


A kreatív városok olyan környezetet teremtenek, mely vonzó jövőképet kínál fiatal tehetségeiknek,
megtartja őket, de ugyanakkor meg is nyitja számukra az európai kreatív közösséget.

(UK Department of Culture, Media and Sport)



’Creative cities create an environment that offers a compelling vision to the talented youth, 
keeps them in the city, but also link them to the European creative community.’

(UK Department of Culture, Media and Sport)
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Kulturális és Kreatív ipari
helyzetKép pécsett

A kreatív iparágak azon tevékenységek, amelyek gyökere az egyéni kreativitásban, képzettségben és képességekben rejlik, és
amelyek képesek a szellemi tulajdon létrehozásán és felhasználásán keresztül jólétet és munkahelyeket teremteni (UNCTAD). 

Pécs és a régi gazdag kulturális- és természeti örökségben, turisztikai attrakciókban. Gazdasági szempontból fontosak a
megjelenő új iparágak, melyek támogatása több regionális, hazai és Európai Uniós pályázat keretében is megvalósul. A gaz-
dasági önkormányzat a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara támogatásával erősödnek a kreatív ipari vállalkozások
és azok klaszterei is. Kiemelkedő a régióban lévő felsőoktatási intézmények száma és elismertsége is, mely tényező hozzájárul
a K+F tevékenységek és a tudományos élet felvirágoztatásához. A régióban egyre nagyobb arányt képviselnek és egyre több
embert foglalkoztatnak a szolgáltató ágazatok.  A kulturális és kreatív ipari ágazatok kialakulásának és térnyerésének kedvez,
hogy jelentős a művészeti oktatás, valamint kulturális, természeti és történelmi örökségek széles palettája található a tér-
ségben. A keresleti feltételekre azonban regionális szinten jellemző, hogy hiányosak és erősen érzékelhető a szezonalitás
hatása. A nyári időszakban kisebb-nagyobb fesztiválok látogathatóak, de ezek többnyire a helyi lakosságot célozzák. A támo-
gató és kapcsolódó iparágak palettája széles, illetve a kulturális kreatív ipar is rengeteg más iparágba gyűrűzik tovább.

Mivel magyarországi kreatív ipar nagy része Budapesten koncentrálódik, a vidéki kreatív ipari bázisok kisebb mértékben járulnak
hozzá a GDP-hez és foglalkoztatott létszámhoz. Ezért is fontos kiemelnünk a Dél-Dunántúli régiót. Itt jelent meg az országban
először a kreatív és kulturális ipar klaszteresedése, mely nemzetközi színtereken is előrelépést jelent az egész hazai iparág számára.

Pécsett és a régióban a Kreatív Ipari Klaszter 12 kreatív ipari alágazatot definiált:

Előadóművészet
(183 vállalkozás)

Kulturális
kereskedelem

(122 vállalkozás)

Média,
publikáció, sajtó
(183 vállalkozás)

Filmgyártás,
filmművészet

(53 vállalkozás)

Reklámipar
(109 vállalkozás)

Képzőművészet
(227 vállalkozás)

Számítógépes
programírás és
számítógépes
szolgáltatások
(92 vállalkozás)

Múzeumok,
kiállítások

(103 vállalkozás)

Építészet,
építőművészet

(366 vállalkozás)

Tervezés,
design

(81 vállalkozás)

Hangszeripar
(4 vállalkozás)

Örökség
(30 vállalkozás)
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status of cultural and creative industries in pécs

Creative industries are those industries which have their origin in individual creativity, skill and talent and which have a potential
for wealth and job creation through the generation and exploitation of intellectual property (UNCTAD).

Pécs and the region have a rich cultural and natural heritage, and are full of tourist attractions. The new industries emerging
here are very important in terms of local economy, and their development is implemented through various domestic and Eu-
ropean Union tenders. With the support of the local economy department and the Chamber of Commerce of Pécs-Baranya
the creative industry enterprises and their clusters are strengthening. The large number of higher education institutions in
the region – which enjoy a high reputation - contributes to the rise of R&D activities and academic life. The service sector
has an even larger share and employs an increasing number of  people in the region. Art education plays a significant role in
favour of the establishment and spreading of cultural and creative industries, as well as the wide range of cultural, natural and
historic heritages. However, a characteristic of demand conditions on the regional level is that they are incomplete and  have
strong seasonal impact. In the summer there are festivals of various size, mainly targeted and visited by locals. The scope of
the supporting and related industries is wide and creative industries have an effect upon various other industries.

Since the majority of the creative industries is concentrated in Budapest, the capital, the rural creative industry bases contribute
less to the GDP and employ fewer people. This is why the significance of the South Transdanubia region has to be emphasized.
It is here where clustering processes of the creative and cultural industries have been initiated, which is a step forward even in
the international scene for the entire Hungarian industry sector.

The Creative Industry Cluster has defined 12 creative industry sub-sectors in Pécs and the region:

Arts,
performing arts

(183 enterprises)

Cultural trade
(122 enterprises)

Media,
publishing, press
(183 enterprises)

Audiovisual
industry 

(53 enterprises)

Advertising
industry

(109 enterprises)

Arts and crafts,
visual arts

(227 enterprises)

Computer
programming

and ICT services
(92 enterprises)

Museums
and exhibitions

(103 enterprises)

Architecture
(366 enterprises)

Design
(81 enterprises)

Musical industry
(4 enterprises)

Heritage
(30 enterprises)
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a Kreatív ipari Klaszter

A Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület a térség több meghatározó kulturális-kreatív ipari szervezetének össze-
fogásával 2007. január 31-én hozta létre a Kreatív Ipari Klasztert. 

A Kreatív Ipari Klaszter küldetése a tagok jövedelemtermelő képességének fokozása. A tagok és a menedzsment szer-
vezet széles tevékenységi kört fednek le, és kiemelkedő referenciákkal rendelkeznek.

A klaszter nemzetközi láthatóságát a tagság aktív üzleti és projekt partneri kapcsolatai jelentik, melyhez nagymértékben hoz-
zájárul a klaszter tagjainak nemzetközi tevékenysége, a projektekben való részvétele, és a projektek során szerzett kreatív ipari
szakmai kapcsolatai. 

A klaszter számos Európai Uniós interregionális és hazai innovációs projektben működött együtt partnerként (Clusters Meet
Culture, Creative Cities, European Accents in Perm, Baross Gábor program).

A klaszter lehetőséget nyújt a régió kreatív ipari vállalatainak is a képzéseken való részvételre, értesíti őket a vonatkozó pályá-
zatokról, bekapcsolja őket a régió kreatív vérkeringésébe.

Bogányi Tibor Bodó Márton Szolga Hajnal Pinczhelyi András Dr. Tarrósy István



– 7 –

the cultural creative industry cluster

The Cultural Innovation Competence Centre Association, with the collaboration of some other significant cultural and creative
organizations, founded the Cultural Creative Industry Cluster on 31 January 2007. 

The Cultural Creative Industry Cluster's mission is to enhance the profitability competencies of its members. The cluster
members and the management organization cover a wide range of activities and even in the current difficult economic situation
they can present excellent references. 

The international visibility of the cluster produces active
business and project partnerships, to which greatly cont-
ribute the international activities of the cluster members,
their participation in projects, and the creative industry
partnerships acquired during the projects. 

The cluster was cooperative partner in numerous Euro-
pean Union-funded interregional and domestic innova-
tion projects (Clusters meet culture, Creative Cities,
European Accents in Perm, Baross Gábor program).

The cluster provides training opportunities for the creative
industry enterprises of the region, notifies them on rele-
vant tenders and opens the flow for them to enter the
creative bloodstream of the region.

Pécsi Nemzeti Színház Marczi Gábor Frank Adél Vivát Bacchus Enoteca & Bistro Corso
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ateli-art nonprofit Kft.
Székhely: 7630, Pécs, Mohácsi út 107.; Postacím: 7612 Pécs Pf 40

adele@frankadel.hu

www.geishabride.com

a szervezet fő profilja
Frank Adél divattervező erőssége a méretre készítés, kollekciói elegáns és extravagáns elemek elegye. Több, mint 30 divat -
bemutatója volt külföldön és itthon. Vásárlói között üzlet-, nagykövetasszonyok és művészek mellett a fiatal korosztály is meg-
találja a saját ízlésének megfelelő ruhát.

a szervezet tevéKenységei 
– Méretre készítés, online is
– Mennyasszonyi, alkalmi ruhák
– Festmények
– Egyedi kiegészítők, táskák és ékszerek
– Prêt-à-porter (kabátok, kosztümök, felsők, mindennapi viseletek)
– Stílustanácsadás

profile in english 
Adele Frank is an influential artist who is considered by many to be the vanguard of Contemporary Fashion and Design in Pecs,
Hungary. The Artist has enjoyed more than 30 fashion shows. In addition to corporate and power suits, she has exhibited drag
queens on the catwalk and portrayed herself as a typical and authentic "Geisha bride”. She balances Chic with Shock, Prestige
and Provocation. Her collections are the intense combination of stylish and extravagant icons, many featuring historical refe-
rences, all tailored with acute handiwork. The made-to-measure wardrobe is available on-line as well.
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ateli-art nonprofit Kft.
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Bartal és raBB Kft.
7624 Pécs, Alkotmány u. 34.

barab@t-online.hu

www.bartalesrabbkft.hu

a szervezet fő profilja
A Bartal és Rabb Kft. fő tevékenysége az építőipari tervezés, elsősorban a műemlék épületek felújításának tervezése. A számí-
tástechnikai háttér megteremtésével a legváltozatosabb tervezési feladatok elvégzésére alkalmas szervezet. A kft. a mérnöki
tevékenységek és műszaki tanácsadás területén minden régióban tanácsadásra jogosult.

a szervezet tevéKenységei 
– Építőipari tervezés, építészet
– Tartószerkezet tervezés
– Szakértői tevékenység
– Műszaki ellenőrzés
– Felelős műszaki vezetés
– Projekt vezetés

profile in english 
The primary activity of Bartal és Rabb Kft. is designing for the building industry, mainly the planning of renovation of listed bu-
ildings. Besides this it concerns itself with architectural solutions, the planning of support structures, engineering inspection,
technical leadership and professional activities. Through the creation of a computer technology support system it has become
an organisation capable of completing the most varied of planning tasks. The company is qualified to provide advice in every
region of engineering activity and advice.
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Bartal és raBB Kft.
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c.s.Ö. építész iroda Kft.
7625 Pécs, Antónia utca 19.

kondor@kondor.hu

www.kondorarchitects.com

a szervezet fő profilja
A C.S.Ő. Építésziroda Kft. tevékenységeinek fő profilja az építészeti és belsőépítészeti tervezés. Lakóépületek, múzeumok, iskolák,
sportlétesítmények, közösségi házak, hotelek, közterek és még számtalan egyéb projekt színesíti cégünk munkásságát. Szakági
társtervezőinkkel együtt közel 70 kreatív szakemberrel dolgozunk Megrendelőinknek.

a szervezet tevéKenységei 
– Építészeti tervezés
– Belsőépítészeti tervezés
– Látványtervezés
– BIM

profile in english 
The main profile of C.S.Ő. Építésziroda Kft. is architectural and interior design. Designing residential buildings, museums, schools,
sport establishments, community centres, hotels, public spaces and much more projects are involved our firm’s wide range
activity. Collaborating with our creative co-designers our 70 number team are working to our clients. Our main activities: archi-
tectural design, interior design, 3D visualization and BIM.
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c.s.Ö. építész iroda Kft.
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gant pécsi Kesztyű Kft.
zékhely: 7630, Pécs, Mohácsi út 107.; Postacím 7612 Pécs Pf 40

udvozoljuk@pecsikesztyu.hu

www.pecsikesztyu.hu

a szervezet fő profilja
Dacolva a mai kor mindent leegyszerűsítő, felszínes megoldásokkal operáló követelményeivel, a Gant Pécsi Kesztyű Kft. kiáll a
kiváló minőségű bőrkesztyű mellett. A kézi szabás, a varrás, a szakmaiság mellett dolgozóink évtizedes gyakorlatán alapul.
A kézre rásimuló kesztyű számtalan mesterfogást rejt.

a szervezet tevéKenységei 
– Pécsi Kesztyű tervezése, gyártása

profile in english 
Secret of glove-making
Gant Pécsi Kesztyű  produces high-quality leather gloves, based on great traditions of hand-tailoring. Quite surprisingly, no one
was able to find a method equal to traditional handicraft techniques of glove-tailoring despite the potential availability of mo-
dern technology – this skill has been the basis of quality glove-making since the end of the 19th century. While certain stages
of the manufacturing process are assisted by modern tools and equipment, the essence remains the same: quality raw materials,
outstanding skills, craft and artisanship. www.leatherglove.eu



– 17 –

gant pécsi Kesztyű Kft.
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it’s wood Kft.
7626 Pécs, Kiss Ernő u . 59.

info@itswood.hu

www.itswood.hu

a szervezet fő profilja
Az It's Wood Kft. kizárólag magyar tulajdonban lévő pécsi vállalkozás, mely több hazai szakmai elismerést is kapott az innovatív
megoldásai miatt. A formatervezési oltalommal rendelkező saját It's Wood termékcsalád gyártása és forgalmazása mellett célul
tűzték ki a belsőépítészetben gyakran használt anyagok és formák ötvözését a fa természetes hatásával.

a szervezet tevéKenységei 
– bútorgyártás
– belsőépítészeti kivitelezés
– egyedi falburkolat gyártás 
– 3D faltervezés
– széleskörű faipari kivitelezés

profile in english 
The It's Wood Ltd. is an exclusively Hungarian-owned company located in Pécs. It also received a number of domestic profes-
sional recognition for its innovative solutions. They have a dual goal: first is to manufacture and distribute their own „It’s Wood”
product line (which design patents are owned by the company) second is to blend the commonly used materials and shapes
on the fields of interior design with the natural effects of the wood.
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it’s wood Kft.
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KÖzelítés Művészeti egyesület
Pécs, Szent István tér 17.

Iroda: Pécs, Zsolnay Negyed, E78, 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos utca 37

kozelites@gmail.com

www.kozelites.hu

a szervezet fő profilja
A Közelítés Művészeti Egyesület tizennyolc éve működő, közel százfős taglétszámú szervezet, amely képzőművészeket, kuráto-
rokat és művészet iránt elkötelezett résztvevőket tömörít. Megalakulásának és működésének elsődleges célja a város kulturális
életét gazdagító és előbbre vivő markáns kortársművészeti szcéna kialakítása.

a szervezet tevéKenységei 
– Kortárs művészet
– Kiállítások szervezése
– Művészeti rezidens program
– Nemzetközi network
– Művészeti fesztiválok szervezése
– Vizuális kommunikációs-, múzeumpedagógia programok

profile in english 
The Approach Art Association (AAA), founded in 1996, has about 100 members: artists, curators and others engaged in art. Its
aim is to significantly diversify and enrich the artistic and cultural life of the people of Pécs, from the young to the elderly, by
involving them in cultural and artistic events. Over the years the association has successfully created projects such as museum
pedagogy, seminars, art meetings, festivals, artist in residence programs, over 300 international exhibitions, exchanges, etc.
Beyond its regular exhibitions, A.A.A enjoys professional and public success in targeting external venues for its projects and
festivals, arranging and “refilling” derelict city sites.
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KÖzelítés Művészeti egyesület
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[nÆst] építésziroda
7623 Pécs, Petőfi utca 70. V/32.

vhajdu@yahoo.com

www.naest.hu

a szervezet fő profilja
Vállalkozásunk mottója a fenntartható, természetes építészet gyakorlása és a környezetbarát rendszerek kutatása. A tervezés
során a használat, helyszín, szerkezet kritikus elemzésén keresztül fejlesztjük munkáinkat. Kutatásainkban pedig az építőművészet
és a műszaki tudományok területeit vizsgáljuk.

a szervezet tevéKenységei 
– Teljes körű építészeti tervezés: vázlat-, engedélyezési-, kiviteli tervek
– Belsőépítészeti tervezés
– Energetikai tanúsítás
– Felmérési tervek készítése 
– Épület fotózás, modellezés, látványtervezés
– Építészeti, műszaki tanácsadás

profile in english 
Our profile is natural – sustainable and intelligent – architectural design and eco-friendly structures research. During the de-
signing process – from small-scale extensions till thousands square meters projects – we develop our works through critical
analysis of function, site and structure. In our researches we examine the common fields of architectural theories and engine-
ering. We think that designing practice and research are important to support each other, and our results are always reinvested
in our building projects.
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[nÆst] építésziroda



pannon filharMoniKusoK
Kodály Központ - 7622 Pécs, Breuer Marcell sétány 4.

office@pfz.hu

www.pfz.hu

a szervezet fő profilja
Az ország kiemelkedő nemzeti zenekara, a Pannon Filharmonikusok hangversenyzenekar a Kodály Központ rezidens zeneka-
raként a gyermekektől a legidősebbekig mindenki számára kínál magas színvonalú szimfonikus zenekari koncerteket egész
évben, illetve a Pécsi Bazilikában egyházzenei művekkel várja közönségét húsvétkor és karácsonykor.

a szervezet tevéKenységei 
– Kamarakoncertek babáknak 0-3 éves korig (Babzsák)
– Interaktív koncertek ovisoknak (Csigaház)
– Családi beavató sorozat a komolyzenével ismerkedőknek (Segítség, komolyzene!)
– Crossover (filmzene, jazzszimfonikus) koncertek fiataloknak
– Színvonalas szimfonikus zenekari hangversenyek kiváló szólistákkal
– Ünnepi koncertek a Pécsi Bazilikában és a Kodály Központban

profile in english 
The Pannon Philharmonic Orchestra, is one of the pre-eminent national orchestras in Hungary and  the resident orchestra of
the Kodály Centre in Pécs. It organizes symphony orchestra concerts for children of all ages (eg. chamber music for toddlers,
interactive concerts for older children) and for the elderly. There are concerts for those experiencing their first encounters with
classical music (introduction to classical music for families and crossover concerts for young people) but there is a unique set
of offers for true music lovers as well. The orchestra also plays church music at Pécs Cathedral every Christmas and Easter.
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pannon filharMoniKusoK
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pécsi orgonaépítő ManufaKtúra Kft.
7630 Pécs, Iparsziget u. 3. 

info@pomorgona.hu

www.pomorgona.hu

a szervezet fő profilja
Cégünk már több mint egy évtizede Magyarország legnagyobb orgonaépítő vállalkozása. Orgonáinkhoz minden alkatrészt,
beleértve a teljes játszóasztalt, az ajak-és nyelvsípsorokat is, magunk készítjük. A hangszerenként több ezer órát igénylő kézműves
munka alapja a tradicionális orgonaépítészet, a klasszikus európai technológia.

a szervezet tevéKenységei 
– orgonaépítés
– orgonaalkatrész-gyártás
– orgona karbantartás és javítás
– orgonarestaurálás
– orgona szerkezeti átépítés és bővítés
– orgonatervezés és tradicionális orgonaépítészet

profile in english 
More than a decade ago, we became the largest organ-building enterprise in Hungary. For our organs all the organ parts, inc-
luding the organ console, the flue and the reed pipes are handmade in our two workshops. The queen of the music instruments
need several thousand work hours to be built. The foundation of this handcraft is traditional organ building and classic European
wood and metalworking technology.
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pécsi orgonaépítő
ManufaKtúra Kft.
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presidiuM KÖzhasznú egyesület
7200 Dombóvár, Rezeda u. 7.

presidvar@gmail.com

www.facebook.com/remenysegnapkoziotthon

a szervezet fő profilja
Fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok, felnőttek és megváltozott munkaképességű emberek komplex rehabilitációja. Egyéni
sajátosságokra épülő nevelési–fejlesztési tevékenység szervezése, önálló életvitel kialakítását elősegítő eszközrendszer, mód-
szertan kialakítása és működtetése a társadalmi integráció elősegítése érdekében.

a szervezet tevéKenységei 
– fogyatékossággal élők nappali ellátása
– szociális intézményi foglalkoztatás (összeszerelő és fémmegmunkáló műhely működtetése)
– megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása (textil,nemez, szövő és ötvös műhelyek működtetése)
– szolgáltatások biztosítása: biciklis rehabilitációs taxi, futárszolgálat, konyhai kisegítés,takarítás
– széleskörű terápiák biztosítása (14-féle)

profile in english 
Complex rehabilitation of children with disabilities, young people, adults and people with reduced work capacity. Organization
of educational and development activities based on specific individual features, promote the development of tools and met-
hodology of independent living, in order to promote social integration. Providing a wide range of therapies which includes
day care for people with disability, employment in social institutions, employment of people with changed working capacity.



– 29 –

presidiuM KÖzhasznú egyesület
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rpt innoteQ Kft.
7623 Pécs Madách I. u. 10.

info@rpt-innoteq.hu

www.rpt-innoteq.hu

a szervezet fő profilja
Az ipari formatervezéssel foglalkozó vállalkozás legfőbb tevékenysége különböző elektronikai termékek formai és ergonómiai
tervezése, kivitelezése az ötlettől a késztermékig. A vállalkozás előnye, hogy a folyamatokat egy kézben tartva a termékfejlesztés
teljes folyamatára kiterjedő felelőssége van. A fejlesztés során a koncepcionális modellek tesztelése, bemutatása, vagy az eset-
leges engedélyeztetése céljából képes a prototípusok házon belüli elkészítésére is 3D nyomtatási technológiával különböző
anyagokból.

a szervezet tevéKenységei 
– Prototípusgyártás, 3D nyomtatás, 3D szkennelés
– 3D CAD tervezés, formatervezés, termékek ergonómiai kialakítása
– Műanyag fröccsöntés (1-500 db-os szériák esetén) prototípus szerszámba
– Végeselemes analízis (FEM, FEA)
– Műanyag fröccsöntő és alumínium nyomásos öntőszerszámok tervezése, formakitöltési szimuláció
– Gyártás optimalizáció, projektmenedzselés

profile in english 
RPT Innnoteq is engaged with using the latest industrial services and technologies. Its main profile is providing complex ergo-
nomic design and rapid prototyping of various electronic devices, from the concept to the final product. The competitive ad-
vantage of the company is integrated quality management that provides full control over the entire development. RPT Innoteq
advances its conceptual models and manufactures its prototypes applying 3D printing technology from various materials, that
serve as samples in the product for electronic testing process.
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rpt innoteQ Kft.
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vasveréB KézMűves Műhely Kft.
6600 Szentes, Temető u. 48.

vasvereb@vasvereb.com

www.vasvereb.com

a szervezet fő profilja
Cégünk tradicionális kovácsoltvas művességgel foglalkozik, kizárólag egyedi megrendelésre, klasszikus technológiával, kézi
munkával.

a szervezet tevéKenységei 
– díszműkovácsolás
– vasszerkezet készítés
– épületgépészei munkák

profile in english 
The main activity of our company is traditional blacksmithing. We make forged outdoor and indoor architectural elements, or-
naments and personal effects only for private order. We also have conservation reference.
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vasveréB KézMűves Műhely Kft.
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BaBits Mihály Kulturális KÖzpont
Szekszárd 7100 Szent István tér 10.; 28.

info@babitsmuvhaz.hu

www.babitsmuvhaz.hu

a szervezet fő profilja
Babits Mihály Kulturális Központ az AGORA program keretében megújuló multifunkcionális közösségi központ, Szekszárd város
legnagyobb kulturális intézménye, közművelődési, közösségi színtere. Alapfeladatai közé tartozik a tárgyi és szellemi kultúra
értékeinek létrehozása, megőrzése, közvetítése általános és szakműveltség terjesztése, ízlésformálás.

a szervezet tevéKenységei 
– Színház: gyermek-, iúsági- és felnőtt bérletsorozatok, bérletszünetes előadások
– Kamara-, nagyzenekari-, komoly- és könnyűzenei koncertek
– Kiállítások, fesztiválok, tanfolyamok, művészeti csoportok, klubok, szakkörök
– Irodalmi estek, pódium előadások, gyermek- és iúsági műsorok, gyermekprogramok
– Természet- és környezetvédelmi rendezvények, akciók
– Kulturális szolgáltatások: helybiztosítás, szervezés, lebonyolítás, művészeti csoportok kiajánlása, jegyforgalmazás.

profile in english 
The Babits Mihály Community Centre is a renewed multifunctional community centre within the AGORA program and the
 largest cultural institution in the town of Szekszárd at the level of public education in the community. Among its basic respon-
sibilities are the creation, preservation, transmission of material and intellectual culture and the dissemination of general and
special knowledge. Among the Centre’s services are theatre performances, exhibitions, literary evenings and stage performan-
ces. It also offers a venue for festivals and nature conservation and environmental events. In addition, the Babits Mihály Com-
munity Centre provides a venue for orchestral performances and other classical and light music concerts.
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BaBits Mihály Kulturális KÖzpont
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BóBita BáBszínház nonprofit Kft.
7626 Pécs, Felsővámház u. 50.

bobita@bobita.hu

www.bobita.hu

a szervezet fő profilja
A Bóbita igényes előadásaival igyekszik minden korosztály számára izgalmas, vonzó programot nyújtani. A hagyományos,
gyermekeknek szánt előadásokon kívül – melyek elsősorban a klasszikus meseirodalomra épülnek – szabadtéri és felnőtt dara-
bokat előadások is szerepelnek a bábszínház repertoárján.

a szervezet tevéKenységei 
– bábszínházi előadások
– bábmúzeum
– kézműves foglalkozás
– kiemelt Bóbitás rendezvények (Szárnyas Malac Napok, Farsangoló HANGoskodás)
– nyári tábor gyerekeknek

profile in english 
The Bóbita Puppet Theatre was established in 1961 in Pécs under the direction of Lajos Kós. The company soon became known
for its humorous, entertaining shows for adults and children and for its performances without words accompanied by instru-
mental rock music. In appreciation of its two decades of outstanding performances, the theatre became the puppet section
of the National Theatre of Pécs, thus becoming the first provincial puppet ensemble to be given professional puppet theatre
status. As the only professional puppet theatre of the region Bóbita endeavors to offer exciting and attractive performances
for every age group. Apart from traditional puppet shows for children, which are primarily based on classical fairy tales, Bóbita
also performs street and adult shows. An outstanding event organized every three years by the theatre is the International
Adult Puppet Festival of Pécs. Since 1 January 2004 the theatre has functioned as an independent company.
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BóBita BáBszínház nonprofit Kft.
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családfaKutatóK csapata®
7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 6.

info@csaladfakutatok.com

www.csaladfakutatok.com

a szervezet fő profilja
A 2014-ben indult vállalkozásunk fő profilja a családfa kutatási szolgáltatás, ötvözve a XXI. századi modern eszközök a manuális
levéltári kutatásokkal. Teljes magyarországi lefedettséggel, a családfakutatás mellett heraldikai, genealógiai, földterület tulaj-
donrendezéssel állunk megrendelőink szolgálatára.

a szervezet tevéKenységei 
– Genealógia
– Családfa kutatás
– Rokon felderítés
– Címerkeresés, nemesi mell-levelek kutatása
– Területrendezések
– Családtörténeti szaktanácsadás

profile in english 
The main profile of our enterprise - which started in 2014 - is genealogy research. We combine XXI. century’s modern devices
with manual archival research. In addition to the genealogy research we provide heraldic, document and photo research, exp-
loration of noble lines, relatives for our customers countrywide.
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családfaKutatóK csapata® 
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doMBóvári Művelődési ház nKft.
7200. Dombóvár, Hunyadi tér 25

dmhkft@gmail.com

www.muvhaz-dombovar.hu

a szervezet fő profilja
A Művelődési Ház a nem iskolarendszerű ismeretszerzés, a kulturális értékteremtő – közvetítő – befogadó tevékenységek, a
testi, lelki, szellemi rekreáció, a szórakozás, a civil társadalom otthona, a lakossági művelődési, közösségi igények mind szélesebb
körű és mind magasabb szintű kielégítője.

a szervezet tevéKenységei
– Képző-, ipar-, fotó- és népművészeti kiállítások
– Alkotó- és előadó-művészeti csoportok
– Színházi események – pódium, nagyszínpadi, diákszínjátszó
– Könnyű- és komolyzenei események
– Fesztiválok, népünnepélyek, városi ünnepek
– Klubok, hobby és érdekvédelmi csoportok, civil szervezetek

profile in english
The Dombóvár Cultural Centre affords extracurricular education, creates cultural values and transmits through its activities,
provides opportunities for physical, mental and intellectual recreation; it is home to entertainment and the community and
supplies a wide variety of the local population’s needs and demands for quality. The organisation provides a home for exhibitions
in the fine and applied arts, photography and folk art, as well as light and classical music events, and providing a venue for
stage productions (chamber and large stage, youth theatre), festivals, national and civic celebrations.
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doMBóvári Művelődési ház nKft.
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erla sound & light
7633 Pécs, Páfrány u. 35.

Telephely: 7623 Pécs, Rákóczi út 24-26.

info@erla.hu

www.erla.hu

a szervezet fő profilja
Rendezvények, fesztiválok, konferenciák, koncertek, kulturális események technikai kiszolgálása, műszaki menedzselése.

a szervezet tevéKenységei
– Hangtechnikai szolgáltatás
– Fénytechnikai szolgáltatás
– Színpadtechnikai szolgáltatás
– Filmes, televíziós kiegészítő szolgáltatások
– Konfrencia technika
– Vizuál technika
– Web streaming

profile in english 
ERLA Sound & Light is Hungary’s largest provincial events enterprise. Apart from the technical services and management of
events, festivals, conferences, concerts and cultural events, their activities include technical sound, lighting and stage services.
Besides the organisation’s services in the areas of visual, conference and webstreaming technology, it offers complementary
film and television services to its partners.
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erla sound & light
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fair - expo Kft.
7300 Komló, Május 1. u. 8.

fairexpo@fairexpo.hu

www.fairexpo.hu

a szervezet fő profilja
A társaság megalakulása óta (1996) kiállítás szervezéssel és kivitelezéssel foglalkozik. A hazai kiállításokon kívül nagy hangsúlyt
fektet a magyar vállalkozók külföldi kiállításokon való megjelenítésére is.  Az elmúlt években több mint ezer vállalkozásnak se-
gítették a külföldi bemutatását különböző szakkiállításokon.

a szervezet tevéKenységei
– Külföldi és belföldi kiállítások szervezése, kivitelezése 
– Egyedi megbízások alapján belföldi és külföldi kiállításokon való megjelenés teljes körű szervezése, kivitelezése 
– Standok tervezése, kivitelezése, dekorációs munkákkal együtt
– Rendezvényszervezés
– Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) tagság
– Magyarországi Rendezvényszervezők és –szolgáltatók Szövetsége (MaReSz) tagság

profile in english
The company organizes and implements exhibitions with its almost two-decade long experience. In addition to the domestic
and regional events Fair-Expo puts great emphasis also on presenting Hungarian entrepreneurs at international exhibitions
and fairs, and on management of other event types. In the past few years, the company helped more than a thousand different
enterprises to present them on foreign trade shows, satisfying even various needs.
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fair - expo Kft.
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hungarian-artrooM Kft.
7815 Harkány, Erdőszél utca 5.

info@hungarianartroom.com

www.hungarianartroom.com

a szervezet fő profilja
Több ezer esztendőn át alakult az a kincs, tudás, műveltség, amely a magyarság kultúrájában kialakult és megőrződött mind a
mai napig. Nemzedékek tehetsége, alkotókedve, leleményessége ölt testet egy-egy, a mai mesterek által készített tárgyban.
A hagyomány megőrzése és átadása: ez a Hungarian-ARTroom missziója!

a szervezet tevéKenységei 
– Kultúra közvetítés és átadás
– Hagyomány megőrzés és közvetítés
– Kereskedelem külföldön és belföldön
– Alkotó táborok szervezése
– Rendezvényszervezés
– Alkotók felkutatása-menedzselése
– Shop / Webshop
– Teljes körű marketing szolgáltatás

profile in english 
The treasure, knowledge and education that make up Hungarian culture to this day have been formed of some thousands of
years. The talent, love of creativity and inventiveness of generations are embodied in the objects of today’s masters. Preservation,
mediation and  transmission of culture and tradition: these are the tasks of the Hungarian-ARTroom. All this is achieved through
the organisation of art camps and events, seeking out and managing creative minds, marketing services and commercial ac-
tivities. Its activities are pursued domestically and abroad, it has a shop and a web shop.
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hungarian-artrooM Kft.
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janus pannonius MúzeuM
7621 Pécs, Káptalan u. 5.

jpm@jpm.hu

www.jpm.hu

a szervezet fő profilja
A Janus Pannonius Múzeum (JPM) a vidék egyik legnagyobb gyűjteményével rendelkező, öt szakmai osztállyal működő megyei
hatókörű városi múzeum. Egyaránt jelentős az intézmény tudományos, közművelődési, közösségformáló szerepe, valamint a
történelmi belváros arculatát meghatározó jelenléte.

a szervezet tevéKenységei 
– Öt szakmai osztály működtetése (képző-és iparművészet, régészet, néprajz, természettudomány, várostörténet) 
– Muzeológiai forrásanyagok felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása, védelme
– Állandó és időszaki tárlatok működtetése, szervezése
– Tudományos eredmények publikálása 
– A múzeum tevékenységét népszerűsítő kiadványok szerkesztése 
– Kísérő programok szervezése

profile in english 
The Janus Pannonius Museum (JPM) owns one of the Hungary’s largest collection consisting five thematic, professional de-
partments (ranging from fine and applied arts to city museum) covering the whole area of Baranya county. The academic, edu-
cational and community-building roles of the institution are all significant, besides its presence defining historic downtown
landscape. The versatile tasks of the Museum include among others: collecting and preserving museological source material,
management and promotion of permanent and temporary exhibitions, publication of research, organization and hosting of
innovative museo-pedagogic programs and guided tours.
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janus pannonius MúzeuM



– 50 –

Kortárs ellátó Kulturális és KÖzÖsségi egyesület
7843, Kémes Vértanuk u. 37, Pécs Váradi Antal u. 8.

m.baloghedus@gmail.com

https://www.facebook.com/csinospresszo

a szervezet fő profilja
Az egyesület célja, azon egyének összefogása, akik az együtt működésükkel hozzá kívánnak járulni a közösség fejlesztéshez, kö-
zösségi munka, közösségi tervezés társadalmi súlyának növeléséhez. A kölcsönös, szolidáris együttműködés kereteinek kialakítása
(amely egyben válasz lehet a piacgazdaság (negatív) jellemzőire), a közösségi érdek hangsúlyozása az egyénivel szemben.

a szervezet tevéKenységei
– közösségszervezés, közösségi tervezéssel megvalósult terek, programok, fesztiválok szervezése
– Csinos Kemence – lehetőség van kemencés sütésre
– ASZPIK- Alkotói Szombati Piac a Kertben, havi kézműves piacok szervezése
– Esélyegyenlőségi programok szervezése
– Közösségi Könyvtár
– Csinos Presszó, nyitott tér program, közösségi befogadó tér

profile in english
The Supplier of Contemporary Culture and Community Association is pooling those individuals who wish to contribute to
community development, community work to increase the social weight of community planning  with their cooperation. It
creates a framework of mutual cooperation, solidarity, emphasizing the community of interest against the individual (which
also can answer the (negative) characteristics of a market economy). The association organizes programs, festivals, monthly
handicrafts markets and operates Community Library in co-location with a Café.
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Kortárs ellátó
Kulturális és KÖzÖsségi egyesület
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Kulturális laBor szociális szÖvetKezet
7621, Pécs, Király u. 64.      

info@lab.org.hu

lab.org.hu

a szervezet fő profilja
Nyitott alkotócsoportunkban az egyéni önkifejezések ösztönzésén keresztül a közösségi szellem fejlődését célozzuk. Missziónk
a kreatív ipar és a kulturális városfejlesztés rendhagyó formáinak keresése a fenntartható fejlődés szempontjai szerint. Tevékeny-
ségeinket a művészet és társadalom kohéziója mentén fejtjük ki.

a szervezet tevéKenységei 
– Közösségi kulturális terek létrehozása és hatékony működtetése
– Saját tervezésű, egyedi termékek készítése
– Nyitott, kísérleti kulturális programok szervezése
– Hulladék újrahasznosítási műhely működtetése
– Média műhely működtetése grafikai és mozgóképes szolgáltatások és termékek
– Fényinstalláció

profile in english 
Our open creative team aims at creating a community spirit by encouraging individual self-expression. Our mission is to find
unique ways of improving the creative industry and urban development that are based on aspects of sustainable development.
Our organization deals with the employment and rehabilitation of disabled individuals in the spirit of equal opportunities. Our
active energies spread primarily around the cohesion of art and society. We create a firm basis to all this by creating unique
products, being involved in cultural events as well as by creating cultural community spaces.
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Kulturális laBor
szociális szÖvetKezet
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pcongress.hu – Kongresszusi iroda
7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1.

info@pcongress.hu

www.pcongress.hu

a szervezet fő profilja
Konferenciák, egyéb szakmai rendezvények szervezése és teljes körű lebonyolítása, valamint grafikai tervezés, tördelés, nyomdai
kivitelezés és reklámügynökségi tevékenység.

a szervezet tevéKenységei
– Konferenciák, szakmai rendezvények szervezése és lebonyolítása
– Grafikai tervezés, kiadványszerkesztés
– Nyomdai kivitelezés
– Webkonferencia
– Honlapszerkesztés
– Reklámügynökségi tevékenység

profile in english
The main profile of PCongress is the organisation and all-inclusive execution of professional events. In the course of its activities
it offers to its clients a full range of services in the fields of graphic design, printing services, advertising and page-setting.
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pcongress.hu – Kongresszusi iroda
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ténai Bt.
Pécs, Kispostavölgyi u. 160.

beocenter1@gmail.com

www.tproject.hu

a szervezet fő profilja
A Játékpark fő célja újra visszavezetni a gyermekeket a játékokkal való játékhoz, elvonni őket a számítógépek, playstationok
mellől, és előtérbe helyezni a csapatban - csoportban való játékot. A játékpark felnőtteknek, gyermekeknek egyaránt szól, és
nem a testedzést és energiák levezetését célozza, hanem a játék örömét vegyíti a nagyvilág kicsinyített másával.

a szervezet tevéKenységei 
– Hi-Tech Interaktív játszóház üzemeltetése
– rendezvényszervezés
– szaktanácsadás
– kereskedelem
– terepasztalok, diorámák készítése
– terepasztalok, autóversenypályák bérbeadása

profile in english 
The organization is a Hi-Tech Park and Interactive Playhouse with a mission to drive back the children again to play with toys
and  to distract them from the computers, videogames and a focus on the team and group games. The Toy-park  is for adults
and children alike and is not aimed to be a workout or drain the energy, instead it likes to combine the great joy of the toys
with miniature copies of the world. The Playhouse management has other activities namely: events organisation, consulting,
sand tables design , making dioramas and leases or rental of racing game track.
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ténai Bt.
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total art neMzetKÖzi Művészeti egyesület
7627. Pécs, Szántó László u. 20.

kardosa61@gmail.com

www.facebook.com/pecsianimaciotortenete

a szervezet fő profilja
A művészeti élet támogatása, a kultúra terjesztésében való aktív közreműködés. A térség közművelődésének fejlesztése,  
a közösség tagjainak nyelvi, szellemi, kulturális életének előmozdítása. Rendezvények és alkotótáborok szervezése, speciális
szakkörök indítása.

a szervezet tevéKenységei
– Kiállítások és rendezvények szervezése
– Alkotótáborok, speciális szakkörök indítása
– Animációs filmkészítés 
– Művészeti élet támogatása 
– Oktatás, workshop
– Nemzetiségi kultúra bemutatása

profile in english
The main objective of Total Art International Art Association is supporting artistic expression, active involvement in the disse-
mination of culture, the development of public education in the region, the promotion of linguistic, intellectual and cultural
activities of the members of the community involved. Based on the above, its main activities are organizing exhibitions and
creative camps, trainings, workshops, special courses on animation film making and the promotion of the culture of national
minorities.
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total art neMzetKÖzi Művészeti
egyesület
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zsolnay ÖrÖKségKezelő nKft.
Pécs, 7630 Zsolnay Vilmos út 37.

info@zsn.hu

www.zsokkft.hu

a szervezet fő profilja
A Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. alapvető feladata a Pécs legkiemelkedőbb kulturális vonzerejét jelentő egységek, a
Zsolnay Kulturális Negyed, a Kodály Központ, a pécsi világörökségi helyszínek (Cella Septichora Látogatóközpont, Ókeresztény
Mauzóleum), a Középkori Egyetem, a Művészetek és Irodalom Háza és a Pécsi Galéria működtetése. Egyedi kulturális termékeket
állít elő a kulturális örökség és innováció mentén, melynek szinergiájával, kreativitással hozzájárul a város kulturális verseny -
képességéhez.

a szervezet tevéKenységei 
– Örökségvédelem, örökségmenedzsment
– Minőségi rendezvény- és fesztiválszervezés
– Közművelődési feladatok ellátása
– Kiállításszervezés, múzeumpedagógia
– Ingatlanhasznosítás, üzemeltetés
– Nemzetközi projektekben való részvétel, kiemelt figyelemmel a déli szomszédos országokra

profile in english
The basic function of the Zsolnay Heritage Management Ltd. is the running and operation of the greatest cultural attractions
of Pécs, the World Heritage sites, the Zsolnay Cultural Quarter , the Kodály Centre, the House of Arts and Literature and the
Pécs Gallery. In the course of its activities it produces cultural products in line with cultural heritage and innovation, the synergy
and creativity that contribute to the cultural competitive superiority of the city. Quality organisation of events and festivals
forms part of a basic service of public education and exhibitions.
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zsolnay ÖrÖKségKezelő nKft.
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asa deKor stúdió
7570, Barcs Bajcsy Zs. u. 145.

info@asadekor.hu

www.asadekor.hu

a szervezet fő profilja
ASA Dekor és grafikai stúdiónkat 2002-ben alapítottuk. Jelenleg egy pécsi telephelyen, barcsi központtal szolgáljuk ki a cégeket
és magánszemélyeket. Pécsen saját képváltó reklámtábláinkkal a közterületi reklámozásból is kivesszük a részünket. Célunk a
reklámszakma minden területén saját gyártóbázis kialakítása. Legfőbb törekvéseink forgalomnövelő, eladás segítő, kreatív rek-
lámanyagokkal, reklámeszközökkel, reklámötletekkel hozzájárulni a térség gyártói, kereskedelmi, kreatív megrendelőinek mun-
kájához.

a szervezet tevéKenységei
– Kirakat és járműdekoráció
– Cég-reklámtáblák, projekt táblák
– Lézergravírozás, bélyegzőkészítés
– Reklámajándék gyártás, forgalmazás
– Pólóprinter, textil direktnyomás, szitanyomás, gépi hímzés -Nagyformátumú nyomtatás (LFP)

profile in english
ASA Dekor Studio was established in 2002. Currently they provide services for their clients – both companies and individuals
– at their site in Pécs and seat in Barcs. The company is present in Pécs on shuffling billboards and outdoors as well. Their aim
is to develop manufacturing bases in all areas of advertising. Their main effort is to contribute to the sales of manufacturers,
companies and creative customers from the region with promotional materials and advertising tools.
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asa deKor stúdió
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BolKodesign Kft.
7631 Pécs, Kiss János u. 15.

info@bolkodesign.hu

www.bolkodesign.hu

a szervezet fő profilja
Szeretne kitűnni versenytársai közül? Kreatív és egyedi megoldásokat keres?
A Bolko cégcsoport kreatív üzletága arra törekszik, hogy ügyfeleinek komplex arculati igényeit - legyen szó kiadványokról, web-
oldalról, céges logóval ellátott reklámajándékról, nyomdai termékekről vagy akár céges ruházatról - egy helyen, egy kapcsolat-
tartóval, a lehető legkényelmesebben oldja meg. És természetesen mindezt tegnapra.

a szervezet tevéKenységei
– Grafikai munkák, arculattervezés, kiadványszerkesztés
– Csomagolástervezés
– Fotózás, szövegírás
– Webdesign és online marketing
– Nyomdai kivitelezés, POS- és dekorációs anyagok
– Promóciós reklámajándékok és motivációs eszközök gyártása, emblémázása

profile in english
Do you wish to excel among your competitors? Are you looking for creative and unique solutions? The creative branch of Bolko
business group aims to satisfy the complex image needs of customers all in one place, through one contact person, in the
most convenient way - from publications and web design to personalised gifts with company logos, printed products and cor-
porate clothing.
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BolKodesign Kft.



– 66 –

deKo-rozMár Kft.
Iroda/telephely: 7626 Pécs Koller utca 7.

dekor@dekorozmar.hu

www.dekorozmar.hu

a szervezet fő profilja
Stúdiónk a kreativitás terén nyújt innovatív és megfizethető megoldásokat. A reklám/promóciós célok megvalósításában tudunk 
partnereink rendelkezésére állni a tanácsadás, a tervezés és a kivitelezés területén. Célunk: ügyfeleink igényeinek szakszerű,
gyors, jó adag kreativitással és esztétikával megtámogatott kielégítése.

a szervezet tevéKenységei
– Grafikai tervezés, arculat, web, kiadvány
– Bel és kültéri dekoráció kivitelezése, portál, jármu, kiállítás, stb
– Nagyformátumú nyomtatás, fóliavágás,
– Nyomdai kivitelezés
– Mechanikus portré és palást gravírozás
– Ajándéktárgyak, galéria sín és prezentációs eszközök forgalmazása

profile in english
Deko-Rozmár Kft. oers a variety of innovative and aordable solutions in the creative zone. Its partners value it primarily for its
professional, speedy and creative cooperation in its advisory capacity, planning and execution. The company’s main activities
are graphics, profile and web design and the execution of indoor and outdoor decoration. Its other services comprise of lar-
gescale printing, film cutting, printing work, and the distribution of gift items, gallery rails and presentation accessories.
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deKo-rozMár Kft.
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dél-dunántúli filMalap
7626 Pécs, Koller utca 5/2.

a szervezet fő profilja
A Pécsi Filmalap a régió audiovizuális iparát fejleszti. Részt vesz koprodukciókban, a filmes stáboknak filmirodai és filmhelyszín
szolgáltatásokat nyújt, kedvezményeket biztosít. Nemzetközi kapcsolatai révén a régiót Európa audiovizuális térképére helyezi.

a szervezet tevéKenységei 
– Filmhelyszín menedzsment: a helyszínkereséstől a helyszín biztosításáig vállalja produkciók előkészítését
– Filmiroda: a forgatócsoportoknak a helyszíni forgatáshoz szakembereket és háttérszolgáltatásokat biztosít, kapcsolat-

rendszere révén kedvezményeket nyújt
– Koprodukciókban vesz részt
– Regionális audiovizuális produkciók, események szakmai támogatását végzi
– A régió audiovizuális iparának szereplőit AV klaszterbe szervezi 
– Kapcsolatokat épít és ápol hazai és nemzetközi filmszakmai szervezetekkel

profile in english 
Pécs Film Fund runs a film commission office providing professional and back-office options for film shootings in the city. Pécs
as a Film Friendly City offers incentives through the Hungarian tax incentive system provided by local public and private com-
panies, as well as special locations ranging from 2000 year-old monuments to state-of-the-art complexes developed within
the framework of the European Capital of Culture 2010 program. Pécs Film Fund develops its own projects and acts as co-pro-
duction partner in Hungarian and international productions. The film fund is a member of various international audiovisual
networks, ensuring international visibility for Pécs and the region.
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fÖldesi videó stúdió
7626 Pécs, Felsővámház utca 27.

Postacím: 7626 Pécs, Felsővámház utca 13.

fmp.misi@gmail.com

www.facebook.com/FoldesiStudio

a szervezet fő profilja
Saját eszközparkkal rendelkezünk, kívánságra fotókat és videókat zöldhátteres technikával készítünk – így akár Pécsen is forgat-
hatunk egy szaharai jelenetet. Lelkiismeretes munkánkkal, egyedi látásmóddal garantáljuk megrendelőink elégedettségét. Min-
den munka új kihívás számunkra, az alkotás öröme motivál minket. Kérésre referenciát küldünk.

a szervezet tevéKenységei 
– Céges bemutatkozó-, és reklámfilmek
– Esküvői videók és családi események megörökítése 
– Koncertek és videoklipek rendezése és kivitelezése
– Riportfilmek
– Események többkamerás felvétele akár élővágással, rögzítéssel és kivetítéssel
– Zöldhátteres felvételi technika

profile in english
Földesi Video Studio has its own equipment park, and produces commissioned photos and videos using the greenbox tech-
nique. Its conscientious work ethic and unique way of seeing things guarantee customer satisfaction. Each task is a new chal-
lenge and is motivated by the joy of creation. The company’s main profile is the making of promotion, report and advertising
films and the direction of concert videos and video clips, as well as the filming of live events with multiple cameras, including
live editing, recording and execution.
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hétfő pr- és reKláMügynÖKség
7626 Pécs, Király utca 66.

info@hetfo.hu

www.hetfo.hu

a szervezet fő profilja
Az 1996-ban alapított kommunikációs cég a térség több meghatározó projektjében és szervezetének marketing aktivitásában
végez sikeres munkát. A public relations és marketingkommunikációs eszközrendszert hatékonyan alkalmazza a megfogalma-
zott szervezeti célok elérése érdekében. A kis- és középvállalkozások gazdasági sikeréhez vezető út a kiváló termék sikeres kom-
munikációja. Partnereivel ezért dolgozik, ehhez járul hozzá szakértelmével.

a szervezet tevéKenységei
– Arculattervezés, imázsépítés, bevezető kampányok kivitelezése 
– Public relations, marketingkommunikáció
– ATL, BTL reklám
– Nyomdai anyagok, POS- és dekorációs anyagok tervezése, kivitelezése
– Outdoor hirdetések gyártása, bérbeadása (óriásplakátok, épülethálós hirdetések, buszreklám)
– Reklámajándéktárgy forgalmazás (webshop és bemutatóterem)

profile in english
Corporate identity and image building for enterprises just getting under way, implementation of launch campaigns with ATL
and BTL tools. Full service provision for business that are already running, linked with classic PR and advertising agency tasks.
Brochures, flyers, program booklets, design and implementation of POS and decoration materials as ad hoc assignments.
Advertisement and campaign design resulting from media agency activities published in offline and online media; outdoor
advertising tools (billboards, mesh advertising, bus advertising) Our promotional webstore and showroom aids in the making
of creative decisions and is a convenient way of shopping for marketing specialists.
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Kapos tv és rádió nonprofit Kft.
7400 Kaposvár, Kossuth L. u. 6.

info@kapostv.hu

www.kapos.hu

a szervezet fő profilja
Apró részletekből, finom darabkákból, megismételhetetlenül. Úgy, ahogy a Föld nevű bolygó egyetlen pontján készíthető csak
el: Kaposváron. A Kapos Televízió azt mutatja meg, milyen kaposváriként otthon lenni a világban, milyen a világ, ha Kaposváron
vagyunk benne otthon.

a szervezet tevéKenységei
– Televízió műsorkészítés, műsorszórás
– Filmgyártás, egyéb produkciók
– PR és kommunikációs szolgáltatások
– Médiatervezés, komplett kampány megvalósítás
– Kreatív tervezés, kivitelezés

profile in english
Made from tiny details, from delicate pieces, in a way that can never be repeated. Indeed in the way it can only be made on
just one point of the planet we call Earth: in Kaposvár.  Kapos Television demonstrates how as a native of Kaposvár one can feel
at home all over the world, and what the world is like if it is in Kaposvár that we feel at home. Among its main activities are the
making and broadcasting of TV programmes, film-making, media planning and campaigning. It also provides services in PR
and communications, and it concerns itself with creative design and execution.
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Kapos tv és rádió nonprofit Kft.
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KerKo-Média Kft.
7631 Pécs, Kemény Zs. u.115/c

kesu@kerkomedia.hu

www.kerkomedia.hu

a szervezet fő profilja
A vállalkozás az innováció vizualizációjának szakértőjeként ismert. Dokumentumfilmek, tudományos és ismeretterjesztő videók,
információs és imázsfilmek gyártására kérik fel rendszeresen, emellett tartalommarketinggel, weblapfejlesztéssel és 3D webséták
készítésével is foglalkozik. Extrém helyszíneken, víz alatt, levegőben, barlangokban is forgatnak produkciókat. Különlegessége
a nemzetközi – FP7, H2020 Európai Uniós – pályázatok, tudományos és innovációs projektek, konzorciumok bemutatása.

a szervezet tevéKenységei
– Tudományos és innovációs filmek tervezése, gyártása
– Dokumentumfilm gyártás 
– Imázs-filmek tervezése gyártása 
– Projektekhez kapcsolódó disszeminációs filmek készítése
– Extrém helyszíneken forgatás, filmgyártás 
– Infografikai megoldások 
– Kommunikációs tréningek és tanácsadás
– Tartalommarketing
– 3D gömbpanorámákból álló webséta készítése
– Weblapfejlesztés

profile in english
Kerko-Media Ltd. is known for its expertise in visualizing innovations, content marketing and 3D webtours. The company pro-
duces documentaries and academic films and project dissemination movies but it is experienced in explanatory and image
movies as well. Kerko-Media tackles a variety of communication challenges in a manner that is creative, comprehensive and of
the high quality.
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KerKo-Média Kft.



– 78 –

pécsi riport
7634 Pécs, Ércbányász u. 26.

pecsiriport.foszerkeszto@gmail.com

www.pecsiriport.hu

a szervezet fő profilja
A Pécsi Riport - az első pécsi webmagazin - rendszeresen közli a várossal kapcsolatos híreket, tudósításokat és eseményeket. A
pécsi kulturális, közéleti, valamint sport témájú történéseket emberközeli, személyesebb hangon igyekszik megközelíteni.

a szervezet tevéKenységei 
– kultúra, közélet, sport, politika, gazdaság, programajánlók, jegyzet
– PR cikkek, kommunikációs kampányok kisvállalkozásoknak és nagyvállalatoknak
– Baranyai Mozaik: a megyében történt események
– interjúk a kultúra legfontosabb és legérdekesebb pécsi képviselőivel
– újságíró gyakornokok foglalkoztatása
– Pécs retro: szemelvények a város elmúlt évtizedeinek érdekes eseményeiből

profile in english
The first online magazine of Pécs reflects on the most recent and some interesting historical events of local culture, politics,
economy and sports – through a subjective lense, in personal approach. It offers publishing of PR articles and management of
communication campaigns for small and big companies. The webmagazine covers not only the most important actors of va-
rious but sheds light on lesser known people and events as well. Young journalist students are welcome to join the professionals
of Pécsi Riport, thus gaining experience and completing their field practice.



– 79 –
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Bc MarKeting & personnel consulting Kft.
7621 Pécs, Király u. 30.

info@bcmarketing.hu

www.kikk.hu/bc-marketing-personnel-consulting-kft

a szervezet fő profilja
A BC Marketig & Personnel Consulting Kft. HR és marketing területen nyújt szolgáltatásokat. Nemzetközi projektekben dolgo-
zunk, munkatársaink magyar, angol és német nyelven állnak ügyfeleink rendelkezésére.

a szervezet tevéKenységei
– munkaerő közvetítés
– toborzás - kiválasztás
– marketing tanácsadás
– arculattervezés
– kiadványszerkesztés 
– fotózás

profile in english
The BC Marketing & Personnel Consulting Ltd. is a service provider on the fields of marketing and human resources. We can
support our customers in their recruitment and selection processes and we offer our services in marketing consultancy, desig-
ning and photographing. We are working in international projects, our colleagues speak English, German and Hungarian.
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Bc MarKeting & personnel
consulting Kft.
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crudus Kft.
7635 Pécs, Kisdeindoli út 27.

info@crudus.hu

www.crudus.hu

a szervezet fő profilja
A tudomány feladata, hogy új megoldásokat hozzon létre, az üzleti tervezés feladat, hogy biztonságot és profitot teremtsen a
vállalkozások számára, a mi feladatunk pedig az, hogy a az üzleti tudományok legújabb megoldásait felhasználjuk az Ön cégének
biztonsága és profitja érdekében.

a szervezet tevéKenységei
– Üzleti tervezés
– Üzleti modellezés
– Megvalósíthatósági tanulmány készítése
– Kapcsolódó pályázati menedzsment
– Személyre szabott üzleti tanácsadás

profile in english
The task before science is to create new solutions: before business planning is to create a sense of security and profit for ent-
repreneurs. Crudus Kft. employs the latest scientific solutions in the interests of the security and profit of your company. The
organisation applies these solutions in the spheres of business planning, modelling or tailor-made business advice. Among its
main activities are the preparation of studies that can be put into practice and related tender management.
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crudus Kft.
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d-laB consulting Kft.
7771 Palkonya Fő utca 109.

info@d-lab.hu

www.d-lab.hu

a szervezet fő profilja
Elakadás elhárítással foglalkozunk, magánéleti és üzleti vonalon is. Ott vagyunk, amikor szakmai segítség kell, és akkor is, amikor
kompetenciaerősítésre van szükség. Velünk mindenki fejlesztheti nem csak üzletviteli mesterségbeli, de saját magával kapcso-
latos, önismereti tudását is! Inspirációt adunk akár az egyénnek, akár csoportoknak.

a szervezet tevéKenységei 
– Életviteli (life) és üzleti (business) coaching
– Csoportos és csapat coaching
– Tréningek 
– Üzletviteli és üzletfejlesztési tanácsadás 
– Szervezetfejlesztési tanácsadás 
– Könyvviteli tevékenységek

profile in english 
We serve our customers with a colorful profile. The company name is the abbreviation of the words “Determination Laboratory”,
and refers to our motto: we are the witch’s brew, where solutions are born. Our methodology contains life, business, team and
group coaching, mentoring, trainings, business and organization development consulting, financial and accounting activities.
We are making inspirational sessions for developing self-knowledge, creativity, and to improve quality of life, communication
in life and in business. We are focusing on inspiring both individuals, and groups, helping them in reaching their private or cor-
porate goals.  We are the ultimate support in self-actualization.
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d-laB consulting Kft.
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huMán innovációs csoport nonprofit Kft.
7623, Pécs, Szabadság u. 54.

info@hics.hu

www.hics.hu

a szervezet fő profilja
Cégünk társadalmi vállalkozás, amelynek célja: hátrányos helyzetűek emberek, térségek társadalmi és gazdasági reintegrációja.
Ezt sikeres üzleti működéssel ötvözzük: humánerőforrás-, vállalkozásfejlesztés; coaching; pályázatok; nyomdai szolgáltatások,
kutatás területen. Hazai és nemzetközi projekteket bonyolítunk partnereinkkel.

a szervezet tevéKenységei 
– Vállalkozás fejlesztés (üzleti, társadalmi, start up)
– Képzés, szervezetfejlesztés, coaching
– Pályázatírás, pályázati szakértői tevékenység
– Teljes körű nyomdai szolgáltatások, nyilvánosság, rendezvények
– Humán kutatás, tanulmányok, CSR tanácsadás
– Komplex társadalmi, gazdasági és munkaerő piaci fejlesztő programok

profile in english 
Our company is a social enterprise aiming at the social and economic reintegration of disadvantaged people and regions.  
We combine this with a successful business model: in the field of human resource and enterprise development; coaching; app-
lications; printing services and research. We implement projects with our partners on national and international level. Our
values: Active social involvement, strategic thinking, professional knowledge and experience, relation network, innovation.
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huMán innovációs csoport
nonprofit Kft.
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janus pannonius KÖzgazdasági szaKKollégiuM
7622 Pécs, Rákóczi út 80. (PTE KTK)

diakbizottsag@jpksz.hu

jpksz.hu

a szervezet fő profilja
A PTE Közgazdaságtudományi Karának szakkollégiuma, amely a kezdetektől fogva elkötelezte magát az aktív hallgatói munka
és a tehetséggondozás mellett; az országos szakkollégiumi hagyományoknak megfelelően működését három alappillér: a szak-
maiság, a közösség és a társadalmi érzékenység határozza meg.

a szervezet tevéKenységei 
– Az egyetemi órák keretein túlmutató, kurzusrendszeren alapuló képzés
– Egyéni és csoportos kutatások, tudományos műhelymunka
– Kari és országos esettanulmányi versenyeken való részvétel, illetve ezek szervezése
– Jótékonysági programok a társadalmi felelősségvállalás jegyében
– Rendszeres szakmai táborok, csapatépítő tréningek
– Mentorrendszer az aktív tagoknak és alumni szervezet a végzetteknek

profile in english
Janus Pannonius College for Advanced Studies in Economics, founded in 2007, follows the Hungarian Special College Charter
with its code of conduct, and has committed itself to active student work both within and alongside the university program.
The basis for our professional success is the fact that we continuously seek opportunities to develop them at forums and special
courses as well as in workshops and research groups. We believe it is extremely important to experience social responsibility
and critical debate, which is why we also support engagement in charitable programs and cooperation with non-profit orga-
nizations.
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janus pannonius
KÖzgazdasági szaKKollégiuM
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KULTURÁLIS INNOVÁCIÓS KOMPETENCIA KÖZPONT EGYESÜLET
7626, Pécs, Koller utca 5/2.

info@kikk.hu

www.kikk.hu

a szervezet fő profilja
A Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület (KIKK Egyesület) a Kreatív Ipari Klaszter menedzsment szervezete. Misszi-
ója a klasztertagok jövedelemtermelő képességének fokozása. Üzemelteti a KOHÓ Coworking House Pécs-et a kreatív ipari szi-
nergiák kihasználása, együttműködések erősítése céljából.

a szervezet tevéKenységei 
– Innovatív vállalkozások indulásának támogatása, fejlesztése, klaszterbe integrálása
– Közös beszerzések, közös szolgáltatási portfólió, közös értékesítés szervezése
– Közös klaszter arculat közös klaszter márkanévvel, PR és reklámkampányok szervezése
– KOHÓ coworking iroda és Klaszter Kontakt Pont üzemeltetése
– Partnerkapcsolatok építése, partneri találkozó szervezése hazai és nemzetközi vonatkozásban
– Adminisztráció, projektelszámolások, forráskoordináció, pályázatkészítés

profile in english 
The Cultural Innovation Competence Centre functions as a management organisation for the Cultural Creative Industrial Cluster.
Its mission is to enhance the earning capacity of its cluster members. It operates the KOHÓ Coworking House Pécs and the
Cluster Contact Point with an aim to promote creative industrial synergy, cooperation and innovative undertakings. It develops
cluster service portfolios with joint features and organises mutual marketing. It uses its capital of domestic and international
professional connections in the interest of the cluster, with European and national tenders, projects and source coordination.
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Kulturális innovációs
KoMpetencia KÖzpont egyesület
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pécs-Baranyai KeresKedelMi és iparKaMara
7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

pbkik@pbkik.hu

www.pecsikamara.hu

a szervezet fő profilja
Köztestület, gazdasági önkormányzat.

a szervezet tevéKenységei 
– A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szolidáris üzleti közösség
– A gazdaságfejlesztési tevékenységén túl a kkv-któl a nagy vállalkozásokig nyújt szolgáltatásokat az innováció, a kereskede-

lemfejlesztés, a külkapcsolatok és a szakképzés területén. 
– A kamara az Európai Bizottság által támogatott Enterprise Europe Network host intézménye. 
– A kamara működteti a Közbeszerzési Kabinetet, a Regionális Innovációs Centrumot, a Mestervizsga Központot valamint a

Magyar-Horvát Tagozatot. 
– A kamara az Állandó Választottbíróság Dél-Dunántúli Regionális Tagozatát valamint a Baranya Megyei Békéltető Testületet is

működteti.

profile in english 
It's mission is to provide the members with the best possible services and professional advice and to be the mouthpiece of
the business life of Baranya County.  The Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya plays a leading role in the region,
creating a business and economic environment in which its members may prosper and successfully compete both domestically
and in the world market.
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pécs-Baranyai KeresKedelMi
és iparKaMara
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sa-Kraft tanácsadó Kft.
7625 Pécs, Aradi vértanúk útja 2

info@konyvelozona.hu

www.konyvelozona.hu

a szervezet fő profilja
A SA-KRAFT Tanácsadó Kft. a könyvelés, könyvvitel, könyvviteli szolgáltatások, bérszámfejtés, munkaügy, társadalombiztosítás,
adótanácsadás és képviseleti eljárásokban nyújt kiemelkedő szolgáltatásokat ügyfelei részére. Teljes körű képviseletet biztosít
az NAV, az önkormányzatok és más hatóságok előtt.

a szervezet tevéKenységei 
– Könyvelés, könyvvitel, könyvviteli szolgáltatások
– Bérszámfejtés, munkaügy, társadalombiztosítás
– Könyveléshez kapcsolódó adótanácsadás
– Képviselet eljárásokban
– Magas színvonalú számítástechnikai háttér
– Vevő-, szállító-, pénztár-, bank- és vegyes bizonylatok kontírozása, feldolgozása

profile in english 
SA-KRAFT Tanácsadó Kft. offers to its clients outstanding services in accountancy, book-keeping, wage accounting, labour, na-
tional insurance, tax advisory services, and representation in proceedings. Its lines of business include the netting and processing
of accounts receivable and payable, cash and bank and miscellaneous documents. All of this is guaranteed with high-tech
computer support. Complete representation before local and other authorities is ensured by the “NAV” system.
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sa-Kraft tanácsadó Kft.



– 96 –

szigetvári taKaréKszÖvetKezet
Központ: 7622 Pécs, Bajcsy Zs. u. 7.

kozpont@szigetvaritakarek.hu

www.szigetvaritakarek.hu

a szervezet fő profilja
A Szigetvári Takarék 55 éves múlttal rendelkező, teljes körű banki szolgáltatást nyújtó pénzintézet, amely már 4 megyében 30
fiókkal áll Ügyfelei rendelkezésére.

a szervezet tevéKenységei 
– Lakossági, vállalkozói, non-profit szektor számára forint és deviza számlavezetés
– Lakossági szabad felhasználású és lakáscélú hitelek nyújtása
– Vállalkozói hitelek (likviditási, beruházási, forgóeszköz, lombard és támogatott hitelek)
– Befektetési szolgáltatás
– Lakás-előtakarékosság
– Biztosítás

profile in english 
Szigetvári Savings Bank, with its 55-year history, is a financial institution offering a full range of banking services with thirty
branches over four counties. The financial institution provides a wide range of services including account management in Hun-
garian Forint and foreign currencies for individuals, businesses and the non-profit sector, and also provides personal loans and
mortgages. The institution offers loans for businesses, as well, such as liquidity, investment, current asset, Lombard and subsi-
dized loans. The services also include investment services, home-savings services and insurance.
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szigetvári taKaréKszÖvetKezet
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