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1. BEVEZETŐ
Miskolc Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója a vonatkozó előírásoknak megfelelően három fő fejezetre tagolódik:
 meghatározza a város gazdasági, társadalmi, táji, természeti, épített környezetére, térségi szerepére vonatkozó jövőképet,
 megfogalmazza a jövőkép eléréséhez szükséges átfogó és részcélokat, valamint
 összefoglalja a további tervezési feladatok kiinduló adatait.
Miskolc Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának összeállítását helyzetfeltáró,
elemző és értékelő munkafázisok alapozták meg. E fejlesztési dokumentumok elkészítésének
alapja a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet illetve a Belügyminisztérium által kiadott Útmutató
a megyei jogú városok számára az integrált településfejlesztési stratégia 2014 – 2020 elkészítéséhez című segédlet. A koncepció összhangban van az Európa 2020 európai növekedési
stratégiával, az Európai Unió 2014 – 2020-ra meghatározott Tematikus célkitűzéseivel, a
Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepcióval, a Magyar
Növekedési Tervvel és a Borsod-Abaúj Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciójával.

2. MISKOLC JÖVŐKÉPE
Miskolc Megyei Jogú Város fejlesztési koncepciója kijelöli a város pozícióit 2030-ig a hazai városhálózatban, bemutatja a város társadalmi, gazdasági, táji, természeti és épített környezetének jövőbeni állapotát. A jövőkép nem a jelenlegi folyamatok trendszerű előrevetítése,
hanem a megindult paradigmaváltást erősítő, újszerű beavatkozások eredménye.
A város jövőképe a helyi társadalmi és gazdasági szereplők aktív közreműködésével és bevonásával készült; értékek, érdekek, szándékok egymással harmonizáló egysége, ami találkozik
az érdekeltek egyetértésével, vonzó és motiváló erejű.
Miskolc jövőképe a város társadalmi, gazdasági és földrajzi adottságaira, lehetőségeire, valamint erőforrásaira (népesség, gazdaság, infrastruktúra, környezeti és egyéb értékei) épít,
vonzó, megvalósítható állapotot körvonalaz. Segíti ezt a folyamatot, hogy:
 a város életében a 2013-as esztendő trendfordulót jelentett; kiemelt fejlesztések fejeződtek be, több előkészítés alatt áll, ill. indult el;
 jelentős, intézményi átszervezések (integrációk) történtek, amelyek megteremtik a korábbinál hatékonyabb és racionálisabb működés feltételeit;
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a Kormány több, a város fejlődését támogató döntést hozott (pl.: önkormányzat konszolidációja, kiemelt fejlesztési térség deklarálása, nagyprojektek indításának támogatása,
stb.);
a rendelkezésre álló források ismeretében jelentős növekedést generáló beruházások valósulhatnak meg 2014-2020 között.

A koncepció alapvető üzenete, hogy Miskolc biztosítja valamennyi polgárának jövőjét,
másrészt valamennyi polgára bízik Miskolc jövőjében, azaz:

MISKOLC A JÖVŐNK!
Miskolc 2030-ra az új gazdaság regionális központja, élhető és vonzó, egészséges, emberközpontú, inspiráló és integráló város kíván lenni.
A koncepció Miskolc jövőjét a fejlődés, a fenntarthatóság, az esélyegyenlőség, valamint a
partnerség és az együttműködés alapelvei mentén vázolja fel.

Ezt tükrözi a város 2030-ra vonatkozó gazdasági, társadalmi, táji és természeti, épített környezetére és szolgáltatásaira, továbbá térségi szerepére vonatkozó jövőképe.

2. 1 Miskolc gazdasági jövőképe
Miskolc gazdasága 2030-ban az alábbiakkal jellemezhető:










Miskolc az új gazdaság regionális központja lesz; gazdaságában meghatározó szerepet
kapnak a magas hozzáadott értékű (pl.: a mechatronikai, informatikai, logisztikai, energetikai, környezetipari, egészséggazdasági és turisztikai) vállalkozások.
Miskolc gazdasági versenyképességi mutatószámai alapján az első öt hazai megyei jogú
város között pozicionálja magát.
A városban bejegyzett kis- és középvállalkozások működőképesek, hálózati és klaszter
kapcsolataik stabilak, tőkeellátottságuk jó.
Miskolc tudásközpont, az országos átlagot meghaladja a városba betelepült K+F+I típusú
spin-off vállalkozások száma és aránya, a K+F+I kapcsolatok és kooperatív kutatási projektek a helyi vállalatokkal (multinacionális vállalatok és kkv-k), az ipari-egyetemi kapcsolat meghatározó (Science Park).
Gazdasági, (ön)kormányzati és civil szereplők részvételével megvalósuló célzott programok hatására a Miskolcon élők gazdasági aktivitásának mértéke eléri a megyei jogú városok átlagát.
Miskolc a térség kiemelt befektetési célpontja; a városban befektetni szándékozó vállalkozásokat magas szintű szolgáltatások, befektetés-ösztönző programok támogatják.
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Miskolc a régió kereskedelmi, pénzügyi központja, a város élt a kiemelt fejlesztési terület
státussal járó előnyökkel, a tapasztalatokat hasznosítva olyan döntési és szakmai támogató rendszereket működtet, amelyek felgyorsítják a helyben működő és betelepülő vállalkozások beruházásait.
Miskolc országos jelentőségű, meghatározó közép- és felsőoktatási központ, képzései
összhangban vannak a helyi gazdaság (nagyvállalatok és kkv-k) igényeivel, képzett munkavállalói komoly vonzerőt jelentenek a befektetői döntésekben.

2. 2 Miskolc társadalmi jövőképe
Miskolc társadalma 2030-ban az alábbiakkal jellemezhető:
















Miskolc lakónépessége, lakosságvonzó képessége nő; az országos átlagnál magasabb a
városban a születéskor várható élettartam és pozitív a város vándorlási egyenlege.
Miskolc lakónépességének fogyása megállt, a város lélekszáma az elmúlt évtizedben
stagnált. A város lakosságmegtartó és lakosságvonzó képessége – a folyamatosan javuló
foglakoztatási és kereseti viszonyok, a magas színvonalú közszolgáltatások, valamint a
közösségi és közéleti részvétel lehetőségei miatt – nő.
Miskolcon élők jövedelmi viszonyai jók, az egy főre jutó SZJA (magas hozzáadott értékű
iparágak, a K+F+I szektor bővülésének, továbbá a javuló foglalkoztatottság hatására) eléri
az országos átlag 120 %-át.
Miskolc a városért is felelősséget vállaló, képzett, aktív polgárok közössége.
Fiatalok családalapítási hajlandósága az országos átlagnál jobb, mert biztosított jövőjük,
egzisztenciális biztonságban élnek.
Miskolc nyitottan, befogadóan várja a településért tenni akaró, idetelepülő szakembereket, akik új szemléletet, friss gondolatokat hoznak a városba.
A Miskolcon élő és az ide érkező fiatalok lehetőséget látnak tehetségük kibontakoztatására, boldogulásukat a városban képzelik el; a korábban elköltözöttek szívesen térnek
vissza a városba, mert biztosítva látják jövőjüket.
Miskolc lakosságának egészségi állapota jó, testi és lelki kiegyensúlyozottságukat a közösségi élet, valamint a rekreációs lehetőségek széles tárháza támogatja.
Miskolcon az életút egésze alatt teljes életet lehet élni. A teljesség kiterjed az egzisztencia és karrier építés, az aktív polgári részvétel, és a magánélet területére. Miskolcon dolgos, sikeres, megbecsült és boldog életpályát lehet befutni.
Miskolc társadalma befogadó társadalom, amely a társadalmi aktivitás, kohézió növelésével megállítja a területi leszakadási folyamatokat, küzd a szegénység ellen.
Miskolcon gyarapodik a tudástőke, lakosai hozzáférnek a minőségi közneveléshez és felsőoktatáshoz.
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Az egészségügyi ellátó rendszer magas színvonalú, a város humán fejlettségi indexe országos átlag körüli értéket mutat.
Miskolc országosan is meghatározó kulturális attrakciókat kínáló város.
Miskolc lakosságának digitális írástudása, infókommunikációs képessége az országos átlag felett van. A köz- és közösségi szolgáltatások elérését és magas színvonalú ellátását
digitális hálózatok és intelligens rendszerek segítik. Miskolc „okos” város.
Miskolc az ország egyik legbiztonságosabb városa, az itt élők, ill. az ide érkezők személyi-,
vagyon- és környezeti biztonsága az országos átlagnál jobb.
Miskolc lakossága ismeri és megbecsüli múltját és a város kulturális örökségét, abból merítve aktívan formálja lokális identitását.

2.3 Miskolc táji, természeti jövőképe
Miskolc táji és természeti állapota 2030-ban az alábbiakkal jellemezhető:
 Miskolc óvja egyedülálló természeti környezetét, a fejlesztéseknél kiemelt szerepet
kap a fenntarthatóság és a környezettudatosság.
 Miskolc zöld város, zöldfelületeinek nagysága a 2013. évi állapothoz képest 10-15 %kal nő. A zöldfelületi rendszer elemeit képező, a településszerkezet szempontjából kiemelt szabad terek megmaradnak, a Bükk és peremterületi zónába behatoló zöld
ékek, valamint a Szinva menti zöld sávok kibővülnek. Az országos és helyi jelentőségű
természetvédelmi területek és értékek, tájkép, földtani, tájesztétikai értékek megőrzése jellemző.
 A zöldfelületi fejlesztések eredményeként a lakóterületek korábban elhanyagolt területei élhetőbbé, esztétikusabbá és emberközpontúbbá válnak.
 Miskolc barnamezős területeinek helyén rekreációs zöldfelületeket, zöldterületeket,
zöldfolyosókat alakítanak ki.
 A lakosság aktív szerepet vállal a zöldterületek fenntartásában és fejlesztésében. . A
korszerű, versenyképes ipar vonzásához a beruházók igényének megfelelően egyes
esetekben zöldmezős beruházások szükségesek, ezek nem lehetnek lakóterületek, így
olyan területek biztosításával kell megvalósítani ezt a célt, amelyek a rendezési tervben ipari területként szerepelnek. A gazdaságfejlesztésre alkalmas terület biztosításánál a természetvédelmi, vízgazdálkodási-vízvédelmi előírásokat figyelembe kell
venni.
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2.4 Miskolc épített környezetének és szolgáltatásainak jövőképe
Miskolc épített környezete és szolgáltatásai 2030-ban az alábbiakkal jellemezhetőek:











Miskolc kellemes, vonzó, funkciókban gazdag város.
Miskolc lakossága egészséges, tűréshatár alatti környezet-terheléssel rendelkező, por- és
zajmentes környezetben él.
Miskolc épített környezete közművesített, rendezett, környezetbarát.
Miskolc ingatlanpiaci kínálata rugalmasan követi az igényeket, a lakóterületek élhetőek
és fenntarthatóak; lakótelepeit és történeti belvárosát az energiahatékonysági szempontok figyelembevételével rehabilitálták.
A közszolgáltatások mindenki számára elérhetőek, biztonságosak, magas színvonalúak és
fenntarthatók.
Miskolc ipari területei bővültek, a városrészek és vállalkozói zónák közlekedési kapcsolatai jók.
Miskolc környezete tiszta, rendezett, épített környezete esztétikus és harmonikus.
Miskolcon a közösségi közlekedés magas színvonalú, amelyet fenntartható intermodális
kapcsolatok és környezetbarát járművek jellemeznek.
A város közútjai, közúti kapcsolatai, helyi és helyközi tömegközlekedése, vasúti közlekedése, kerékpár és gyalogosforgalmi létesítményei megfelelnek a kor színvonalának, elvárásainak.

2.5 Miskolc térségi szerepének jövőképe
Miskolc térségi szerepe 2030-ban az alábbiakkal jellemezhető:









Miskolc, versenyképességi pozíciójából adódóan, a Kárpát-medence gazdasági és kulturális életének aktív, meghatározó jelentőségű (a városrangsor első harmadához tartozó)
szereplője; településgazdasági súlya nagy.
Miskolc közoktatási intézményei megyei vonzerővel bírnak.
A Miskolci Egyetem oktatási és K+F+I potenciáljának országhatárokon átívelő súlya, vonzereje van; környezetében nemzetközi érdekeltségű spin-off vállalkozások működnek;
hallgatóinak közel 10%-a külföldi állampolgár.
Miskolc fejlesztési elképzeléseit agglomerációjával összhangban alakítja.
A turisztikai fejlesztések eredményeként Miskolc határon átnyúló jelentősége megnő
(2013-hoz képest a városba érkező turisták száma 30%-kal lesz több).
A város erősíti regionális pozícióit intézményi hálózata segítségével, székhelyet kíván biztosítani regionális és országos hatáskörű szervek számára.
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3. KONCEPCIÓ CÉLRENDSZERE
Miskolc jövőképe az alábbi négy átfogó célt formálja:
 a város versenyképes gazdasága
 vonzó városkép, fenntartható környezet;
 a városban lakók javuló életminősége;
 a városlakók növekvő személyi, anyagi és környezeti biztonsága.

Az 1. ábra a jövőkép, az azok megvalósítását szolgáló célok és alapelvek kapcsolatát mutatja
be.

1. ÁBRA: MIKOLC MJV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
(2014 – 2030) ALAPELVEK, JÖVŐKÉP, ÁTFOGÓ CÉLOK
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3.1 Átfogó és részcélok meghatározása
Miskolc Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciója négy átfogó és 16 részcélt fogalmaz meg. A részcélok az átfogó célokkal harmonizálnak, annak megvalósítását segítik.

2. ÁBRA: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJÁNAK ÁTFOGÓ ÉS RÉSZCÉLJAI (2014-2030)
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3.1.1 Versenyképes gazdaság
Miskolc gazdaságának versenyképesebbé tétele három részcél elérésével valósítható meg:
a) Tudásgazdaság megteremtése, ill. megerősítése.
 Miskolc gazdaságában a jövőben kiemelt szerepet kell kapnia a magas hozzáadott értékű, innovatív technológiájú új gazdasághoz (pl.: plazmatechnológiai, nanotechnológiai, termokémiai, mechatronikai, élettartam növelő technológiák, környezetbiztonságos alapanyagok, megújuló energiaforrások előállítása, stb.) tartozó vállalkozásoknak, a Miskolci Egyetem K+F+I bázisára épülő spin-off társaságoknak, a technológiai
inkubációnak.
 A kreatív ipar kiépülését magas színvonalú duális oktatási rendszernek kell támogatni.
A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
 Az új gazdasághoz kapcsolódó K+F+I potenciál (beruházás, szakértelem, infrastruktúra) növelése, a technológia- és tudásintenzív tevékenységek támogatása.
 Már működő stratégiai jelentőségű iparágak (pl.: mechatronika, anyagtechnológia,
stb.) mellé új, kreatív iparágak, továbbá nemzetközi és hazai szolgáltató központok letelepítése.
 A város foglalkoztatási szerkezetében kiemelt szerepet játszanak a Nemzetközi Szolgáltató Központok (SSC: Shared Service Center) és Belföldi Szolgáltató Központok.
b) Helyi gazdaság megerősítése, magas foglalkoztatottság biztosítása
 Miskolc gazdaságának versenyképességét biztosító második részcél egyrészt a helyi
székhelyű kis- és középvállalkozások működési stabilitásának megteremtését, hálózatosodásuk, klaszteresedésük támogatását, másrészt a foglalkoztatottság növelését, a
szociális gazdaság megerősítését is előirányozza.
A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
 Kis- és középvállalkozások beszállítói akkreditáltságának támogatása.
 Szociális gazdaság továbbfejlesztése.
 Helyi termékek körének bővítése, ismertségük és elismerésük támogatása.
c) Vonzó befektetői környezet továbbfejlesztése
 Miskolcon a fenntartható ütemű gazdasági fejlődéssel összhangban lévő duális közép- és felsőfokú oktatási rendszert kell működtetni.
 A betelepülni szándékozó tőkét magas színvonalú és bürokráciamentes adminisztrációnak, anyag- és technológiai kompetenciaközpontoknak kell segíteni.
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 A városba érkező külföldi munkavállalók családtagjai számára fejleszteni kell az idegen nyelvű oktatási, egészségügyi ellátási és művelődési feltételeket. A betelepülő
szakemberek letelepedési szándékát megfelelő minőségű, környezetű, korszerű és
elegendő mennyiségű bérlakás biztosításával is ösztönözni kell.
 Az újonnan betelepülni, bővíteni kívánó befektetők számára színvonalas telephelyi
feltételek biztosítása.
A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
 Városfejlesztés, befektetés ösztönzés területén dolgozók idegen nyelvi felkészültségének javítása.
 Meglévő és új ipari területek fejlesztése.
 Idegen nyelvű óvodai, iskolai ellátás fejlesztése.
 Duális képzési rendszer fejlesztése.

3.1.2 Fenntartható környezet, vonzó városkép
Miskolcon élők komfortérzetét hivatott növelni a fenntartható környezet, vonzó városkép átfogó cél, amely öt részcél eredője:
a) Aktív, kezdeményező és együttműködő városfejlesztés
 A város vezetése a lakosságot képviselő civil szervezetekkel együttműködve szerepet
kell, hogy vállaljon a társadalmi és gazdasági feladatok megoldásában.
 A város vezetése kezdeményezője kell, hogy legyen a városfejlesztési programoknak,
motorja a város fejlődésének, a gazdasági versenyképesség javításának.
 A város fejlődésének szempontjából kiemelt jelentőségű a nemzetközi kapcsolatainak
alakulása, a befektetők vonzása, a befektetőkkel és a helyi gazdasági szereplőkkel való aktív és integrált együttműködés.
A cél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
 A város fejlesztését kezdeményező és a végrehajtást koordináló szervezeti keretek és
személyi feltételek fejlesztése.
 Közösségi városfejlesztés személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, lakosság aktivitását növelő módszerek kidolgozása, elégedettségi indexek meghatározása.
 Komplex városfejlesztési projektek generálása.
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b) Közszolgáltatások fejlesztése Miskolcon és várostérségében
 A részcél keretében el kell érni a városüzemeltetés hatékonyságának növelését.
 A város szerkezetének tudatos alakításával biztosítani kell a városrészek jobb elérhetőségét, intelligens közlekedési rendszer kialakítását.
 Javítani kell a belterületi utak állapotát.
A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
 Városüzemeltetési szolgáltatások fejlesztése.
 Kötöttpályás hálózatok (városi, elővárosi) integrált fejlesztése.
 Intelligens közösségi közlekedési rendszerek kiépítése.
 Városi úthálózat minőségének javítása.
c) Környezettudatos Miskolc
 A város környezetterhelési mutatóit a határértékek alatt kell tartani.
 Növelni kell az újrahasznosított szürkevíz arányát.
Fel kell számolni a városban az illegális hulladéklerakókat. Tovább kell fejleszteni a városban a szelektív hulladékgyűjtést és feldolgozást.
A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
 Városüzemeltetés energiahatékonyságának növelése.
 Illegális szemétlerakók kialakulásának megakadályozása.
 Zöldterület arányának növelése, meglévő zöldterületek rehabilitációja, a por és zajhatás csökkentése érdekében három szintű növényzet telepítése a problémás útszakaszok mellé.
 Tudatos lakossági életvitel és közösségi kontroll szükséges a sérülékeny karsztvíz bázis
megőrzésére.
 Köztisztaság javítása.
 A városlakók elégedettségének mérése.
d) Megújuló energia hálózat fejlesztése Miskolcon és térségében
 Csökkenteni kell a háztartások energia igényét (a 2010/31/EU épületenergetikai
irányelveknek megfelelően).
 Növelni kell a városban a megújuló energia felhasználásának arányát.
A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
 Ki kell dolgozni a város megújuló energiafelhasználásának komplex programját.
 Fejleszteni kell a város intelligens energiaellátó és elosztó hálózatát.
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e) Rendezett épített környezet
 Meg kell óvni Miskolc városrészeinek épített értékeit.
 Meg kell teremteni a városrészek egyediségének megtartása mellett a város integrált
településszerkezetét.
 Meg kell találni az üresen álló önkormányzati ingatlanok funkcióját.
 Meg kell szüntetni a városrészek zárványait.
A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
 Ki kell dolgozni a barnamezős területek jövőbeni funkcióját, felszámolásukat biztosító
rendezési elveket.
 Javítani kell a közlekedési infrastruktúrát, rendszeressé kell tenni a városlakók elégedettségének mérését.
 Igényes városi környezet megteremtése.
 Védett épületek állagmegóvása, rehabilitációja. Az üresen álló, de nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítására intézkedéssorozat kidolgozása.
f) Fejlett, intelligens közlekedési hálózat Miskolcon és térségében
 A belváros fokozottabb védelmét szolgáló közlekedési rendszer működik a városban.
 A környezetet legkevésbé terhelő közúti közlekedési hálózatot jön létre a környezetbarát közlekedési módok elősegítésével, a személygépkocsi használat csökkentésével,
fenntartható intermodális kapcsolatok erősítésével.
 A városrészek, a városi területek funkciójának megfelelő közlekedés biztosításával javítani kell a lakó-, az intézményi-, a koncentrált kereskedelmi és ipari területek elérhetőségét.
A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
 Ki kell alakítani a belvárost tehermentesítő utak rendszerét (3. számú főút új nyomvonala az Y-híddal, 2505. sz. út kapcsolatának kiépítése az M30-as autópályával,
északi tehermentesítő út és M30 kapcsolatának kiépítése).
 Ki kell építeni az intermodális központot a Kandó téren, és meg kell teremteni a tramtrain kapcsolatot.

A város fenntartható közlekedési terve, valamint a közösségi közlekedés (kiemelten a kötöttpályás) fejlesztésére vonatkozó tanulmány jelenleg kidolgozás alatt áll.

13

Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepció

3.1.3 Javuló életminőség

Miskolcon élők életminőségének javulását, mint átfogó cél elérését az alábbi öt részcél szolgálja:
a) Képzett és művelt lakosság
 A helyi vállalkozások fejlődésének, a multinacionális vállalkozások betelepülésének
alapvető feltétele a szakképzett munkaerő. Miskolc oktatási intézményeinek jobban
kell alkalmazkodniuk az új gazdaság igényeihez, meg kell teremteni a duális képzés
feltételeit.
 A munkaerőpiaci elvárások között egyre nagyobb súlya van a nyelvtudásnak. Javítani
kell a munkavállalók kommunikáció-központú nyelvismeretét.
 A lakosság műveltségének javítása érdekében fenn kell tartani a város kulturális rendezvényeinek sokszínűségét, összetett kulturális intézményhálózatának működőképességét.
 A korai fejlesztés, a formális és nem formális nevelés/oktatás eszközeivel és az ágazatok együttműködésének szélesítésével mérsékelni kell a szegénység és a társadalmi
kirekesztettség által veszélyeztetett népesség hátrányait.
 A születéstől kezdődően biztosítani kell a szűrés és fejlesztés életkornak és élethelyzetnek megfelelő lehetőségeit a tanulást és a későbbi munkavállalást akadályozó tényezők megállapítása és mérséklése érdekében.
 A fiatal értelmiség helyben tartásához, a fiatalok lokális kötődésének erősítése érdekében fejleszteni kell az oktatási és kulturális intézmények együttműködésének hatékonyságát.
A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
 Hatékony, proaktív szakképzési rendszer fejlesztése.
 Duális közép- és felsőfokú képzési rendszerek fejlesztése.
 Vállalati ösztöndíj programok kidolgozása.
 Nyelvi ismeretbővítő projektek generálása.
 A közösségi művelődés színtereinek fejlesztése.
 Idegen nyelvű oktatási intézmények létrehozása.
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b) Javuló jövedelmi viszonyok
 A városban dolgozók munkalehetőségeinek és képzettségének javulásával összhangban el kell érni, hogy az egyes bérkategóriák meghaladják az országos átlagot.
 Növelni kell a helyi piacokon megjelenő helyi termékek választékát, tudatosabbá kell
tenni a helyi termékek és szolgáltatások felhasználását, munkahelymegtartó, jövedelemtermelő súlyát.
 A mélyszegénységben élőket az egyházak, a civil szervezetek, az önkormányzat és az
állami intézmények által közösen megvalósított jövedelemszerzést biztosító programokkal kell segíteni.

A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
 Helyi termékek (brandek) kifejlesztésének támogatása.
 Piacképes ismeretek megszerzésének támogatása.
 Emelt szintű egész éves közmunka programok indítása.
 Szociális gazdaság fejlődésének, foglalkoztató képességének támogatása.
 A várost ölelő dombokon szociális célú gazdaságokat kell létrehozni a volt zártkertes
területek hasznosításával.

c) Lakosság egészségtudatosságának fejlesztése
 A születéskor várható átlagos élettartam növelése.
 Növelni kell a kötelező szűrővizsgálaton megjelenők számát, el kell érni, hogy arányuk
megközelítse a 80%-ot.
 A prevenció kiterjesztése érdekében egyéni egészségtervre alapozott szűrővizsgálati
rendszer működtetése.
 A prevenció hatékonyságának növelésével el kell érni, hogy a munkából kiesett napok
száma 20%-kal csökkenjen.
 Növelni kell a tömegsportban résztvevők számát, mint a prevenció kiemelt lehetőségét.
 El kell érni az önkormányzati intézmények egészséges élelmiszerrel történő ellátását.
 Csökkenteni kell az alkohol és drogproblémákkal küzdők arányát.
 Szemléletformálással törekedni kell az egyéni és közösségi szintű pozitív egészségmegtartási minta kialakítására.
A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
 Egyéni egészségtervekre alapozott programok indítása.
 Koraszületések számának csökkentése.
 Művi vetélések számának csökkentése.
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 Csecsemő és gyermekgondozási programokat kell indítani az alacsony
iskolázottságúak körében.
 Új tömegsportpályákra, meglévők fejlesztésére van szükség a tömegsportokban
résztvevők arányának növelése érdekében.
 Szervezett egészségkommunikációs programok indítása szükséges.
d) Javuló humán intézményi szolgáltatások Miskolcon és térségében
 Miskolc megtartó erejének, imázsának fejlesztése érdekében meg kell tartani a város
humán intézményi hálózatát, szolgáltatásaikat fejleszteni kell.
 Növelni kell a humán intézményhálózatnak programjaiban résztvevők számát 20%kal.
 Javítani kell a humán intézményhálózat szolgáltatásainak minőségét.
 Bővíteni kell a szociális intézményhálózat kapacitását (10%-kal).
 A humán szolgáltatásokat (szociális, foglalkoztatási, társadalmi felzárkóztatással kapcsolatos, gyermek és ifjúsági, közösségfejlesztő) végző önkormányzati intézmények/szolgáltatók, gazdasági, civil és egyházi szereplők közötti munkamegosztás újragondolása, az információáramlás kialakítása, bizalom erősítése szükséges.
A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
 Ki kell építeni a különböző szintű egészségügyi ellátóhelyek (kórházak, háziorvosi rendelők) között az online kapcsolatot, javítani kell a szakmai együttműködést.
 Új országos, regionális és megyei projekteket kell generálni a szociális ellátórendszer
fejlesztése érdekében.
 Javítani kell a tömegsport infrastrukturális feltételeit.
 A városrészenként is eltérő szükségletekre reflektálni képes komplex humán szolgáltató hálózat kialakítására van szükség elsősorban a meglévő intézményi háttér működés fejlesztésével, koordinálásával.

3.1.4 Növekvő biztonság
Az átfogó cél üzenete, hogy Miskolc személyi, anyagi és környezeti szempontból egyaránt
biztonságos város. Az átfogó cél három részcéllal valósítható meg, ezek:
a) Magas színvonalú személyi- és vagyonbiztonság kiépítése
 A hatékony megelőzési, szabályozási és hatósági ellenőrzési rendszer eredményeként
javulnia kell a felderítési és bűnmegelőzési mutatóknak.
 El kell érni, hogy a lakosság a korábbiaknál jóval nagyobb figyelmet fordítson saját,
környezete és a város értékeinek védelmére.
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A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
 Legveszélyeztetettebb területeken tovább kell építeni a térfigyelő rendszert (50%-os
bővítés).
 Bűnmegelőzési programok, közbiztonságot szolgáló akciók szervezése.
b) Egyenlő hozzáférés és esélyteremtés lehetőségeinek kialakítása
 Fenn kell tartani a gazdasági verseny és a szolidaritás közötti összhangot.
 Javítani kell a hátrányos helyzetűek iskolázottsági arányát (el kell érni, hogy az érintett lakossági körben a legalább 8 általános iskolát végzettek aránya elérje a 80%-ot),
növelni kell a szakma szerzésére irányuló motiváltságukat, csökkenteni kell iskolai
lemorzsolódásukat (legalább 50%-kal).
 Csökkenteni kell a településrészek infrastruktúrájában jelentkező számottevő különbségeket.
 El kell érni, hogy akadálymentes legyen a város közösségi közlekedése.
A részcél eléréséhez kapcsolódó fontosabb feladatok:
 Akadálymentesítési projektek megvalósítása.
 Speciális oktatási és nevelési programok szervezése.
 Az egyenlőtlenségek kiküszöbölése érdekében infrastrukturális beruházásokat kell
végrehajtani.

c) Hatékony környezetbiztonsági feltételek megteremtése
 A városnak csökkentenie kell a belvíz-, meg kell szüntetnie az árvízveszélyt.
 Legalább 50%-kal csökkenteni kell a rozsdaövezetekben mért környezeti terhelést.
 Meg kell szüntetni az Avas-domboldal és a Tetemvár csúszás- és omlásveszélyét.
A részcél eléréséhez kapcsolódó feladatok:
 Talaj- és vízbázis védelmi projekteket kel kidolgozni és megvalósítani különös figyelemmel a következő évtizedek kiemelt vízgazdálkodási célkitűzéseire.
 Hatékony partfal megerősítési technológiákat kell megerősíteni a veszélyeztetett területeket.
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3.2 Részcélok és a beavatkozások területi egységeinek meghatározása
A koncepcióban 17 városrész lehatárolására került sor (3. ábra).
A városrészek fejlesztésével kapcsolatban általános elveként fogalmaztuk meg:
 a differenciált, de a város egészében való gondolkodást,
 a zöldterületi rendszer fejlesztését,
 a városfejlesztés és a gazdaságfejlesztés közötti összhang megteremtését.

3. ÁBRA: MISKOLC 17 TELEPÜLÉSRÉSZE
Forrás: saját szerkesztés
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3.2.1 A jövőkép, a településfejlesztési elvek, az átfogó cél és a részcélok kapcsolata
Az alapelvek, átfogó célok és részcélok kapcsolatát a 4. ábra szemlélteti. Az átfogó célok a
részcélok viszonyát (kapcsolataik szorosságát) a 1. táblázat foglalja össze.
Célok jellemzői
A célhierarchiában az átfogó célok megkülönböztetett jelentőségűek. A részcélok levezethetőek az átfogó célokból kiegészítik és erősítik egymást; egyidejűleg szolgálják a helyi és a térségi szempontokat, másrészt az átfogó célok megvalósítását.
A részcélok a városfejlesztésben betöltött szerepük szerint az alábbi típusokba sorolhatóak:
a) Indukáló és dinamizáló célok
Az indukáló és dinamizáló célok segítik a gazdaság potenciál növelését, a város és térsége fejlődését, környezeti feltételeinek javítását.
b) Trendfordító célok
A trendfordító célok elsősorban az alapvető társadalmi, gazdasági fordulatot (pl.: az egy főre
jutó GDP növelése, a lakosságszám növekedése, korösszetételének javítása) generálják.
c) Hatékonyságnöveléshez kapcsolódó célok
A hatékonyságnövelő célok a városlakók, a városi intézmények és a vállalkozások működésének gazdaságosságát, a termelékenység javulását, jobb fenntarthatóságát kívánják szolgálni.
d) Társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó célok
A társadalmi felelősségvállaláshoz kapcsolódó célok a város és várostérség értékeit a humán
infrastruktúra fejlesztés irányait, a felzárkóztatás és az esélyegyenlőséget biztosítják.
A célok fentiek szerinti csoportosítását az 5. ábra, a célok összefüggéseit a Magyar Növekedési Terv és a 2014-2020 Kohéziós politika tematikus célkitűzéseivel a 6. ábra szemlélteti.
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4. ÁBRA: ALAPELVEK, AZ ÁTFOGÓ CÉLOK ÉS RÉSZCÉLOK KAPCSOLATA
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1. táblázat: Miskolc átfogó céljainak és részcéljainak kapcsolatát szemléltető hozzárendelési mátrix
Átfogó célok
Részcélok

Fenntartható körVersenyképes gaznyezet, vonzó vá- Javuló életminőség
daság
roskép

1. Tudásgazdaság
2. Erős helyi gazdaság, magas foglalkoztatottság
3. Vonzó befektetői környezet
4. Aktív, kezdeményező és együttműködő városfejlesztés
5. Fejlett közszolgáltatások
6. Környezettudatosság
7. Növekvő megújuló energiafelhasználás
8. Rendezett épített környezet
9. Képzett és művelt lakosság
10. Javuló jövedelmi viszonyok
11. Egészségtudatos lakosság
12. Javuló színvonalú humán intézményi szolgáltatások
13. Intelligens város és várostérség
14. Magas szintű személyi- és vagyonbiztonság
15. Egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség
16. Hatékony környezetbiztonság
Jelölések:

erős kapcsolat

közepes erősségű kapcsolat
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5. ÁBRA: RÉSZCÉLOK CÉLTÍPUSOK SZERINTI CSOPORTOSÍTÁSA
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Magyar Növekedési Terv
célrendszere

Hozzáadott érték
növekedés

Miskolc Megyei Jogú Város
átfogó céljai

2014-2020 kohéziós politika
tematikus célkitűzései

1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése

1. Versenyképes
gazdaság

2. Az IKT-khoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának és minőségének fokozása
3. A KKV-k versenyképességének
fokozása

Foglalkoztatás
bővítés
2. Fenntartható
környezet,
vonzó városkép

4. Az alacsony szén-dioxid kibocsátásra való áttérés támogatása
minden ágazatban
5. Az éghajlat változáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének
elősegítése

Import kiváltás
6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése

Határon átnyúló
gazdasági kapcsolatok építése

3. Javuló
életminőség

7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása
8. A foglalkozatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
9. A társadalmi befogadás előremozdítása és szegénység elleni
küzdelem

Fenntarthatóság
4. Növekvő
biztonság

10. Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó
tanulás
11. Az intézményi kapacitások és a
közigazgatás hatékonyságának fokozása

6. ÁBRA: A CÉLRENDSZEREK HARMÓNIÁJA – ÁTFOGÓ CÉLOK VISZONYA A MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV ÉS A
2014-2020 KOHÉZIÓS POLITIKA CÉLJAIVAL
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3.2.2 Településrészek fejlesztési céljai

Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész fejlesztési céljai




Erősíteni kell a városrész gazdasági potenciálját, különös tekintettel a magas hozzáadott
érték előállítására alkalmas vállalkozások betelepítésére.
Felül kell vizsgálni a paneltechnológiával készült lakóépületek jövőjét, meg kell határozni
felújítási igényeiket.
Fel kell számolni a szlömösödésre alkalmas területeket, meg kell határozni a lakhatási feltételek javítási lehetőségeit.

Selyemrét, Keleti-városrész fejlesztési céljai






Növelni kell a városrészben működő vállalkozások foglalkoztatási képességét, a városrészbe betelepedett vállalkozások gazdasági súlyát.
Meg kell határozni a városrészben felszámolt szegregátumok hasznosítási lehetőségeit.
Fejleszteni kell a Csorba-telep infrastruktúráját.
Tiszai pályaudvar környékén intermodális csomópontot kell kialakítani.
Rehabilitálni kell a Szondi telepet.

Martin kertváros – Szirma városrész fejlesztési céljai




Erősíteni kell a városrész kertvárosi lakóövezeti jellegét.
Meg kell teremteni az M30-as autópálya gyorsabb elérhetőségét.
Meg kell teremteni a geotermikus energia városrészi hasznosításának feltételeit.

Hejőcsaba – Görömböly városrész fejlesztési céljai




Meg kell tartani a településrész vegyes (vállalkozási, lakóövezeti) funkcióját.
Fejleszteni kell a Déli ipari parkot, támogatni kell a magas hozzáadott értékű, új gazdasághoz kötődő vállalkozások betelepülését.
Hejőcsaba déli kereskedelmi pólusa környékén (a vasút – 304-es út – 3-as út által határolt területen) meg kell vizsgálni funkcióbővítés lehetőségeit, felül kell vizsgálni a HCM
környékén az ipari és a logisztikai zóna kialakításának lehetőségét, a zárvány jelleg feloldását.

Avas Kelet – Népkert városrész fejlesztési céljai



Meg kell tartani a városrész lakóövezeti funkcióját, erősíteni kell közösségi funkcióit.
Népkert keleti részén meg kell tartani a családi házas jelleget, bővíteni kell a szolgáltatási
funkciókat, a Népkert nyugati részén meg kell tartani a kiemelt lakóterületi funkciót.
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Tetemvár – Északi domboldal városrész fejlesztési céljai






Meg kell tartani a városrész lakóövezeti funkcióját.
Felül kell vizsgálni a zártkerti területek lakóterületekké alakításának lehetőségeit.
Revitalizálni kell a paneltechnológiával épített épületeket.
Fel kell számolni a szlömösödött területeket.
Meg kell erősíteni a partfalakat.

Belváros – Avasalja városrész fejlesztési céljai








Meg kell tartani, ill. erősíteni kell a történelmi Belváros és az Avasalja vegyes (igazgatási,
kereskedelmi, kulturális, oktatási, idegenforgalmi) funkcióját, meg kell őrizni az egyedi
karakteri jellemzőket.
Be kell fejezni a történelmi belváros rehabilitációját.
Rehabilitálni kell a történelmi Avast.
Meg kell oldani az avasi csapadékvíz elvezetést, meg kell állítani a partfalak csúszását.
Revitalizálni kell a zöldterületeket.
Rehabilitálni kell a paneles technológiával készült lakóépülteket.

Avas Dél városrész fejlesztési célja




Revitalizálni kell a paneltechnológiával épített épületeket.
Meg kell oldani az Avas Déli lakótelep társadalmi rehabilitációját.
Javítani kell a lakótelep sport-, kulturális és szabadidős célú infrastruktúráját.

Egyetemváros – Ruzsin városrész fejlesztési céljai




Erősíteni kell az Egyetemvárosban folyó K+F+I potenciált és az Egyetem szolgáltatási
funkcióit, meg kell teremteni a spin-off cégek befogadásának, szolgáltatásokkal való ellátásának feltételeit.
Felül kell vizsgálni a városrész zártkertes övezetének funkcióját, meg kell akadályozni a
terület szlömösédését.

Miskolc – Tapolca városrész fejlesztési célja




Meg kell tartani a városrész kertvárosi funkcióit, erősíteni kell a turisztikai attrakcióit,
üdülővárosi jellegét.
Fejleszteni, revitalizálni kell a zöldterületeket.
Meg kell vizsgálni a városrészi kapcsolatok erősítésének lehetőségét.
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Komlóstető – Vargahegy városrész fejlesztési céljai




Meg kell tartani a városrész környezeti értékeit, lakófunkcióját.
Meg kell akadályozni a Vargahegy szlömösödését.
Fejleszteni kell a csapadékvíz elvezetésére szolgáló közműhálózatot.

Miskolc Közép városrész fejlesztési céljai






Rehabilitálni kell a volt DAM területét (vállalkozói inkubáció, sport, kulturális célú hasznosítás, zöldövezet).
Foglalkoztatási lehetőséget kell biztosítani a városrészben lévő leszakadó státuszú lakosságnak. Meg kell tartani a vasgyári kolónia lakófunkcióját, meg kell teremteni a felújítások lehetőségét.
Erősíteni kell a DIGÉP Ipari Parkban működő vállalkozások foglalkoztatási képességét,
rentabilitását.
Meg kell tartani a Bulgárföld lakóövezeti jellegét, rehabilitálni kell a zöldterületeket.

Lyukó-völgy fejlesztési céljai




Meg kell állítani a terület szegregációját, meg kell teremteni az itt élők szociális foglalkoztatását.
Felzárkóztatási programokkal segíteni kell a lakosság munkavállalási lehetőségeit.
Meg kell vizsgálni a településrész elzártságának megszüntetési lehetőségeit.

Pereces fejlesztési céljai



Erősíteni kell a városrész lakóövezeti funkcióit.
Meg kell akadályozni a szegregálódás folyamatát.

Diósgyőr-Nyugati városrész fejlesztési céljai



Meg kell tartani a városrész lakóövezeti jellegét, erősíteni kell turisztikai funkcióját.
Rehabilitálni kell a panel technológiájú épületeket.

Bükkszentlászló városrész fejlesztési céljai


Meg kell őrizni a városrész alacsony környezeti terhelését, erősíteni kell a családi házas
lakó- és turisztikai funkcióit.
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Lillafüred – Ómassa városrész fejlesztési céljai



Meg kell őrizni a városrész kiemelt turisztikai és korlátozott lakófunkciójú jellegét.
Tovább kell fejleszteni a városrész turisztikai attrakcióit.

A városrészek érintettségét a 2014-2020 Kohéziós politika célkitűzéseivel a 2. táblázat, a városrészek és a részcélok közötti kapcsolatot pedig a 3.táblázat szemlélteti.
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1. A kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítése
2. Az IKT-khoz való hozzáférés elősegítése és e technológiák használatának
és minőségének fokozása
3. A KKV-k versenyképességének fokozása
4. Az alacsony szén-dioxid kibocsátásra való áttérés támogatása minden
ágazatban
5. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, valamint a kockázatok megelőzésének és kezelésének elősegítése
6. Környezetvédelem és az erőforrások hatékonyságának elősegítése
7. A fenntartható közlekedés elősegítése és a kulcsfontosságú hálózati infrastruktúrák előtti akadályok elhárítása
8. A foglalkoztatás és a munkavállalói mobilitás ösztönzése
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és szegénység elleni küzdelem
10.Beruházás az oktatásba, készségekbe és az egész életen át tartó tanulásba
11.Az intézményi kapacitások és a közigazgatás hatékonyságának fokozása
Jelmagyarázat:
Kiemelten érintett

Közepesen érintett

Részben érintett
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17. Lillafüred- Ómassa

16. Bükkszentlászló

15. Diósgyőr - Nyugati városrész

14. Pereces

13. Lyukóvölgy

12. Miskolc-közép városrész

11. Komlóstető - Vargahegy

10. Miskolctapolca

9. Egyetemváros-Ruzsin

8. Avasi városrész

7. Belváros

6. Tetemvár - Északi domboldal

5. Avas kelet - Népkert

4. Hejőcsaba- Görömböly

3. Martin kertváros - Szirma

2014-2020 Kohéziós politika
tematikus céljai

2. Selyemrét - Keleti városrész

1. Szentpéteri kapu - Északkeleti városrész

2. táblázat: Miskolc városrészeinek érintettsége az EU célkitűzések tükrében 2014-2020
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3. táblázat: Városrészek és a részcélok kapcsolata

Városrész
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Szentpéteri kapu - 
Észak-keleti városrész





Selyemrét – Kelet vá- 
rosrész



Martin kertváros – 
Szirma


Hejőcsaba – Görömböly 



Avas Kelet – Népkert





Tetemvár – Északi 
domboldal




Belváros – Avasalja





Részcél
Tudásgazdaság
Erős helyi gazdaság, magas foglalkoztatottság
Vonzó befektetői környezet
Javuló jövedelmi viszonyok
Növekvő megújuló energiaellátás
Kezdeményező és együttműködő városfejlesztés
Erős helyi gazdaság, magas foglalkoztatottság
Javuló jövedelmi viszonyok
Rendezett épített környezet
Kezdeményező és együttműködő városfejlesztés
Erős helyi gazdaság, magas foglalkoztatottság
Javuló jövedelmi viszonyok
Rendezett épített környezet
Erős helyi gazdaság, magas foglalkoztatottság
Vonzó befektetői környezet
Javuló jövedelmi viszonyok
Rendezett épített környezet
Javuló jövedelmi viszonyok
Rendezett épített környezet
Környezettudatosság
Egészségtudatos lakosság
Kezdeményező és együttműködő városfejlesztés
Javuló jövedelmi viszonyok
Egyenlő hozzáférés és esélyteremtés
Környezettudatosság
Rendezett épített környezet
Kezdeményező és együttműködő városfejlesztés
Rendezett épített környezet
Kezdeményező és együttműködő városfejlesztés
Képzett és művelt lakosság
Javuló jövedelmi viszonyok
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.






Egyetemváros – Ruzsin 



Miskolc – Tapolca





Komlóstető – Varga- 
hegy



Miskolc – Közép város- 
rész



Lyukó-völgy





Pereces




Diósgyőr - Nyugat





Avas Dél

Rendezett épített környezet
Javuló jövedelmi viszonyok
Magas színvonalú személyi és vagyoni biztonság
Növekvő megújuló energiafelhasználás
Kezdeményező és együttműködő városfejlesztés
Tudásgazdaság
Vonzó befektetői környezet
Javuló jövedelmi viszonyok
Kezdeményező és együttműködő városfejlesztés
Erős helyi gazdaság, magas foglalkoztatottság
Rendezett épített környezet
Javuló jövedelmi viszonyok
Magas színvonalú személyi és vagyoni biztonság
Kezdeményező és együttműködő városfejlesztés
Rendezett épített környezet
Egyenlő hozzáférés és esélyteremtés
Javuló jövedelmi viszonyok
Kezdeményező és együttműködő városfejlesztés
Rendezett épített környezet
Egyenlő hozzáférés és esélyteremtés
Javuló jövedelmi viszonyok
Kezdeményező és együttműködő városfejlesztés
Egyenlő hozzáférés és esélyteremtés
Magas színvonalú személyi és vagyoni biztonság
Javuló jövedelmi viszonyok
Egészségtudatos lakosság
Kezdeményező és együttműködő városfejlesztés
Rendezett épített környezet
Javuló jövedelmi viszonyok
Magas színvonalú személyi és anyagi biztonság
Kezdeményező és együttműködő városfejlesztés
Erős helyi gazdaság, magas foglalkoztatottság
Rendezett épített környezet
Javuló jövedelmi viszonyok
Növekvő megújuló energiaellátás
Kezdeményező és együttműködő városfejlesztés
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16.

Bükkszentlászló

17.

Lillafüred-Ómassa











Rendezett épített környezet
Javuló jövedelmi viszonyok
Egészségtudatos lakosság
Kezdeményező és együttműködő városfejlesztés
Rendezett építet környezet
Környezettudatos Miskolc
Javuló jövedelmi viszonyok
Egészségtudatos lakosság
Kezdeményező és együttműködő városfejlesztés
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4. TOVÁBBI TERVEZÉS KIINDULÓ ADATAI
4.1 A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi,
gazdasági és környezeti adatok meghatározása
4.1 A stratégiához és a településrendezési eszközök készítéséhez szükséges társadalmi, gazdasági és környezeti adatok meghatározása
Társadalmi adatok
Miskolc állandó népessége a 2000 és 2011 közötti időszakban egyenletes ütemben, közel
9,1%-kal csökkent (184.392 főről 167.680 főre). Az állandó népességből a nők aránya 53%
(89.219 fő); a férfi állandó lakosság száma 78.461 fő. A nők aránya az idősebb korcsoportokban nagyobb.
2007-ben 100 tizenöt évesnél fiatalabb gyermekre 121 időskorú lakos jutott, 2012-ben már
134 fő, a gyermekek és fiatalok aránya 18,8%-ról 16,4%-re csökkent, a 60 évesek és annál
idősebbek 2011-ben már Miskolc állandó lakóinak 24,2%-át tették ki (2000-ben 20,1%-os
arány volt). Az idős korosztály részesedése az országos átlag feletti.
A születések száma az elmúlt években alatta volt a halálozások számának (2008-ban 28,5%kal 2011-ben már 36,6%-kal volt kevesebb a születések száma, mint a halálozásoké).
A 2011. évi népszámlálás adatai alapján 100 háztartásra 86 foglalkoztatott jut a városban,
ami nagyjából közelít a megyei átlaghoz. A nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülő inaktív keresők aránya eléri a teljes lakónépesség 30%-át; a népességnek csak 30%-a aktív kereső.
Miskolcon 2011-ben a munkanélküliek aránya 6,9%, az inaktívak aránya 30,4%, ill. az eltartottak aránya 25,2%.
Az egy adózóra jutó SZJA összege 2011-ben kicsivel több, mint 340.000 Ft volt, amely közel
90.000 Ft-tal bővült 2001-2011 között.
A KSH adatai szerint az ezer lakosra jutó adózók száma Miskolcon 424 fő volt (2011). Az SZJA
alapot képező jövedelem a városban 2011-ben 1.838 ezer Ft volt egy adófizetőre, míg az egy
állandó lakosra 779 ezer Ft; a személyi jövedelemadó egy állandó lakosra számított értéke
118 ezer Ft volt.
Miskolcon 2011-ben 11.309 fő munkanélkülit regisztráltak (2.077 fővel többet, mint 2000ben); a munkanélküliek 50,6%-a férfi, a munkavállalási korúak 10,8%-át tartották nyilván álláskeresőként.
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Gazdasági adatok
Miskolc (a KSH adatai szerint) a 25 hazai gazdasági központ rangsorában, településgazdasági
súlya (vállalkozók adózott eredménye, értékesítés nettó árbevétele, export értékesítés nettó
árbevétele, kibocsátás összesen, mérlegfőösszeg, saját tőke összege, bruttó hozzáadott érték) alapján a 10. helyen áll (2011); településgazdasági súlyát kifejező mutató értéke (0,94)
alapján pozíciója egy helyet javult 2010-hez képest.
A városban 2010-ben 22.587, 2011-ben pedig 25.247 gazdasági szervezet volt regisztrálva. A
város gazdaságában (mind foglalkozatási, mind pedig árbevétel termelő szempontból) meghatározó szerepe van a feldolgozóipari, a kereskedelmi és az építőipari vállalkozásoknak.
A szolgáltatásokban működő vállalkozások aránya magas (az összes működő vállalkozás %ban 84,99% 2011-ben), a pénzügyi ágazatban stagnál.

Környezeti adatok
A város hossztengelye Miskolc és Diósgyőr között K-NY irányú, domborzatilag nyugatról kelet
felé lejt; a város nyugati részén a tengerszint feletti átlagos magasság 220 méter, míg a miskolci kapuban 120 méter.
A tájat a töréslépcsők három jól elkülöníthető részre tagolják. A nyugati egységet a tengerszint feletti 500-750 méteres magasságú Bükk tömbje alkotja. ettől keletre húzódik egy két
részből álló hegylábfelszín északi-déli irányban, ahol az átlagos tengerszint feletti magasság
200-400 méter; az Avas 236 méter magas.
Vízrajz
A városban két jelentős vízfolyás van; a Szinva-patak kelet-nyugat irányban szeli át a várost; a
Sajó a város keleti részén folyik észak-déli irányban. A Szinva több kisebb-nagyobb helyi vízfolyás gyűjtője (Csanyik, a Pereses-patak, a Lyukópatak, a Pece-patak, a Tenkes-patak és a
Szent László-patak).
Miskolcon nincsenek természetes állóvizek; négy jelentősebb mesterséges tó található a városban (Csorbatelepi bányató, miskolctapolcai csónakázótó, garadnavölgyi pisztrángos tavak
és a Hámori-tó).
Zajterhelés
A közúti közlekedésből származó határérték feletti zajterhelés közel 45.000 lakost érint Miskolcon (2012).
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A vasúti közlekedés zaj- és rezgésterhelése elsősorban a Martin kertvárost és a pályaudvarok
környezetét érinti.
Építésföldtani korlátok
Miskolc közigazgatási területe jelentős mértékben alábányászott. Részben ezért, részben pedig a város morfológiai és földtani adottsága miatt jelentős csúszás és süllyedésveszélyes terület van.
Város klímája
A város évi közepes hőingadozásának mértéke 22,1 C°, az átlagos csapadékmennyiség 533
mm.

4. 2 Javaslat a műszaki infrastruktúra fő elemeinek térbeli rendjére és a területfelhasználásra irányuló településszerkezeti változásokra
A városi területek funkcionális hasznosítását általában négy csoportba sorolják:
 centrum;
 lakóterületek;
 ipari területek;
 városi zöld- és szabadidő területek.
Miskolc város funkcionális szerkezetének vizsgálatánál ezt a felosztást követve látható, hogy
az egyes városrészek domináns funkciói mellett más funkciók is szerepet kapnak; a hagyományos centrum mellett megjelentek a mellékcentrumok (pl.: lakótelepek önálló központjai,
és az új típusú bevásárlóközpontok). A kereskedelmi funkciók megerősödtek a város legnagyobb forgalmú kivezető útjai mentén (Görömbölyön, a Zsolcai és a Szentpéteri kapu környékén).
A lakófunkciók egyrészt a többemeletes blokkházas beépítésű, nagy népsűrűségű (Avas,
Vologda és a Diósgyőr városrész), a lazább beépítésű kertvárosias családi házas övezetig terjednek (pl.: Tapolca, Martin-kertváros, Görömböly, stb.). A különböző beépítési módok másmás közlekedési, szolgáltatási, ellátást, feladatokat jelentenek az adott városrészben.
Fontosabb jellemzők (2030):
 Martin-kertváros-Szirma városrészben az ipari funkciók megerősödése;
 Tapolca turisztikai funkcióinak erősödése;
 Egyetemváros K+F+I funkcióinak erősödése;
 Diósgyőr-nyugati városrész (Diósgyőri vár) esetében turisztikai funkció erősödése;
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Lyukóvölgy és Pereces a közlekedési kapcsolatok fejlesztésével újrapozícionálható;
az egykori kiterjedt ipari területek (DAM, Digép) új funkciókat (inkubátorház, városi part,
szabadidős tevékenységek fejlesztése, stb.) kell, hogy kapjanak;
nő a zöldterületek nagysága (pl.: Szinva patak mentén zöldfolyosó, kapcsolódó zöld sétányok és a Belváros zöldmozaikos fejlesztése, zöldterületek rehabilitációja, stb.).

4. 3 Az örökségi értékek és a védettség bemutatása, javaslatok az örökség védelmére és az örökségi érték alapú, fenntartható fejlesztésére
Természetvédelmi védettség
Jelenleg 16 helyi természetvédelmi védettséget élvező és további 12 védettségre váró objektum található Miskolcon. A védettséget élvező értékek között természetközeli területek, kiemelkedő jelentőségű élőhelyek, gyűjteményes kertek és egyedi értékek egyaránt vannak.
Épített örökség
Miskolc város rendeletben szabályozta a városképe, történelme, identitása szempontjából
meghatározó épített értékek védelmét; a város építészeti örökségének, arculatának a jövő
nemzedékének számára való megtartását; védett értékeinek fenntartását; valamint a helyi
védelem érdekében az általános környezetkultúra, építészeti kultúra szemléletformáló terjesztésének és az erre való nevelésnek a támogatását.
Cél:
A városkép védelme a különleges oltalmat érdemlő építészeti, építészettörténeti, régészeti,
várostörténeti, kultúrtörténeti, ipartörténeti, művészeti szempontból védelemre érdemes
területek, épületek, épületegyüttesek, építészeti elemek felkutatása, számbavétele, karbantartása, hasznosításának elősegítése, károsodás megelőzése, elhárítása.
Kiterjedés:
A területi védelem integrálja a város karakterének védelmét (7 terület), a városkép védelmét
(13 terület), a településszerkezet védelmét (9 terület).
A helyi egyedi védelem magába foglalja az építmény egészére és/vagy az építmény részleteire vonatkozó védelmet (181 db egyedi épített érték).
Kulturális örökség
A város kimagasló, az európai műveltség szempontjából is értékes szellemi kulturális örökségelemeket, hungarikumokat és közösségi hagyományokat őriz. A selmeci diákhagyományok és a történelmi ipari örökség szellemi-közösségi emlékei egyedi, unikális értéket hordoznak. Ezek értékalapú fejlesztése nemcsak a város imázsának, vonzerejének és megtartó
képességének, de a kreatív ipari kapacitások növekedésének szempontjából is kiemelt feladat.
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5. MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS AZOK NYOMON KÖVETÉSE

Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiát (ITS) készít, a megvalósítás eszközei és azok nyomon követésére vonatkozó részek leírása ott található meg.
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6. ÁBRAJEGYZÉK
1. ábra:

Miskolc MJV. településfejlesztési koncepciója (2014-2030) alapelvek, jövőkép, átfogó célok

2. ábra:

Miskolc Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának átfogó és
részcéljai (2014-2030)

3. ábra:

Miskolc 17 településrésze

4. ábra:

Alapelvek, az átfogó célok és a részcélok kapcsolata

5. ábra:

Részcélok céltípusok szerinti csoportosítása

6. ábra:

A célrendszerek harmóniája – Átfogó célok viszonya a Magyar Növekedési Terv és a 2014-2020 Kohéziós politika céljaival

7. TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE

1. táblázat:

Miskolc átfogó céljainak és részcéljainak kapcsolatát szemléltető
hozzárendelési mátrixa

2. táblázat:

Miskolc városrészeinek érintettsége az EU célkitűzések tükrében
2014-2020

3. táblázat:

Városrészek és részcélok kapcsolata
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8. MELLÉKLET
Átfogó célok részcélok és potenciális indikátoraik
Átfogó cél

Részcél

Indikátor


Tudásgazdaság







Erős helyi gazdaság, magas fog- 

lalkoztatottság



Fenntartható
környezet,
vonzó városkép

Versenyképes gazdaság








Vonzó befektetési környezet

Aktív,
kezdeményező
és 

együttműködő városfejlesztés
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Új gazdasághoz tartozó vállalkozások száma,
az ott foglalkoztatottak aránya
Spin-off vállalkozások száma
Startup vállalkozások száma
K+F+I ráfordítások nagysága
K+F+I projektek száma
Szabadalmak száma
K+F+I beruházás nagysága
Helyi KKV-k száma (regisztrált és működő)
KKV-k által foglalkoztatott munkavállalók
száma
Regisztrált munkanélküliek száma és aránya
Szociális munkahelyek száma, az ott foglalkoztatottak aránya
Helyi hálózatok és klaszterek száma, az ott
foglalkoztatottak aránya
Nemzetközi együttműködések száma
Új munkahelyek száma
Új hálózati együttműködések száma
Új beruházások volumene
Generált projektek száma
Generált beruházások nagysága
Városi programokba bevont civil szervezetek, bevont lakosok száma
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Átfogó cél

Részcél

Indikátor

Közszolgáltatások
fejlesztése 

Miskolcon és várostérségében


Közmű lefedettség
Elégedettségi index
Generált projektek száma, beruházások öszszege

Fejlett, intelligens közlekedési 
hálózat Miskolcon és várostér- 

ségében


Elérhetőségi mutatók
Járatsűrűségi mutatók
Környezetterhelési mutatók
Intelligens közlekedési rendszervégpontok
száma
Elégedettségi index
Utastájékoztatás informatikai támogatottsága








Környezetterhelési mutatók (zaj, hang, légszennyezettség)
Szürkevíz felhasználás aránya
Szelektív hulladékgyűjtés lefedettsége

Megújuló-energia hálózat fej- 
lesztése Miskolcon és térségé
ben


Megújuló energiafelhasználás az összes
energiafelhasználás %-ában
Megújuló energiaforrások kapacitása
Megújuló energiafelhasználás kiterjedtsége

Környezettudatos Miskolc

Rendezett épített környezet

Javuló életminőség

Képzett és művelt lakosság





Gondozott zöldterületek nagysága
Felújított műemlék épületek száma
Elégedettségi index




Új duális képzések száma
Képzési programokban résztvevők száma,
résztvevő gazdasági szervezetek száma
Képzésből kikerülők munkanélküliségi mutatói
Vállalati ösztöndíj programokban résztvevők
száma
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Átfogó cél

Részcél

Indikátor




Ezer lakosra jutó adózók száma
Egy adófizetőre jutó SZJA alapot képező jövedelem
Alkalmazásban állók átlagkeresete

Lakosság egészségtudatosságá- 
nak fejlesztése




Egészségmegőrző programokban résztvevők
száma
Egészségfejlesztő programok száma
Egészségügyi beruházások volumene
Születéskor várható átlagos élettartam

Javuló jövedelmi viszonyok

Javuló humán intézményi szolgáltatások Miskolcon és térsé- 

gében


Növekvő biztonság

Intelligens város és várostérség




Intézményi kapacitáskihasználtság
Online szolgáltatások száma
Szélessávú kapcsolattal rendelkező intézmények száma
Lakossági internet elérések száma és aránya
E-önkormányzati ügyintézések száma és
aránya

Magas színvonalú személyi és 

vagyonbiztonság


Felderítési mutatók
Bűnmegelőzési akciók száma
Bűncselekmények száma

Egyenlő hozzáférés és esélyte- 
remtés


Esélyegyenlőségi programokban részt vevő
lakosok száma
Esélyegyenlőségi programokban részt vevő
szervezetek száma
Legalább 8 általánost végzettek száma
Szakmát szerzők száma
Érzékenyítő programok száma




Hatékony környezetbiztonság 

Miskolcon és térségében
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Belvízveszélyes területek nagysága
Árvízveszélyes területek nagysága
Klímaváltozás hatásaként jelentkező veszélyhelyzetek gyakorisága

