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Társaságunk 2003-ban az alábbi célok megvalósítása érdekében alakult: 
Az euroatlanti integráció elősegítése, a Dél-dunántúli Régió információs és technikai 
fejlődésének az európai uniós követelményekhez való igazítása, e fejlődés feltételeinek 
megteremtése. Ennek érdekében:  
 információ-gyűjtés, feldolgozás, terjesztés, információs hálózat kiépítése, információ-

szolgálat, pályázatfigyelés, pályázati tanácsadás 
 az európai uniós követelményeknek megfelelő technikai, informatikai, telekommunikációs 

fejlesztések elősegítése, támogatása. 
A Dél-dunántúli Régió információs társadalom kihívásainak való megfeleltetése, az ehhez 
szükséges informatikai és műveltségi szint elérése. 
A társaság kiemelt céljának tekinti a kormányzati szervek és a lakosság közötti szabad 
kapcsolattartást és kétirányú információ-áramlás feltételeinek kiépítését és az információs 
társadalom integrációs hatásainak minél mélyebb kiaknázását. Ennek érdekében: 
 tanfolyamok, képzések, átképzések szervezése és bonyolítása, 
 az információs társadalomnak megfelelő szintű technikai és informatikai felszereltség 

kialakítása az általános és szakmai műveltség elmélyítése. 
Foglalkoztatási gondok enyhítése, a hátrányos helyzetű rétegek képzése és átképzése, a 
munkaerő-piaci feltételeknek megfelelő módon. Az információs társadalom követelményei 
keretében segíti az önkormányzat feladat-és hatásköreinek végrehajtását és gyakorlását, az 
állampolgárokat szolgáló elektronikus közigazgatás kialakítását. 
 
Legfontosabb közhasznú tevékenységeink 2012. év során: 
 
Diszpécserközpont létrehozása és működtetése – eszközállomány-bővítés 
2008. január 1-től a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatást a Pécsi Többcélú 
Kistérségi Társulás biztosítja. E szociális szolgáltatás ellátása érdekében a Pécsi Többcélú 
Kistérségi Társulás megállapodást kötött Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával, hogy a 
kistérségi szintű feladatellátás a fenntartásával működő Integrált Nappali Szociális Intézmény 
szociális szolgáltatásainak igénybevételével valósuljon meg. Tekintettel arra, hogy az 
Integrált Nappali Szociális Intézmény – figyelembe véve az ellátandó terület nagyságát és az 
ellátottak számát – a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás műszaki – technikai feltételeit 
biztosítani nem tudja, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Integrált Nappali 
Szociális Intézmény fenntartója, feladat-ellátási szerződést kötött az EUNet 2000 Nonprofit 
Közhasznú Kft-vel a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás műszaki – technikai 
feltételeinek biztosítása érdekében. Elsődleges cél volt a jelzőrendszeres házi segítségnyújtó 
szolgáltatásának ellátotti körének bővítése, illetve a kétirányú kommunikációra lehetőséget 
adó jelzőrendszer bevezetése a szolgáltatás színvonalának növelése érdekében.  
A 2012. év során lejárt a PMJV Önkormányzatával kötött öt éves határozott idejű szerződés, 
melyet Társaságunk a következő öt év határozott időtartamra a Pécs Holding Kft.-vel kötött 
meg. A tavalyi év során is változatlanul magas színvonalon működtettük a szolgáltatást és 
készen állunk jelen szolgáltatás üzemeltetése mellet más hasonló szolgáltatások 



implementálásra. A Jelzőrendszer bővítése a szakmai partnerünk (INSZI) kapacitásától 
(jelentős mértékben) függ. 
 
A Pécs Portál fejlesztései 
A pecs.hu teljes megújítását 2008 elején kezdte meg társaságunk. A fejlesztések során 
feladat volt a meglévő tartalmak és rendszerek (City Guide kép- és hangtár és az E-
ügyintézési rendszer) migrálása mellett egy teljesen új adminisztrációs felülettel bíró honlap 
elkészítése. A technikai megújulás mellett arculati változáson is átment a weblap, ennek 
során átláthatóbb, jobban strukturált, felhasználóbarátabb oldala lett Pécs városának.  
Az első ütemben több új funkcióval bővült a menüsor: 
Ezek között szerepel az oly népszerű Térkép, mely rövid leírással 200 pécsi látnivalót, 
objektumot mutat be. Ezt bővítve már ingyenes internet hozzáférési pontok helyét, és 
akadálymentes térképet is beépítettek az alkalmazásba (500 objektum megközelíthetőségi 
adataival).  
Szemet gyönyörködtető, és igen egyedi fejlesztésnek számít a Virtuális séta beillesztése. 
Ennek segítségével hét különböző térség panorámáját tekinthetjük meg tetszés szerinti 
szögből, az ott található épületek, szobrok képi, audio, illetve videós ismertetőjével együtt.  
A kategorizált fotógaléria segítségével a város ékességei tárulnak elénk, melyek fotóit akár 
képeslapként is továbbíthatjuk ismerőseinknek.  
Újdonságnak számít a Korlátok között menüpont is. Aloldalait a Kerek Világ Alapítvány 
munkatársai tartják karban, ezzel információkat és érdekességeket közvetítve megváltozott 
képességű társaiknak(-ról).  
Nagy sikernek örvend az Élő közvetítés megtekintésének lehetősége is, ahol minden 
nyilvános Közgyűlés élőben követhető.  
Az új website megjelenésétől nemzetközi szinten is népszerűsíti Pécset, hiszen igen átfogó 
tartalommal angol, német, illetve horvát oldalai is megjelentek.  
Aktualitását nem csak napi rendszerességgel frissülő hírei és programajánlói, de a minden 
héten továbbított hírlevele is alátámasztja. Értesítést kaphatunk ebben a városházi hírekről, 
sajtóközleményekről, a képviselői munkáról, és kulturális programokról egyaránt.  
A kezdetektől akadálymentesített weboldal mellett a vakok és gyengén látók számára 
kimondott vakbarát oldalt is kifejlesztettünk, mely optimális a felolvasó programok 
használóinak.  
 
Végezetül említésre méltó az is, hogy az oly színes városlakó élet is teret hódít a 
www.pecs.hu-n. A Civilek, kisebbségek menüpont oldalai közt olvashatunk városi 
táncegyüttesek fellépéseiről, örökbe fogadható állatokról, illetve túraútvonalakról egyaránt.  
A 2008-as év utolsó fejlesztései is több hasznos funkcióval bővítették a honlap tartalmi 
elemeit. Az Útlezárások elnevezésű oldalon, minden Pécsett aktuális útlezárásról, javításról, 
munkálatról tájékozódhatnak a látogatók. A Kátyúbejelentő is igen népszerűvé vált, aminek 
segítségével a városban észlelet kátyúkat, hiányos közvilágítást, de akár illegális hulladék 
lerakóhelyet is bejelenthet az érintett lakos, vagy turista. Végül, de nem utolsó sorban a 
Telekocsi szolgáltatás is elérhetővé vált, ami segítséget nyújt mindazoknak, akik autós 
utazásaikhoz társat keresnek akár költséghatékonysági szempontból, akár azért, mert nem 
szeretnek egyedül utazni. 
 
  

http://www.pecs.hu/


A www.pecs.hu fontosabb szolgáltatásai: 

 Hírek kategóriáinak (közélet, kultúra, önkormányzat, gazdaság, sport, Pécs2010) 
lehetőségek szerint napi, kétnapi frissítése Pécs városát érintő információkkal. 

 Kiemelt programok közé városi események kiemelése fotóval, és ajánló szöveggel. 

 „Pályázat, hirdetmény, közlemény” rovat aktualizálása az Önkormányzat, pécsi 
szervezetek, intézmények által átküldött anyagok alapján. 

 Állatorvosi ügyeleti rend (heti egyszeri), illetve folyamatos gyógyszertári ügyeleti rend 
(havi egyszeri) frissítése.  

 „Forgalomkorlátozások” menüpontban megjelenő útlezárások, és egyéb közlekedést 
befolyásoló munkálatok felvitele térképre a Pécs Holdingtól kapott adatok alapján. 

 „Kátyúbejelentő” alkalmazásunk segítségével érkező bejelentések (kátyúról, illegális 
szemét lerakóhelyről, hiányos közvilágításról) kigyűjtése és továbbítása a Pécs 
Holding felé.  

 A „Korlátok nélkül” menüpont, megváltozott képességűeknek szóló tartalmának 
egyeztetése és megjelenítése a Kerek Világ Alapítvánnyal együttműködve.  

 Általános információkat és közérdekű adatokat tartalmazó, több száz cikkoldal 
frissítése bejelentések, kérések, kutatások alapján. (Pl.: Írásos kérelem érkezik, hogy 
jelentessünk meg egy, a város holnapján eddig nem szereplő civil egyesületet, sport 
klubbot, szálláshelyet,..) 

 A város holnapján található „Térkép” pontjainak frissítése autentikus forrás 
segítségével. (Pl.: Kerek Világ Alapítvány által végzett felmérések alapján az 
„Akadálymentes pontok” megjelölése.) 

 „Tájékoztatók” menüpont frissítése a város hivatali oldalán 
(http://eugyintezes.pecs.hu) található adatok alapján, melyet a Polgármesteri Hivatal 
tart karban. 

 Minden év elején, illetve minden év közepén a város honlapján található összes 
tartalom áttekintése, korrigálása, frissítése, bővítése az idegen nyelvű oldalakkal 
együtt, alapul véve ehhez olyan forrásokat, melyek megbízható adatokkal szolgálnak 
a látogatók számára. 

 A szerkesztőséghez érkező levek megválaszolása, továbbítása illetékes személy, 
intézmény felé. 

 
 
Elismerések, díjak 
Az eFestival keretében „Felhasználóbarát honlap” minősítést nyert el Pécs város hivatalos 
honlapja (www.pecs.hu). 
A MATISZ (Magyar Tartalomipari Szövetség) által szervezett megmérettetés a hazai online és 
multimédia szakma egyik legrangosabb eseménye, ahol a Pécs portál mellett több mint száz 
pályamű érkezett az idei versenyfelhívásra.  
2012. november 7.-től a pecs.hu jogosult a „Kiváló Magyar Tartalom” – cím viselésére. 
A rangos elismerések ellenére, valamint a tartalmi és formai elöljáróságot megőrizendő, 
Társaságunk a pecs.hu teljes megújítását tervezi a 2013.-as évben. A megújítás előkészítése 
már a 2012.-es évben elkezdődött. 
 
Az optikai alépítmény további hasznosítása 
A társaság törzstőkéjének nagy részét képező, Pécs városa alatt csaknem 21 km hosszan 
húzódó optikai alépítmény a tisztázatlan tulajdoni viszonyok- illetve az építmény rossz 

http://www.pecs.hu/


állapota miatt korábban nem került hasznosításra. A hosszú helyreállítási munka után a 
tavalyi évben tovább bővítettük a hálózatunkat: a Zsolnay Negyed, a Biokom Kft. és a Pécs 
Holding Kft. van közös hálózatba kötve. Nem titkolt célunk, hogy középtávon az 
önkormányzat intézményeit, cégeit hasonló távközlési hálózatra fűzzük fel, biztosítva 
számukra is a korszerű és költséghatékony kommunikáció lehetőségét. 
 
Vezeték nélküli internet-hálózat működtetése 
Társaságunkat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006-ban megbízta egy vezeték 
nélküli belső adatfogalom bonyolítást, illetve szélessávú internet hozzáférést lehetővé tevő 
informatikai hálózat kiépítésével az önkormányzat belvárosi intézményei között. A beruházás 
következtében a hálózatba kapcsolt intézmények között közvetlen, nagy sebességű 
adatkapcsolat jött létre, valamint az egyes intézményeknek – igény szerint – kedvezményes 
szélessávú internet hozzáférést tettünk lehetővé. 
Szintén e program keretében valósítottunk meg egy egyedülálló kezdeményezést, Pécs város 
közterein a turisták és a városlakók ingyenesen is igénybe vehetik az internet-szolgáltatást. A 
vételt a 40 hot-spot antennának köszönhetően, többek között a Széchenyi téren és 
környékén; a Szent István téren; a 48-as téren; a Színház téren; a Kossuth téren; a Citrom 
utcában és környékén; az Árkád területén; a Zsolnay gyár területén; az Eszperantó parkban 
valamint az Autóbusz-állomás területén zavartalanul vehető igénybe. 
A gerinchálózatot 2011-es évben újabb beruházás keretében tovább bővítette társaságunk – 
a kiépítés megtörtént a Kertváros felé (Nevelési Központ), a Keleti városrész területére, 
illetve az uránvárosi városrész felé is. A bővítésnek köszönhetően költséghatékony 
lefedettséget tud biztosítani cégünk – amennyiben erre igény van – az EKF projekt keretében 
megvalósuló Közterek és Közparkok újjáélesztése elnevezésű projekt helyszínein a vezeték 
nélküli internet szolgáltatásához. 
 
A kft. web-tárhely értékesítése az előző évihez hasonló módon alakult. Kismértékben 
csökkent a szerződéses partnerek száma.  
 
Csökkenő tendenciát mutat a pecs.hu hirdetési felületei iránti érdeklődés. A meglévő 
hirdető partnerek részéről azonban egyértelműen pozitív visszajelzések érkeznek.  
  
Társaságunk elkötelezetten kíván együttműködni a Pécs városi tulajdonú cégekkel. Ennek 
részeként megjelenési lehetőségeket biztosítunk web-es partnereinkkel, de emellett más 
együttműködési formákkal is segítjük a város cégeinek megjelenését, szolgáltatásaik, 
munkájuk mind szélesebb körben történő megismertetését. Egy olyan szinergikus viszony 
kialakítását kezdtük meg, mely kölcsönösen erősíti a város intézményeit és cégeit egyaránt. 
 
 
 
Pécs, 2013. február 15. 
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Balogh István 
ügyvezető igazgató 


