette, hogy az amúgy is óriási kihívásokkal terhelt időszakban újabb feszültség 

keletkezett, hiszen a városban időközi polgármester választást kellett kiírni.7 A 2006-2010 közötti politikai 

ciklus nem csak Pécsett alakult rendhagyóan, hanem országosan is. A 2006-os választások nyertese az MSZP-

SZDSZ koalíció, az idő előre haladtával egyre veszített támogatottságából, s ezt érzékelvén a parlamenti 

ellenzék mind erőteljesebb támadásba lendült a kormányzó pártok ellen. E támadás egyik mellékszála Pécsett 

zajlott. A 2006-ban balesetet szenvedett egykori polgármester továbbra is kómában volt, s Pécs 3 számú 

országgyűlési képviselőjeként regnált. A FIDESZ országos és helyi vezetése többször kifogásolta, hogy 

cselekvőképtelen személy látja el a feladatot. A mandátumról való lemondást azonban, éppen a 

cselekvőképtelenség akadályozta. Végül állampolgári kezdeményezés alapján gondnokság alá helyezési 

folyamat indult az ügyben.8 Mindez azt eredményezte, hogy a 2009-es esztendő Pécsett az időközi választások 

éve volt. 

Természetesen a polgármester választás bírt a legnagyobb jelentőséggel a város életében. A helyi szocialisták 

megosztottsága, és irányítási kudarcai előre vetítették, hogy nem tudják megismételni korábbi sikereiket. Ezt 

érzékelvén a szocialista párt ezúttal egyik nagyágyúját, a parlament elnökét állította szorítóba, mégsem tudta 

megtartani a polgármesteri széket. Az időközi polgármester választáson az alábbi eredmények születtek:9 

A 2009-es időközi polgármesterválasztás eredménye Pécsett 

                                                           
1Széthúzás az EKF közgyűlésen http://www.pecsinapilap.hu 2006.12.01.; EKF: leváltották a főigazgatót http://www.bama.hu/baranya 

2008.10.09. 
2Új vezérigazgató a társaságunk élén 2007-09-12 Új vezérigazgató a társaságunk élén Pécs M. Jogú Város Önkormányzata az augusztus 27-i 

rendkívüli közgyűlésén, szeptember 1-jei hatállyal, öt éves időtartamra Varga Pétert nevezte ki a PVV Zrt. élére. A társaság 

menedzsmentjének szeptember 3-án mutatta be Tasnádi Péter polgármester. http://www.pvvrt.hu/index2?do=incl&page=hirek&main=hirek 
3Pécsi kiszorítósdi Népszabadság 2007.08. 11. http://www.nol.hu/archivum/archiv-459986 
4A feleslegessé vált ember - fenyegető jelek Pécsen Hírszerző 2007. 11. 28. http://hirszerzo.hu/belfold/50631 
5Pécs 2010: "A kormány és az NFÜ a fő felelős a csúszásokért" Hírszerző 2009. 01. 15. http://hirszerzo.hu/belfold/94061 
6Elhunyt Tasnádi Péter: Bama 2009. 01. 27. http://www.bama.hu/baranya/kozelet/elhunyt-tasnadi-peter-februar-6-an-lesz-a-temetes-207287 
7http://www.origo.hu/itthon/20090510-pecs-idokozi-polgarmester-valasztas.html 
8A gondnokság Toller esetében új választást hozhat http://www.jogiforum.hu/hirek/18911#axzz1NNemYL19 
9Majdnem duplát vert Szilire a Fidesz jelöltje http://www.origo.hu/itthon/20090510-a-pecsi-idokozi-polgarmester-valasztas-eredmenye.html 

http://www.pecsinapilap.hu/
http://www.bama.hu/baranya
http://www.pvvrt.hu/index2?do=incl&page=hirek&main=hirek
http://www.nol.hu/archivum/archiv-459986
http://hirszerzo.hu/belfold/50631
http://hirszerzo.hu/belfold/94061
http://www.bama.hu/baranya/kozelet/elhunyt-tasnadi-peter-februar-6-an-lesz-a-temetes-207287
http://www.origo.hu/itthon/20090510-pecs-idokozi-polgarmester-valasztas.html
http://www.jogiforum.hu/hirek/18911#axzz1NNemYL19
http://www.origo.hu/itthon/20090510-a-pecsi-idokozi-polgarmester-valasztas-eredmenye.html
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A fideszes polgármester győzelme tovább mélyítette a szocialista frakción belüli ellentéteket, melynek 

következtében hárman kiléptek az MSZP önkormányzati frakciójából. 10 Mindez alapvetően átrendezte a 

testületi erőviszonyokat. A korábbi szocialista alpolgármesterek lemondtak, s két új alpolgármestert (FIDESZ, 

MSZP), választott a közgyűlés.11 A testületi erőviszonyok az alábbiak szerint módosultak: 

A 2009-ben kialakult testületi erőviszonyok Pécsett 

 

Az új városvezetés folytatta az EKF előkészületeit, a városüzemeltetés terén azonban meglepő lépésre szánta el 

magát: „gerilla módszerrel” vetett véget a Pécsi Vízmű társtulajdonosával kialakult vitájának.12 A Pécsi Vízmű 

49%-os tulajdonjogának erőszakos visszavétele, jelezte, hogy a FIDESZ másképpen viszonyul a multinacionális 

cégekhez, mint a kormányzati szereplők, illetve, hogy nem rettennek vissza a meglepő és jogilag vitatható 

lépésektől sem. E metódus miatt tartották kísérleti terepnek Pécset, egyes politikai véleményformálók.13 

A 2010-es év, melyre 2006 óta készült a város nagyközönsége, Pécs városa számára kitüntetett esztendő volt. 

Európa Kulturális Fővárosa, az ellentmondásos előjelek ellenére, igyekezett megfelelni a kihívásnak, több ezer 

kulturális rendezvényre került sor a városban, a régióban, a testvérvárosokban. Az év első felében a köztereken 

zajló építkezések és a kulturális helyszínek hiánya rendkívüli logisztikai feladat elé állította a szervezőket, de 

végül is sikerült megoldani a helyzetet. A közterek elkészültével, a városlakók kezdték „belakni” a megújult 

városrészeket, s lassan érzékelhetővé vált az EKF különleges miliője. A programok tekintetében az EKF 

                                                           
10Máris oda az MSZP többsége Pécsett Népszabadság 2009. 05. 16. 
11Új alpolgármesterek Pécsett http://www.frisshirek.hu/story/155892.html 
12Potemkin-holding? Vízi háború Pécsett 168 óra 2009.10.22. 
13Pécsi Vízmű: már nemzetközi a botrány http://www.stop.hu/articles/article.php?id=552064 

http://www.frisshirek.hu/story/155892.html
http://www.stop.hu/articles/article.php?id=552064
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teljesítette az elvárásokat, a Pécsre érkező turisták száma elérte a kultúrfővárosokra jellemző adatokat. 14 A 

2010-es év azonban választási év is volt, így az Európa Kulturális Fővárosa programsorozatot is át meg átszőtte 

a kampány. Mind a kormányzó erők, mind az érzékelhetően erős pozíciókat szerzett ellenzéki tábor igyekezett 

kihasználni az EKF év adta lehetőségeket. A kormánypártok legjelentősebb ütőkártyája az M6-os autópálya 

tavaszi átadása volt. 15 Az évtizedek óta várt létesítmény üzembe helyezése, csakúgy, ahogy a többi, az 

országgyűlési választásokra időzített átadó, érdemben már nem befolyásolta a választópolgárok véleményét a 

kormánykoalíció pártjairól. A 2010-es országgyűlési választások alaposan átrajzolták a magyarországi politikai 

erőviszonyokat: 16 

Mandátumarányok a 2010-ben alakult országyűlésben 

 

Az EKF beruházások városi átadóin, tavasszal a kormánypárti szocialista és városvezető FIDESZ képviselői 

közösen vágták át a szalagot, az év derekától egyre inkább a FIDESZ-es városvezetésé lett a főszerep. Az őszi 

önkormányzati választások az előre prognosztizálható eredményt hozták. Négy párt állított polgármester jelöltet: 

Páva Zsolt a FIDESZ-, Meixner András az MSZP-, Keresztes László Lóránt az LMP- és Gyimesi Gábor a 

Jobbik színében indult. A polgármester választás eredménye az alábbiak szerint alakult: 

A 2010-es polgármesterválasztás eredménye Pécsett 

 

A képviselőtestületben az erőviszonyok ekként alakultak: 
                                                           
14Idegenforgalmilag sikeres a pécsi EKF http://www.turizmusonline.hu/cikk/nem_banta_meg_pecs_idegenforgalma_az_ekf_et 
15Átadták az M6-ost: irány a sztráda! http://www.pecsistop.hu/articles/article.php?id=638736 
16Ilonszki Gabriella – Kurtán Sándor: Látszat és valóság. A 2010-ben megválasztott parlamenti képviselők arculata 
http://www.valasztaskutatas.hu 

http://www.turizmusonline.hu/cikk/nem_banta_meg_pecs_idegenforgalma_az_ekf_et
http://www.pecsistop.hu/articles/article.php?id=638736
http://www.valasztaskutatas.hu/
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A pécsi képviselőtestület mandátummegoszlása 2010-ben 

 

A 2010-es választások Pécsett is azt tükrözték, hogy a választópolgárok kiábrándultak a szocialista-liberális 

politikai erőkből, s gyökeresen átrendezték a politikai erőviszonyokat. 

A 2006-2010 közötti ciklus nagy tanulsága, hogy a kiváló pályázatok révén megnyert jelentős források 

megérkezése torzsalkodást, megosztottságot eredményezett a döntéshozók között, jelentősen lerontva ezzel a 

megvalósítás hatékonyságát. A „rózsaszín” célokkal mindenki egyetértett, a források fölött azonban, minden 

érdekcsoport, kizárólagos rendelkezési pozícióra törekedett. A viták, súlyos késedelmet eredményeztek a 

beruházásokban, és politikai hitelvesztéshez vezettek a kormányzó pártok szavazói körében. Ezek a jelenségek 

nem csak Pécsett figyelhetők meg, hanem szinte az egész országra jellemzőek, aminek magyarázata, hogy 

jelentős európai uniós források áramolnak az országba, melyek fölött a politikai erők, „magyaros” politikai 

torzsalkodásba kezdenek. 
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9. fejezet - Kérdőív 

(Pécs Megyei Jogú Város önkormányzati tevékenységének értékeléséhez) 

Kutató: Dr. kunszt Márta egyetemi docens 

PTE BTK Politikai Tanulmányok Tanszék 

Pécs, 2007-2008 

1. Személyi adatok 

1. Nem: 

2. Születési év: 

3. Iskolai végzettség: 

4. Mikortól meddig töltött/tölt be hivatali feladatkört Pécs városában? 

2. Az önkormányzat tevékenységével kapcsolatos 
kérdések 

5. Ön szerint melyek a legfontosabb, az önkormányzat által ellátandó területek Pécs városában! Kérem, 

rangsoroljon! 
 

Tevékenység Rangsor 

Közúthálózat karbantartása, fejlesztése   

Közművek üzemeltetése   

Tömegközlekedés biztosítása   

Lakáshelyzet javítása   

Kulturális élet-, sport moderálása   

Idegenforgalom ösztönzése   

Közbiztonság szavatolása   

Környezetszennyezés elhárítása   

Oktatás biztosítása   

Egészségügy működtetése   

Szociális ellátórendszer fenntartása   

Munkanélküliség kezelése   

Közüzemi szolgáltatás biztosítása   

Más   

6. Ön szerint mely területek álltak az önkormányzat tevékenységének középpontjában, Pécs városában a 

hivatali ideje alatt? Kérem, rangsoroljon! 
 

Tevékenységi terület Rangsor 

Lakásellátás   

Segélyezés   

Bölcsődei ellátás   

Óvodai ellátás   
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Tevékenységi terület Rangsor 

Iskolai ellátás   

Egészségügyi ellátás   

Közbiztonság   

Kulturális rendezvények szervezése   

Munkahelyteremtés   

Helyi vállalkozók támogatása   

Városfejlesztés   

Civil szervezetek támogatása   

Közüzemek támogatása   

Más   

7. Ön szerint melyek a város „húzó ágazatai”? 
 

Ágazat Rangsor 

Gazdasági termelő tevékenység   

Kereskedelem, vendéglátás   

Szolgáltatás (bank, biztosító)   

Felsőoktatás, tudomány   

Közoktatás   

Kulturális ágazat   

Idegenforgalom   

Közigazgatás   

Közlekedés   

Építőipar   

8. Ön szerint ténykedésének ideje alatt voltak-e a városvezetésnek célkitűzései? 

9. Ha igen, melyek voltak ezek? 

10. Véleménye szerint mik voltak az Önkormányzat legnagyobb sikerei hivatali ideje alatt? 

11. Melyek voltak az önkormányzat legnagyobb kudarcai az Ön munkálkodása idején? 

12. Személy szerint Önnek mi volt a legsikeresebb munkája hivatali ideje alatt? 

13. Mit élt meg nagy kudarcként önkormányzati tevékenységében? 

14. Milyennek ítélte meg az önkormányzat költségvetési helyzetét hivatali idejében? (Kérjük, a megfelelő 

választ húzza alá!) 

Kritikus      rossz      közepes      jó      kiváló 

15. Milyennek ítéli meg ma a város költségvetését? 

Kritikus      rossz      közepes      jó      kiváló 

16. Ön szerint történt-e vagyonfelélés a városban? 

igen      nem 

17. Ön szerint milyen okok vezettek a város mai eladósodásához? 

3. A politikai döntéshozatallal kapcsolatos kérdések 
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18. Véleménye szerint hivatali ideje alatt kik voltak a város legbefolyásosabb személyiségei? 
 

Személyiség Név Rangsor 

Polgármester     

Egyetemi rektor     

Kamarai elnök     

Országgyűlési képviselő     

Egyetemi professzor     

Vállalatvezető     

Sportoló     

Intézményvezető     

Magánvállalkozó     

Bankár     

Politikus     

19. Ön szerint kik vettek részt az önkormányzati döntések előkészítésében? 
 

Személy, szervezet Rangsor 

Polgármester   

Jegyző   

Tisztségviselő   

Bizottsági elnök   

Osztályvezető   

Hivatali dolgozó   

Bizottsági elnök   

Önkormányzati képviselő   

Önkormányzati testület   

Intézményvezető   

Önkormányzati vállalatvezető   

Vállalati apparátus   

Külső gazdasági szakértő   

Külső gazdasági szereplő   

Civil szervezet   

20. Ön szerint kinek volt a legnagyobb befolyása a döntések meghozatalában? 
 

Személy, szervezet Rangsor 

Polgármester   

Jegyző   

Tisztségviselő   

Országgyűlési képviselő   

Bizottsági elnök   

Osztályvezető   

Hivatali dolgozó   

Bizottsági elnök   

Önkormányzati képviselő   
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Személy, szervezet Rangsor 

Önkormányzati testület   

Intézményvezető   

Önkormányzati vállalatvezető   

Vállalati apparátus   

Külső gazdasági szakértő   

Külső gazdasági szereplő   

Civil szervezet   

21. Ön szerint hol születtek a város életét befolyásoló legfontosabb döntések? 
 

Személy, szervezet/ dönt Rangsor 

Polgármester   

Jegyző   

Tisztségviselői konzultáció   

Hivatali apparátus   

Városi vállalati vezető   

Városi intézményvezető   

Párt frakció   

Országgyűlési képviselő   

Országgyűlési képviselőcsoport   

Bizottság   

Önkormányzati képviselő   

Magánszemély   

Informális megbeszélés   

Lobbi csoport   

Köszönjük a kutatáshoz nyújtott értékes segítséget! 


