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Tisztelt Olvasó!

Különleges olvasmányt ajánlok a figyelmébe. Egy összetett kiadványt, amely 
naprakész adatokkal, leírásokkal és infokommunikációs elemekkel mutatja be 
Pécs fejlődésének letéteményeseit. Azokat, akik miatt jó itt élni, és jó itt dolgozni.

Egyik hazai nagyvárost sem kedvelik annyian az ott lakók közül, mint Pécset: 
tízből kilenc városlakó nyilatkozta azt nemrégiben, hogy szeret Pécsett élni.  
Ez nem lehet véletlen.  

A Mecsek, természeti, kulturális és építészeti örökségeink közelsége, az ország 
első egyeteme, a befogadó közeg és az ennek nyomában kialakuló kulturális 
sokszínűség, a mindig változatos programdömping, a zöld és okos megoldások  
és az összetartó pécsi közösség – csak néhány példa azok közül a tényezők közül, 
amelyek valóban szerethetővé teszik Pécs városát. 

Mi azon dolgozunk, hogy Pécs még élhetőbb és a fiatalok számára még 
vonzóbb város legyen. Olyan hely, ahonnan nem elvágyódnak a fiatalok, hanem  
ahová visszatérnek. Ahol minden könnyen és gyorsan hozzáférhető, amire 
egy modern, városi családnak szüksége lehet. Ahol intelligens megoldások  
szolgálják a városlakók kényelmét,  ahol kiemelt jelentőséggel bír a  
fenntarthatóság és a klímavédelem. 

Ahhoz, hogy Pécs még kedveltebb legyen, olyan hellyé kell válnia, ahol jó  
dolgozni is. Ezért a célért sokat tettünk az utóbbi időszakban. Számos befektető 
választotta üzemépítéséhez, illetve termelési kapacitásainak bővítéséhez 
városunkat: elektromos autóipari beszállító cég, 3D nyomtatógyár, nemzetközi 
üzleti tanácsadói iroda érkezett 
az elmúlt években Pécsre. Több  
szolgáltatóközpont is városunkat 
választotta telephelyéül, ahol  
a jól képzett és idegen 
nyelveket beszélő fiatalok 
európai körülmények között 
dolgozhatnak. 

Ezt a munkát tervezzük folytatni 
a jövőben, melyben segítséget 
nyújt számunkra ez a kiadvány. 
Bízom benne, hogy ezt böngészve 
az olvasó kedvet kap hozzá, hogy  
jobban megismerje városunkat. 
Mi készséggel fogadjuk a 
közösségünket gyarapító 
ötleteket, hiszen ne feledjék: Pécs 
nyitva!

Péterffy Attila
Pécs polgármestere

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
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PÉCS SZÁMOKBAN

lakosságszám

lakosságszám 1 órányi autóútra

Álláskeresők aránya 
(Pécs)

Álláskeresők aránya 
(agglomeráció)

Álláskeresők aránya  
(Baranya megye)

egyetemi hallgató
Ebből külföldi hallgatók száma

bejegyzett cég éghajlat

142 000 fő

686 000 fő

2,6 % 3,0 % 5,3 %

22 000 fő
5 000 fő

24 248 Nedves kontinentális

90 000 fő

893 fő/km2

163 km2

munkaképeskorú lakosság

2104  
napsütéses órák 
száma

23 m2  
egy lakosra jutó 
gyepfelület, ami 
országos szinten is 
kiemelkedő

népsűrűség

terület 



5A kiadvány 2022-ben készült.

300  
feltárt barlang  
a Mecsekben

1 000  
vadgesztenyefa

2 000  
platánfa

40 000  
fa

97 650  
kiültetett virág

137 éves  
a legöregebb mandulafa

20+  
múzeum

656  
éves egyetem

544  
éve alapították 
a könyvtárat

155   
játszótér

21  
bekerített  
kutyafuttató

A pécsi lakosok 

88,8%-a
szeret Pécsett élni
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INNOVATÍV MUNKAHELYEK

Pécs színes és pezsgő város, ahol jó dolgozni, 
és ahol jó élni. Törekszünk arra, hogy 15 
perces városként az itt lakók egy sétával 
elérjenek minden fontos szolgáltatást, iskolát, 
munkahelyet, szabadidős lehetőségeket, hogy a 
magánélet és a munka egyensúlyba kerüljön.

Az itt élő, befogadó közösség aktivitása a  
társadalmi szerepvállalásokban fontos 
hozzáadott értéket nyújt és meghatározó része a 
város fejlődésének.

Egyedülálló karrierlehetőség és innovatív  
munkahelyek várják a munkavállalókat akár 
az évszázados hagyománnyal rendelkező helyi 
cégekben vagy nemzetközi nagyvállalatoknál 
és előremutató gondolkodású közepes-, és 
kisvállalkozásokban.

Büszkék vagyunk arra, hogy értékes  
munkahelyeket hoztak létre, pécsi tudásra és 
szakemberekre építve.
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Cégünk anyavállalata, a Bader Holding 
GmbH több mint 70 éve van jelen a 
fémmegmunkálási piacon. Magyaror-
szági leányvállalata 1992-ben Pécsett 
alakult meg. Azóta Baranya megye 
és a régió meghatározó vállalkozása, 
illetőleg foglalkoztatója lettünk. Jelen-
leg 25.000 m2 gyártóterületen dol-
gozunk, és 400 embernek biztosítunk 
munkát. Folyamatosan fókuszálunk a 
termékfejlesztésekre és hatékonysá-
gunk növelésére. Vevőink és partnere-
ink elégedettsége ugyanolyan fontos 
számunkra, mint a nálunk dolgozó em-
bereké. Felelősségteljes és innovatív 
gondolkodásunk eredménye, hogy az 
iparág meghatározó szereplői lettünk.

Bader Industrie Kft.
7634 Pécs, Bázis köz 2.
+36 72 251722
www.badergruppe.com
info.hu@badergruppe.com

A Pécsi Sör, a 
Zsolnay, a Pécsi 
Kesztyű már 
egybeforrt a város 
nevével, de azt 
vajon tudta-e, hogy 
Pécsett készült 
a Művészetek 
Palotájának 
gyönyörű orgonája?

Pécsről indulnak 
díszdobozos 

csomagolásban új 
tulajdonosaikhoz a 
Ferrarik, Bugattik, 

valamint más luxus- 
és versenyautók 

élethű modelljei.

A rangos és hallgatóbarát Pécsi Tudományegyetem 
együttműködést folytat a helyi ipar szereplőivel, 

biztosítva ezzel a gyakorlati képzéseken való részvételt, 
és végzést követően a munkába állás lehetőségét.

Pécsi 
szakembereknek 
köszönhetjük a 
2022-ben „Az év 
kiállítása” díjat 
nyert Regulyversum 
kiállítás interaktív 
informatikai 
megoldásait Zircen.

Széles beszállítói kör szolgálja ki az autóipart a 
kalaptartóktól kezdve a légkondicionálón keresztül 

az audio- és navigációs rendszerekig.

Érdekességek a helyi iparról

Lady Gaga 
kesztyűjét is 

Pécsett varrták.

És hogy itt rajzolják lelkes 
kezek a Redbull reklám 
szárnyas figuráit?



A japán központú Seiren 
a világelsők közé tartozik 
a textiltermékek gyártásában. 
A cég alapítása 1889-re nyúlik 
vissza. Japánon kívül a Seiren 
összesen 4 kontinensen,  
9 különböző országban,  
18 telephellyel van jelen.

Vállalati filozófiánkban 3 alapelvet 
fogalmaztunk meg („nobi-nobi”, 
„iki-iki” és „pichi-pichi”, melyek az 
önmotivációt, a felelősséget és az 
elkötelezettséget jelképezik), hogy 
5 üzleti szegmensünkben – autó-
ipari kárpitanyagok, „high fashion” 
divatanyagok, elektronikai iparban 
felhasznált textíliák, belsőépítészeti 
és háztartási textíliák, valamint 
orvostechnikai anyagok – magas 
hozzáadott értékű vállalati tevé-
kenységeket folytassunk.
A Seiren Hungary Kft. 2021. már-
ciusában alakult, a Seiren CO., Ltd. 
első európai leányvállalataként Ma-

gyarországon. A 22 900 m2 alapte-
rületű gyártóüzem a pécsi Déli Ipari 
Parkban, mintegy 23 ha területen 
épül fel. Fő tevékenységi körünk 
magas minőségű műbőr kárpitanyag 
gyártása, melyet elsősorban az autó-
iparban használnak fel.
A Seiren Hungary Kft.-nél hiszünk 
benne, hogy minden munkaválla-
lónk hozzájárul a vállalat sikeréhez. 
Célunk, hogy olyan munkakörnye-
zetet biztosítsunk, amely elősegíti 
mind a személyes, mind a szakmai 
fejlődést. Nagy hangsúlyt fektetünk 
a munka és a magánélet egyensú-
lyára, és elvárjuk, hogy mindenki 
méltósággal és tisztelettel bánjon 
egymással.
Ha szívesen jelentkezne hozzánk, 
akkor látogasson el karrieroldalunk-
ra, vagy lépjen velünk kapcsolatba 
az alábbi elérhetőségeink egyikén.

www.seirenhungary.hu
facebook–@seirenhungary
hr-shu@shu.seiren.com



Amphenol

Az 1932-ben, az Amerikai Egyesült Államokban 
alapított Amphenol a világ egyik vezető csat-

lakozórendszer-gyártó vállalata. A New York-i Tőzs-
dén már 30 éve jelen lévő cégnek közel 40 országban 
találhatóak gyáregységei, kirendeltségei, és munka-
vállalóinak száma 2021-ben világviszonylatban átlépte 
a 90.000 főt.

2019-ben Pécsett nyitotta meg egyetlen magyaror-
szági gyárát az Amphenol, ahol a jelenleg elképesztő 
tempóval fejlődő elektromos autóipart szolgálja ki. 
A baranyai gyár több európai prémium autómárka 
elektromos autóihoz gyárt egy kiemelt fontosságú 
akkumulátor-alkatrészt. 

ÉPÍTS KARRIERT AZ AMPHENOLNÁL! 

Az Amphenolnál tisztában vagyunk azzal, 
hogy sikerünk titka dolgozóinkban, illetve 
vállalati kultúránkban rejlik. Az Amphenol 
egy olyan munkahely, ahol az emberek 
szeretnek dolgozni, és büszkék lehetnek 
munkájukra és munkahelyükre. Küldd el 
önéletrajzod, alig várjuk, hogy megis-
merjünk!

hr@amphenol-asip.com

Amphenol
Sincere Industrial Product Ltd.

H–7673 Cserkút, Batvölgyi út 3. Hungary
Tel.: +36 72 998 690

A pécsi vezetők célul tűzték ki, hogy az elekt-
romos autózás terén néhány éven belül meg-
kerülhetetlen erőt képviseljen Magyarországon 
az Amphenol Pécs.
Az Amphenol büszke arra, hogy termékei 
révén fontos szerepet tölt be az elektronika 
terén jelenleg is zajló forradalomban az 
alábbi területeken: autóipar, széles sávú 
internet, repülőipar, katonai ipar, IT, 
mobiltelefonok, mobilhálózat.

Electronics for a better future!



Honsa Kft., az autóipar 
szolgálatában

Piacvezető autóalkatrész-gyártó vállalat Pécsett.
Egyedi fejlesztésű termékek: kalaptartók, csomagtér-

fedlapok, komplett csomagtérrendszerek.

Honsa Kft.
7630 Pécs, Üszögi u. 20.

72/421-200
info@honsa-kft.com

honsa.hu

7632 Pécs, 
Faiskola utca 3.
info@platinabau.hu
+36 72 510 094
www.platinabau.hu

KÖZMŰÉPÍTÉS, 
SZENNYVÍZVEZETÉKEK 
KIVITELEZÉSE

SZENNYVÍZKEZELŐ RENDSZEREK, 
MŰTÁRGYAK ÉPÍTÉSE

VÍZELLÁTÓ RENDSZEREK, VÍZVEZETÉKEK ÉPÍTÉSE

Szénhidrogén-szállító, gázelosztó
és gázvezetékek építése

ÚTÉPÍTÉS, TÉRBURKOLÁS
Nagytömegű földmunka 

ÜZLETI TEVÉKENYSÉGEINK 
MEGOSZLÁSA:

Vízvezeték-építés:

30%
Csatornaépítés:

20%
Gázvezeték-építés:

15%
Régészeti feltárás:

5%
Egyéb sport-, turisztikai  

létesítmények, játszótér, útépítés stb.:

30%



SUSTAINABLE 
MANUFACTURING 
SOLUTIONS

1997 óta segítünk valóra 
váltani ügyfeleink 
elektronikai elképzeléseit. 
Teljes körű segítséget 
nyújtunk a tervezés, 
a fejlesztés és a gyártás 
során, egészen a termék 
megvalósításáig.

We support our 
customers with 
electronic development 
and EMS services since 
1997.

H-7630 Pécs, Bajor u. 5-7.
info@zelektronika.eu
www.zelektronika.hu







BIOKOM NONPROFIT KFT.

A BIOKOM Nonprofit K�. hulladékgazdálkodási, 
városüzemeltetési és köztemető-üzemeltetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásával foglalkozó vállalkozás. 
Tevékenységei elsősorban városüzemeltetési, 
közegészségügyi, környezetvédelmi és fejlesztési igények 
kielégítésére, valamint kegyeleti szolgáltatás biztosítására 
irányulnak.

biokom.hu
7632 Pécs, Siklósi út 52.

+36 72/502-100; +36 80/200-590
biokom@biokom.hu

DÉL-KOM NONPROFIT KFT.

A Dél-Kom Nonprofit K�. komplex hulladékgazdálkodással 
foglalkozó vállalkozás, mely 319 településen, közel 410 000 
lakos számára biztosítja a hulladékgyűjtési, -szállítási és 
kezelési feladatok ellátását. Küldetése, hogy környezettudatos 
tevékenységével elősegítse a környezeti állapotok javulását
és a fenntartható fejlődés elveinek érvényesülését. A dél-
dunántúli régió hulladékgazdálkodási közszolgáltatójaként 
legfontosabb értékeinek a környezet tiszteletét és megóvását, 
valamint a minőség iránti elkötelezettséget vallja.

new.delkom.hu
7632 Pécs, Siklósi út 58.

+36 72/805-410
delkom@delkom.hu

PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. - PÉTÁV

A PÉTÁV K�. több mint harmincegyezer lakás, közel ötszáz 
intézmény és több száz egyéb ingatlan fűtéséről és 
melegvíz-ellátásáról gondoskodik Pécsen. 130 kilométer 
hosszú vezetékrendszeren keresztül, 675 saját hőközpont 
üzemeltetésével és 112 felhasználói tulajdonú hőközpont 
ellátásával szolgálja ki ügyfeleit biztonságos, 
környezetbarát és megújuló alapú távhővel.

petav.hu
7623 Pécs, Tüzér u. 18-20.

+36 72/503-400
petavkft@petav.hu

PÉCSI VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT ZRT.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Pécs városa életében 
egyszerre játszik szerepet a különböző pályázatok alapján 
megvalósítandó projektek előkészítése és teljes körű 
megvalósítása, valamint utógondozása terén. A Társaság az 
elmúlt tíz évben közel kétszáz projekt előkészítésében és 
megvalósításában vett, illetve vesz részt. 

pvfzrt.hu
7621 Pécs, Mária utca 9.

+36 72/514-801
varosfejlesztes@pvfzrt.hu

PÉCSI VAGYONHASZNOSÍTÓ ZRT.

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. a saját és Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő üzleti 
ingatlanok hasznosításával foglalkozó, száz százalékban 
önkormányzati tulajdonú társaság. Egyediségük, hogy 
portfóliójukban közel 300 belvárosi üzlet, iroda, bolt, 
étterem, kávézó és egyéb vendéglátó egység stb. található, 
melyek egyben Pécs fontos és emblematikus helyei is. 

pvh.hu
7626 Pécs, Búza tér 8/B

+36 72/801-801
pvh@pvh.hu

TET TYE FORRÁSHÁZ ZRT.

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a dél-dunántúli régió 
meghatározó közszolgáltatója, tudásbázisa és piaci 
szereplője a vízszolgáltatás és szennyvíztisztítás területén.
A társaság Pécs és 14 környékbeli település számára
biztosít kiváló minőségű ivóvizet, emellett gondoskodik a 
szennyvíz elvezetéséről, ártalmatlanításáról. A régió egyik
legnagyobb és legkorszerűbb szennyvíztelepét üzemeltetve 
a cég zöld energiát termel.
 

tettyeforrashaz.hu
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.

+36 72/421-700
info@tettyeforrashaz.hu

TÜKE BUSZ ZRT.

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt. száz százalékban 
önkormányzati tulajdonú cég, melynek fő tevékenysége a 
városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás Pécs Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén. A társaság fő 
célkitűzése: ügyfélközpontú, utasbarát, minőségi 
szolgáltatás biztosítása, a folyamatos megújulás jegyében.

tukebusz.hu
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.

+36 72/512-034
info@tukebusz.hu

ÉPÍTSD A JÖVŐDET PÉCSEN!



BIOKOM NONPROFIT KFT.

A BIOKOM Nonprofit K�. hulladékgazdálkodási, 
városüzemeltetési és köztemető-üzemeltetéssel 
kapcsolatos feladatok ellátásával foglalkozó vállalkozás. 
Tevékenységei elsősorban városüzemeltetési, 
közegészségügyi, környezetvédelmi és fejlesztési igények 
kielégítésére, valamint kegyeleti szolgáltatás biztosítására 
irányulnak.

biokom.hu
7632 Pécs, Siklósi út 52.

+36 72/502-100; +36 80/200-590
biokom@biokom.hu

DÉL-KOM NONPROFIT KFT.

A Dél-Kom Nonprofit K�. komplex hulladékgazdálkodással 
foglalkozó vállalkozás, mely 319 településen, közel 410 000 
lakos számára biztosítja a hulladékgyűjtési, -szállítási és 
kezelési feladatok ellátását. Küldetése, hogy környezettudatos 
tevékenységével elősegítse a környezeti állapotok javulását
és a fenntartható fejlődés elveinek érvényesülését. A dél-
dunántúli régió hulladékgazdálkodási közszolgáltatójaként 
legfontosabb értékeinek a környezet tiszteletét és megóvását, 
valamint a minőség iránti elkötelezettséget vallja.

new.delkom.hu
7632 Pécs, Siklósi út 58.

+36 72/805-410
delkom@delkom.hu

PÉCSI TÁVFŰTŐ KFT. - PÉTÁV

A PÉTÁV K�. több mint harmincegyezer lakás, közel ötszáz 
intézmény és több száz egyéb ingatlan fűtéséről és 
melegvíz-ellátásáról gondoskodik Pécsen. 130 kilométer 
hosszú vezetékrendszeren keresztül, 675 saját hőközpont 
üzemeltetésével és 112 felhasználói tulajdonú hőközpont 
ellátásával szolgálja ki ügyfeleit biztonságos, 
környezetbarát és megújuló alapú távhővel.

petav.hu
7623 Pécs, Tüzér u. 18-20.

+36 72/503-400
petavkft@petav.hu

PÉCSI VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT ZRT.

A Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Pécs városa életében 
egyszerre játszik szerepet a különböző pályázatok alapján 
megvalósítandó projektek előkészítése és teljes körű 
megvalósítása, valamint utógondozása terén. A Társaság az 
elmúlt tíz évben közel kétszáz projekt előkészítésében és 
megvalósításában vett, illetve vesz részt. 

pvfzrt.hu
7621 Pécs, Mária utca 9.

+36 72/514-801
varosfejlesztes@pvfzrt.hu

PÉCSI VAGYONHASZNOSÍTÓ ZRT.

A Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. a saját és Pécs Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának tulajdonában lévő üzleti 
ingatlanok hasznosításával foglalkozó, száz százalékban 
önkormányzati tulajdonú társaság. Egyediségük, hogy 
portfóliójukban közel 300 belvárosi üzlet, iroda, bolt, 
étterem, kávézó és egyéb vendéglátó egység stb. található, 
melyek egyben Pécs fontos és emblematikus helyei is. 

pvh.hu
7626 Pécs, Búza tér 8/B

+36 72/801-801
pvh@pvh.hu

TET TYE FORRÁSHÁZ ZRT.

A TETTYE FORRÁSHÁZ Zrt. a dél-dunántúli régió 
meghatározó közszolgáltatója, tudásbázisa és piaci 
szereplője a vízszolgáltatás és szennyvíztisztítás területén.
A társaság Pécs és 14 környékbeli település számára
biztosít kiváló minőségű ivóvizet, emellett gondoskodik a 
szennyvíz elvezetéséről, ártalmatlanításáról. A régió egyik
legnagyobb és legkorszerűbb szennyvíztelepét üzemeltetve 
a cég zöld energiát termel.
 

tettyeforrashaz.hu
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.

+36 72/421-700
info@tettyeforrashaz.hu

TÜKE BUSZ ZRT.

A Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zrt. száz százalékban 
önkormányzati tulajdonú cég, melynek fő tevékenysége a 
városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás Pécs Megyei 
Jogú Város közigazgatási területén. A társaság fő 
célkitűzése: ügyfélközpontú, utasbarát, minőségi 
szolgáltatás biztosítása, a folyamatos megújulás jegyében.

tukebusz.hu
7634 Pécs, Nyugati ipari út 8.

+36 72/512-034
info@tukebusz.hu

ÉPÍTSD A JÖVŐDET PÉCSEN!
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ÉLETRE SZÓLÓ INNOVÁCIÓ

Több mint 90 évnyi tapasztalat, folyamatosan bővülő nemzetközi 
cégcsoport, erős pozíciók Európa legjelentősebb piacain: többek 
között ezek jellemzik hazánk és a kontinens logisztikai ágaza-
tának meghatározó szereplőjét. A Raben Group hosszú évek óta 
aktív szereplője a pécsi gazdasági életnek is, és nagyszabású fej-
lesztései révén egyre szélesebb szolgáltatási körrel áll partnerei 
rendelkezésére. Stratégiájának fontos elemeként hozta létre új 
pécsi logisztikai központját a Raben. A kezdetben több mint 10 ezer 
négyzetméteres, mintegy duplájára bővíthető létesítmény elen-
gedhetetlen a vállalat országos lefedettsége szempontjából.

A Déli Ipari Parkban működő telephely a hagyományos raktár- 
logisztikai szolgáltatások mellett egyedi, ügyfélre szabott folya-
matok sorát kínálja. Számottevő továbbá a gyűjtőszállítmányozási 
tevékenység súlya is – e téren a cég nemcsak hazai, de nemzetközi 
viszonylatban is innovatív, fenntartható megoldásokkal hívja fel 
magára a figyelmet. Folyamatos fejlesztései nyomán dinamikusan 
növekvő részesedést tudhat magáénak az európai áruforgalom le-
bonyolításában. Kiterjedt hálózatával a kontinens bármelyik pont-
ját elérhetővé teszi – Magyarországról is.

www.raben-group.com

NEMZETKÖZI HÁTTÉR
HAZAI ELŐNYÖK

A pécsiség egy rang, méltóság, egy büszkeségen alapuló örökségleltár, 
erőnk forrása a jövő sikereihez. Városunk el nem múló érdeklődést,  
kötődést és vonzódást vált ki az emberekből. Az egymást váltó, 
egymással együtt élő kultúrák a pécsi polgárok életének sokszínűségét  
eredményezték. Közösen építünk egy olyan élhető jövőt, amely 
felvirágoztat, idevonzza a turistákat és a befektetőket, hazahozza 
elvándorolt családtagjainkat, itt tartja a helyieket. 

Pécs fejlődéséhez a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóságot 
a versenyképesség megvalósításához a digitális ökoszisztéma modern 
elemeit alkalmazzuk kreatív innovációban. Zöld és okosváros programjaink 
a környezettudatosság, az élhetőség és a modernizáció jegyében kerülnek  
megvalósításra. Ennek keretében a város számos pontján elérhető elektromos 
kerékpárokat bérelhetnek a helyiek és a turisták; a helyi közlekedés buszflottája 
folyamatosan megújul, 20 százalékban már tisztán elektromos meghajtású; a 
belvárosban pedig okosparkolási rendszer segíti az autósokat.

Napelemparkok, intézményi energetikai beruházások, okos buszmegállók,  
közlekedési tengelyek megváltoztatása, városi parkok fejlesztése, mindez csupán 
néhány példa az előttünk álló fejlesztésekre, melyek innovatív és fenntartható 
megoldásokat kínálnak az itt élő emberek, az itt működő cégek számára.
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Csatlakozzon Ön is
a betelepülőinkhez!

Join our settling
companies!

Ipari és kereskedelmi ingatlanok 
Pécs Déli Ipari Technológia Parkban

M60 (highway)
Pécs-Pogány Airport
Budapest Int. Airport

0 km
1 km

250 km

400 km
500 km
800 km

Bratislava (Sk)
Koper seaport (Slo)
München (D)

Industrial and commercial plots in the 
Southern Industrial 

and Technology Park of Pécs

Innovatív cégünk sikeres ipari és techno-
lógiai parkot épít Magyarországon. Magas 
színvonalú szolgáltatásaink és az egyetemi 
kutató-műhelyekkel, oktatási intézmények-
kel, létrehozott együttműködéseink kiváló 
helyszínt biztosítanak beruházóinknak.

Amennyiben Ön a cége számára teljes 
infrastruktúrával ellátott, 21. századi színvo-
nalú fejlesztési területet keres, úgy megta-
lálta a tökéletes helyszínt a Pécs Déli Ipari és 
Technológiai Parkban!

Our innovative company is building 
a successful industrial and technology park 
in Hungary. Our high standard services, 
the cooperation with university research 
workshops, educational institutions and re- 
cruitment companies ensure an excellent 
location for your investment.

If your company is searching for fully equip-
ped, 21st century plot for your investment, 
you have found the perfect location in the 
Southern Industrial and Technology Park of 
Pécs!
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VÁLLALKOZÓI KÖZÖSSÉGEK 

Művészetek és Irodalom Háza  
– KOHÓ coworking iroda Pécsett
A Művészetek és Irodalom Háza a belváros szívében 
található. Az intézmény elhelyezkedése, impozáns 
környezete és régi korokat megidéző bája egyaránt 
csalogató a város lakói és a turisták számára. Színes, 
több korosztályt megszólító, műfajaiban változatos 
programokat kínál egész évben, a kiállításoktól 
kezdve, a színházi előadásokon át a közösségi irodáig 
bezárólag.

A közösségi ház ad otthont a KOHÓ Coworking 
House Pécsnek, ahol szabadúszók, startupok, 
egyéni vállalkozók dolgozhatnak zavartalanul, 
tárgyalhatnak, vagy akár saját rendezvényeket 
is tarthatnak. A KOHÓ inspiráló környezetben, 
számos funkcióval várja a közösségi iroda régi és 
új látogatóit. A családias környezetben található 
közösségi tér ideális hely azok számára, akik nem 
akarnak irodát bérelni vagy home office-ban, 
kávézóból dolgozni. A KOHÓ nyugodt környezetet 
biztosít a munkavégzéshez, de a társasági élet  
kedvelői is otthonra találhatnak.

pmh.hu/koho
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IT HUB – a közösség
Pécsett az informatikai szektor mind árbevételét, 
mind foglalkoztatotti létszámát tekintve az elmúlt 
években folyamatosan gyarapodott, mely növekedést 
a pandémia sem állította meg. Az iparág szereplői 
fogalmazták meg azon igényüket, hogy jöjjön létre egy 
közösségi tér, ahol találkozhatnak, közös fejlesztéseken 
és közös projekteken tudnak együtt, egy helyen 
gondolkodni, dolgozni. A gondolatot tett követte, és  
helyi vállalatok, az Információmenedzsment 
Innovációs Klaszter, az Informatikai Vezetők 
Társasága, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és 
Iparkamara, a Pécsi Tudományegyetem Műszaki  
és Informatikai Kara, valamint Pécs Megyei Jogú 
Város közös erőfeszítésének eredményeként 2020 őszén 
megnyitotta kapuit az IT HUB Pécs. A belvárosban 
280 négyzetméteren megvalósuló iroda a szakterület 
rendezvényeinek, eseményeinek, találkozóknak, 
képzéseknek, előadásoknak és workshopoknak ad 
helyet. Emellett segíti az olyan kisebb vállalkozásokat  
is, amelyek még nem engedhetik meg maguknak saját  
iroda fenntartását. Az IT HUB Pécs tevékenysége 
folyamatosan újabb funkciókkal bővül, többek 
között hivatalos külső tanszéke helyszínt biztosít 
a PTE Természettudományi Karának a szakmai 
gyakorlatokhoz, továbbá, helyi szakközépiskolákkal  
együttműködve az IT HUB-ban zajlik a cégekhez 
kihelyezett duális szakképzés a szoftverfejlesztő és 
-tesztelő szakképzésben.
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K20 Kirakat
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pécsi  Vagyonhasznosító Zrt. közös 
vállalkozásösztönző és mentorprogramja a K20 Kirakat. Pécs belvárosában a Király 
u. 20. szám alatti üzlethelyiség kedvező lehetőséget biztosít kezdő és már működő 
baranyai vállalkozások számára, hogy megismertessék, leteszteljék terméküket vagy 
szolgáltatásukat a belváros közönsége körében. A nyertes pályázó négy hónapon át 
kedvezményes bérleti díj, vállalkozásfejlesztési mentorprogram és médiamegjelenések 
formájában nyer támogatást, hogy vállalkozása tovább lendüljön. 

VÁLLALKOZÓI KÖZÖSSÉGEK

Rólunk mondták

„A lehetőségnek köszönhetően szorosabb 
kapcsolatot tudunk kiépíteni a meglévő 

vásárlóinkkal, miközben újakat is elérünk.  
A célunk, hogy ez az üzlet egy találkozási pont 

legyen a termelők és a fogyasztók között.” 

- Ratling Diána (Tejhely)

„Nagy öröm számunkra, hogy a Kirakat segítségével 
megoszthatjuk a helyi lakosokkal a fejlesztésünket. Ez a 

nyilvánosság nemcsak arra ad  lehetőséget számunkra, hogy 
visszajelzést kapjunk a lehető legtöbb embertől, de arra is, 

hogy ezáltal továbbfejlesszük, finomítsuk a megoldásunkat.”

- Csernák Samu, a SemseWorld társalapítója

„A K20 Kirakat elhelyezkedése azzal, hogy Pécs 
belvárosában található, nagyon sokat lendített  

az üzletünkön. Sok betérő látogatónk lett,  
mind helyiek, mind pedig turisták.”

- Keszthelyi Réka, a Coloris egyik alapítója

„Mindig is szerettük volna, hogy a kovászos kenyereink 
élményét minél több ember élvezhesse, amire a 

Kirakat tökéletes platformnak bizonyult, így hosszas 
tervezgetést követően, végül feljöttünk Pécsre.” 

- Pauli Zoltán (Palkonyha)
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A Veolia csoporthoz tartozó Pan-
non Hőerőmű Zrt. által több mint 
60 éve üzemeltetett pécsi erőmű 
többéves munkával készítette elő 
azt a 60 hektáros fejlesztési te-
rületet Tüskésréten, ahová olyan 
Pécsre települő vállalatokat sze-
retnénk vonzani, akik azon túl, 
hogy a lokációban folytatnák mű-
ködésüket, üzleti partnereinkké is 
szeretnének válni. A partnerség 
alapjául szolgál a minden vállal-
kozás működtetéséhez nélkülöz-
hetetlen energia (hő- és villamo-
senergia, gőz- és technológiai 
vízvételezési lehetőség) és a meg-
lévő ipari közmű-infrastruktúra 
(ivóvíz, szennyvíz, földgáz), me-
lyeket az erőmű közelsége révén 
a felkínált területeken vonzó gaz-
dasági és logisztikai feltételekkel 
kínálunk.

A Pannon Hőerőmű által nyújtott 
további előnyök:
 évtizedes szakmai tapasztalat 

az ipari energiatermelésben
 direkt hőenergia-ellátás: 

forró víz vagy gőz
 kedvező villamosenergia-hoz-

záférés: 100%-ban zöld áram 
biomassza alapon

 vasúti kapcsolat lehetősége

Kiknek ajánljuk Tüskésrétet? 
A Pécs város délkeleti részén 
fekvő Tüskésrét minden 
olyan termelővállat számára 
vonzó lehet, amely jelentős 
energiaigénnyel (hő vagy ipari 
víz) rendelkezik.

Például:
 élelmiszeripari vagy mező-

gazdasági termékek feldol-
gozása, 

 konzervipar, 
 hűtés, hűtve tárolás,
 gyógyszergyártás,
 mezőgazdasági termelés 

 A területen nagyobb méretű 
vagy összefüggő épületek ki-
alakítására is lehetőség van. 
Továbbá olyan gazdasági lé-
tesítmények működtetésére 
is opciót kínál, amelyek tevé-
kenységükből fakadó esetle-
ges zavaró hatásaik miatt a 
közvetlen lakókörnyezet mel-
lett nem ideálisak.

titkarsag-pecs@veolia.com
www.veolia.hu

BEFEKTETÉSI LEHETŐSÉG TÜSKÉSRÉTEN 
A FENNTARTHATÓSÁG JEGYÉBEN

Jellemző villamosenergia-
értékesítés mennyisége 

Jellemző hőenergia-
értékesítés mennyisége

Hőtermelő kapacitás
(gőzteljesítmény)

A kazánba termelt friss
gőz paraméterei

504 GWh/év 1506 TJ/év 640 t/h 540°C 100 bar

Közép-Kelet Európa legnagyobb biomassza-tüzelésű erőműve szomszédságában
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ZÖLD KÜLDETÉS

N e m z e t k ö z i  f u v a r o z á s

www.neolit.hu                   06 72 514 001

Az Európai Bizottság 2021-ben egy új programot 
indított útjára ,,EU Küldetések” (EU Missions) 
néven, melynek keretein belül kézzelfogható 
eredményeket kívánnak elérni 2030-ig. A 
missziókhoz az irányelveket olyan, korábban már 
megfogalmazott tervek adják, mint az ,,Európai 
zöld megállapodás”, ,,A digitális korra felkészült 
Európa” vagy az ,,Európai rákellenes terv”. A 
program a Horizont Európa kutatási és innovációs 
keretrendszer új elemeként került bemutatásra.

A keretrendszer egyik pillére a 100 klímasemleges 
város program. A részvételre az Európai Bizottság 
pályázatot írt ki, melynek eredményét 2022. 
április 28-án hirdették ki. Magyarországról három 
település nyerte el a programban való részvételt, 
köztük Pécs városa is. 

A kísérleti program keretében Pécs a 2022-2027 
időszakban közvetlenül pályázhat forrásokra, 
melyekből olyan projekteket finanszíroz  
közvetlenül az Európai Unió, amelyek 
hozzájárulnak a város klímasemlegessé 
válásához és az okos infrastruktúra fejlődéséhez. 
Pécsen így a közeljövőben olyan fejlesztési 
programok indulhatnak el, melyek egyszerre 
klímasemlegessé teszik a várost, és a lakosság 
számára számos, a mindennapi életet megkönnyítő 
fejlesztés megvalósítására is lehetőséget nyitnak. 
A fejlesztési programok felállításában nagy 
szerepe lesz a lakossági visszajelzéseknek és a 
Pécsi Tudományegyetem közreműködésének is. 
A 2030-as határidőre a tervezett beruházásoknak 
köszönhetően a baranyai megyeszékhely a régió, 
de akár az egész Dunántúl egyik legmodernebb és 
legzöldebb városává válhat. 

 EU 
MISSIONS
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 EU 
MISSIONS

DENMARK
Aarhus
Copenhagen
Sønderborg

IRELAND
Cork
Dublin

NETHERLANDS
Amsterdam
Eindhoven & Helmond
Groningen
Rotterdam
The Hague
Utrecht

SPAIN
Barcelona
Madrid
Seville
Valencia
Valladolid
Vitoria-Gasteiz
Zaragoza

FRANCE
Angers Loire Metropole
Bordeaux Metropole
Dijon Metropole
Dunkerque
Grenoble-Alpes 
Metropole
Lyon
Marseille
Nantes Metropole
Paris

GERMANY
Aachen
Dortmund
Dresden
Frankfurt/
Main
Heidelberg
Leipzig
Mannheim
Munich
Münster

ITALY
Bergamo
Bologna
Florence
Milan
Padova
Parma
Prato
Rome
Turin

BELGIUM
Antwerp
Brussels Capital 
Region
La Louvière
Leuven

PORTUGAL
Guimarães
Lisbon
Porto

LUXEMBOURG
Differdange

AUSTRIA
Klagenfurt

CROATIA
Zagreb

BULGARIA
Gabrovo
Sofia

SLOVENIA
Kranj
Ljubljana
Velenje

ROMANIA
Bucharest
Cluj-Napoca
Suceava

MALTA
Gozo

GREECE
Athens
Ioannina
Kalamata
Kozani
Thessaloniki
Trikala

SWEDEN
Gävle
Gothenburg
Helsingborg
Lund
Malmö
Stockholm
Umeå

FINLAND
Espoo
Helsinki
Lahti
Lappeenranta
Tampere
Turku

ESTONIA
Tartu

LATVIA
Liepāja
Riga

LITHUANIA
Taurage
Vilnius

POLAND
Krakow
Łódź
Rzeszow
Warsaw
Wrocław

CZECH REPUBLIC
Liberec

SLOVAKIA
Bratislava
Košice

CYPRUS
Limassol

HUNGARY
Budapest
Miskolc

PÉCS
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PÉCS TÖRTÉNETE

Sopianae, a Pécs területén 
elhelyezkedő római kori 

város Pannonia Valeria nevű 
tartományának polgári 

közigazgatási központja lett

Sopianae temetőjének egyik 
sírkamrájából előkerült bronz 

krisztogram (Krisztus monogram), 
a pécsi világörökség szimbóluma

Az egyházmegye katedrálisa a pécsi Szent 
Péter- és Szent Pál-székesegyház

Az egyetemalapításban kulcsszerepet 
játszó Vilmos püspök címere a mai Pécsi 

Tudományegyetem jelképe lett

A szerb megszállás végén a 
nemzeti hadsereg bevonul Pécsre

A kiállítás Zsolnay pavilonjaA DGT Szent István aknája

Az Első Dunagőzhajózási 
Társaság (DGT) megjelent a 
mecseki szénmedencében, 
jelentős hatást gyakorolva 

a város fejlődésére

Szent István király 
megalapította a pécsi 

egyházmegyét

A Pécsi Országos Kiállítás a 
gazdasági élet szereplőinek 

grandiózus seregszemléje volt, 
melyen megjelentek az európai 

hírű pécsi vállalkozások is (Zsolnay 
porcelángyár, Littke pezsgőgyár, 

Höffler bőrgyár, Angster orgonaüzem, 
Hamerli kesztyűgyár stb.)

A középkori pécsi 
egyetem alapítása

Az I. világháborút követően 
a város 33 hónapig szerb 

megszállás alatt állt

3. sz. vége 1009 1367

1852 1907 1918-1921
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Turbánt ábrázoló török 
sírkőtöredék

Korabeli metszet a város 
visszafoglalásáról

A privilégium a városnak 
adományozott címer ábrázolásával

EKF logó  Uránváros madártávlatbólAz Erzsébet Tudományegyetem 
központi épülete

Szulejmán szultán 1543. évi 
hadjáratának részeként Pécs 

török kézre került

Pozsonyból Pécsre települt a 
mai Pécsi Tudományegyetem 

elődje, a magyar királyi Erzsébet 
Tudományegyetem

A Mecsekben elkezdődött 
az uránbányászat, a 

bányászcsaládok számára új 
lakótelep (Uránváros) épült

A város felszabadult a 143 
évig tartó török uralom alól

Pécs szabad királyi 
városi rangot kapott

Pécs Európa Kulturális 
Fővárosa. Egy éven át 1200 
program valósult meg, és 

számos, máig ható beruházás, 
fejlesztés  történt a városban

1543 1686 1780

1923 1955 2010
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114 országból érkeztek.

EGYETEMVÁROS

A Pécsi Tudományegyetem 22 000 fős hallgatói létszámával, 2 000 
oktatójával, kutatójával és 10 karával Magyarország egyik legnagyobb 
felsőoktatási intézménye. Ötezer  külföldi hallgatójával igazi nemzetközi 
universitas, egyben az ország egyik legjelentősebb kutatóegyeteme, 
hatalmas szakmai kutatói bázissal. Egészen 1367-ig visszanyúló 
gyökereivel hazánk első egyeteme. Pécs mellett Szekszárdon,  
Kaposváron, Szombathelyen, Zalaegerszegen, Zomborban és 
Székelyudvarhelyen is jelentős képzési központként működik.

A PTE fontos szerepet tulajdonít a tehetséggondozásnak. A szakmai, 
sport-, kulturális programok és ösztöndíjak mellett 17 szakkollégium és 
tudományos diákkör támogatja a diákokat és az oktatókat tudományos 
munkájukban. Mindezeken túl a karokon 21 doktori iskola működik, 
melyek a tudomány és a művészetek széles spektrumát ölelik fel.

PTE központi információk: https://pte.hu 

Aktuális felvételi információk: https://felveteli.pte.hu 

1367 2017

650 
év  

tradíció

TOP3 
magyar egyetem 
között rangsorolt

A PTE a világ felsőoktatási intézményeinek 

legjobb 2,5%-a közé tartozik

A nemzetközi oktatásban szerzett több 

mint  30 éves tapasztalattal

22 000 hallgatónak, akik                 

2 000 oktatónk 
világszínvonalú képzést nyújt a

A PTE esszenciája
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A Pécsi Tudományegyetem mintegy  300 képzését, valamint  21 doktori iskoláját

A hallgatók jólétét Pécs területén belül                 8,

24 klinikán folytatja.

vidéken  további                   4 kollégium szolgálja ki

3637 kollégiumi férőhellyel.

10 karon és
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OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Pécsett a Dél-Dunántúl fővárosához 
méltó, magas színvonalú képzési 
és oktatási intézmények várják a 
tanulókat. Városunk a bölcsődétől a 
diplomaszerzésig képes különböző 
nívós oktatási intézményekkel 
kiszolgálni az igényeket. 

Pécs 12 városi és számos 
magánbölcsődével áll azon szülők 
rendelkezésére, akik vissza szeretnének 
térni a munka világába. Bölcsődéink 
között található angol nyelvű 
intézmény, az óvodák között az angol 
mellett megtalálható még a horvát 
és német nyelvű, illetve a sportra 
szakosodott óvoda is. 

A település általános iskolái színvonalas 
alapoktatásban részesítik az oda járó 
diákokat. 

Az emberiség és a bolygó jövőjét építjük
ecoplanet.lafarge.hu

Számos iskolában a kötelező tárgyak 
mellett az alapfokú művészettel is 
megismerkedhetnek a gyerekek,  a helyi 
kisebbségek oktatására horvát és német 
nyelvi iskola centrumok működnek.

Pécs 16 gimnáziuma közül több 
intézmény kínál kéttannyelvű képzést. 
Az ide jelentkező iskolások az angol, 
német, spanyol, olasz, német, horvát 
és francia kétnyelvű képzések közül 
választhatnak.

Emellett 18 intézményben folyik 
szakemberek képzése is, ahonnan 
minden évben jelentős számú magasan 
képzett diák távozik. Középiskoláink 
reagálnak a térség foglalkoztatási 
igényeire, így a tanuláson túl a munka 
világában tárt karokkal várják a frissen 
végzett fiatalokat. 
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A Veolia Energia Magyarország csoportját erő-
sítő, pécsi székhelyű Pannon-Biomassza Kft. 
a cégcsoporthoz tartozó biomassza-tüzelésű 
erőművek és fűtőművek (Pécs, Ajka, Szakoly, 
Salgótarján Dorog, Tata) tüzelőanyag-ellátását 
biztosítja. A cég évente mintegy 170-200 ezer 
tonna gabona-, és egyéb szalma, valamint 
több mint egymillió tonna faapríték, faipari 
melléktermék, mezőgazdasági melléktermék 
és anyagában már újra nem hasznosítható, vá-
logatott hulladék (SRF) megvásárlását és ener-
getikai célú felhasználásra történő előkészíté-
sét végzi az adott régiókban.

A beérkező biomassza-típusú tüzelőanyagokat 
speciálisan erre a célra kialakított kazánokban 
égetik el, és termelnek belőle megújuló energi-
át a pécsi erőműben, ezzel biztosítva éves szin-
ten mintegy 31,5 ezer lakásnak és 460 közintéz-
ménynek a villamos- és hőenergiát.

A Pannon-Biomassza Kft. kora nyáron és ősz-
szel felvásárlási kampányt hirdet a tüzelőanyag 
beszerzésére, de év közben bármikor fogad-
ja a beszállítók ajánlatait. A kampány célja az 
energetikai és az agrárszektor közötti együtt-
működés erősítése, a fenntarthatóság és az 

biomassza.veolia.hu
E-mail: biomassza@veolia.com

FenntarthatóságKiszámítható 
jövedelem

Körforgásos 
gazdasági modell

Akkreditált 
laboratórium

Agrohamu 
talajkondicionáló

Zöld távfűtés erősítése biomassza-
tüzelőanyaggal

energiahatékonyság javítása a mezőgazdasági 
melléktermékek hasznosításával, valamint kie-
gészítő és kiszámítható jövedelem nyújtása a 
régió gazdálkodói számára.

A kiegészítő bevételi forrás mellett a beszállítók 
további előnyökkel is számolhatnak. Az erőmű 
kazánjaiban visszamaradó hamutermék olyan 
minősítéssel rendelkezik, amely lehetővé teszi, 
hogy a gazdákhoz visszajutva hasznosíthatóvá 
váljon az égetés végterméke a termőterületen. 
A hamu pH-értéke lúgos, ami a Magyarorszá-
gon túlnyomórészt jellemző savanyú termőta-
lajokon segíti a növények jobb tápanyag-hasz-
nosítását. A savanyú talajok pH-értékének 
javítása mellett a termőterületekre kiszórt 
hamu foszfort, káliumot, és egyéb olyan mik-
roelemeket tartalmaz, melyek elősegítik a nö-
vények tápanyagellátását.

Hazánkban Pécs az első olyan megyeszékhely, 
amely energiaellátásának egészét megújuló 
alapokra helyezte. A biomassza-alapú tüzelés 
Magyarországon és Európában is egyaránt kö-
vetendő megoldást kínál a fenntartható terme-
lési modell és a körkörös gazdaság megvalósí-
tásához.
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK

Gyökerek
Városunk sokszínű kulturális 
lenyomata/élete a római kortól a 
török koron át napjainkig jól nyomon 
követhető az épített és szellemi 
örökségekben.

Az ókorban a Sopianae nevet viselte a 
város, ebből a korból származnak azok 
a különösen értékes feltárt leletek, 
mint az UNESCO Világörökség részét 
képező Cella Septichora ókeresztény 
sírkamrák. 

A török idők monumentális 
magyarországi alkotása, Gázi Kászim 
pasa dzsámija pedig Pécs város egyik 
jelképe.

A mai napig fennmaradt Barbakán 
bástya és középkori várfal körbeöleli 
a belvárosban számos múzeum, 
a Székesegyház, a Dzsámi, a kis 
Dzsámi, a Postapalota, a Pécsi 
Nemzeti Színház és a Zsinagóga 
évszázados, ikonikus épületeit.
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Szellemi örökségünk
Pécs mindig is oktatási fellegvárnak 
számított. Már az első magyar 
egyetem 1367-es megalapítása is 
Nagy Lajos királyunk és Pécs nevéhez 
fűződik. 

Szorosan kötődik a városhoz az első 
magyar humanista és költő Janus 
Pannonius is, aki pécsi püspök volt. A 
Pécsi Tudományegyetem sokáig az ő 
nevét viselte.

A Klimo György püspök által 
létrehozott könyvtár Magyarország 
első nyilvános könyvtára volt. 
A gyűjtemény különösen értékes 
állományát kódexek, középkori 
oklevelek, 18. századbeli kötetek és egy 
1700-ból származó földgömb képezi.
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGÜNK

Napjaink
A 2010-es év tovább erősítette Pécs nemzetközi 
hírnevét, hiszen ebben az évben viselte városunk 
az Európa Kulturális Fővárosa megtisztelő címet. 
A grandiózus projekt keretében megújultak a 
közterek, és megnyitotta kapuit az időközben 
hungarikummá nyilvánított Zsolnay Kulturális 
Negyed, valamint az akár 1000 főt befogadó 
konferencia- és rendezvényközpontként is 
funkcionáló Kodály Központ, a nemzetközileg is 
elismert Pannon Filharmonikusok otthona.

A kulturális élet másik motorja a pezsgő  
színházi élet, hiszen a Pécsi Nemzeti Színházon 
kívül a Pécsi Horvát Színház, a Harmadik 
Színház, a Janus Egyetemi Színpad és a 
Bóbita Bábszínház is tárt karokkal várja a 
színházi élményre vágyó közönséget minden  
korosztályból. 

MINŐSÉG
& MEGBÍZHATÓSÁG
HOSSZÚ TÁVON

7623 Pécs,
Mártírok útja 42.
+36 72 516 516
info@mmcomputer.hu
www.mmcomputer.hu

Szolgáltatásaink:

 ICT audit, stratégiakialakítás, tervezés, 
tanácsadás 

 Magas rendelkezésre állású szerver, 
tároló- és hálózati rendszerek 

 Rendszerintegráció, menedzsment, 
üzemeltetés-támogatás 

 Kliensoldali és távmunkát támogató 
megoldások 

 Passzív és aktív hálózati megoldások, 
WIFI rendszerek kialakítása

 IT Security megoldások és szolgáltatások
 Komplex nyomtatási és másolástechnikai 

rendszerek
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Tudtad?

Szolgáltatásaink: kiberbiztonság,  
hálózatmenedzsment, felhő- és  
platformszolgáltatások, SAP-üzemeltetés, 
Mainframe-operáció,  
Mobile Device Management stb.

További információk: dt-its.hu

Pécsi telephelyünkön 
jelenleg 600 munkatársunk  
dolgozik. Magyarországon  
összesen 5100 embert  
foglalkoztatunk 4 városban:  
Budapest, Debrecen, Szeged, Pécs.

A Deutsche Telekom IT Solutions  
a legnagyobb hazai, informatikai  
és telekommunikációs szolgáltatásokat  
nyújtó cég. Portfóliónk két nagy területből 
áll: IT-üzemeltetés és -támogatás.

dt-its.hu

500+ 
nyitott pozíció 

országosan!
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PÉCS, KULTURÁLIS FŐVÁROS

A századfordulón Pécs meghatározó kulturális 
központtá válása együtt járt a közösségi, 
egyesületi élet megerősödésével, melyet az 
Európa Kulturális Fővárosa program tovább 
erősített.

A város egyik legismertebb és legizgalmasabb 
fesztiválja a Zsolnay Fényfesztivál. Kulturális, 
művészeti és gasztronómiai fesztivál, az év 
szinte minden hónapjában szórakoztatják a 
helyi és az idelátogató közönséget. A pécsiek 
büszkesége ezeken túl az UNESCO Tanuló  
Város Fesztivál, a több mint 25 éve 
megrendezésre kerülő Bordalfesztivál, és a  
Pécsi Szelet – baranyai gourmet piknik. 
Emellett számos kisebb közösségi 
rendezvényben, melyekben  a hagyomány 
és a kultúra szervesen összekapcsolódik a 
környezettel és a gasztronómiával.

Az egyetemi élet téli színfoltjaként számos 
feltörekvő fiatal zenekar csap a húrokba a 
Made in Pécs fesztiválon, vagy kap fellépési 
lehetőséget a Pécs on Stage alternatív 
helyszínein.

Városunk a nemzetiségek jelenlétének is 
köszönhetően olyan kulturális olvasztótégely, 
melyben a helyi kapcsolatok, a civil- és 
intézményi együttműködések által szervezett, 
a „pécsiség” érzését erősítő programok 
összefonódnak a város mindennapjaival.
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25 ÉV TAPASZTALAT25 ÉV TAPASZTALAT
INFORMÁCIÓ | BIZALOM | BIZTONSÁG

SZOLGÁLTATÁSAINK MINŐSÉGÉT MEGBÍZÓINK VÉLEMÉNYE HITELESÍTI
Forduljon hozzánk bizalommal!

7624  Pécs, Xavér u. 19.
+36 72 517 430 | info@valeriasecurity.hu

Vagyonvédelem | Biztonsági átvilágítás
Rendezvénybiztosítás | Biztonsági tanácsadás

Pécs ipartörténeti jelentősége elvitathatatlan. A világszerte ismert Zsolnay 
porcelán, a pécsi kesztyű, a pécsi orgonák, pécsi sörök máig is elismert 
termékek a nemzetközi piacon.

A Zsolnay Kulturális Negyed kialakításával az ipartörténeti emlékek 
megújulva, átalakult funkcióval várják az egyedülálló kulturális 
programokra vágyókat, korosztálytól függetlenül.

A Janus Pannonius Múzeum kiállításai, programjai pedig elkalauzolnak 
minket a város meghatározó ipartörténelmi korszakaiba.

Mindig is törekedtünk arra, hogy történelmünk meghatározó alakjait újra 
és újra megismertessük a felnövekvő nemzedékekkel.

Az Angster 150 rendezvénysorozat, a Zsolnay Piknik, a Múzeum utca 
Plusz rendezvényeink a velünk élő múltat idézik!
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PÉCS ÉS KÖRNYÉKE

kezeli tartamos erdőgazdálkodással. Társaságunk a 
megye egyik meghatározó vadgazdálkodója is egyben.  
A Mecsekerdő ökoturisztikai tevékenysége is számotte-
vő, turistautak mentén erdei berendezéseket, kulcsos-
házakat, erdei iskolákat  
üzemeltet.
Az ország egyik legnagyobb erdei kalandparkja, a Me-
csextrém Park is a Társaság kezelésében áll.

www.mecsekerdo.hu

A Mecsekerdő Zrt.  
BArAnyA Megye 
erdeinek 50%-át

Zöld Pécs 
A Mecseknek köszönhetően a várostól 
karnyújtásnyira elérhető az élő 
természet. Pécs ikonikus épülete, a Tv-
Torony mellett, számtalan kilátóból 
tárul elénk páratlan panoráma a 
városra, a természetre. Ezeket kiépített 
túraútvonalakon át közelíthetünk 
meg, mesébe illő patakok, völgyek és 
hasadékok mentén.  Az egyre szélesebb 
körben ismert medvehagyma mellett 
sok ritka és védett növénnyel is 
találkozhatunk sétáink során, melyek 
akár világszinten is egyedülállóan csak 
itt találhatóak meg.

A Tettyei Mésztufa barlang, a többszáz 
éves romok mellett elterülő játszótér, 
a havihegyi Panoráma híd és sétány 
akár kisgyerekes családok vagy 
idősebbek számára is elérhetővé teszik 
a hegyi környezet nyújtotta különleges 
értékeket. 

A felújított Állatkert kedvelt családi 
kirándulóhely a Mecsekben. A város déli 
oldalán, a Malomvölgyi Parkerdőben 
nemcsak sétálni, de futni, biciklizni 
vagy éppen horgászni is lehet.

A Megújuló Mecsekoldal projekt 
keretében számos kedvelt vagy kevésbé 
ismert szabadidős élménylehetőség 
fejlesztésére és megújulására nyílhat 
lehetőség a következő években.
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KIEMELT ELFOGADÓHELY-PARTNEREK:
NAGYSZERŰ AJÁNDÉK
MUNKATÁRSAIDNAK ÉS PARTNEREIDNEK!
 Lepd meg munkatársaidat vagy partnereidet egy 
 különlegesen pécsi „Sweet Like Pécs” mintájú,
 digitális Tüke Kártyával!
 Több mint 400 elfogadóhely vár Titeket kedvezményeivel
 az év 365 napján!
 Támogasd a Pécsi Lions Házat, mely szervezet a kórházban 
 kezelt, súlyos betegséggel küszködő gyermekek szülei 
 számára nyújt ingyenes szállást.
 Nyereményjátékok és egyedi partnerakciók kizárólag 
 kártyatulajdonosoknak.

TÁMOGATÓI
DIGITÁLIS

TÜKE KÁRTYA

TÜKE KÁRTYA - PÉCSEN LENNI TÖBB!

FELKELTETTÜK ÉRDEKLŐDÉSED?
ÍRJ AZ ALÁBBI E-MAIL CÍMRE:

pecsitukekar t ya .hu

tukekartya@pecsikommunikacio.hu

Pécs városától 30 km-es körzetben rengeteg látnivalót és 
programlehetőséget kínál a környék: Villány, Siklós, Palkonya, 
Harkány, Szigetvár, Mohács, Pécsvárad, Orfű. A borkedvelők a minőségi 
vörösborairól méltán híres Villányi borvidék mesebeli pincesorai közt 
lelhetnek felejthetetlen élményekre, a falusi vendégasztaltól a fine 
dining éttermekig. A történelem iránt érdeklődők számára a Szigetvári,  
Siklósi, Pécsváradi vár, a Mohácsi Nemzeti Emlékhely kiállításai és 
rendezvényei mellett számos kisebb, szabadon látogatható várrom 
nyújthat tartalmas kikapcsolódást a Mecsekben.

A fesztiválrajongók széles körben válogathatnak, az UNESCO által  
elismert Mohácsi Busójárástól kezdve a magyar könnyűzenei életet 
bemutató többnapos Fishing on Orfű koncertélményein át, a kortárs  
zene és színházi élményekre épülő összművészeti fesztivál az  
Ördögkatlan Fesztivál között.

Az ország egyik legismertebb gyógyfürdője a Harkányi Gyógyfürdő  
télen-nyáron várja vendégeit különböző kezelésekkel, stranddal 
és termálmedencéivel. A sportolni vágyók Mohácstól akár Barcsig  
kerékpározhatnak a Dráva mentén, evezhetnek a Duna és a Dráva 
érintetlen vidékein, vagy SUP-ozhatnak a Mecsek gyöngyszemén, az orfűi  
Pécsi-tavon.
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184 BELTÉRI, 82 KÜLTÉRI ÁRUSÍTÓ ASZTAL
30 BELTÉRI, 4 KÜLTÉRI PAVILON

36 ÜZLET, ÉTELUDVAR

WEBOLDAL:

SZÉLES KÍNÁLAT,
GASZTRONÓMIAI SOKSZÍNŰSÉG!

7622, PÉCS ZÓLYOM UTCA 4.

PÉCSI GASZTRONÓMIA

Pécs igazi mediterrán város, ahol kávézók, 
éttermek, helyi termékeket kínáló piacok, 
kisboltok találhatóak. Pécsett biztosan 
mindenki talál a fogára valót. Széles a 
kínálat a békebeli „kockás terítős” helyektől 
a gourmet éttermekig, így az igazi ínyencek 
akár még a mecseki vadnövényeket 
is megtalálhatják egy-egy különleges 
fogásban, újhullámos éttermekben, street 
food helyeken. Természetesen nem csak 
a magyaros receptekkel találkozhatunk 
a városban. A világ minden jelentősebb  
ízvilága megtalálható itt, legyen szó 
akár távoli országok konyhájáról, akár  a 
magyarországi kisebbségek tradicionális 
ételeiről. 

A vinotékák polcain a Pécsi Borvidék 
kiválóságait is megtalálhatjuk, melyek 
közül kerül ki minden évben Pécs város 
bora is. Az 1848-ban alapított, tradíciókkal 
rendelkező Pécsi Sörfőzde több, mint 20 
féle sörterméket állít elő. Pécs városában a 
főleg egyetemisták által kedvelt speciality 
kávézók és kávépörkölők száma kimagasló 
országos viszonylatban.  Számos cukrászda 
mellett apró tortamanufaktúrák és 
kézműves desszertműhelyek varázsolják el 
portékáikkal az érdeklődőket. 
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Vásárcsarnok
Az új Pécsi Vásárcsarnok építészeti 
megjelenésével, színes árukínálatával 
gasztronómiai és kulturális élményeket is 
nyújtó igazi közösségi tér.

Pécs vásárcsarnoka nem egyszerű piac, 
hanem egy úgynevezett organikus 
bevásárlóközpont. Ahol tudjuk, hogy 
kitől mit veszünk, az árusokkal folytatott 
beszélgetésekből akár megismerhetjük az 
áru eredetét és történetét is. A jelentősen 
kibővült termékkínálatnak köszönhetően 
pedig nem kell elmenni máshová, minden 
kapható a csarnokban, ami egy átlagos 
háztartás szükséglete lehet.
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PÉCS, PEZSGŐ VÁROS

Európa 
Kulturális 
Fővárosa 
2010 művészeti képzések

ÉPÍTÉSZET

műemlékek

Bauhaus

több mint 40 múzeum, 
galéria, kiállítótér

Pécsi Balett

Kodály Központ

150 kortárs 
képzőművész

néptánc

kórusok

színházi találkozók

slam poetry

design

LOKART

kortárs alkotók

IMPRESSZUM
Kiadó: Pécs Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

Köszöntő: Péterffy Attila  
Pécs polgármestere

Fotók: Horpáczi Dávid, Kiss ‘Gadget’ 
Zoltán, Zsolnay Örökségkezelő 
Nonprofit Kft., Cseri László, Pécsi 
Tudományegyetem, Kiefer Béla, 
Orfűi Turisztikai Egyesület, Pécsi 
Vagyonhasznosító Zrt.

Grafikai terv, szerkesztés, nyomdai 
előkészítés: GREGSOM Hungary Kft.

Kiadás éve: 2022.
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VasarelyZsolnay 
Kulturális 
Negyed

Pannon 
Filharmonikusok

a hazai breaktánc 
fellegvára

nemzetiségi táncházak

színházi találkozók

művészeti fesztiválok

zenei műhelyek

több mint 100 aktív zenekar

Tudásközpont

Pécsi Irodalmi Fesztivál

kortárs alkotók

Pécsi 
Nemzeti 
Színház

Bóbita 
Bábszínház



RENDEZVÉNYNAPTÁR

JANUÁR

ÁPRILIS

MÁJUS

JÚNIUS

JÚLIUS

AUGUSZTUS

SZEPTEMBER

OKTÓBER

DECEMBER

MADE IN PÉCS 
FESZTIVÁL

ZSOLNAY HÚSVÉT

ZSOLNAY PIKNIK

MECSEK RALLY

ZSOLNAY 
FÉNYFESZTIVÁL

MÚZEUM UTCA

ZSOLNAY NEGYED 
ÉJSZAKÁJA

PÉCS LIT IRODALMI 
FESZTIVÁL

NYITOTT UDVAROK 
NAPJA

SZAMÁRFÜL 
FESZTIVÁL

PÉCS NAPOK

NEMZETKÖZI 
TÁNCTALÁLKOZÓ

KÁPTALAN KERT

SÉTATÉR 
FESZTIVÁL

A fesztivállá alakuló városban 
ilyenkor reggeltől estig szól a zene 

fél tucat pécsi szórakozóhelyen, 
több mint 100 helyi kötődésű 
amatőr és profi zenekarral.

Húsvét alkalmából a családi 
programok sem maradhatnak 

el: tojásfestéssel és írással, 
valamint zenés foglalkozással 

várjuk az érdeklődőket.

A piknikre érkezőket 
péntek délutántól egészen 

vasárnap estig várjuk jó 
hangulatú szabadtéri, családi 

programokkal és koncertekkel. 

A hazai autósport több mint fél 
évszázados múlttal rendelkező 

versenyét Pécs immár évtizedek óta 
látja vendégül. Az autóversenyek 

szerelmeseinek kötelező program.

Az év leglátványosabb 
eseményén a szemet 

gyönyörködtető fényalkotások 
mellett 120 önálló fényes 

program biztosítja minden 
korosztálynak a szórakozást.

A Pécs belvárosában négy napon 
át tartó rendezvény során 

játszóházak, tárlatvezetések, 
koncertek és a Pécsi Szelet 

gasztrofesztivál várja a 
látogatókat.

A rendezvény különleges 
tárlatokkal és kiállításokkal 
mutatja be mindazt, amit a 

Zsolnay Negyed egész évben kínál.

Felnőtt és gyerek író-olvasó 
találkozók, színházi és 

évfordulókhoz kapcsolódó 
irodalmi programok.

A rendezvény különleges 
tárlatokkal és kiállításokkal 

mutatja be mindazt, amit a Zsolnay 
Negyed egész évben kínál.

Érdeklődőként a helyi termelők 
kézműves termékeire csaphatunk 
le advent alkalmából, miközben 
például a Pécsi Nemzeti Színház 

Adventi Erkélykoncertekkel 
kedveskedik a közönségnek.

ADVENT PÉCS



SZAMÁRFÜL 
FESZTIVÁL

NEMZETKÖZI 
TÁNCTALÁLKOZÓ

(UNESCO) PÉCSI 
TANULÓ VÁROS 

FESZTIVÁL

TANGÓ FESZTIVÁL

KÁPTALAN KERT

GASZTRO 
FESZTIVÁL

A hagyományos szünidő-búcsúztató 
ingyenes rendezvény középpontjában 

a gyermekek és az önfeledt közös 
játék és szórakozás áll, ahol egészen 

a kiskamaszokig mindenki remek 
élményekkel gazdagodhat. 

A változatos programkavalkád 
keretében rendhagyó módon 

mutatkoznak be Pécs múzeumai, 
szakrális terei és ipari műemlékei 

a közönség számára.

A tánctalálkozó célja, hogy neves 
hazai és külföldi társulatok 

meghívásával megmutassa a hazai 
és nemzetközi táncművészet 

sokféle árnyalatát.

Pécsett számos szervezet és 
intézmény fogott össze azért, 

hogy a Tanuló Fesztivál keretében 
a tanulás a felfedezés, az öröm, 
a megismerés és a kíváncsiság 

kifejezésévé váljon.

Bár a XX. század elején a legtöbb 
magyar város betiltotta a túlzottan 

erotikusnak vélt tangót, a pécsi 
polgármester 2021-ben visszavonta 
ezt a rendeletet, ezzel megszületett 

a város tangófesztiválja. 

Májustól augusztusig 
mediterrán hangulatban, 

nagyszabású koncertekkel és 
szabadtéri színházi előadásokkal 

várjuk Pécs legszebb utcájában 
az érdeklődőket.

Pécs legújabb kori történetének 
rendezvényén a régió borászatának, 
gasztronómiájának és kultúrájának 

„közönségtalálkozóján”  
vehetünk részt.

A mediterrán Pécs az ország 
egyik legpezsgőbb gasztrovárosa, 

így a fesztivál a helyi ital- és 
ételkultúrát mutatja be az éhes 

érdeklődőknek.

Trezor rendezvényház

Széchenyi tér

Pécs - belváros

Tudásközpont, Művészetek és Irodalom Háza

egyéb belvárosi helyszínek

Pécs környéke

 Szent István tér Káptalan Kert (Káptalan utca)

Pécsi Nemzeti Színház

Kossuth TérSétatér

Színház tér

Janus Pannonius utca Jókai tér

Zsolnay Kulturális Negyed



Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata

7621 Pécs, Széchenyi tér 1.
+36 (72) 533 800

hivatal@ph.pecs.hu
www.pecs.hu


