
A tudásmenedzsment térségi eszközei 

T A N U L M Á N Y  1 7  

TA N U LMÁ N Y  

ZÁDORI IVÁN – NEMESKÉRI ZSOLT 

A tudásmenedzsment térségi eszközei  

Gondolatok Pécs város  

tudásmenedzsment-stratégiájának kialakításához 

1. Bevezetés 

E tanulmány Pécs Megyei Jogú Város Tudásmenedzsment Stratégiájához írott háttéranyagunk 

szerkesztett változata, amely reményeink szerint meghatározza a városfejlesztés irányait az 

elkövetkező időszakban. A stratégiát a Pécsi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 2015. év második 

felében elfogadta, a teljes anyag olvasható a cég internetes honlapján.1 

A stratégia célja a 21. század követelményeihez igazodó, komplex, a verseny-, a civil, és 

az állami szféra szereplőivel együtt, hálózatos formában működő kutatás-fejlesztési, innová-

ciós, technológia transzfer és hasznosítási rendszer kifejlesztése és működtetése, a gazdasági 

és társadalmi fejlődést megalapozó nemzetközileg versenyképes tudásbázis létrehozása, a ha-

zai és nemzetközi szinten hatékony tudás- és technológia-transzfer együttműködések előmoz-

dítása, az eredményeket intenzíven hasznosító, innovatív vállalatok régiós szerepvállalásának 

támogatása. 

Az eszköztár kialakításánál célunk volt továbbá a minél markánsabb igazodás Pécs Megyei 

Jogú Város 2014-2030 közötti időszakra érvényes városfejlesztési koncepciójához.2 A koncep-

ció a fenntartható gazdaság célrendszerén belül több olyan operatív célt és eszközt határozott 

meg, amelyek közvetlenül kötődnek a tudásmenedzsment rendszer működéséhez, valamint a 

térségi gazdaság K+F+I szemléletű fejlesztéséhez. 

Ezek közül kiemelhetőek az alábbiak: 

1.) Pécs tudásintenzív (újra)iparosítása környezet‐, egészség‐, kulturális‐ kreatív és széle-

sebb értelemben vett gépipari fókusszal. 

2.) Pécs közszolgáltatás alapú gazdasági fejlesztése, új fejlesztéspolitikai irányok megha-

tározása. 

3.) Nagyfoglalkoztatók Pécsre vonzása és integrálása a megye-régió gazdaságába, klasz-

tereibe. 

4.) Az egyetem és a turizmus fejlődésének támogatása a város jövedelem‐ egyenlegének 

javítása érdekében. 

                                                      
Tanulmányunkat ajánljuk Agárdi Péternek, Héjj Andreasnak és Klein Sándornak. 
1 Pécs Megyei Jogú Város Tudásmenedzsment Stratégiája. Letölthető: http://www.pvfzrt.hu/hu/tanulmany/ 

16/pecs-megyei-jogu-varos-tudasmenedzsment-strategiaja. Köszönetet mondunk a stratégiát megalapozó tanulmá-

nyunk megrendelőinek a publikáláshoz való hozzájárulásukért. 
2 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával került elfogadásra.  
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5.) A szociális‐, illetve közfoglalkoztatás rendszerének továbbfejlesztése. 

6.) Helyi termékek és termelők támogatása. 

7.) A város ásványvagyonának (szén, urán, stb.) hasznosításával kapcsolatos döntések 

előkészítése. 

Az eszközrendszer kialakításánál figyelembe vettük továbbá, hogy a város egyeteme ma is 

Pécs gazdaságának meghatározó szereplője. Az intézmény és hallgatóinak költése a pécsi 

GDP‐nek becslések szerint mintegy 15‐20 százalékát teszi ki. 

Az egyetem gazdasági helyzetének tendenciaszerű romlása, a hallgatói létszám jelentős 

visszaesése a pécsi gazdaságra is súlyos következményeket hordoz. Fontos tendencia az is, 

hogy a város egyre kevésbé képes a végzett hallgatók megtartására, erős Budapest és a vidéki 

növekedési centrumok munkaerő‐elszívó hatása. Fenntartható fejlődésű városnak a belső mo-

tivációk által generált fejlődésre és önmaga fenntartására képes várost tekintjük, amely belső 

erőforrásainak hatékony hasznosítása révén, egyedi döntésű működési támogatások nélkül ké-

pes pozitív jövedelemáram létrehozására és fenntartására, a külső kockázatok kezelésére, a 

változásokhoz való rugalmas alkalmazkodásra, az alapvetően független működésre. 

„Fenntartható az a társadalom, amely generációkon keresztül fennmarad, működőképes, 

elég messzelátó, rugalmas és bölcs ahhoz, hogy fizikai vagy szociális ellátórendszereit ne tegye 

tönkre.”… „amelynek vannak olyan információs, szociális és intézményi mechanizmusai, me-

lyek folyamatosan ellenőrzik azokat a pozitív visszacsatolási hurkokat, amelyek a népesség és 

a tőke exponenciális növekedését okozzák…. a társadalmi fenntarthatóság érdekében a népes-

ség, a tőke és a technológia összhangját kell úgy alakítani, hogy az anyagi életsz ínvonal meg-

felelő és biztonságos legyen mindenki számára és mindenki igazságosan részesüljön benne” 3. 

A megvalósítás lényeges elemei – akár lokális, akár regionális, akár globális szinten te-

kintjük a kérdést – a teljesség igénye nélkül a következőkben összegezhetők: 

− a tervezés időhorizontjának meghosszabbítása; 

− a monitoring tökéletesítése és a reakcióidő gyorsítása; 

− a nem megújuló erőforrások használatának minimalizálása és a megújuló erőforrások 

eróziójának megelőzése; 

− az erőforrások maximális hatékonysággal történő használata; 

− a népesség és a fizikai tőke exponenciális növekedésének lassítása;  

− a rugalmasság, a kreativitás, a kritikus gondolkodás és rendszerszemlélet beépülése az 

oktatásba. 

Olyan komplex és innovatív eszköz‐ és intézményrendszert kell kialakítani, amelyek ezt a 

célt szolgálják. Elengedhetetlen az új struktúrák, a funkcionális területek összehangolt működ-

tetése, amelyet a város vezetése, a gazdasági – és társadalmi szereplőkkel (vállalkozások, in-

tézmények) valamint a város civil‐ és szakmai közösségeivel együtt érhet el, ezért kialakítja 

az ehhez szükséges irányítási rendszereket. A strukturális elemek kialakítása adja azt a dina-

mizmust, amely a fejlődés hajtóereje lesz a következő tervezési időszakban.  

A széles platformon nyugvó szervezett együttműködési rendszer szükségességét a kedve-

zőtlen induló helyzet megváltoztatásához szükséges, rendkívülinek tekinthető dinamizmus, az 

erőforrások magas hatékonyságú és széles körű mozgósításának igénye indokolja, valamint az 

a tény, hogy az elérendő célok jelentékeny hányadának eléréséhez az önkormányzat nem ren-

delkezik közvetlen eszközrendszerrel, csupán partnerei közreműködése révén érheti el azokat.  

                                                      
3 Meadows, Dennis - Meadows, Donella - Randers, J. (2005), p. 253. 
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A városvezetés és az egyetem felismeri, hogy mindkettőnek akkor van esélye jelentős ered-

mények elérésére, ha közös stratégiát alakítanak ki, amelyben mindkét fél megőrzi az önálló-

ságát, közös célok mentén egymást segítve lépnek fel a város nevében és szorosan együttmű-

ködnek a gazdasági szféra szereplőivel és az őket képviselő kamarai szervezetekkel.  

Az innovációra alapozott fejlődés záloga az egyetem, amelynek gazdasági hasznosításra 

alkalmas eredményeket kell létrehoznia, ebből adódóan a városvezetés alapvető érdeke, hogy 

intenzív katalizátorként működjön az egyetem és a gazdasági szféra között. A gazdasági sze-

replőknek ugyanakkor innovációra vonatkozó adaptációs készség, menedzsment- képességek, 

piacszervezés és hálózatos együttműködés terén kell alkalmassá válnia az eredményorientált 

partnerségre. 

Az innovációs folyamat csak akkor lehet sikeres, ha a három szereplői kör tudatosan ösz-

szehangolja tevékenységét. A fejlődés megalapozásához szükséges legalapvetőbb feltételek: a 

tőke, a magasan képzett munkaerő, a megfelelő infrastrukturális feltételek és az erős innová-

ciós háttér. Közülük a tőkevolumen növelése részben a helyi vállalkozói szféra erősítése révén, 

másrészt „importból”: külső befektetőknek a városba illetve a térségbe vonzása révén teljesül-

het (célzottan a jövedelem‐akkumulációt elősegítő termelő‐szolgáltató, kutatás‐fejlesztési ága-

zatokban). 

A többi tényező versenyképességi színvonala Pécs konkrét lehetőségeit figyelembe véve 

alapvetően a helyi szereplők stratégiai megfontolásain, egymást erősítő magatartásán múlik. 

Ezek megléte – megfelelő gazdaságdiplomáciai és városmarketing‐ háttérrel ‒ kiváltja a be-

fektetések elindulását is. A gazdaságfejlesztés alapfeltételei tehát döntően a helyi szereplők 

tevékenységének eredményeként jönnek létre, szorosan kapcsolódva azokhoz az intelligens 

szakosodási irányokhoz, amelyek finanszírozása részben központi forrásokból valósulhat meg. 

2. Az intelligens szakosodási irányok meghatározása 

Pécs város jelenlegi és jövőbeni gazdasági helyzete alapvetően függ attól, hogy meglévő erő-

forrásaira támaszkodva és új kapacitások kiépítésén keresztül milyen mértékben lesz képes 

kihasználni a kutatási-fejlesztési és innovációs tevékenységben megszerezhető előnyöket.  

„A Közösség gazdasági szerepének és a tagországok jólétének megőrzése és növelése ér-

dekében az Európai Unió a 2014-től 2020-ig tartó tervezési időszakban kiemelten kezeli a ku-

tatás-fejlesztést és innovációt, illetve az ebből származó eredmények társadalmi-gazdasági 

hasznosításának ösztönzését. Az időszak legfontosabb céljai között szerepel, hogy Európa vi-

lágszínvonalú tudományos szereplő legyen, megszűnjenek az innováció akadályai és megerő-

södjön az állami és magánszektor együttműködése.”4 

Fontos, hogy minden nemzet és területi egység egymással összehangoltan dolgozza ki saját 

kutatási és innovációs stratégiáját. Az így elkészülő stratégiák biztosítják, hogy a Struktu rális 

Alapokból rendelkezésre álló forrásokat a tagok összehangoltan, hatékonyan, európai, nemzeti 

és területi szinergiákra építve használják föl. A stratégiák kutatási és innovációs területen kör-

vonalaznák, hogy a jelenlegi helyzetből kiindulva ki miben kíván a legjobb lenni. Ezáltal el-

kerülhetőek a párhuzamos fejlesztések, ami elősegíti az EU-szintű koordinációt és a Közösség 

versenyképességének növelését. Ezen dokumentumok az intelligens szakosodási stratégiák 

(S3). Hasonló, innovációs stratégiák korábban is készültek, az új típusú stratégiák azonban 

különböznek elődeiktől: 

                                                      
4 Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia, 2014. november. 7. o. 
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− a stratégiaépítésbe széleskörűen bevonják a helyi célközönséget és erőforrásokat;  

− a hangsúlyt áthelyezik a technológiai kutatás-fejlesztésről az innováció teljes folyama-

tának felkarolására; 

− nem csupán a legjobb gyakorlatokat másolják le, hanem a területek saját egyedi erőssé-

geit és értékeit fölismerve, gazdasági versenyelőnyökre és jövőbeli potenciálokra ala-

poznak.5 

Az intelligens szakosodási stratégiák elkészítése beépült az EU joganyagba is. Az 

1303/2013 EU rendelet kimondja, hogy kutatás, fejlesztés és innováció erősítésére, valamint 

infokommunikációs technológiák fejlesztésére csak akkor kaphat egy tagállam EU forrást, ha 

az adott ország rendelkezik intelligens szakosodási stratégiával, és a támogatás annak céljaival 

összhangban történik. Így az S3 tervezési dokumentumok elkészítése minden tagállamban a 

kutatás-fejlesztés és innováció támogatásának egyik előzetes feltétele. Az S3 kidolgozása az 

EU által előre megfogalmazott, szigorú módszertani keretek között történik minden országban. 

Magyarország 2013 elején kezdte el a tervezést, mely során széleskörű társadalmi egyeztetés 

zajlott, felhasználva számos hazai tervezési dokumentumot, összegezve különböző területi 

szintek célját, és összekapcsolódva az operatív programok tervezésével is. 

A munka eredményeként elkészült nemzeti intelligens szakosodási stratégia az egész or-

szág számára jelöli ki azon irányokat, amelyek mentén 2020-ig a kutatás-fejlesztést és innová-

ciót várhatóan a leginkább fenntartható módon, a legnagyobb társadalmi nyereséggel és a leg-

jobb anyagi hasznosulás ígéretével lehet támogatni.6 

Összegezve: az intelligens szakosodási stratégia egy új típusú, a K+F+I folyamatok haté-

konyabb támogatását lehetővé tevő, ezáltal a térségek tudásalapú gazdasági fejlődését célzó 

stratégia. Az S3-ban kiemelt hangsúlyt kap az ún. Entrepreneurial Discovery Process (EDP). 

Ez azt jelenti, hogy a helyi szereplők a térségi gazdaság és társadalom változásainak folyama-

tos és módszeres érzékelésével és elemzésével, az érintettek széles körének aktív részvételével, 

vállalkozói szemmel, kockázatokat vállalva hozzanak meg a térség szempontjából tartós fejlő-

dést eredményező, a jövő innovációival kapcsolatos jelenbeli döntéseket.  

Térségünkben a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség készítette el a Dél-Du-

nántúl intelligens szakosodási stratégiáját, amelynek társadalmasított változata 2013. áprilisá-

ban jelent meg. Ezt követően a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécs és Baranya megye vál-

lalatainak kiemelt kutatásai irányaival kapcsolatban 2014. szeptember 15-én szervezett „S3 

Intelligens Szakosodási Stratégia – megyei specializációk workshop” szakmai rendezvényt. 

A regionális és a megyei intelligens szakosodási stratégiák között célszerű különbséget tenni 

Pécs város szempontjából két tekintetben: egyrészt a kutatási irány megvalósítási időtávja alap-

ján, másrészt pedig abból a szempontból, hogy egy adott intelligens szakosodási irány mennyi-

ben tekinthető az előzmények figyelembe vételével és erőforrás oldalról megalapozottnak. Jól-

lehet Pécs városa Baranya megye gazdasági, kulturális és kutatási központja, a megyei szinten 

definiált kiemelt fejlesztési irányok relevanciája eltérő lehet e szempontok alapján. 

A következő oldalak ennek rendszerszerű bemutatását tartalmazzák. Az időtávok tekinte-

tében – igazodva az Európai Unió költségvetési tervezési metodikájához – az általánosan hasz-

nált beosztások alapján: 

− rövidtávon megvalósítható fejlesztésnek tekintjük az 1-3 éven belüli, 

                                                      
5 U.o. 
6 U.o. 
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− középtávon megvalósítható fejlesztésnek tekintjük 3-5 éven belüli, 

− hosszútávú fejlesztésnek az 5 éven túli időtávot. 

A táblázatokban szereplő szakosodási irányok kutatási előzményeinek, valamint erőforrás-

sal való ellátottságának jelölései: 

+  a kijelölt intelligens szakosodási irány tekintetében reális esély van a tudásbázis kiépí-

tésének megkezdésére, az azt megalapozó erőforrások allokációján keresztül;  

++ a kijelölt intelligens szakosodási irány tekintetében a korábban megkezdett fejlesztések 

továbbvitelével reális esély van piaci relevanciával bíró termékek/szolgáltatások kifej-

lesztésére; 

+++ a kijelölt intelligens szakosodási irány tekintetében a kifejlesztett termékek/ szolgáltatá-

sok hozzájárulnak Pécs város jövedelemtermelő képességéhez és foglalkoztatási helyze-

tének javításához; 

─ az adott megyei szakosodási irány nem tekinthető relevánsnak Pécs Megyei Jogú Város 

tudásmenedzsment stratégiája vonatkozásában. 

2.1. Első intelligens szakosodási irány: Gépipar és elektronika  

Szakosodási prioritások Rövidtáv Középtáv Hosszútáv 

Smart city kereteiben városi közlekedés igényeit kiszolgáló járműfejlesztés, 
különös tekintettel az elektromos járművekre, figyelemmel az ITS V2V V2X 
vonatkozásokra is. 

++ +++  

Roncsolásmentes anyagvizsgálat eszközeinek és alkalmazásainak továbbfej-
lesztése a legszélesebb felhasználási területeire, piaci alkalmazások kidolgo-
zásával. 

+++   

Anyag és alkatrész szelektáló és minősítő berendezések technológiájának 
továbbfejlesztése, terménytechnológiai szelektáló és minősítő berendezé-
sek fejlesztése különös tekintettel a szín szerinti válogatásra, távfelügyeleti 
rendszer ellátására. 

  + 

Gépipari tervezői és kutatóközpont létrehozása, környezettudatos technoló-
giák eredményeinek integrálása, termékfejlesztés, és a szükséges K+F+I ka-
pacitások kiépítése. Tüzelőanyagcellás berendezések fejlesztése, gyártás 
technológiájának fejlesztése, 3D-s technológia alkalmazási lehetőségeinek 
kutatása a prototípusok fejlesztésében és gyártásában; manufakturális ipar 
gyártóeszközök fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás-fejlesztés. 

 + ++ 

A gépipari területen megjelenő prioritások a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 

valamint a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter pécsi tagjainak, illetve a Pécsi Tudományegyete-

men belül elsődlegesen a Műszaki és Informatikai Kar együttműködésével valósíthatóak meg. 

A Dél-Dunántúli intelligens szakosodási stratégiák bemutatásánál a szerzők helyesen 

hangúlyozták, hogy az alacsony fokú iparosodottság miatt a már jelen lévő ipari szereplők 

mellett ezen a területen igen markáns célként kell, hogy megjelenjen új befektetők akvizíciója, 

ami lehetőséget adhat a szektor húzóágazati potenciáljának magasabb szintű kihasználására. 7 

Az együttműködés a szereplők között a gépészmérnök szak duális képzés keretében történő 

indításával szorosabbá vált, a képzés bővítése és támogatása – például pályaorientációs szol-

gáltatással – a humán erőforrás ellátottság szempontjából alapvető tényező Pécs városa szá-

mára a sikeres akvizíciós tevékenységhez. Az eszközrendszernél éppen ezért a egyik kiemelt 

prioritásként fogalmazzuk meg a duális képzéshez kötődő vállalati és hallgatói támogatások 

rendszerét. 

                                                      
7 Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia, 2014. november. 7. o.  
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2.2. Második intelligens szakosodási irány: Környezetipar 

Szakosodási prioritások Rövidtáv Középtáv Hosszútáv 

Smart City kialakításához szükséges kutatások, pl. erőforrás hatékony tech-
nológiák, kaszkád rendszerű energiahasznosítás, hulladékgazdálkodás -újra-
hasznosítás, kék és zöld infrastruktúra összekapcsolódási lehetőségeinek ku-
tatása, anyag- és energiahatékony épületek és infrastruktúra. 

+++   

Alkalmazott földtani és műszaki kutatások energetikai és ipari felhasználási 
céllal, pl. tisztaszén-technológia, geotermikus energia, ritka földfémek, fenn-
tartható technológiák által. 

++ +++  

Bányászati és ipari rekultivált és rekultivációra váró területek hasznosítási 
vizsgálata környezetfejlesztési céllal, pl. energetikai, ásványkincs, hulladék-
víz, környezeti hatások minimalizálása és monitorozása.  

+ ++ +++ 

A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében komplex vízhasznosítási 
és zöldterületi kutatások, valamint energetikai kutatások kidolgozása. 

++ +++  

 

A Dél-dunántúli Régió innovációs stratégiájának kidolgozásának során végzett vizsgálatok 

egyértelművé tették, hogy a környezeti ipar és energetika területén a berendezések, eszközök, 

készülékek gyártásával szemben a szolgáltatások és a forgalmazás aránya a meghatározó. A 

környezeti ipar piacát döntően kisszámú nagyvállalat uralja, amelyek a gyártó multinacionális 

cégek képviseletében vagy azokkal együttműködve forgalmaznak technológiákat, berendezé-

seket. Ezeken a területeken a jelentős tőkeigény és a magas beruházási költségek komoly aka-

dályát jelentik a kis cégek belépésének és érvényesülésének.8 

Pécs városában a PTE oldaláról hagyományosan a Természettudományi Kar, a Műszaki és 

Informatikai Kar, valamint a Szentágothai János Kutatóközpont érintett a környezetipari 

K+F+I tevékenységben. Új szereplőként lép be 2015-ben a PTE vidékfejlesztési kara (KPVK), 

amelynek egyik fő nemzetközi kutatási iránya a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással kap-

csolatos agrár- és vízgazdálkodási kérdések vizsgálata. A városban működő ipari szereplők 

közül érdemes megemlíteni a következőket: Biokom Pécsi Városüzemeltetési és Környezet-

gazdálkodási Kft., Mecsekérc Zrt., Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt., Pannon Power Hol-

ding Zrt. Pécsi Hőerőmű. 

A támogatási rendszerben a célszerű megfontolni az innovatív, akár egyetemi spin-off cé-

gek, start-up-ok számára nyújtandó iparűzési adó kedvezményt (vagy azzal azonos mértékű 

támogatást), illetve a városi tulajdonú meghatározó vállalatok intenzívebb bevonását a helyi 

kisvállalkozások innovatív termékeinek/szolgáltatásainak piacra jutásának segítésébe a városi 

intézményrendszeren keresztül. 

2.3. Harmadik intelligens szakosodási irány: Biotechnológia – egészségipar 

Szakosodási prioritások Rövidtáv Középtáv Hosszútáv 

Népegészségügyi fejlesztések-különösen a természetes anyagok hatásá-
nak kutatása és ezeken alapuló termékek és szolgálatatások fejlesztése 
a helyi adottságok figyelembevételével (pl: termálvíz (Harkány, Sellye, 
Siklós…) növényi hatóanyagok, funkcionális élelmiszerek, allergiákorális 
tolerancia, diabétesz); személyre szabott gyógyítás kutatása -
personalized medicine. 

+++   

Orvosi biotechnológiai kutatás és fejlesztés (gyógyszercélpontok és 
gyógyszerjelöltek azonosítása, nemklinikai (korábbi nevén preklinikai)  
tesztelés (in vitro mesterséges szövetek és in vivo állatmodellek fejlesz-
tése, 3D sejtnyomtatás stb.), in vitro fertilizáció kutatása és eredmé-
nyességének növelése. 

+++   

                                                      
8 Dél-Dunántúl intelligens szakosodási stratégiája. 2013. 19. oldal  



A tudásmenedzsment térségi eszközei 

T A N U L M Á N Y  2 3  

Fertőző és oxidatív stresszhez kapcsolódó betegségek és kezelési lehe-
tőségük kutatása, termékek és szolgáltatások fejlesztése (bakteriológiai, 
mikológiai, virológiai, parazitológiai) – analitika, diagnosztika (pl. gyors-
tesztek), terápia; multirezisztens fajok elleni védekezés.  

+++   

Ageing (neuroimmun és neuron endokrin); neurodegeneratív betegsé-
gek és demenciák kezelési lehetőségének kutatása, termékek és 
szolgálatatások fejlesztése -analitika, diagnosztika (pl.: korai 
biomarkerek), terápianem klinikai ( pl: in vitro és in vivo sejtmodellek és 
szövetrendszerek), klinikai tesztelése. 

++ +++  

 

E területen Pécs városa és a Pécsi Tudományegyetem hagyományosan jelentős, kiépített, 

folyamatosan fejlesztett K+F+I tudásbázissal és infrastruktúrával rendelkezik. A biotechnoló-

giai és egészségipari kutatások az egyetem fejlesztési terveiben központi fontosságúak, a köz-

eljövőben várhatóan beindul az alapvetően angol és német nyelvű orvos, gyógyszerész képzé-

sekre építő idegen nyelvi oktatási kapacitásfejlesztési program a PTE orvosi karán. Ez a város 

számára számos kihívást jelent, hiszen a többezer új külföldi hallgató mellett kb. 200 fős ok-

tatói létszámbővítéssel is járhat. Ehhez kötödően a támogatási rendszerben az angol, német 

nyelven oktatni képes egyetemi oktatók vonzására (lakhatás, ösztöndíj) érdemes figyelmet for-

dítani annak érdekében, hogy a kormányzati támogatással megvalósuló program sikeres K+F+I 

potenciál fejlesztést is jelentsen a város számára. 

Feladatként jelenik meg további gyógyszerészeti gyártókapacitás letelepítése, a gyógysze-

részeti, orvosi biotechnológiai mesterképzés támogatása.9 

2.4. Negyedik intelligens szakosodási irány: Kreatív ipar és ICT 

Szakosodási prioritások Rövidtáv Középtáv Hosszútáv 

Interregionális, határon átnyúló kreatív ipari módszertani központ és 
mobil alkalmazásfejlesztői laboratórium létrehozása, a kreatív iparban 
rejlő gazdasági potenciál hasznosítására a meglévő folyamatok mérésre 
és új üzleti modellek kidolgozására (Kreatív pláza, kreatív ipari outlet, 
kreatív ipari látogatóközpontok) és iparági képzési tematikák fejleszté-
sére 

+++   

LBS (Location-based services, helyzetalapú szolgáltatások) + 
Gamification + E-Learning és egyéb információmenedzsment kutatások. 
Komplex oktatási, képzési programok indítása, a szakember utánpótlás 
hosszútávú bővítése érdekében, valamint alkalmazott kutatási és kísér-
leti fejlesztési projektek végrehajtása, a nemzetközi piacra lépés támo-
gatása. 

+++   

Artistic Intervention, cross-border kutatási projektek kidolgozása a gép-
ipari és járműipari fejlesztésekhez a régió kiemelkedően nagy számú 
művészeinek bevonásával. Smart City rendszerek információinak megje-
lenítésére és felhasználására szolgáló innovatív kommunikációs, model-
lezési és műszaki/méréstechnikai rendszerek kutatása és fejlesztése.  

++ +++  

Rendezvénytechnikai high-tech eszközpark és infrastruktúra mobilizáci-
ója, automatizálása, robotikai innovációja és kutatás fejlesztése. 
Crossover fejlesztések a Kreatív Ipar + Járműipar,+ ICT,+ Design 
+Városüzemeletetés+Mezőgazdaság +Környezetipar területén a megyé-
ben működő rendezvénytechnikai cégek szakmai kiválóságára, az PTE  
MIK robotikai fejlesztéseire és a kreatív ipari szereplők szakmai kiválósá-
gára alapozva. 

+ ++ +++ 

 

                                                      
9 U.o.. 17. oldal 
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Ugyancsak hagyományosnak tekinthető intelligens szakosodási irány Pécsett a kulturális, 

kreatív ipar, valamint az ehhez kapcsolódó ICT fejlesztés. A város szempontjából a potenciá-

lisan alacsony tőkeigény, belépési korlát miatt itt kiemelkedő jelentőségű az induló KKV -k 

támogatása, ami kulcsa a szektor folyamatos megújulásának.10 

A fejlesztésnél célszerű figyelembe venni az egyetemen nagy tömegben megjelenő, jelen-

tősebb gazdasági potenciált is jelentő külföldi hallgatók sajátos igényeit ezeken a területeken. 

A szakosodási irány jól közelíthető a városfejlesztési koncepcióban szereplő „közösségek fej-

lesztése” célhoz. 

2.5. Ötödik intelligens szakosodási irány: Élelmiszeripar 

Szakosodási prioritások Rövidtáv Középtáv Hosszútáv 

Hagyományos mezőgazdasági termékek, termékláncban történő felhaszná-
lásának kutatása, különös tekintettel az élettani hatásokra, pl.: szőlőmag, ill. 
gyógynövény hozzáadása gyümölcsléhez, komló növényi alapanyagra épülő 
manufakturális sörgyártás kísérleti fejlesztése.  

- + ++ 

A megye speciális termékeivel kapcsolatos funkcionális élelmiszer kutatása, 
piaci termékké fejlesztése (pl.: mézkapszula, életkorhoz illő élelmiszerek fej-
lesztése), egészséges élelmiszer adalékok fejlesztése. 

+ ++ +++ 

Magyarországon (honos) rezisztenciális szőlőfajták feltárása és kutatása (be-
tegségek, éghajlat változása). Kiválthatóság céljából rezisztens fajok kere-
sése. Szőlészeti kutatás fejlesztési eredményeinek hasznosítása. 

+++   

 

A megyei intelligens szakosodási irányok közül talán az élelmiszeripar és az agrárgazdaság 

jelenik meg a legkevésbé kézzelfoghatóan Pécs városa számára. A hagyományos mezőgazda-

sági termékekkel való ellátást biztosító területek döntően a  városon kívül helyezkednek el, 

számukra a helyi foglalkoztatás és gazdaság szempontjából kulcsfontosságúak e stratégiák. A 

terméklánchoz kötődően azonban a pécsi lakosok ellátási igényeinek kielégítésére javasolható 

a termelői piacok kialakításának támogatása (a városi térszerkezethez illeszkedően hosszabb 

távon további 4-5 ilyen piac létrehozása indokolt, kiegészítve és fejlesztve a jelenlegi kezde-

ményezéseket). 

A Pécsi Tudományegyetem az agrárium területén hagyományosan csak a szőlészet és bo-

rászat területén rendelkezik (szerzett) kapacitásokkal a Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 

vonatkozásában. E hiányt próbálja csökkenteni a létrehozott vidékfejlesztési kar (KPVK), 

amely az élelmiszertechnológia és az élelmiszergazdaság területén épít ki fokozatosan új kom-

petenciákat a tervezési időszak alatt. A támogatási rendszer oldaláról így célszerű lehet szere-

peltetni ezen új kompetenciák megszerzésének támogatását. 

Végül, valamennyi szakosodási irány tekintetében meg kívánjuk jegyezni, hogy a tábláza-

tokban szereplő szakértői becslések felülvizsgálata javasolt a tudásmenedzsment adatbázis ki-

építését követően, az abban szereplő adatok ismeretében, illetőleg a stratégiai célokhoz rendelt 

források rendelkezésre állásának függvényében. 

3. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata számára javasolt intézkedések 

Az intelligens szakosodási irányokhoz igazodó fejlesztések csak abban az esetben lehetnek 

sikeresek, amennyiben Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata saját eszközeivel is aktívan 

segíti megvalósulásukat. A Tudáspark projektben érintett három szereplő közül az önkormány-

zat az, amely részben hatósági jogköreinél fogva, részben pedig a városüzemeltetés operatív 

                                                      
10 Lásd még: Dél-Dunántúl intelligens szakosodási stratégiája. 2013. 22. old. követően. 
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feladatai körében, megrendelői szerepkörén és tulajdonosi jogosítványain keresztül közvetlen 

hatást tud gyakorolni a helyi gazdaság szereplőire. 

A Tudásmenedzsment Stratégia megvalósítását szolgáló eszközrendszernek illeszkednie 

kell Pécs Megyei Jogú Város 2014-2030 közötti időszakra elfogadott városfejlesztési koncep-

ciójához. Hasonlóképpen nem elválaszthatóak az intézkedések a későbbiekben részletezésre 

kerülő szervezeti javaslatoktól sem, hiszen több esetben az eszközök működtetését a projekt-

ben együttműködő partnerek közös döntésén keresztül határozzuk meg.  

A javasolt intézkedések reagálnak a stratégiát megalapozó probléma- és célrendszerre, az 

önkormányzat szerepét célraorientált módon erősítik fel a tudásáramlási rendszerben, ponto-

sítják és a helyi szereplők számára is érzékelhetővé teszik a feladatokat. A javasolt intézkedé-

seket a célfa által meghatározott szerkezetben mutatjuk be. 
 

1. sz. ábra: A javasolt intézkedések rendszere 

 
Forrás: a szerzők saját szerkesztése 

 

3.1. Vállalkozásbarát helyi adó- és támogatási rendszer,  

illetve eljárásrend kialakítása, fejlesztése 

A tudásmenedzsment stratégia egyik fő célja, hogy a vállalkozók, vállalkozások számára kéz-

zelfoghatóvá tegye a kijelölt fejlesztési irányokat. A vállalkozói kör nem reprezentatív jellegű 

előzetes felmérése alapján három speciális intézkedést érdemes kifejezetten a tudásmenedzs-

ment stratégiához kapcsoltan előkészíteni, ezeken túlmenően valamennyi olyan kezdeménye-

zésre szükség van, amelyek Pécs városát vállalkozásbarát településsé teszik. 

Utóbbiak olyan jól definiált intézkedési kört jelentenek, amelyek több releváns tervezési 

dokumentumban megjelennek, ezért ehelyütt – a városfejlesztési koncepció alapján – csak fel-

sorolásszerű ismertetésükre térünk ki. 

1.1. Intézkedés 

Az intelligens szakosodási irányoknak megfelelő tevékenységet folytató vállalkozások szá-

mára támogatási rendszer kidolgozása 
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Az intézkedés bemutatása: 

Az intézkedés alapja a város által preferált szakmai területeken működő vállalkozások ter-

heinek csökkentése, időben degresszív módon. Az elsődleges javaslat szerint a támogatást ér-

demes összekötni az iparűzési adó rendszerével. Elkerülendő, hogy a városi költségvetést túl-

zottan megterhelje az intézkedésből fakadó forráskiesés, javasoljuk, hogy az intelligens sza-

kosodási irányoknak megfelelő tevékenységi körökben működő vállalkozások a számukra fi-

zetendő iparűzési adóval összemérhető nagyságú támogatást kapjanak az alábbiak szerint: 

− 1-3 évig az intelligens szakosodási iránnyal összefüggő tevékenység iparűzési adóalap-

jára jutó iparűzési adó 100%-ának megfelelő összegben, 

− 3-5 évig az intelligens szakosodási iránnyal összefüggő tevékenység iparűzési adóalap-

jára jutó iparűzési adó 50%-ának megfelelő összegben. 

Az intézkedés bevezetésének körülményei: 

A bevezetés középtávon elképzelhető, szükséges a helyi adók rendszerével való összehan-

golása. Az elfogadott intelligens szakosodási irányoknak megfelelően kell meghatározni a pre-

ferált tevékenységi statisztikai kódokat. A projektben együttműködő három partner a közös 

innovációs ügynökség keretében végzi az előkészítést, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat 

Pénzügyi Főosztályával való együttműködésben. 

A támogatás ellentételezéseként a vállalkozások részéről megkívánt az átlátható, felelős 

működés, pl. az intelligens szakosodási irányban folytatott tevékenységük célszerű bemuta-

tása. Ezek feldolgozása, összegzése a közös innovációs ügynökség feladata, kötődve a kom-

munikációs és monitoring alrendszerekhez is. 

1.2. Intézkedés 

Az intelligens szakosodási irányoknak megfelelő tevékenységet folytató vállalkozások számára 

kedvezményes konstrukció kidolgozása a városi tulajdonú ingatlanok bérlete tekintetében. 

Az intézkedés bemutatása: 

Az intelligens szakosodási irányokban történő vállalkozás-alapítás és telephelyek létreho-

zásának ösztönzése. Hasonlóan az iparűzési adóhoz kapcsolódó támogatáshoz, itt is célszerű 

időben csökkenő mértékű kedvezményeket nyújtani. Más kedvezményezetti kör tekintetében 

Pécs városában ma is működő konstrukció. 

Az intézkedés bevezetésének körülményei: 

A projektben együttműködő három partner a közös innovációs ügynökség keretében végzi 

az előkészítést, a BIOKOM Pécsi Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Kft., illetve a 

Pécs Holding Zrt. érintett üzleti területeivel való együttműködésben. A felkínált ingatlanok 

listájának elérhetővé tétele a vállalkozások számára a közös innovációs ügynökség honlapján 

keresztül. Az ügynökség a bérleti konstrukció keretében kiadott ingatlanok térképét is közzé 

teszi a honlapon. 

1.3. Intézkedés 

Az intelligens szakosodási irányoknak megfelelő (duális) képzési programokban résztvevő 

hallgatók gyakorlati képzőhelyeinek támogatása 

Az intézkedés bemutatása: 

A Pécsi Tudományegyetemen folyamatosan kerülnek kialakításra azok az új típusú, dön-

tően duális jellegű képzési programok, amelyek az intelligens szakosodási irányokhoz kapcso-

lódó fejlesztések humán erőforrás hátterét teremthetik meg (pl. gépészmérnök duális képzés). 
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Ezek a programok a gazdasági szervezetek magasabb szintű bevonását teszik lehetővé és egy-

ben szükségszerűvé a képzés során, így jelentős terheket is rónak az azokban részt vevő vál-

lalkozásokra. A Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter ilyen irányú tapasztalataiból kiindulva cél-

szerűnek tűnik a képzési programokba bekapcsolódó vállalkozások önkormányzati támoga-

tása, évente fix összegben. 

Az intézkedés bevezetésének körülményei: 

A közös innovációs ügynökség keretében kerül meghatározásra a támogatott képzések 

köre, összhangban az intelligens szakosodási irányokkal és a városfejlesztési koncepcióval (pl. 

az itt explicit módon is megjelenő, a kreatív iparhoz sok szállal kötődő, 2016-tól új képzésként 

megjelenő közösségszervezés). A PBKIK és a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter duális kép-

zésre vonatkozó tapasztalatai alapján meghatározásra kerül a támogatás javasolt összege. A 

Pécsi Tudományegyetem érintett képzéseinek felelősei és a képzésekben részt vevő vállalko-

zások évente értékelik a program eredményeit, az ezekből készített összefoglaló elemzést a 

közös innovációs ügynökség honlapján teszi közzé. 
 

A városfejlesztési koncepcióban szereplő további, általános jellegű vállalkozásbarát intézke-

dések, amelyek megvalósításánál javasolt az intellignes szakosodási irányok figyelembe vétele: 

„1. Az üzleti infrastruktúra fejlesztése: 

− meglevő ipari parkok elérhetőségének javítása 

− barnamezős területek üzleti célú rehabilitációja 

− az ipari területek olcsó energiával‐, hővel való ellátása 

− potenciális ipari parki területek kijelölése 

2. Pénzügyi eszközök, támogatások (elsősorban uniós forrásból): 

− vissz‐ és nem visszterhes fejlesztési forrásokat biztosító pénzügyi alap létrehozása a PVF 

N‐Zrt. szakmai kezelésében, foglalkoztatás‐növelési, energiahatékonysági, vagy helyi 

termék fókusszal (belvárosi kereskedelem és vendéglátás, meghatározott kritériumok 

mentén pl. bérleti díj-támogatás formájában) 

− a város ipari parkjaiba betelepülő vállalkozások foglalkoztatási szempontú támogatása 

pl. önerő-támogatás formájában 

3. Gazdaságfejlesztési szempontú, vállalkozásbarát adópolitika: 

− vállalkozásbarát adminisztráció 

− foglalkoztatási szempontú, patrióta helyi adópolitika kidolgozása és megvalósítása  

4. Uniós források felhasználása, ITB: 

− város iparterületein fejlesztéseket tervező KKV‐k projektelképzeléseinek összegyűjtése 

− projektkataszter létrehozása 

− a projektjavaslatok priorizálásához szükséges kritériumrendszer fejlesztése és alkalmazása 

− a kiválasztott projektjavaslatok dokumentációjának elkészítése, a projektek megvalósí-

tásának menedzsment‐támogatása 

5. A PTE tudásbázisának, innovációs kapacitásainak integrálása a reálgazdaságba  

− A PTE bázisán létrejött spin‐off és start‐up vállalkozások támogatása 

− A reálgazdaság fejlesztéséhez igazodó kutatási és képzési profilok kialakítása és meg-

erősítése a PTE‐n” 
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3.2. Szerepvállalás a tudásmenedzsmentben érintett kutatók és hallgatók támogatásában  

A tudásmenedzsment stratégia központi eleme a Pécsi Tudományegyetem tevékenységének 

összehangolása a városi prioritásokkal és a gazdasági szereplők igényeivel. Ebből a nézőpont-

ból különösen fontos olyan ösztönző rendszerek bevezetése, amelyek speciálisan a tudáshiá-

nyok feltárását és kezelését, a tudásmegszerzéssel kapcsolatos attitűdök kialakítását és formá-

lását, illetve a tudás megszerzésében kulcsfontosságú szereplők megszerzését és megtartását 

célozzák (ugyanerről részletesebben lásd később Beijerse modelljét).  

E javasolt intézkedések összhangban vannak a vállalkozások számára kialakítani szándé-

kozott támogatási rendszerekkel is, nézőpontjukat tekintve ugyanakkor nem csupán a gazdaság 

szűken értelmezett igényeire reagálnak, hanem Pécs város hosszabb távú társadalmi fejlődését 

is pozitívan kívánják befolyásolni. Ide értünk olyan programelemeket is, amelyek – csak rész-

ben kötődve a város egyetemének képzéseihez – az általános és középiskolás korosztályt cé-

lozzák meg pályaorientációs és tehetségprogramokkal. 

2.1. Intézkedés 

Intelligens szakosodási irányoknak megfelelő pályaorientációs és tehetségprogramok támoga-

tása a pécsi iskolahálózatban 

Az intézkedés bemutatása: 

A pécsi fiatalok szemléletformálását célszerű az alsó- és középfokú iskolarendszerben 

megkezdeni. A közös innovációs ügynökség, együttműködésben a Klebelsberg Intézmény-

fenntartó Központtal, az elfogadott szakosodási irányokban pályaorientációs programokat in-

díthat, ezen keresztül reális képet adva a prioritásokban szereplő szakmákról (nem kizárólag a 

felsőoktatási képzés rendszerét ideértve). A program a városban több előzménnyel is rendel-

kezik, emiatt célszerű a PBKIK szakképzési osztályának bevonása a szakmai tervezésbe és 

előkészítésbe. 

A pályaorientációs programokhoz ‒ már a felsőoktatási, kutatási irányt előkészítve – jól 

kapcsolhatóak az új szemléletű tehetséggondozási kezdeményezések. Ezek egyéni tehetség-

gondozó formákra, mentorrendszer kialakítására, működtetésére adnak lehetőséget. Folyama-

tosan biztosítják, hogy a pécsi középiskolások bekapcsolódhassanak a PTE kutatási projektje-

ibe, a karok TDK tevékenységeibe. Szorgalmazzák a tehetséges középiskolás fiatalok sikeres 

dolgozatainak publikálását, a TDK-n való részvételét. A széleskörű hallgatói részvétel a tudo-

mányos diákköri és szakkollégiumi munkában, a tehetséges hallgatók, középiskolás fiatalok 

bevonása a felsőoktatási intézményben futó kutatási programokba, a publikációs lehetőségek 

felkínálása megteremti egy olyan tanár-diák együttműködésen alapuló szakmai műhely alap-

jait, amelyben az egyes tudományos témák iránt érdeklődő tehetséges fiatalok elmélyíthetik az 

adott témával kapcsolatos tudásukat, illetve megfelelő jártasságot szerezhetnek az intelligens 

szakosodási irányoknak megfelelő témák kutatásában. 

Rendszeresek a tehetséges fiatalok számára szervezett kutatószemináriumok, az önálló és 

kiscsoportos kutatások ösztönzései, fakultatív kutatás-módszertani stúdiumok, más kutatómű-

helyek munkatársainak meghívása, jelentős szakkönyvek szerzőivel való találkozások létreho-

zása. 

A tehetséggondozás általános céljai: 

− a tehetséges fiatalok megtalálása; 

− a tehetségek felismerése, gondozása és fejlődésük segítése;  
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− a tehetség jellegének és szintjének megfelelő folyamatos segítség a tehetség kibontakoz-

tatásában; 

− a tehetség hasznosulásának elősegítése. 

A program során alkalmazott módszerek: 

− szemléletes, interaktív előadások az egyetem karainak képzési profiljához és az elfoga-

dott szakosodási irányokhoz illeszkedve; 

− az előadásokon elhangzottak problémaorientált feldolgozása közös műhelymunka kere-

tében; 

− egy-egy kérdéskör önálló feldolgozása a programban közreműködő szakemberek irányí-

tásával (ideértve akár vállalati gyakorlati szakembereket is);  

− az előadásokon szerzett tudás gyakorlati vetületeinek megismerése intézménylátogatá-

sok keretében; 

− a program során szerzett ismeretek és képességek felmérése esszépályázatok és tudomá-

nyos diákköri bemutatkozások keretében. 

A programok pályakorrekciót is lehetővé tevő, későbbi életkorokra való kiterjesztése hosz-

szabb távú feladat lehet, élethosszig tartó karrierépítési (Lifelong Guidance  ‒ LLG) rendszer 

kialakításával. 

Az intézkedés bevezetésének körülményei: 

A Tudáspark projektben dolgozó három partner a közös innovációs  ügynökség keretében 

végzi az előkészítést, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályával 

való együttműködésben. 

2.2. Intézkedés 

Az intelligens szakosodási irányoknak megfelelő (duális) képzési programokban résztvevő 

hallgatók támogatása 

Az intézkedés bemutatása: 

A magyar felsőoktatásban folyamatosan kerülnek kialakításra azok az új típusú, döntően 

duális jellegű képzési programok, amelyek az intelligens szakosodási irányokhoz kapcsolódó 

fejlesztések humán erőforrás hátterét teremthetik meg Pécsett (lásd 1.3. intézkedés). Ezek a 

programok jó lehetőséget adnak a hallgatóknak az ipari igényeknek megfelelő gyakorlatorien-

tált, ugyanakkor magasszintű ismeretek elsajátítására. A Pécsi Tudományegyetem jórészt le 

tudja fedni a szakosodási irányokhoz kötődő képzési igényeket. A fejlesztési stratégiához kö-

tődően célszerű városi ösztöndíjrendszerrel támogatni a hallgatók szakválasztási döntéseit.  

Az intézkedés bevezetésének körülményei: 

Az 1.3. intézkedéshez hasonlóan kerül meghatározásra a kiválasztott képzések köre. A ki-

váló hallgatók támogatására létrehozásra kerülő alap felhasználásánál elsődleges szempont, 

hogy a PTE-n oktatott, kutatott tudományterületek esetében prioritásként kell kezelni a város 

egyetemén történő továbbtanulást. Amennyiben bizonyos képzéseket a PTE nem indít, a prog-

ramban való részvétel feltétele, hogy a hallgató a végzést követően visszatér Pécsre dolgozni. 

A program részleteit – megvizsgálva a polgármesteri ösztöndíj ilyen irányú módosításának 

lehetőségét – a közös innovációs ügynökség dolgozza ki. 

2.3. Intézkedés 

Az intelligens szakosodási irányoknak megfelelő hallgatói és kutatói ösztöndíj programok indítása 

Az intézkedés bemutatása: 
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Az ösztöndíjprogramok célja a hallgatói és kutatói tudományos munkák 

célraorientáltságának biztosítása, azok közelítése a szakosodási irányokhoz. A programok jó 

lehetőséget adnak a karoktól az új felsőoktatási szabályozás alapján egyre inkább függetlenedő 

doktori iskolák működésének támogatására, a PhD. / DLA képzések témaköri orientációján 

keresztül. Hasonlóképpen célszerű már a doktori képzést megelőzően a szakdolgozati/diplo-

madolgozati témaválasztások tekintetében biztosítani a fejlesztési irányok megjelenését.  

Az intézkedés bevezetésének körülményei: 

Első körben az érintett képzési programok és doktori iskolák identifikációja szükséges, 

majd ezt követően több körös egyeztetési folyamatban meghatározni a vállalkozói igényeknek 

megfelelő, a szakosodási stratégiákhoz illeszkedő, valamint a PTE érintett képzési területei 

által szakmailag támogatható témajavaslatokat. A rendelkezésre álló keret függvénye az ösz-

töndíjak összege és mennyisége, a kiírásokat és a lebonyolítást a közös innovációs ügynökség 

gondozza. A programot illeszteni kell a 2.1. intézkedéshez. 

2.4. Intézkedés 

Az intelligens szakosodási irányoknak megfelelő tématerületeken a hiányzó szakemberek le-

telepedésének és relokációjának támogatása 

Az intézkedés bemutatása: 

A gazdaság szereplői és a Pécsi Tudományegyetem számára egyaránt gondot okoz több 

szakmai területen a megfelelő szintű tudással rendelkező, innovatív, nemzetközi programokba 

bekapcsolódni képes szakemberek megszerzése. Az egyetem fejlesztését ez jelenleg az infor-

matikai programok területén, az élelmiszergazdasági és élelmiszertechnológiai jellegű fejlesz-

tésekben gátolja érezhetően, azonban a következő évek intenzív idegennyelvű képzési kapaci-

tásfejlesztési terveiben is problémát jelent majd a minimálisan kétszeres hallgatói létszám mi-

nőségi oktatása angol és német nyelven (főként orvosi és műszaki területen).  

A szakemberek vonzása mellett további gondot okoz megtartásuk, éppen ezért jelen intéz-

kedés keretében Pécs városában megfelelően nívós, támogatott elhelyezés javasolt. Itt a hosz-

szabb távú letelepedést biztosító „kutatói lakópark” mellett gondolunk a kiemelt fejlesztési 

irányokhoz kapcsolódó területeken meghívott vendégprofesszorok városközponti nívós elhe-

lyezésére is, külön pályázati program keretében. A kutatói lakhatás biztosítása lakópark jelleg-

gel egyébként nemcsak a megtartás szempontjából hasznos, hanem a kutatások szerint a lakó-

helyek földrajzi közelsége a kutatók, így a tudományterületek közötti diszkussziók lehetőségét 

is erősíti, esélyt adva az inter- és multidiszciplináris jellegű, innovatív kutatói ötletek megje-

lenésére. 

Az intézkedés bevezetésének körülményei: 

A szereplőknek (egyetemi kutatás/képzési területek vezetői, kamarai osztályok) meg kell 

határozniuk a kritikus szakterületeket, pontosan mely képzések, mely kompetenciák esetében 

van szükség a helyben nem elérhető humán erőforrás biztosítására. A közös innovációs ügy-

nökség ezt követően a Pécs Holding Zrt., BIOKOM Kft. bevonásával tesz javaslatot az esetle-

ges ingatlanberuházásra, önkormányzati lakások célnak megfelelő hasznosítására, illetve az 

intézkedéshez kötődő pénzügyi alap képzésre. 

3.3. Közpolitikai szerepvállalás 

Míg az előző intézkedési területek döntően a két együttműködő partnert (vállalkozások -ka-

mara, egyetem-képzések-hallgatók) célozták, addig a közpolitikai szerepvállalás Pécs Megyei 
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Jogú Város Önkormányzatának azt a felelős gondolkodását írja le, hogy saját működési köré-

ben mit tehet a tudásmenedzsment stratégia, ezen keresztül a helyi innováció -vezérelt gazda-

ságfejlesztés megvalósítása ügyében. 

Itt elsődleges az intelligens szakosodási irányok fejlesztési prioritásának érvényesítése a 

város valamennyi közpolitikai területén, ami a közös innovációs ügynökség döntéselőkészítési 

folyamatokba történő bevonásán keresztül erősíthető. Azzal a koordinációs mechanizmussal, 

hogy az ügynökség az önkormányzati bizottságok (Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, Város-

fejlesztési és Kommunális Bizottság, Kulturális és Köznevelési Bizottság, Népjóléti és Sport 

Bizottság, Pécsi Értéktár Bizottság, Jogi és Ügyrendi Bizottság) üléseire tanácskozási joggal 

delegálhat képviselőt, egyben lehetőséget kap a város gazdaságfejlesztési és tudásmenedzs-

ment együttműködési szempontjainak megjelenítésére a döntéselőkészítésben.  

Hasonlóan fontos a Pécsi Tudományegyetem (úgy is, mint a város legnagyobb foglalkoz-

tatója és legnagyobb költségvetés felett diszponáló központi költségvetési intézménye), illetve 

a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara működésében megvalósítani az ügynökség be-

vonását a döntéselőkészítésbe. 

A fenti koordinációs modell bevezetésének eredménye olyan együttműködési formák, öt-

letek megjelenése, amelyek az egyes döntési-döntéselőkészítési folyamatokhoz, a mindennapi 

operatív működéshez kapcsolódóan lehetőséget adnak az új, innovatív megoldások önkor-

mányzati hasznosítására. Ezekre néhány példa: 

− a városban működő vállalkozások aktuális innovációs eredményeinek felhasználása az 

önkormányzat által fenntartott intézményrendszerben (itt kiemelten gondolhatunk a kör-

nyezetipari fejlesztések megjelenésére), 

− vállalkozói szféra tudásigényének megjelenítése a kulturális és oktatási területeken (erre 

jó példa lehet egy vállalkozói tudásbázis kialakítása a Dél-dunántúli Regionális Könyv-

tár és Tudásközpontban, ahol az intelligens szakosodási irányoknak megfelelő gyűjtő-

körben, illetve a vállalkozások működtetéséhez kapcsolódó ismeretek területén aktuális 

szakirodalomhoz juthatnak és adatbázisokhoz férhetnek hozzá a vállalkozók), 

− a városi intézményrendszerben megfogalmazódó felsőoktatási, tovább- és átképzési jel-

legű tudás-igények kielégítése a PTE oktatási innovációin keresztül  (gondoljunk csak a 

városfejlesztési koncepcióban megjelenő óvodafejlesztési elképzelésekre),  

A megyei szakosodási irányok között megjelenő élelmiszergazdaság területén, illetve 

konkrétan a fejlesztési javaslatok között szereplő termelői piacok létrehozásának támogatásá-

hoz kapcsolódóan jó példa a közpolitikai szerepvállalásra a helyi gazdaság mereősítésével kap-

csolatos operatív cél városfejlesztési koncepcióban szereplő alábbi feladatmeghatározása: 11 

„A helyi termékek piacra jutásának elősegítése, piacszervezési tevékenység: 

 a város‐ és városkörnyék termelői kínálatának felmérése 

 helyi piacok szervezése, a szükséges infrastruktúra és promóciós tevékenység biztosítása 

 mentorálás, facilitálás, tanácsadói programok 

A helyi termékek felhasználási arányának a növelése a városi közszolgáltatásokban: 

 a helyi termékek előnyben részesítése az önkormányzati és a városi közszolgáltatók beszer-

zéseiben 

Patrióta beszerzési gyakorlat: 

                                                      
11 Pécs Megyei Jogú Város Városfejlesztési Koncepciója 2014-2030. 164. oldal. 
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 a KBTv. által meghatározott keretek közt a helyi vállalkozások preferálása az önkormány-

zati beszerzésekben 

 helyi vállalkozások ajánlati konzorciumokba szervezésének támogatása a város nagyobb 

értékű beszerzésein való ajánlattétel lehetőségének megteremtése érdekében (építőipar)” 

A javasolt egyszerű koordinációs mechanizmus lényege, hogy az önkormányzat működési 

területén biztosítsa az ehhez hasonló feladatmeghatározások megjelenését a tervezési doku-

mentumokban, valamint azok végrehajtását az operatív működés során.  

4. A helyi szereplők közötti együttműködés lehetőségei 

A nemzeti, ágazati és regionális innovációs rendszerek szereplői közötti együttműködés sok 

országban – különösen a sikeresekben – az elemzők és a szakpolitikusok érdeklődésének elő-

terében áll. Ennek egyik fő oka, hogy a sikeres innovációs folyamatokhoz sokféle tudás szük-

séges, és ez a tudás általában megoszlik az innovációs rendszer különböző szereplői között. 

Az együttműködésük tehát nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a szükséges tudáselemek megszület-

hessenek, s majd azokat integrálni lehessen a társadalmi-gazdasági hasznosítás érdekében. 

Általánosabban megfogalmazva, az innovációs rendszerek teljesítménye nem az alkotóele-

meik „egyéni” teljesítményétől függ elsősorban, hanem az elemek közötti kapcsolat és együtt-

működés intenzitásától és minőségétől.12 

Annak érdekében, hogy Pécs megfelelő módon reagálhasson a 21. század gazdasági, társa-

dalmi és környezeti kihívásaira, elengedhetetlen az eddigieknél lényegesen szorosabb, szisz-

tematikusabb és intenzívebb együttműködés a város, az egyetem és a kamara között. Termé-

szetesen az elmúlt években mindhárom szereplő tett lépéseket annak érdekében, hogy a felme-

rülő problémákat, kihívásokat közösen menedzseljék, azonban e lépések sok tekintetben eset-

legesek, kampányszerűek, elsősorban vezetői/felsővezetői, illetve személyes kapcsolatokon 

alapuló koordinációt jelentenek, anélkül, hogy a közös feladatok tényleges, operatív módon 

történő koordinált kezelése minden esetben maradéktalanul megtörténne.  

A város és a régió komoly gazdasági, társadalmi kihívásokkal küzd, az 1990-es évek gaz-

dasági kríziséből történő kilábalás nem történt meg teljes mértékben, és annak ellenére, hogy 

az új elmozdulási lehetőségek, diverzifikációs irányok már korábban megfogalmazódtak, e te-

rületek, ágazatok kibontakozása és fejlődése sem valósult meg tökéletesen. A város továbbra 

sem rendelkezik jelentős ipari szektorral, a tőkeerős gazdasági szereplők száma alacsony, a 

korábban definiált egészség, környezet és kulturális ipar nem vált maradéktalanul meghatározó 

szektorrá, húzóágazattá. 

Annak ellenére, hogy a Pécsi Tudományegyetem komoly hallgatói létszám-veszteségeket 

szenvedett az elmúlt években, még mindig a város és a régió egyik legmeghatározóbb gazda-

sági, társadalmi és kulturális szereplője, amelynek eredményes és sikeres tevékenysége nélkül 

Pécs pozíciói is jelentősen romlanak. A Pécsi Tudományegyetem olyan tudásbázissal rendel-

kezik, amely a város és a régió felsőoktatási-nevelési igényeinek kielégítésére jelenleg is al-

kalmas, ugyanakkor lényegesen mérsékeltebb szerepet játszik a város és a térség kormány-

zati/önkormányzati, gazdasági és nonprofit szereplői által megfogalmazott oktatási, képzési 

igények kielégítésében. Az egyetem az elmúlt időszakban több területen ért el komoly hazai 

és nemzetközi sikereket kutatásaival, K+F tevékenységeivel, azonban e kutatások egy része 

nem kapcsolódik szorosan azokhoz az igényekhez, elvárásokhoz, amelyek az érintett szereplők 

                                                      
12 Havas Attila: A vállalatok és a közfinanszírozású kutatóhelyek K+F és innovációs együttműködése Magyaror-

szágon. Felsőoktatási műhely. http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FeMu/2010_4/Femu_2010_4_57-72.pdf 
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oldaláról jelentkeznek, illetve nem reagálnak megfelelően a város és a régió aktuális gazdasági, 

társadalmi kihívásaira sem. 

Mindezek mellett érdemes rámutatni arra is, hogy az átalakuló felsőoktatás új rendszerének 

szakmai, finanszírozási bizonytalanságai, illetve a Pécsi Tudományegyetem belső struktúraát-

alakítási folyamatai elterelhetik a figyelmet arról az integráló, szintetizáló, vállalkozó és szol-

gáltató szerepkörről, amelyet az egyetem tölthet be a jövőben. A változások eredményeképpen 

olyan, a 21. századi igényekre reagáló modern felsőoktatás alakulhat ki, amely az alaptevé-

kenységek és kutatás-fejlesztési tevékenységek esetében egyaránt, interdiszciplináris és mul-

tidiszciplináris programok kialakításával fejlődőképes, piacorientált oktatási kínálatot eredmé-

nyezhet Pécsen. 

A város sikerességének egyik legfontosabb tényezője az egyetem. A PTE a város legna-

gyobb munkáltatója, a jelenlegi, több mint 20.000 hallgató helyi termékek és szolgáltatások 

tömegét veszi igénybe rendszeresen, az oktató-gyógyító kapacitások folyamatos működtetésé-

hez több helyi kis- és középvállalkozás kapcsolódik. Az egyetem alaptevékenységei mellett – 

meglévő tudásbázisára, illetve kutatás-fejlesztési tevékenységeire alapozva – a jelenleginél lé-

nyegesen nagyobb szerepet játszhat a helyi kormányzati/önkormányzati, piaci és nonprofit sze-

replők képzési/átképzési/továbbképzési igényeinek kielégítésében, a térség fejlesztési priori-

tásainak, intelligens szakosodási irányainak megfelelően. 

A város és a térség fejlődésének egyik legfontosabb záloga a három kulcsszereplő, az egye-

tem, a város és a kamara szisztematikus együttműködése lehet, ahol az érintett szereplők – 

egyenrangú félként – tevékenységeiket az eddigieknél szorosabbra fűzve, közös célok mellett 

dolgoznak a régió felemelkedésén, az új fejlesztési irányoknak megfelelően, a korábbi tapasz-

talatokra, a már kidolgozott, meglévő tudásbázisra alapozva. 

Természetesen az érintett kulcsszereplőkön múlik, hogy a fentiekben vázolt együttműkö-

dés szükségességét, szükségszerűségét, a jelenlegi kapcsolatok újragondolását mennyire tekin-

tik fontosnak, azonban, a stratégia korábbi fejezeteiben vázolt kihívások alapján az azonnali 

lépések tekinthetők indokoltnak. 

A kulcsszereplők közötti együttműködés, a közös fellépés céljai az alábbi pontokban ösz-

szegezhetőek: 

− Közös K+F monitoring és értékelési rendszer, adatbázisok összekapcsolása;  

− Közös innovációs ügynökség kialakítása és működtetése; 

− Egyablakos befektetés-akvizíciós rendszer kialakítása. 

4.1. Közös K+F monitoring és értékelési rendszer, adatbázisok összekapcsolása  

Mindhárom kulcsszereplő rendelkezik meglévő, bár több tekintetben további finomhangolásra 

szoruló adatbázisokkal, kutatás-fejlesztési tevékenységeihez kapcsolódó monitoring és értéke-

lési rendszerekkel, azonban ezek a rendszerek és információk egymás számára „rejtve” marad-

nak, holott ezek rendszerszintű ismerete elengedhetetlen eleme a hatékony működésnek, az 

adott feladatokra, kihívásokra történő gyors reagálásnak. A rendelkezésre álló kapacitások és 

információk összehangolása az eltérő célból létrehozott, az érintett szervezetekben különböző 

funkciókat betöltő rendszerek egységes keretben történő megjelenítésével történhet meg.  

Felelős, tényadatokon nyugvó tervezés nem képzelhető el monitoring nélkül, az a tervezési 

folyamat szerves részét kell, hogy alkossa. A monitoringrendszer kialakításánál, az indikátorok 

meghatározásánál a tervezett intézkedések és az eredmények közötti logikai kapcsolatot szem 
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előtt tartva olyan mérhető elemeket kell figyelemmel kísérni, amelyekből egyértelműen követ-

keztethetünk az egyes tevékenységek sikerére vagy éppen hiányosságaira. A monitoring tevé-

kenységek elvégzését, a monitoringrendszer és az indikátorok tervezését, mérését az  S3 kon-

cepciónak megfelelően kell kialakítani. 

4.2 Közös innovációs ügynökség kialakítása és működtetése 

Az egységes fellépés egyik lényeges alappillére lehet egy közös innovációs ügynökség kiala-

kítása és működtetése. Az új ügynökség szerepet vállal az egyetemi és a helyi kutatóközpon-

tokban végzett kutatások és fejlesztési eredmények megismertetésében, bevezetésében és pi-

acra jutásában, a keletkező innovációk hazai és nemzetközi hasznosításában, a város nemzet-

közi láthatóságának erősítésében, a kölcsönös szinergiák kiaknázásában, a város és környeze-

tének gazdasági, társadalmi fejlődésében. Fontos azt is kiemelni, hogy az egyetemen, a városon 

és a kamarán kívül további szereplők is foglalkoztak/foglalkoznak ezekkel a területekkel, tehát 

további lényeges feladatként merül fel e szereplők és a létrehozandó ügynökség szerepének, 

tevékenységeinek, kapcsolatainak, feladatmegosztásának mielőbbi tisztázása is.  

4.3. Egyablakos befektetés-akvizíciós rendszer kialakítása 

A minőségi innovációs szolgáltatások biztosításához elengedetlen feltételként jelenik meg a 

régiós vállalkozások/szereplők számára egy olyan rendszer kialakítása, ahol a leendő és jövő-

beli partnerek információ-igénye, illetve ügyintézési tevékenységei online és offline formában 

egyaránt gyorsan, egyszerűen és szakszerűen lebonyolíthatók. A hatékonyságot jelentősen 

csökkenti, amikor az információkat több helyről, nem egy csatornán keresztül kell összegyűj-

teni, az adminisztratív tevékenységek pedig több, fizikailag is elkülönült helyen bonyolítha-

tóak le, a szükségszerű koordináció és a különféle rendszerek összekapcsolásának hiányában 

sokszor egymásnak is ellentmondó követelményeket támasztva. 

Összegzés 

A javasolt intézkedések olyan rendszert alkotnak, amelyek képesek megvalósítani egy térségi 

szintű tudásmenedzsment rendszer keretében meghatározott célok elérését. Az eszközrendsze-

rek tekintetében az intézkedési feladatokat négy területen határoztuk meg, ezek közül kettő (a 

vállalkozásbarát helyi adó- és támogatási rendszer, illetve a tudásmenedzsmentben érintett ku-

tatók és hallgatók támogatása) a helyi gazdaság fejlesztésében résztvevő két partnerszervezet 

(PTE, PBKIK), valamint a tudásmenedzsment rendszer általuk képviselt szereplői számára 

alakítanak ki kedvező működési környezetet. A harmadik beavatkozási terület, a közpolitikai 

szerepvállalás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részéről adja meg azt a keretrendszert, 

amely biztosítja a tudásmenedzsment stratégia, ezen keresztül a helyi innováció -vezérelt gaz-

daságfejlesztés megvalósítását. Végül, a helyi szereplők együttműködési rendszere azt a jelen-

leg hiányzó integrált platformot hozza létre, amely a szereplők jobb informáltságát, az egysé-

ges külső fellépést, a kapcsolatépítés és befektető-akvizíció sikerét erősíti. 
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