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1. Bevezető
A fejlett országokban megkülönböztetett figyelmet fordítanak a nagyvárosokban, a nagyvárosi térségekben lejátszódó folyamatokra. Ennek oka, hogy a vizsgálatok szerint a nagyvárosok a társadalmi, a gazdasági és a közigazgatási események sűrűsödési pontjai; erőforrás potenciáljuk, foglalkoztatási képességük, ill. fejlődési pályájuk nem csak agglomerációjukra,
hanem a makrogazdaság egészére komoly hatást fejt ki.
Ez motiválta az Európai Unió 2014 és 2020 közötti kohéziós politikai irányelveinek megfogalmazását, amikor a nagyvárosok fejlesztését (a városi dimenziót) a következő (2014-2020
közötti) tervezési időszak kiemelt feladataként definiálta.

1.1 Munka célja, alkalmazott munkamódszer
A munka alapvető célja (a vonatkozó hazai és EU elvárások figyelembe vételével) Miskolc
Megyei Jogú Város fenntartható településfejlesztési dokumentumainak (koncepciójának és
stratégiájának) összeállítása.
A koncepció rögzíti azt a célrendszert, amely 2030-ig körvonalazza a város fejlesztésével
kapcsolatos alapvető elképzeléseket; meghatározza a város jövőképét, a városfejlesztés átfogó
és részcéljait körvonalazza az egyes városrészek fejlesztési irányait.
A stratégia (a 2014 és 2020 közötti időszak kohéziós politikának megfelelően) a fenntartható
városfejlesztés keretrendszerét adja. Miskolc Megyei Jogú Város integrált akciókkal (programokkal és projektekkel) kívánja megvalósítani a fejlesztési céljait, melynek részletei megjelennek a stratégiában.
Miskolc Megyei Jogú Város integrált településfejlesztési stratégiája három lépésben készült
(1. ábra).


megalapozó vizsgálat, melynek része a helyzetfelmérés, a helyzetelemzés és a helyzetértékelés;



a településfejlesztési koncepció, ami 2030-ig határozza meg a Miskolc fejlesztési irányait;



az integrált településfejlesztési stratégia (ITS), ami a 2014 és 2020 közötti időszak kohéziós politikájának megfelelő tervezési dokumentum.
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Helyzetvizsgálat

Adatbázisok/ adatforrások
összeállítása

Helyzetfelmérés

Helyzetelemzés

Helyzetértékelés

Integrált
Településfejlesztési
Stratégia
(2014-2020)

Településfejlesztési
koncepció
(2014-2030)

1. ábra: Munka logikai folyamata
Forrás: saját szerkesztés

A szakértők a munkát 13 szakaszra tagolták 2013.06.07 - 2014.09.30 között (1. melléklet).
Mindhárom munkafázis jogszabályi hátterét, ill. segédleteit az alábbi dokumentumok rögzítik:
a) A 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről.
b) Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap, a Kohéziós Alap,
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap 2014-2020 közötti stratégiai keretének elemei.
c) Útmutató a megyei jogú városok Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2014-2020)
elkészítéséhez,
d) Városfejlesztési kézikönyv.
A feladat megoldására Miskolc MJ. Város Önkormányzata munkacsoportot állított fel, ill. a
Consulting-Szenzor Tanácsadó Kft. közreműködését kérte (2. melléklet).
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1.2 Dokumentum szerkezete
Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési
Stratégiája hat kötetből áll:


I. kötet: a helyzetfeltárás (felvázolja Miskolcnak a hazai és térségi településhálózatban
betöltött helyét és szerepét, kapcsolódásait; áttekinti a város településfejlesztési és
rendezési terveit; látleletet ad a város társadalmáról, humán infrastruktúrájáról; átvilágítja gazdasági helyzetét és az önkormányzat gazdálkodását; összefoglalja a településüzemeltetés fontosabb jellemzőit, a település táji és természeti adottságait, épített környezetét, közlekedési infrastruktúráját, közmű ellátottságát, környezeti állapotát, klímáját, természeti potenciálját).



II. kötet: helyzetelemzés (vizsgálatok eredményeit összesítő SWOT táblák).



III. kötet: helyzetértékelés.



IV. kötet: koncepció (vázolja a város fejlődési vízióját, összefoglalja az átfogó és részcélokat).



V. kötet: integrált településfejlesztési stratégia (ami a célokkal konform programokat,
ill. a tervezett projekteket foglalja össze).



VI. kötet: mellékletek (az I-III. kötetben terjedelmi és kezelhetőségi megfontolásból
nem szereplő dokumentumok, amelyek egyrészt megalapozták a megállapításokat,
másrészt a későbbi projektálási fázisban fontosak).

A tervek kidolgozása során különös figyelmet fordítottunk a komplexitásra, A javaslatok
egymásra épülésére, a területi és az ágazati koncepciókkal, tervekkel való összhang megteremtésére.

1.3 Korábbi dokumentumok
Miskolcot (mint az elmúlt két évtized során készült fejlesztési dokumentumok sokasága is
igazolja) az 1989 után végbement társadalmi-, gazdasági változások kedvezőtlenül érintették.
Ennek kezelése érdekében 1990-től számos tanulmány készült.
A 2014 és 2020 közötti tervezési időszak tehát nem előzmények nélküli; a jelen munka szempontjából releváns dokumentumok jegyzékét a 3. melléklet foglalja össze.
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2. Helyzetfelmérés
A helyzetfeltárás logikai folyamatát a 2. ábra szemlélteti.
Tervezési
útmutatók
Információs adatbázis
Területi statisztikai
adatbázisok
• KSH
• TeIR

Miskolc MJ. Város (2008)
IVS
OTK/ OTF
Korm rend.
Miskolc MJ. Város
fejlesztési tanulmányok
Miskolc MJ. Város
• tanulmányok
• esszék

Helyzetvizsgálati irányok:
• Miskolc helye a térstruktúrában
• területrendezés terv
• tervek összhangjának
bemutatása
• társadalom, humán
infrastruktúra helyzete
• gazdaság helyzete
• település üzemeltetés helyzete
• táji és természeti adottságok
• zöldterületi rendszer
• épített környezet
• vonalas infrastruktúra
• környezetvédelem helyzete
• katasztrófavédelem
• nyersanyag potenciál
• klimatikus viszonyok

ITS
Tényállapot
I.

Útmutató kézikönyv

Vonatkozó jogszabályok,
ajánlások

2. ábra: Helyzetfeltárás logikai folyamata
Forrás: saját szerkesztés

A helyzetvizsgálat során elsősorban a Központi Statisztikai Hivatal (különös tekintettel a
2011. évi népszámlálás) adataira támaszkodtunk. (Némi nehézséget jelentett, hogy a KSH
népszámlálási adatainak feldolgozása a helyzetvizsgálat során is tartott, befejezése 2014. első
félévében várható; ahol szükséges, erre az adatok kapcsán hivatkozunk.)

2.1 Településhálózati összefüggések, Miskolc helye, térségi kapcsolatai


Miskolc a Bükk hegység keleti oldalán, a Szinva,- a Hejő- és a Sajó folyó völgyében, az
Alföld és az Északi-középhegység találkozásánál, az észak-déli, valamint a kelet–nyugati
irányban húzódó kereskedelmi tengely metszéspontjában épült (4. melléklet). Miskolc területe 236,68 km2, ebből 58,02 km2 a belterület és 178,66 km2 a külterület. A belterületi
rész szélessége kelet-nyugat irányban 19 km, észak-dél irányban 10 km (2013.01.01.).
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A település ősidők óta közlekedési, piaci, majd közigazgatási központ (megyeszékhely),
az Észak-magyarországi régió legnépesebb városa, a térség gazdasági, közigazgatási, kulturális, oktatási és egészségügyi központja.
Miskolc központi szerepe 1918 után megnőtt; a korábbi kereskedelmi jellegű mezőváros
(a Felvidékről történt kitelepítések hatására) átalakult, térségi kapcsolatai megváltoztak. A
második világháború után a város lakónépessége, a nehézipar erőltetett fejlesztésének hatására ugrásszerűen megnőtt, a városkép és városszerkezet (a korábbi 12 önálló település
egyesülésével) megváltozott.



Miskolc méretéből és földrajzi helyzetéből adódóan meghatározó szerepet tölt be a régió
gazdaságában; számos megyei közigazgatási-, ill. regionális intézmény és hivatal székhelye (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Főigazgatósága, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Főügyészség, ill. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság); regionális jelentőségű kulturális központ (Miskolci Nemzeti Színház, Miskolci Kulturális Központ).



Az új Országos Területfejlesztési és az Országos Fejlesztési Koncepció meghatározza a
hálózati szemléletű városhálózati struktúrát (5. melléklet). Ennek szellemében Miskolc,
valamint vonzáskörzete nemzetközi és nemzeti jelentőségű nagyváros, amelynek feladata
a regionális fejlődésének meghatározó szereplőjeként az innovációs, technikai, gazdasági,
és kulturális fejlődés közvetítése tágabb térségük és a többi nagyváros felé, továbbá magas
szintű szolgáltatási, kulturális, oktatási és közigazgatási feladatok ellátása.
2.1.1

Miskolc térségi kapcsolatai



Borsod-Abaúj-Zemplén megye településszerkezetében Miskolc és agglomerációja domináns szerepet tölt be; a miskolci agglomerációt az OTrT „együtt tervezhető térségek övezeteként” definiálja.



Miskolcnak a kistérség településeivel jók a kapcsolatai. Az agglomerációhoz tartozó településeken élők jelentős része Miskolcon tanul, részesül egészségügyi ellátásban, vesz
számos közszolgáltatást igénybe.
Miskolc és a környező települések között intenzív és újszerű kapcsolat van kialakulóban
(közös projektek, fejlesztési elképzelése).
2.1.2



Miskolc funkcionális várostérsége

Miskolc funkcionális várostérsége két részből áll. A szűkebb körhöz 18 település (Alsózsolca, Arnót, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Felsőzsolca, Kisgyőr, Kistokaj, Mályi,
Nyékládháza, Parasznya, Radostyán, Répáshuta, Sajóbábony, Sajólászlófalva, Sajópetri,
Sajókeresztúr, Szirmabesenyő, Varbó), míg a tágabb körhöz további 22 település tartozik
(1. táblázat).
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1. táblázat: Miskolc funkcionális várostérségének települései (2013)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Alsózsolca
Arnót
Berzék
Bőcs
Bükkaranyos
Bükkszentkereszt
Emőd
Felsőzsolca
Gesztely
Harsány
Hernádkak
Hernádnémeti
Kisgyőr
Kistokaj

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Kondó
Köröm
Mályi
Muhi
Nagycsécs
Nyékládháza
Onga
Ónod
Sajópetri
Parasznya
Sajókápolna
Radostyán
Répáshuta
Sajóbábony

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Sajóecseg
Sajóhídvég
Sajókeresztúr
Sajólád
Sajólászlófalva
Sajópálfala
Sajósenye
Sajóvámos
Sóstófalva
Szirmabesenyő
Újcsanálos
Varbó

A Miskolci statisztikai kistérség Borsod-Abaúj-Zemplén megye területének 13,4%-a, állandó
népessége 253.443 fő (2011), ami a megye lakónépességének 35,68%-a (6. melléklet). Miskolc Megyei Jogú Város multifunkcionalitását közigazgatási-, oktatási-, egészségügyi-, kulturális intézményrendszerének sokszínűsége, összetett kereskedelmi hálózata igazolja (7. melléklet). A megyeközpont egyben közlekedési (vasúti és közúti) csomópont, vonzáskörzetének
infrastrukturális központja.
A megye sajátságos térszerkezetéből, közlekedési viszonyaiból adódóan öt elérhetőségi időzónával jellemezhető a megye települései és Miskolc közötti elérhetőség (3. ábra).

3. ábra: Miskolc eléréséhez szükséges idő (percben) (2013.07.17.)
Forrás: saját szerkesztés

Az aprófalvas települések döntő többsége több mint 40 perc alatt érhető el közúton a megyeközpontból (8. melléklet).
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2.2 Területfejlesztési dokumentumokkal való összhang vizsgálata
2.2.1

Miskolc szerepe az OTFK-ban

Az Országos Területfejlesztési Koncepció (2005) több összefüggésben említi Miskolcot, így:
IV. fejezet - Középtávú országos területi célok 2013-ig (4.oldal) között szerepel, hogy a régiók
fejlesztési pólusait meg kell erősíteni és a városhálózati kapcsolatrendszert fejleszteni kell.
Észak-Magyarországon Miskolc Egerrel és Salgótarjánnal együttműködve tölti be a pólus
funkciókat.
IV. fejezet - Fejlesztési pólusok és városhálózati kapcsolatrendszer fejlesztése (49.oldal) rögzíti, hogy az ország egyik (lakosságarányosan is meghatározó) növekedési pólusa Miskolc.
VI. fejezet – Régiók céljai (125.oldal) között az Észak-magyarországi régiót, mint „technorégiót” definiálja, amelynek célja a kreatív, innovatív arculat kialakítása, a tudásalapú tevékenységek előtérbe helyezése; kiemeli, hogy a Miskolci Egyetemre építve fejleszteni kell a
K+F potenciált, erősíteni kell a Egyetem és a gazdálkodó szervezetek közötti kapcsolatokat.
Nemzeti Fejlesztés 2020 – Országos Fejlesztési Koncepció és Országos Területfejlesztési
Koncepció - társadalmi egyeztetési változata is több helyen foglalkozik Miskolc Megyei Jogú
Város jövőjével, így:
2.1.8. fejezet – Feldolgozóiparunk a gazdaság húzóágazata alfejezet (39.oldal). A dokumentum Kiemeli, hogy Miskolc magas színvonalú képzési hely, ahol az Egyetem és a vállalkozások K+F+I potenciálja támogathatja a húzó ágazatok letelepedését.
2.4.1.5. fejezet - Átértékelődő határmenti térségek (99.oldal); a dokumentum integrált fejlesztési övezetként definiálja a Miskolc-Kassa tengelyt, amelynek fejlesztése a határszakasz egészére húzóerővel hathat.
5.1.2. fejezet – Többközpontú fejlődés, a külső és belső városgyűrűk mentén (184.oldal); Miskolc nemzeti és perspektivikusan nemzetközi jelentőségű nagyvárosi térségként jelenik meg.
5.2.3.1. fejezet – A külső városgyűrű meghatározó gazdasági szerepkörrel rendelkező városai
(209.oldal); Miskolc nemzetközi kapuszerepet betöltő város.
Miskolc a nyitott kapuk, a közösségek, lehetőségek és élmények városa, amelyben kitüntetett
szerepet kap a borsodi „nanopolis”; olyan kitörési pontokra támaszkodva, mint a tudás és
high-tech iparágak (anyagtudományok, mechatronika), valamint a kulturális ipar és a turizmus. Húzóágazatai megfelelő alapot nyújtanak (logisztika, gépgyártás, vegyipar, gyógyszergyártás, acélipar, autóipar) ehhez.
A város elsősorban a Sajó-Hernád völgyét képes integrálni, Kassa felé tud terjeszkedni. Kiemelkedő nemzeti jelentőségű nagyváros, nemzetközi kapuszereppel, potenciálisan országos
hatáskörű intézményeknek is otthont adhat (210.oldal).
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Az Országos Koncepció Miskolc és agglomerációja vonatkozásában az alábbi fő irányokat,
célokat fogalmazza meg:
 Közép-európai szerep erősítése, ehhez szükséges közlekedés fejlesztése;
 innovációs képesség fejlesztése;
 nagyobb hozzáadott értéket előállító foglalkozatás támogatása;
 helyi gazdaságfejlesztés eszközeinek kiterjedtebb alkalmazása.
Magyar Növekedési Terv
2. fejezet - Globális és európai növekedési zónák (23.oldal). Az Amszterdamtól Münchenig
futó sáv Bécs felé elágazik, tovább húzódik Pozsony, Győr, Budapest vonalon, ahol újból ketté ágazik: egyik ága a Kecskemét, Szeged, Temesvár vonalon, másik ága a Miskolc, Kassa,
Krakkó ágon fut tovább.
7.1. fejezet - Növekedési tengelyek és csomópontok Magyarországon (122.oldal)
A gazdasági településhierarchia második szintjét 18 centrum alkotja, ezen belül az első 8 gazdasági központ, regionális centrum, ezek egyike Miskolc.
Miskolc esetében a gazdasági központ szerepet a mérsékelt globális gazdasági beágyazódás,
különösen az export-aktivitás alacsony szintje rontja.
Határon átnyúló városi együttműködések – közép-kelet európai új metropolisz térségek
(128.oldal): ebben kiemelt szerepe van a Miskolc-Ózd-Kassa tengelynek. Kassa, ill. Kassától
a magyar határig húzódó terület (Kehnyec központtal) gyors gazdasági fejlődése kimeríti a
szlovák oldal szabad munkaerő-kapacitását. Kassa agglomerációja – Pozsonyhoz hasonlóan –
átterjedhet magyar oldalra is. Ehhez kapcsolódik Miskolc, mint a magyar ipar egyik máig
meghatározó jelentőségű csomópontja. A két város közös metropolis-térséggé olvadása jelentős húzó hatást gyakorolhat a környező (mind Szlovákiában, mind Magyarországon országos
összehasonlításban rendkívül fejletlen) térségek gazdaságára.
Észak-magyarországi régió Innovációs Stratégiája, 2011.
3.1.2. alfejezet - Hazai stratégiai keretek és helyzetkép (41.oldal).
A szellemi tőkekoncentráció megteremtése, valamint a tudástőke hasznosulása érdekében a
régió tudásközpontjaira (Miskolc, Eger, Gyöngyös) köré nagyobb figyelmet kell fordítani, különös tekintettel a transzfer elemek (innovatív inkubáció, ipari parkok, közvetítő szervezetek)
kiépítésére.
3.4. fejezet - Az Észak-magyarországi régió innovációs helyzetének áttekintő elemzése
(79.oldal).
A K+F tevékenység régión belüli koncentrációja nagy; a Miskolci- és az Egri kistérségben
koncentrálódik. Ez a két kistérségnek a tudomány-, a technológia- és az innováció irányítási
képességeire is vonatkozik.
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2.2.2

Miskolc szerepe Borsod-Abaúj-Zemplén megye területfejlesztési koncepciójában

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területfejlesztési koncepcióját 2013-ban fogadták el. A koncepció helyzetelemző fejezete Miskolccal kapcsolatosan az alábbi megállapításokat teszi:


Miskolcnak kulcsszerepe van a „keleti nyitás” politikájának megvalósításában, különös
tekintettel a város K+F+I kapacitásaira, ill. a helyi munkaerő potenciálra.



Miskolc és a Miskolci Egyetem, ill. a kapcsolódó K+F+I intézetek fejlesztése kiemelt
hangsúlyt kell, hogy kapjon a fejlesztéspolitikában.



Miskolc és Kassa együttműködése a térség gazdasági szereplőit erősíti.



Miskolcon és a Miskolci Egyetemen megkezdett nanotechnológiai fejlesztések folytatása
a jövőben is kiemelt feladat.



Miskolc a megye gazdasági központja; a GOP I. prioritásából legtöbb támogatást a Miskolcon bejegyzett társaságok kaptak az előző (2007-2013 közötti) tervezési időszakban a
megyében.

Miskolc a megye erőforrásainak felmérése során több területen is megjelenik:
 Miskolc a megye légszennyezési tengelyének közepén található, a várost elkerülő út első
szakasza érezhetően csökkentette a környezeti terhelést.
 Problémát jelentenek a városban a korábbi ipari termelés okozta tájsebek.
 Problémát jelentenek a városban az illegális hulladéklerakók.
 Miskolc karsztvize, mint hévíz és ásványvíz is kiemelt jelentőségű, további jelentős
víbázis készletet biztosítanak a városi és városkörnyéki tavak.
 Miskolc a térség egyik energetikai centruma a diósgyőri (3,9 MW áram, 4,1 MW hő); a
bulgárföldi (1,1 MW áram és hő), továbbá a kombinált ciklusú gázturbinás erőműnek a
megye energiatermelésében fontos szerepe van.
 A város fontos szerepet tölt be a megye megújuló energiatermelésében (a 3MW-os biomassza fűtőmű, ill. a MIHŐ hálózatát tápláló geotermikus távhő hálózat.
 A turisztikai ágazat helyzetértékelése során a koncepció megállapítja, hogy a megye turisztikai látványosságai között a miskolci belváros mellett a Barlangfürdő és Lillafüred a
leginkább látogatott területek. Támogatott miskolci turisztikai beruházások között nevesíti
a koncepció a Selyemrét Strandfürdő, a Diósgyőr – Lillafüred, valamint az Egyetemi Fűtőmű projektet.
 A koncepció a gazdaságfejlesztési tevékenység helyzetértékelése során Miskolc két ipari
parkját nevesíti (Mechatronikai Ipari Park és Déli Ipari park), továbbá kiemeli, hogy a város a megyében működő klaszterek központja.
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2.2.3 Miskolc szerepe egyéb területfejlesztési dokumentumokban
Az ágazati fejlesztési stratégiák átdolgozása és felülvizsgálata a 2014 és 2020 közötti időszakra még nem történt meg. Az új ágazati stratégiák a későbbiekben beépülnek az OTK és
az OFK anyagaiba, összhang vizsgálatra csak ezt követően van lehetőség.
A határ menti együttműködések 2014-2020 közötti időszakra érvényes tervei sem készültek
még el, azok a megyei stratégiákkal párhuzamosan állnak majd rendelkezésre, összhang vizsgálatra a későbbiekben kerülhet sor.

2.3 Területrendezési tervekkel való összefüggés vizsgálata
Az Országos- és Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Tervvel összhangban készültek az elmúlt időszak miskolci rendezési tervei (9. melléklet).
Az OTRT 8 övezeti kategóriát különböztet meg, melyek közül hét (az országos ökológiai hálózat övezete, a kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete, a kiváló termőhelyi adottságú erdőterület övezete, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete, az
országos vízminőség-védelmi terület övezete, a nagyvízi meder és a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló szükségtározók területének övezete és a kiemelt fontosságú
honvédelmi terület övezete) érinti Miskolc közigazgatási területét (10. melléklet).
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye Területrendezési Terve Miskolcot az alábbi összefüggésekben említi:
 magterület, pufferzóna, ökológiai folyosó övezetei,
 országos és térségi komplex tájrehabilitációt igénylő területek övezete,
 országos jelentőségű tájképvédelmi területek övezete,
 történeti települési terület övezete,
 kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területek övezete,
 ásványi nyersanyaggazdálkodási területek övezete,
 együtt tervezhető térségek övezete,
 honvédelmi terület övezete,
 nagyvízi meder övezete,
 földtani veszélyforrás területe övezet,
 vízeróziónak kitett terület által érintett települések övezete.
Az OTRT-ből a Kiemelt fontosságú honvédelmi övezetek, a Kiváló termőhelyi adottságú erdő
és szántóterületek övezetei, az Országos ökológiai hálózat övezetei, az Országos vízminőség
védelmi övezetei, a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő övezetei Miskolcra vonatkozó kivágatait a 11. melléklet szemlélteti.
Miskolc funkcionális várostérségében található települések településfejlesztési dokumentumai
elsősorban közigazgatási, oktatási, közlekedési, foglalkoztatási, infrastrukturális vonatkozásban is érintik Miskolcot (12. melléklet).
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2.4 Szomszédos települések hatályos településszerkezeti terveinek –
Miskolc fejlesztését befolyásoló megállapításai
A város szomszédságában lévő települések településszerkezeti terveiben (gyakorlatilag várostérképek) nincsen érdemi utalás Miskolcra.

2.5 Hatályos településfejlesztési döntések bemutatása
2.5.1

Hatályos fejlesztési koncepció, integrált településfejlesztési stratégia vonatkozó megállapításai

A város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját a 97/13.541/2008. sz. határozatában fogadta el a
Közgyűlés. A dokumentum az átfogó és stratégiai szintű célrendszer mellett városrészi célokat is megfogalmazott, valamint a célokhoz kiemelt feladatokat rendelt a 2007-2013 közötti
tervezési időszakra vonatkozóan. A 2. táblázat az Integrált Városfejlesztési Stratégiában megjelölt városrészekre vonatkozó kiemelt feladatok megvalósulási státuszát foglalja össze.
2.

táblázat: Miskolc városrészei kiemelt fejlesztéseinek megvalósulási státusza (2013. július)
Megvalósulás státusza

Városrész

Szentpéteri kapu
- Északkeleti városrész

Selyemrét
– Keleti
városrész

Hejőcsa-

Projekt

megvalósult

MIP (Mechatronikai IP)

részben
megvalósult

folyamatban

nem valósult meg

Megjegyzés

X

Őszi Napsugár Otthon rekonstrukciója
Víkendtelepen élők közszolgáltatáshoz
jutásának javítása (iskolabusz)
M30-Bosch miskolci telephely összeköttetése II. ütem
Lakótelepeken a parkolási gondok enyhítése, zöld területek karbantartása
Álmos utcai avult telep (szegregátum)
felszámolása

X

Gömöri pályaudvar és környezete - vasúti bázisú logisztikai központ létrehozása

X

MT

X

MT

X

MT

X
X

X
X

Kandó K. tér rendezése
Közösségi közlekedés végállomásának
fejlesztése
József Attila út- Zsolcai kapu forgalmából következő zajhatás enyhítése
Avult telep (Szondi - József Attila telep)
felszámolása
Selyemréti strandfürdő fejlesztése
MÁV-telepen aquaticum és szálloda fejlesztés
Városrészek megközelíthetőségének javítása

X
X
X
X
X

Nano-park létesítése

X

Logisztikai park létrehozása

X
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Megvalósulás státusza
Városrész
baGörömböly
Belváros

Avasi városrész

Projekt

megvalósult

Nádasrét biogáz projekt

folyamatban

Belvárosi belső körgyűrű nyugati átkötés
(Dayka G. utca) kialakítása
Belvárosi külső körgyűrű nyugati átkötés (Malomszög utca) kialakítása
„Város szíve” projekt keretében igazgatási-közösségi és rendezvénykomplexum
kialakítása
„Város szíve” projekt keretében Szent
István tér rendezése
Történelmi Avas fejlesztése
Búza tér rehabilitációja, közlekedési tehermentesítése
Északi tehermentesítő 2x2 sávosra történő bővítése
Szinva sétány kiépítésének folytatása
Centrum, Kazinczy tömb rehabilitációja
Kossuth tömb (Patak utca, Kossuth utca)
közterület fejlesztés
Fazekas-Istvánffy Általános Iskola Fazekas úti intézmény rekonstrukciója
Fazola Henrik Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása
Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása
Lakótelepi szociális rehabilitációs program (benne, panelkorszerűsítés, foglalkoztatási, képzési programok, közösségfejlesztés)
Herman Ottó Általános Iskola Gesztenyés u. 25. alatti épület rekonstrukciója
A Széchenyi István Térségi Integrált
Szakképző Központ létrehozása

Megjegyzés

X
X
X
X
X
X
X

MT

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

Közterületek (zöld terület, parkolók, játszótér) funkcionális megújítása
Kutatási infrastruktúra-fejlesztés (K+F
cégek, spin off cégek befogadására szolgáló épület (intézmény) kialakítása, inkubátorház működtetése
Science Park kialakítása (volt gyermekvárosban)

X

X

X

Generációk a műszaki fejlődésért projekt

X

Konferenciaközpont építés, Regionális
Könyvtári és Informatikai Központ kialakítása

X

Egyetemi versenyuszoda építése

X

Science Múzeum, Rock Legendák Csarnoka/IMAX mozi (Fűtőmű)
Miskolc-

nem valósult meg

X

Avasi Gimnázium felújítása, közösségi
tér kialakítása

Egyetemváros –
Ruzsin

részben
megvalósult

X

Tapolca közpark fejlesztés

X
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Megvalósulás státusza
Városrész

Projekt

tapolca

Avult telep (tapolcai Kőbánya-kolónia)
felszámolása
Tapolca tó rehabilitációja és étterem fejlesztés a szigeten
Barlangfürdő környezetében **** szállodafejlesztés
Tapolca központjában parkolóhely fejlesztés

megvalósult

részben
megvalósult

X
X
X

X

Közterületek megújítása
Régi Kőbánya területének
tájrehabilitációja
Monostor feltárása és kulturálisidegenforgalmi hasznosítása
Barlangfürdő bővítése

X
X
X
X

Hejő-völgy rekreációs terület fejlesztése

X

Kereskedelmi-szolgáltató központ építése

X

Újgyőri Főtér rendezése
Kiss Ernő u. meghosszabbítása a Lorántffy utcáig
(Számozott utcák) részleges - gazdasági
alapú - felszámolása
További avult telepeken az életkörülmények javítása az infrastruktúra fejlesztésével

X
X
X
X

Sportliget – szállodafejlesztés
Lyukóvölgy

X

Lyukóvölgy városrészben szociális intézményrendszer fejlesztése

X

A területen élők óvodáztatásnak és iskoláztatásának javítása
Lyukóvölgy szociális célú rehabilitációja
Ívóvízellátás fejlesztése

Diósgyőr Nyugat
városrész

nem valósult meg
X

Tapolca strandterület idegenforgalmi célú (szálló, élményfürdő, szórakoztató
központ) hasznosítás

Miskolc
középső
városrész

folyamatban

X
X
X

Villamosvonal fejlesztése, 1.3 km pályaszakasz építése Felső-Majláthig

X

Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése
Közterületek (zöld terület, parkolók, játszótér) funkcionális megújítása
Vadaspark fejlesztés
Diósgyőri vár fejlesztés
Csanyik - Királyasztal turisztikai fejlesztése
Kisvasút korszerűsítése
Könyves Kálmán Általános Iskola felújítása
Diósgyőri Gimnázium szertornaterem
építése

X
X
X
X
X
X
X
X
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Megvalósulás státusza
Városrész

LillafüredÓmassa

Projekt

megvalósult

Lillafüred függőkertek rekonstrukciója

részben
megvalósult

folyamatban

nem valósult meg

Megjegyzés

X

Parkolási feltételek javítása

X
X (Laktanya)

Szikla és Zalka laktanya hasznosítása

X (Szikla)

Forrás: saját szerkesztés

A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó városrészi tervek alapvetően infrastruktúrafejlesztési feladatokat fogalmaztak meg. Ezek egy része forrás hiányában nem valósult meg.
A város egészét érintő projektek alapvetően három területet érintettek (gazdaság, közlekedés,
környezet). Mint azt a 3. táblázat is igazolja, ezeknek a projekteknek a megvalósulási aránya
jó; megvalósulásuk jelentős mértékben hozzájárul a város fejlődéséhez.
3.

táblázat: Miskolc egész városra vonatkozó kiemelt feladatok megvalósulási státusza (2013. július)

Az egész várost érintő tervezett fejlesztések, projektek
Gazdaságfejlesztés, szakképzés
Megvalósulás státusza
Tervezett fejlesztés, projekt
részben megmegvalósult
folyamatban
valósult
A technopolisz szakképzési hátterének megteremtése
a high-tech szakmacsoportokban, TISZK-ek fejleszX
tése
Klaszterek (anyagtudományi-nano, környezetipari)
X
működtetése a vállalkozások fejlesztésének segítésére
Az informatikai infrastruktúra fejlesztése Miskolc
MJV általános és középfokú oktatási intézményeiben

X

Miskolc városi villamos projekt (villamos útvonal és
a villamos közlekedést kiszolgáló létesítmények
megújítása, korszerű, halk villamosok beszerzése, ill.
a villamosvonal fejlesztése, 1.3 km pályaszakasz építése Felső- Majláthig.)
Belterületi szilárd burkolatú önkormányzati utak burkolat felújítása

X

X

Tiszai pu.-Lillafüred kerékpárút kiépítése

X

Hidak felújítása
Közlekedési szimuláció INTERREG IVC projekt részeként
Utas-tájékoztatási rendszer kiépítése (MVK ZRt.)
Vízbázis védelmi projekt

X

Szinva szennyező forrásainak felszámolása

X

X
X
X

A városi szennyvízhálózat 100%-os kiépítése
Iszapkezelési fejlesztések
Játszóterek, zöld területek, szabadtéri sportpályák fejlesztése
Panelprogram

X
X
X
X

Forrás: saját szerkesztés
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2.5.2

Hatályos településfejlesztési és településrendezési szerződések

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. január 1. - 2013. június 30. között 78 településfejlesztési témájú előterjesztést tárgyalt meg és hozott határozatot az előterjesztésük kapcsán. Ezek az előterjesztések kiemelten foglakoztak (13. melléklet):
 energetikai célú, energiaracionalizálást célzó fejlesztésekkel,
 Miskolc-Tapolca, mint kiemelt turisztikai terület fejlesztésével,
 villamoshálózat és más közlekedési fejlesztésekkel,
 úthálózat korszerűsítésével,
 Diósgyőr - Lillafüred fejlesztésével,
 Belváros rehabilitációjával,
 vízbázis védelemmel és árvízi védekezést szolgáló fejlesztésekkel,
 környezetvédelmi és a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos feladatokkal,
 sportcélú és sportturisztikai fejlesztésekkel (Kemény Dénes Városi Uszoda és Selyemréti strandfürdő),
 Mechatronikai Ipari Park és Déli Ipari Park fejlesztése,
 szociális város-rehabilitációs fejlesztésekkel.
Evvel összefüggésben hét alkalommal került sor a város Településszerkezeti Tervének módosítására.
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2.6 Miskolc településrendezési tervi előzményeinek vizsgálata
2.6.1

Hatályban lévő településrendezési eszközök

Miskolc Megyei Jogú Város Városépítési Koncepcióját VIII-145/3481/2001. számú határozattal fogadta el a Közgyűlés, majd 2003-ban módosította.
A város Településszerkezeti tervének alaphatározata 2003-ban került elfogadásra, azóta 11 alkalommal módosították .
Miskolci Megyei Jogú Város Építési Szabályzatát 2004-ben fogadták el, 2009-ben átdolgozták, azóta 10 alkalommal módosították. Miskolc Történelmi Avas területére vonatkozó Helyi
Építési Szabályzat alaprendeletét 2003-ben fogadták el, azóta két alkalommal módosították,
utoljára 2013-ban (14. melléklet).
2.6.2

Hatályos településszerkezeti terv megállapításai, megvalósult elemek

Miskolc településszerkezeti tervének célja a város vonzerejének (gazdasági, idegenforgalmi,
népességmegtartó képesség, táji, természeti, települési értékek) növelése, a városüzemeltetés
gazdaságosságának javítása, a lakosság komfortérzetének növelése, a városkép, az építészeti
arculat és a környezeti állapot kedvezőbbé tétele.
A továbbiakban az egyes részcélok ismertetésén túl tételesen összefoglaljuk a megvalósult
elemeket.
1. részcél: gazdaságfejlesztés.
1.1 Biztosítani kell a gazdaság fejlődéséhez szükséges területeket, és a befektetésekhez szükséges magas színvonalú infrastruktúrát.


Miskolcon két ipari park fejlesztése indult meg. A Miskolci Ipari Park bővítését megvalósító, mintegy 1,4 milliárd forint összértékű fejlesztés (az un. Mechatronikai Ipari
Park projekt 2007 augusztusában a Magyar Kormánytól kiemelt minősítést nyert).
2009 I. félévében az ÁTI Depó csatlakozásával a MIP területe 147,8 hektárra bővült,
2009 II. félévében az ipari park szomszédságában működő Robert Bosch Power Tool
Kft. és a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. csatlakozott a Miskolci Ipari
Parkhoz. A Miskolci Ipari Park jelenlegi területe 173,9 hektár.
A Déli Ipari Park infrastrukturális fejlesztésére, amelyre a város az Új Széchenyi Terv
keretében 2013-ban nyert 400 millió forint összegű támogatást. Az Önkormányzat tulajdonában lévő Déli Ipari Parkban mintegy 62,5 hektáron kezdődhetnek meg a fejlesztések.
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1.2 Javítani kell a város külső megközelíthetőségét, csökkenteni kell az átmenő forgalmat.


A Kormány jóváhagyta a városi és elővárosi kötöttpályás közösségi közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében című projekt műszaki tartalmát, a támogatás összegét növelte 392 millió forinttal.
A projekt célja a városrészeket összekötő, a túlterhelt belváros tehermentesítését biztosító egységes kötöttpályás tömegközlekedés fejlesztése
A projekt tartalmazza a Tiszai pályaudvar intermodális központtá alakításának, ill. a
Gömöri pályaudvar és a Bagolyvár térsége emeltszintű csomópontjának előkészítését,
Bagolyvár épületének átalakítását.



A Miskolc belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések előkészítése c.
projekt (KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0028) 374 MFt 100% támogatástartalommal 2012.
novemberben került benyújtásra, előre láthatóan 2014. áprilisában fejeződik be megvalósíthatósági tanulmány elkészítésével.



A TSZT céljának megvalósítását szolgálja a 26-os út II. elkerülő szakaszának megépítése (NIF Zrt. projektje). Az 5,8 kilométer hosszú, kétszer egysávos új szakasz (ami
védműként is szolgál) mellett gátrendszer épül; a három kilométeres, Arnótot védő gáton túl egy 150 m, valamint egy 800 m hosszú töltés, továbbá egy vápa, mely elvezeti
a kiáradó Sajó és Bódva vizét.

1.3 Meg kell kezdeni a használaton kívüli vagy alulhasznosított iparterületek rehabilitációját,
funkcióváltását.
 A DAM salaklerakó területén megvalósult az Európa Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Park projektje. A beruházás első ütemében raktárcsarnokok és irodák épültek. A
3,3 milliárd forintos beruházás több száz embernek adhat munkát.
1.4 Fejleszteni kell a város idegenforgalmát (Tapolca, Lillafüred, Diósgyőr).







2013-ban átadták a Miskolc Selyemréti Strandfürdőt (ÉMOP 2.1.1/B-2f-2009-0009;
500 MFt támogatás).
Megindult a Diósgyőr-Lillafüred komplex kulturális és ökoturisztikai fejlesztése
(ÉMOP 2.1.1/A-09-2f-2011-0002, 2 003 450 276 Ft támogatással); elkészült a lillafüredi függőkert (265 millió forint).
Folyamatban van a Fűtőmű - Science Múzeum és Művészeti Központ projekt (1 680
875 537 Ft).
Megvalósult a Tiszai Pályaudvar-Diósgyőr közötti kerékpárút.
Partnervárosok együttműködésének keretében a város bekapcsolódott a történelmi Tokaji Borút programba (HUSK Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013, 47500 EUR támogatást nyert).
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2. részcél: területfelhasználás fejlesztése.
2.1 A telekválaszték, különösen a kertvárosi telkek kínálatának bővítése (projekt nem volt).
2.2 Szegregált területek fokozatos felszámolása.


Tervek készültek a szegregált terület megszüntetésére, több szlömöt (részben vagy teljesen) megszüntettek (Béke szálló, Szondi telep).

3. részcél: épített környezet fejlesztése.
3.1 A terület-felhasználás racionalizálása, a szükséges mértékű bővítések elvégzése, az ökológiai szemléletet érvényesítése (a részcélra vonatkozó önálló projekt nem indult, de a fejlesztések során figyelembe vették).
3.2 Területileg folyamatos, összefüggő zöldfelületi rendszer kialakítása, a felszíni vizek város
arculati szerepének növelése.




A város zöldterületeivel kapcsolatosan több projekt indult (a Miskolci Városfejlesztési
Kft. menedzselésében). „Partnerség a klimatikus változások hatásának csökkentésére”
(HUSK Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013) 48851,85 EUR támogatással, valamint a „Közös környezetvédelmi politika kialakítása a jövő generációjának” (HU-SK-RO-UA). Mindkét projekt 2015-re fejeződik
be.
A zöldfelületi rendszer átalakítását szolgálta a IVS I. Miskolc belváros rehabilitációja
(ÉMOP 3.1.2./C pályázat, mely 4 311 106 392 Ft támogatásból valósult meg).

3.3 A zárványterületeket be kell kapcsolni a városszerkezetbe (projekt nem indult).
3.4 A zártkerti területhasználat, ill. funkcióváltás problémáit meg kell oldani (projekt nem
volt).
3.5 Folytatni kell a város belső úthálózatának fejlesztését, tovább kell építeni a félbemaradt
nyomvonalakat.




A cél elérését szolgálta a IVS I. Miskolc belváros rehabilitációja (ÉMOP 3.1.2./C pályázat, mely 4 311 106 392 Ft támogatásból valósult meg); a tehermentesítő utak kialakításának előkészítésére vonatkozóan megvalósíthatósági tanulmány készült.
A cél elérését szolgálják a Dayka G. és a Malomszög u. fejlesztése.

3.6 Javítani kell a város tömegközlekedését, biztosítani kell az ahhoz szükséges területeket.


Az Önkormányzat és az MVK a közlekedésfejlesztési projektet valósított meg.
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3.7 Meg kell oldani a felszíni vizek rendezését, biztosítani kell az ahhoz szükséges területeket.


A 2010-es árvizet követően több területen rendezték a felszíni vizek lefolyását.

3.8 Biztosítani kell az intézmények fejlesztéséhez szükséges területeket.



Önálló projekt nem indult, más projektek részeként valósult meg az intézményellátottság területi különbségeinek részleges csökkentése.
Önkormányzat fejlesztési célra területet biztosított a Szent Imre Általános Iskola részére, ill. a rendezési terv módosításával lehetővé tette a Jezsuita Gimnázium sportcélú
ingatlan fejlesztését.

4. részcél: térségi együttműködések fejlesztése.
4.1 Közös idegenforgalmi fejlesztési programokat kell kidolgozni az agglomeráció településeivel.


Miskolcon újjáalakult a TDM szervezet (2012), mely a cél elérését szolgáló beavatkozásokat koordinálja.

4.2 Ki kell jelölni és elő kell készíteni a logisztikai központ számára alkalmas területet (projekt nem indult).
5. részcél: települési értékek megóvása, fejlesztése.
5.1 Növelni kell a helyi értékvédelem hatékonyságát, bővíteni kell a védettségek körét, ki kell
dolgozni a helyi értékvédelmi rendeletet.


Helyi védettséget kapott épületek, területek száma jelentősen nőtt az elmúlt időszakban.

5.2 Javítani kell a környezet fizikai és esztétikai állapotát, a város tisztaságát, a közterületek
gondozottságát, gondoskodni kell az épületállomány karbantartásáról.


A cél elérését szolgálta a IVS I. Miskolc belváros rehabilitációja ÉMOP 3.1.2./C pályázat, mely 4 311 106 392 Ft támogatásból valósult meg. ezen belül megindult pl. a
belvárosi homlokzat rehabilitáció, melynek keretében eddig több, évtizedeken keresztül elhanyagolt homlokzat újult meg (pl.: Weidlich ház, Hunyadi utca 5., Széchenyi
27, 31).

5.3 Meg kell indítani a lepusztuló félben lévő városrészek rehabilitációját.



A cél elérését szolgálta a IVS I. Miskolc belváros rehabilitációja (ÉMOP 3.1.2./C pályázat, mely 4 311 106 392 Ft támogatásból valósult meg).
A Szociális célú városrehabilitáció - Miskolc- Avas- dél akcióterületen ÉMOP-3.1.112 projektek megvalósítása is ezt szolgálja 400,000,000 Ft támogatástartalommal (a
projekt előre láthatóan 2015-re fejeződik be).
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5.4 Kellemes fogadólátványt kell kialakítani a városkapuknál; ki kell alakítani a városkapukat
(projekt nem indult).
5.5 Meg kell őrizni a többközpontúságot, a változatosságot, a városrészek sajátos arculatát.


Részben a cél elérését szolgálta a IVS I. Miskolc belváros rehabilitációja ÉMOP
3.1.2./C pályázat, mely 4 311 106 392 Ft támogatásból valósult meg.

A fenti célokkal összhangban több projekt zárult, így:












Megvalósult az Erzsébet tér rekonstrukciója, megtörtént a teret érintő Szinva-patak
medrének kibontása.
Befejeződött a Szinva parti sétány kiépítése a Kandia köztől az Erzsébet térig, sétány
kialakítása az Uitz-Kálvin utcában át, a Csengey utcától a Papszer utcáig.
Elkészült a Palóczy utca menti zöldsáv felújítása a Deák térig, továbbá a dr. Antall József park megújítása.
Befejeződött a Belvárosban és a történelmi Avason térfigyelő rendszer kialakítása. Elkészült az Avasi református templom és temető kerítése, lezárult a Kossuth utcai református templom homlokzat felújítása.
Az önkormányzat több bölcsődében kapacitásbővítő fejlesztést, rekonstrukciót hajtott
végre, (a „Csemetéinkért! – kapacitásbővítő rekonstrukció és szolgáltatás fejlesztése a
miskolci Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat 3 bölcsődéjében” c projekt
keretében a Heim Pál Bölcsőde, a Margaréta Bölcsőde és a Kilián Bölcsőde újult
meg).
A város egészségügyi intézményfejlesztési programot indított, megvalósult az egészségházak fejlesztése a Szentgyörgy és a Tömörkény utcában.
A belvárost elkerülő utak kiépítésének részeként az északi és déli tehermentesítő öszszekötése elkészült, a Malomszög utca kiszélesítése és Szinva-híd építése mellett. A
Hunyadi utca és Petőfi utca között híd épült a Dayka Gábor utca nyomvonalában.
A város nyugati irányú kapcsolatainak javítása érdekében megvalósult a Kiss Ernő utca folytatásának kiépítése a Dayka Gábor utcáig.

A fenti célok mellett Miskolc MJV, a Miskolc Holding és tagvállalatai kiterjedt pályázati tevékenységet folytattak, melyek a város komplex fejlesztését szolgálták. A város összesen 61
469 267 360 Ft értékű projektet valósított meg 2012 végéig (folyamatban lévő és lezárt projektek együtt), melyből 54 235 008 181 Ft volt a támogatás (15-17.mellékletek).
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2.7 Miskolc társadalma
2.7.1

Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség, foglalkoztatottság,
jövedelmi viszonyok, életminőség

2.7.1.1 Demográfia, népesség, nemzetiségi összetétel, képzettség


Miskolc állandó népességének (18. melléklet) csökkenése az 1990-es évek elején kezdődött; 2007-2011 között az állandó népesség további 5.275 fővel, 3%-kal csökkent (4. táblázat).
4.
év
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Változás
2011/2000

táblázat: Állandó népesség száma (2001-2011)

Miskolc
182 307
180 461
177 819
176 074
175 575
173 979
172 855
171 548
170 316
168 916
167 680

B-A-Z megye
775 349
749 104
744 484
738 143
731 854
725 779
718 951
709 634
701 160
692 771
684 793

Magyarország
10 200 298
10 174 853
10 142 362
10 116 742
10 097 549
10 076 581
10 066 158
10 045 401
10 030 975
10 014 324
9 985 722

-9,06%

-10,37%

-2,62%

Forrás: KSH- TEIR adatai alapján saját szerkesztés



A csökkenés üteme valamivel nagyobb az országos átlagnál (5. táblázat).
5.

táblázat: Állandó népesség számának változása 2000-hez viszonyítva (2000=100%) (%)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Miskolc

98,87

97,87

96,44

95,49

95,22

94,35

93,74

93,03

92,37

91,61

90,94

B-A-Z megye

98,62

98,04

97,44

96,61

95,79

94,99%

94,10

92,88

91,77

90,67

89,63

Magyarország

99,47

99,22

98,91

98,66

98,47

98,26

98,16

97,96

97,82

97,66

97,38

Forrás: KSH- TEIR adatai alapján saját szerkesztés





Az állandó népességen belül a nők aránya, valamivel magasabb, mint a férfiaké; 53% (89
219 fő). Mindkét nem esetében a középkorosztály van többségben, a legnépesebb korcsoportot a nyugdíjazás előtt állók alkotják.
A 14-59 éves korcsoporthoz tartozók száma 12,17%-kal csökkent 2001-2011 között (6.
táblázat).
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táblázat: Lakónépességből a 14–59 évesek száma (fő)

6.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Változás
2011/
2000

2011

Miskolc

117807 116178 114294 112748 112506 111365 110312 108897 107633 106086 104690

-12,17%

B-A-Z megye

474615 472216 469758 467440 468238 466560 462673 458368 454162 450052 445584

-6,36%

Magyarország 64981396479803 6459476 6445727 6487300 6483704 6484368 6462097 6428011 6383618 6338167

-2,7%

Forrás: KSH- TEIR adatai alapján saját szerkesztés



Gyermekkorúak (0-14 évesek) száma 2001 óta összességében 20,32%-kal csökkent; a
csökkenés mértéke kisebb a megyei átlagnál (7. táblázat).
táblázat: Lakónépességből a 0–14 évesek száma (fő)

7.

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Változás
2011/
2000
(%)

27327

26634

25709

25114

24579 24110

23678

23361 22991

22753

22478

-20,32

142631 139457 136539 133105 129639 126009 122651 119224 116599 113544 110659

-22,16

Magyarország 169 997 166011316336881606117157969715534431529654150880214926081476856 1457210

-13,88

Miskolc
B-A-Z megye

Forrás: KSH- TEIR adatai alapján saját szerkesztés



A lakónépességen belül a 0-14 évesek aránya a Tetemvár-Északi domboldal (17,9%), Pereces (16%) és az Avas Dél (14,3%) városrészekben a legnagyobb (19. melléklet).



A felnőttek (15-59 éves) népességszámának csökkenése2000 óta 12,17% volt (8. táblázat).
8.

táblázat: Lakónépességből a 14–59 évesek számának változása 2000-hez képest (2000=100%) (%)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Miskolc

98,83

97,47

95,89

94,59

94,39

93,43

92,55

91,36

90,30

89,00

87,83

B-A-Z megye

99,73

99,23

98,71

98,23

98,39

98,04

97,22

96,32

95,44

94,57

93,63

Magyarország

99,75

99,47

99,16

98,95

99,59

99,53

99,54

99,20

98,68

98,00

97,30

Forrás: KSH- TEIR adatai alapján saját szerkesztés
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A városban élő időskorúak száma 9,54%-kal nőtt 2001-hez képest.



A 15-59 évesek lakónépességen belüli aránya az Egyetemvárosban a legmagasabb
(94,3%) az ott tanulók miatt (20. melléklet).



A 15 év feletti népesség fontosabb adatait (családi állapot, korcsoportos megoszlás, élettársi kapcsolat, élve született gyermekek száma) a 21-23. melléklet foglalja össze.



A városban élő ifjúsági korcsoporthoz (15-29 év) tartozó lakosság körében a fiatalabb
korcsoportok népesebbek (4. ábra).

4. ábra: A lakónépesség korcsoportos megoszlása 2011-ben
Forrás: KSH



A 40 évesnél idősebb népesség körében többségben vannak a nők; arányuk az idősebb
korcsoportokban egyre nagyobb (a nők születéskor várható életkora kb. 9 évvel haladja
meg a férfiakét (2011-ben a nők esetében 77,12 év, a férfiak esetében 68,1 év a születéskor várható életkor, 5. ábra.).
Nő

Férfi

5. ábra: A népesség megoszlása Miskolcon nemek és korcsoportok szerint a 2011. évi népszámlálás adatai alapján
Forrás: Népszámlálás 2011.
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A korfa" hagyma" formája a népesség öregedésére utal; az öregedési index nő; 2007-ben 100
fő 15 évesnél fiatalabb gyermekre 121 időskorú lakos jutott, 2012-ben már 134 (9. táblázat).
9.

táblázat: Öregedési index Miskolcon (2007 – 2012)

65 év feletti állandó lakosok száma (fő)

0-14 éves korú állandó lakosok száma (fő)

Öregedési index (%)

2007.

28 746

23 678

121,4%

2008.

29 027

23 361

124,3%

2009.

29 388

22 991

127,8%

2010.

29 408

22 753

129,2%

2011.

29 494

22 478

131,2%

2012.

29 835

22 265

134,0%

Forrás: TelR, KSH-TSTAR adatai alapján saját összeállítás







Miskolcon 2000 és 2011 között a gyermekek és fiatalok aránya 18,8%-ról 16,4%-ra csökkent; a 60 évesek és annál idősebbek 2011-ben már Miskolc állandó lakóinak 24,2%-át
tette ki (2000-es 20,1%).
A bevándorlások elsősorban a közeli településekről és a közeli városokról történtek.
Az elvándorlások iránya is jól beazonosítható; az elvándorlók jelentős része a közeli településekre és közeli városokba költözött, az agglomerációba költözött többsége továbbra is
Miskolcon dolgozik.
Ideiglenes jelleggel legtöbben a 15-24 éves korosztályból vándorolnak el. Ennek legvalószínűbb okai egyrészt a továbbtanulás (az itt lakók egy része más város felsőfokú intézményébe iratkozik be), másrészt a munkahely-keresés. Az elvándorlás az utóbbi időben
lelassult (6. ábra).
0
2008

2009

2010

2011

-200
-400
-600
-800

6. ábra: Vándorlási különbözet Miskolcon (2008 – 2011)
Forrás: TelR, KSH-TSTAR



A népességszám csökkenésének alapvető oka a természetes fogyás; 2008-ban 28,5%-kal
2011-ben már 38,61%-kal volt kevesebb a születések száma, mint a halálozásoké (10. táblázat).
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10. táblázat: Természetes fogyás Miskolcon (2008-2011)
élve születések száma

halálozások száma

természetes szaporodás (fő)

2008.

1 633

2 281

-648

2009.
2010.

1 534
1 447

2 295
2 399

-761
-952

2011.
1 391
Forrás: TelR, KSH-TSTAR

2 266

-875



Miskolc lakónépességének 60 év felettiekre vonatkozó idősorait a 24. melléklet, a városrészek adatait pedig a 25. melléklet tartalmazza.
Miskolcon a magas az öregségi nyugdíjasok száma (26. melléklet).




A népességen belül a Miskolcon születettek aránya a domináns (27.-29. melléklet).
A város lakossága alapvetően magyar állampolgár, a kettős állampolgárságúak aránya
nem éri el a 0,5%-ot (30. melléklet).
A városlakók döntő többsége a népszámláláskor magyarnak vallotta magát; számuk a
2001. évi népszámláláskor mért adatokhoz képest közel 25.000 fővel csökkent; a második
legnagyobb nemzetiségi csoport a cigányság, számuk 2001-ben mért adatokhoz képest
több, mint 1300 fővel nőtt (31. melléklet).



2.7.1.2 Foglalkoztatottság, jövedelmi viszonyok, életminőség


A 2011. évi népszámlás adatai alapján 100 háztartásra 86 foglalkoztatott jutott a városban,
ami nagyjából megfelel a megyei átlagnak.



A városban élő családok és lakásjellemzőinek adatait a 32-33. melléklet foglalja össze.



A miskolci családok közel 30%-ában a népszámlálás adatai (2011) alapján egyetlen foglalkoztatott sincs (11. táblázat).
11. táblázat: A miskolci családok gazdasági aktivitás szerint, 2011
Nincs foglalkoztatott a családban
Összesen

1 fő

2 fő

3 fő

munkanélküli

inaktív kereső

csak eltartott

foglalkoztatottak száma

%

44 763

15 086

14 317

2 099

3 285

9 692

284

100

33,70

31,98

4,69

7,34

21,65

0,63

Forrás: KSH Népszámlálás 2011



A nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülő inaktív keresők
aránya eléri a teljes lakónépesség 30%-át; a foglalkoztatottak együtt a népesség 38%-át
adják. A népességnek csak 30 %-a aktív kereső (34. melléklet).
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Miskolcon 2001-ről 2011-re csökkent a gazdaságilag nem aktív eltartottak és inaktív keresők száma, miközben a gazdaságilag aktív munkanélkülieké és foglalkoztatottaké nőtt (35.
melléklet). Míg 2001-ben a lakónépesség 33,3%-a volt foglalkoztatott, 5,8%-a munkanélküli, 32,8%-a inaktív kereső és 27,8%-a eltartott 2001-ben, a mutatók 37,5% 6,9% 30,4%
ill. 25,2% módosultak 2011-re (7. ábra).

Eltartott

Inaktív kereső
2011
2001

Munkanélküli

Foglalkoztatott
0

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000

7. ábra: Gazdasági aktivitás alakulása Miskolcon 2001, 2011
Forrás: KSH



A 20-59 éves korosztályban összesen 58.739 fő volt aktív kereső (2011). A 20-29 éves
korosztályon belül a munkanélküli / aktív keresők aránya magas (29%), hasonlóan magas
a 40-59 év közöttiek nyugdíjas (hozzátartozói, rokkant, öregségi) / aktív keresők aránya
(22%). A 15-64 év közötti munkaképes korúak és a teljes munkaidőben alkalmazásban állók viszonyának vizsgálatából látható, hogy Miskolcon 2010-ben a munkaképes korúak
alig több mint egy harmada volt teljes munkaidőben alkalmazásban (36. melléklet).



Az ezer lakosra jutó SZJA adófizetők száma csökkent 2001 és 2010 között. A foglalkoztatási programok, még inkább a közfoglalkoztatás hatására az adófizetők száma nőtt.
Az egy főre jutó SZJA összege 2010-ben valamivel több, mint 340.000 Ft volt; az egy
adózóra jutó SZJA nagyjából 90.000 Ft-tal nőtt 2001-2010 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 1838 eFt volt egy adófizetőre, míg
egy állandó lakosra 779 eFt volt; a személyi jövedelemadó egy állandó lakosra számított
értéke 118 eFt volt.
A közigazgatásban, oktatásban, egészségügyben foglalkoztatottak aránya közel azonos a
többi hazai egyetemi városéval (12. táblázat).
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12. táblázat: Foglalkoztatottak gazdasági ágak szerinti összetételében Miskolcon, 2010 (%)

foglalkoztatottak aránya,
2005 (%)
1,22
21,74
4,81
8,51
11,69
14,13
11,62
13,25
13,03

gazdasági ág
mezőgazdaság
ipar
építőipar
kereskedelem
szállítás és raktározás
közigazgatás
oktatás
egészségügyi szolgáltatás
többi ágazat

foglalkoztatottak aránya,
2010 (%)
0,49
18,95
3,19
8,24
14,08
15,75
14,63
13,03
11,64

Forrás: KSH adatok

2.7.1.2.1 Munkanélküliség


Miskolcon 2011-ben 11309 fő munkanélkülit regisztráltak; a munkanélküliek 50,6%-a
férfi volt. A munkavállalási korúak 10,8%-át (2011) tartották nyilván állást keresőként (a
munkanélküliek utolsó foglalkoztatás óta eltelt idő, iskolai végzettség és nemek szerinti
bontását a 37. melléklet foglalja össze).



Miskolc térségében a foglalkoztatás színvonala a 15-74 éves népesség körében jóval kedvezőbb a megyei és régiós átlagnál, de elmarad az országos átlagtól (13. táblázat; 38. melléklet).

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Miskolc

8637

8662

8455

8797

9088

8557

9534

9875

12842

12363

11309 +22,49%

B-A-Z megye

24000

27700

30100

29300

31700

32100

37500

39000

42100

45781

47158 +54,61%

Magyarország

Változás
2011/2000

Regisztrált
munkanélküliek száma (fő)

13. táblázat: Regisztrált munkanélküliek száma aktívkorúakon belül

234100 238800 244500 252900 303900 316800 311900 329200 420700 474757 467881 +77,42%

Forrás: KSH- TEIR adatai alapján saját szerkesztés



Kedvező jelenség, hogy a regisztrált munkanélküliek száma 2010-től csökkent (14. táblázat).
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14. táblázat: Regisztrált munkanélküliek számának évenkénti változása (előző év %-ában)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Miskolc

93,56

100,29

97,61

104,04

103,31

94,16

111,42

103,58

130,05

96,27

91,47

B-A-Z megye

78,69

115,42

108,66

97,34

108,19

101,26

116,82

104,00

107,95

108,74

103,01

Magyarország

88,78

102,01

102,39

103,44

120,17

104,24

98,45

105,55

127,79

112,85

98,55

Forrás: KSH- TEIR adatai alapján saját szerkesztés



De a regisztrált munkanélküliek aránya még mindig magasabb az országos átlagnál (15.
táblázat).
15. táblázat: Regisztrált munkanélküliek aránya (%)
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Miskolc

7,33

7,46

7,40

7,80

8,08

7,68

8,64

9,07

11,93

11,65

10,80

B-A-Z megye

5,06

5,87

6,41

6,27

6,77

6,88

8,11

8,51

9,27

10,17

10,58

Magyarország

3,60

3,69

3,79

3,92

4,68

4,89

4,81

5,09

6,54

7,44

7,38

Forrás: KSH- TEIR adatai alapján saját szerkesztés



Örvendetes, hogy a regisztrált munkanélküliek aránya a 15-59 éves korcsoporton belül
2010-ben csökkenésnek indult; a folyamat a 2011. évi mérések szerint folytatódott. A
szegregátumokban azonban ez az arány változatlanul igen magas (39. melléklet). Kiugróan magas a szegregátumokban a tartós munkanélküliek száma (40. melléklet).



Javult a városban foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül is (16. táblázat).
A városrészek foglalkoztatottsági adatai között jelentős (mintegy 17%-os) különbség mutatható ki).
16. táblázat: Foglalkoztatottak aránya a 15-64 éves népességen belül
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Változás
2011/2001

Miskolc

49,56

50,01

50,09

50,09

51,01

51,01

51,03

51,04

51,04

52,3

54,37

+9,7%

B-A-Z megye

46,31

46,80

47,40

48,14

49,04

47,45

48,68

49,22

47,90

47,36

47,34

+2,2%

Magyarország

55,55

55,59

56,43

56,17

56,22

56,69

56,64

56,12

54,83

55,01

55,59

-0,1%

Forrás: KSH- TEIR és népszámlálás adatai alapján saját szerkesztés



A 2011. évi népszámlás adatai alapján Miskolcon az aktív korúaknak (15-64 éves korosztály) valamivel több, mint a felét foglalkoztatták (54,37%); az aktív korú lakosság 47%-a
nem rendelkezett rendszeres munkajövedelemmel; a városrészek adatait a 41. melléklet
tartalmazza. Az elmúlt évben csökkent a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (17.
táblázat); magas az egyes városrészek közötti különbség (42. melléklet).
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17. táblázat: Foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (%)

Miskolc
B-A-Z megye

2001

2011

Változás
2011/2001

43,97
49,30

41,69
44,44

-5,2%
-9,9%

38,33

-6,2%

40,88
Magyarország
Forrás: KSH népszámlálás adatai alapján saját szerkesztés



A 2011. évi népszámláláskor 11.526 fő vallotta magát munkanélkülinek. Ennek alapján a
15-64 év közötti népesség körében a munkanélküliek száma csak 200-250 fővel magasabb
a nyilvántartott álláskeresők számánál. A nyilvántartott álláskeresők aránya az aktív korú
népességen belül 9,8%. Az adat lassú javulást mutat 2010 óta. Az aktív korú népesség lélekszáma ugyanakkor csökken (ezért a nyilvántartott álláskeresők arányai nem pontosan
tükrözik az álláskeresők számában végbemenő csökkenést). Az aktív korú férfi népesség
körében a válság kibontakozását megelőzően is magasabb volt az álláskeresők aránya. A
válság azonban még inkább eltolta az arányokat. Az aktív korú női népesség körében 1,1
%-kal volt magasabb az állást keresők aránya 2011-ben, mint 2008-ban. Az aktív korú
férfiak körében ugyanebben az időszakban 1,9%-kal nőtt az álláskeresők aránya (8. ábra).
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%

nő

6,0%

férfi
összesen

4,0%
2,0%
0,0%
2008

2009

2010

2011

8. ábra: A nyilvántartott álláskeresők aránya az aktívkorú népességen belül nemek szerint és öszszesen (2008-2011)
Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal adatai alapján saját szerkesztés



A gazdaságilag nem aktív népesség aránya a szegregátumokban igen magas (43. melléklet).



A nyilvántartott álláskeresők körében az egy éven túl nyilvántartottak aránya 32 %. Nemek szerint nem mutatható ki érdemi különbség a tartósan álláskeresők körében, az álláskeresés esélyeit sokkal inkább a képzettségi szint határozza meg (9. ábra).
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14000
12000

Nyilvántartott álláskeresők
száma összesen (fő)

10000

Egy éven túl nyilvántartott
álláskeresők száma összesen (fő)

8000
6000

Egy éven túl nyilvántartott
álláskeresők száma férfi (fő)

4000

Egy éven túl nyilvántartott
álláskeresők száma nő (fő)

2000
0
2009. év

2010. év

2011. év

9. ábra: A nyilvántartott és az egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma nemek szerint és
együttesen Miskolcon (2009 – 2011)
Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal adatai alapján saját szerkesztés



Korcsoportonként vizsgálva a 20 éves és fiatalabb álláskeresők száma és aránya tekintetében dinamikus csökkenés. Ezzel szemben az 56 évnél idősebb korcsoportokhoz tartozó álláskeresők száma, ill. az összes regisztrált álláskeresőhöz viszonyított aránya egyértelműen nő. A középkorú korosztály korcsoportjaiban az álláskeresők száma és aránya nagyjából igazodik ahhoz, hogy a teljes népesség többségét is e korcsoportok tagjai adják (44.
melléklet).



Az 50 évnél idősebb népesség körében az álláskeresők aránya csökken (2011).



A 180 napnál régebben nyilvántartott álláskeresők aránya 2010-ig emelkedett; 2011-ben
és 2012-ben azonban csökkent; 2012-ben a 2010. évi érték közel felére (49%) zsugorodott
az álláskeresők aránya a regisztrált álláskereső népességen belül (45. melléklet). Az adatok a javulásához a közfoglalkoztatás bevezetése is hozzájárult.



A 2008. évi válság a fiatalok munkába állási lehetőségeit rontotta legjobban; 2009-ben
másfélszeresére nőtt a pályakezdő álláskeresők aránya a 18-29 év közötti népességen belül. A pályakezdő álláskeresők száma csökkent 2011-ben (46. melléklet).



7 évesnél idősebb népesség legmagasabb befejezett iskolai végzettsége (47. melléklet),
továbbá a felsőfokú végzettséggel rendelkezők arányát városrészenként jelentősen szóródik (48-49. melléklet).

Alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága


Az általános iskolát sem végzettek aránya 45 %-kal csökkent 2001-2011 között. Az arányokat tekintve a nők körében volt jelentősebb a csökkenés (arányuk 9,1 %-ról 4%-ra
csökkent). A férfinépesség iskolázottsági szintje korábban is magasabb volt, így az arányokban történt kisebb léptékű (39%-os) javulás mellett 1403 fővel kevesebb az aluliskolázott férfiak száma, mint a nőké (50. melléklet).
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A 2012. év adatai alapján regisztrált álláskeresők körében a 8 általánosnál kevesebbet
végzettek aránya 1,5%-kal magasabb, mint a város 15 évesnél idősebb népessége körében.
Az általános iskolát sem végzettek aránya kis mértékben csökkent a regisztrált álláskeresők között. A magasabb végzettséggel rendelkezők aránya és száma nő a városban élők
képzettségi szintjének emelkedésével, míg az alulképzettek elhelyezkedési esélyét a közfoglalkoztatás biztosíthatja (51. melléklet).



A 8 osztályt végzett álláskeresők aránya a regisztrált álláskeresők között magas, a 17
évesnél idősebb népesség körében a 8 osztályt végzettek aránya meghaladja a 20%-ot. A
regisztrált álláskeresők között viszont minden évben 26,5 % fölötti mértékben van jelen ez
a csoport. A 8 általánost végzett álláskeresők esetében is többnyire a közfoglalkoztatás jelent átmeneti esélyt a munkára, ugyanakkor az általános iskola elvégzése a képzési lehetőségek és képzésre való hajlandóság szempontjából választóvonalat jelent az aluliskolázott
álláskeresők között.



A legfeljebb általános iskolai végzettséggel, munkajövedelemmel rendelkező aktív korúak
(15-59 évesek) aránya városrészenként jelentősen eltérő (52-53-54. melléklet).

Közfoglalkoztatás


Miskolc a hatályos besorolás alapján nem tartozik a hátrányos helyzetű térség kategóriájába; egyedi elbírálás alapján vehet részt a START közmunkaprogramban. 2012-ben a miskolci kistérség 34 települése közösen indított és valósította meg START mintaprogramot.



2012 májusától az év végéig összesen csaknem 1400 fő vett részt a programban, akik közfoglalkoztatója a Miskolci Kistérségi Társulás volt. A társulás legnagyobb partnere a Miskolci Városgazda Kft., a teljes létszám csaknem 45 %-át alkalmazta (630 fő). 2013-ban a
közfoglalkoztatottak létszáma 870 fő.

2.7.2

Miskolc és kistérsége társadalmi rétegződése, konfliktusok, érdekviszonyok



A piacgazdaságra való áttérés Miskolcon és a statisztikai kistérségében megváltoztatta a
társadalom szerkezetét; új egyenlőtlenségképző tényezők jelentek meg (a munkanélküliség, a tulajdonviszonyok, stb.).



Az alacsony képzettségűek a munkaerőpiaci versenyképessége gyenge, ami társadalmi és
területi különbségeket eredményezett. Az egyének szintjén megjelenő menekülési stratégiák: az inaktívvá válás (munkanélküliség, rokkantnyugdíjazás), ill. a szociális jellegű
migráció ezeket a különbségeket tovább súlyosbították.
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Az alacsony iskolai végzettség és a szakképzetlenség miatti szegénység mellett megjelent
a generációs és az etnikai szegénység, ami a lakóhelyi kötöttséggel (a migrációs képesség
hiánya) és az ingatlan tulajdonviszonyok átalakulásával (önkormányzati bérlakásállomány privatizálása) együtt, a szegregált területek (városrészek) kialakulásához vezetett
Miskolcon. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők, különösen magas
Lyukóvölgyben, Miskolc-közép városrészben, Perecesen, Bükkszentlászlón, továbbá Tetemvár-Északi domboldalon (55. melléklet).



A városon belüli társadalmi egyenlőtlenségek kialakulását befolyásolja az életkor (idősek
és fiatal pályakezdők) és a családi helyzet (csonka családok).



Az egyenlőtlenségek hatására szlömösödés, ill. szegregálódás indult a lakótelepeken belül
is (pl.: Belvárosi lakótelep, Avasi lakótelep, Diósgyőri lakótelep, Szentpéteri Kapu területe, Selyemrét-Keleti városrész, Tetemvár), ill. Bükkszentlászló. Ezekre a lakóterületekre
nagyobb számban költöztek alacsonyabb jövedelmű családok, akik életviteli és kulturális
különbözőségeikkel is konfliktusokat gerjesztettek (közüzemi díjak nem fizetése, társasházi szintű felújítások megvalósíthatatlansága, relatív biztonságérzet romlása); a konfliktusok gyakran etnikai alapon mélyültek tovább.



A szegregációval veszélyeztetett területek ellentéteként Miskolc egyes városrészei vonzzák a magasabb társadalmi státusszal rendelkezőket. Itt a magasabb iskolai végzettségű,
jobb jövedelmi helyzetű, magasabb érdekérvényesítő képességgel rendelkező lakosság
aránya magasabb, mint a város egyéb városrészeiben. Az elemzések alapján az AvasKelet, Népkert városrész, ill. Miskolctapolca a kiemelt terület, melyen a felsőfokú végzettséggel rendelkező lakosok aránya 39,7%, ill. 37,1%.



Jelentősen (közel 25%-kal) csökkent a városban a házaspári és élettársi kapcsolatban élők
száma 2001-hez képest (56. melléklet).
2.7.3

Miskolc identitását erősítő tényezők

Történeti és kulturális adottságok


Kevés olyan települése van Európának, amely az őskorig visszavezethető múlttal rendelkezik. A város története tárgyi emlékekben gazdag, a vonatkozó irodalom jelentős. Ennek
a közel 3000 éves időszaknak a fontosabb állomásait (kőkor, új kőkor, népvándorlás kori
betelepedés, honfoglalás kora, középkor, kettős hatalom időszaka, kuruc kor, XVIII. századi katasztrófák, iparosodás kezdete a XIX. században, XX. század vázlatosan az 57.
mellékletben foglalja össze.



A város polgárságának identitása, Miskolchoz kötődése (a lakónépesség gyors felfuttatása
miatt) az 1960-as évektől érezhetően csökkent; a betelepülők kevésbé érezték magukat
miskolcinak, még kevésbé kötődtek egy-egy városrészhez.
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A városban élők identitása, a közösséggé formáló városrészi és városi rendezvények hatására érezhetően az elmúlt években javult.



Miskolc kulturális élete ismét fellendülőben van; számos színházi rendezvény a CineFest
Filmfesztivál, az Operafesztivál, a Miskolci Grafikai Triennálé országos, ill. országhatáron túli vonzerővel rendelkezik; pozitívan formálja a város imázsát.



A selmecbányai örökség ápolása komoly múltra tekint vissza a Miskolci Egyetemen. Ennek része a végzős hallgatók szalamanderes búcsúzása a várostól. Ez jelentősen hozzájárul, hogy Miskolc polgársága magáénak érezze az egyetemet, a végzettek szép emlékekkel
hagyják el a várost és a későbbiekben örömmel térjenek ide vissza.

Miskolc társadalmi élete


Miskolc társadalmi élete pezsgő, magas színvonalú a város zenei- és a képzőművészeti
élete; tradicionálisan magas színvonalú a városban a színjátszás, élénk a sportélet és a
testvérvárosi kapcsolatok (58. melléklet).

Szokások, hagyományok


Miskolchoz számos anekdota és hagyomány kötődik (pl.: miskolci kocsonya, miskolci vásárnapok, adventi szokások, kolbász, perec, stb.; 59. melléklet).



Új színt hozott a városi tradíciók sorában a Miskolci Egyetem által átörökített hagyományok megjelenése, illetve újraélesztése (gólyák városi polgárrá fogadása, végzősök fáklyás búcsúzása a várostól, stb.).



A városban számos hagyományőrző csoport, egyesület működik (pl.: a Fügedi Márta
Népművészeti Egyesület, Szinvavölgyi Néptáncegyüttes, stb.).

Nemzetiségi kötődés


Miskolcon az un. hazai nemzetiségeken (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német,
örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, ukrán) kívül arabok, kínaiak, oroszok, vietnamiak élnek nagyobb számban.



A nemzetiségekhez tartozó választópolgárok képviselete mellett a nemzetiségi önkormányzatok szerepet vállalnak a nemzetiségi kultúra megőrzésében, ápolásában és közvetítésében (60. melléklet).



Miskolcon tíz (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, ruszin, szerb, szlovák és ukrán) közvetlenül megválasztott helyi nemzetiségi önkormányzat működik négy-négy képviselővel (61. melléklet).
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Civil szerveződések


A város társadalmi, kulturális életének folyamatos formálói a civil szervezetek. A 2013.
augusztusi adatok szerint 1592 helyi székhelyű civil szervezetet jegyeztek be; ezek többsége (216), kulturális (185), oktatási (44), az egészségügyi (40) és szociális célú (69) szervezet.



Az 1592 civil szervezetből 699 alapítványi, 893 pedig társadalmi formában (egyesület,
szövetség, pénztár, stb.) működik; működésüket számos ernyőszervezet fogja össze (62.
melléklet).



Közel 30 civil szervezet rendszeresen részt vesz a várospolitikai fórumokon, képviselőik
véleményt formálnak városfejlesztési kérdésekben is.

Egyházak


Miskolcon valamennyi hazai történelmi egyház fenntart gyülekezetet (63. melléklet). A
népesség közel 70%-a válaszolt a vallási hovatartozással kapcsolatos kérdésre (2011). A
válaszadók közül 55752 katolikus (49161-en római katolikus, 6580-an görög katolikusok); 25606 református, 1485 evangélikus vallású. A kisegyházakhoz tartozók száma a
felmérés alapján nem érte el az ezer főt egyházanként (18. táblázat).
18. táblázat: Miskolc népességének vallási hovatartozás szerinti megoszlása (2011)

vallási hovatartozás
Katolikus
Református
Evangélikus
Más vallási közösséghez, felekezethez tartozik
Vallási közösséghez, felekezethez nem tartozik
Ateista
Nem kívánt válaszolni, nincs válasz
Összesen

megoszlás (%)
33
15
1
1
17
2
31
100

Forrás: saját szerkesztés Önkormányzat adatai alapján



A Miskolci Egyetem BTK Szociológiai Intézetének munkatársainak felmérése szerint
(Miskolc Megyei Jogú Város Szociális térképe, 2011) a legkevésbé vallásosnak Egyetemváros - Ruzsin, Diósgyőr – Berekalja - Majláth, valamint Lyukóvölgy lakói bizonyultak,
legvallásosabbnak pedig az Avas kelet – Népkert városrészben élők.



A legutolsó népszámlálási adatok szerint 2011-ben (2001-hez képest) csökkent a történelmi egyházhoz tartozók lélekszáma (64. és 65. melléklet).
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2.8 Miskolc humán infrastruktúrája
2.8.1

Kulturális, közművelődési feladatellátás



Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. április 1-el kulturális intézményeit
összevonta, nonprofit gazdasági társaságokat hozott létre. A kulturális ágazatban folyó tevékenység hatékonyabbá tétele érdekében a társaságok profilja újragondolásra került, a
közművelődési feladatok és közművelődési színterek fenntartási feladatai egy szervezetben koncentrálódtak.



Kulturális, közművelődési feladatokat ellátó társaságok Miskolcon 2013-ban az alábbiak
(66. melléklet):
 Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
 Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság,
 Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,
 Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.
2.8.2

Egészségügyi szolgáltatások

2.8.2.1 Szakorvosi ellátás



A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Miskolcon működik; a gyermekek kórházi ellátását a megyei kórház területén lévő Velkey László Gyermek Egészségügyi Központ látja el.



Miskolc fekvőbeteg és szakorvosi ellátása jó; a pavilonrendszerű kórházban 23 aktív betegellátó osztályon, 9 krónikus ellátást biztosító egységben, és 179 szakrendelésen látják
el a betegeket.



A kórházban évente 45000 fekvőbeteg fordul meg, a járóbeteg-ellátás keretén belül 1,25
millió orvos-beteg találkozás történik (67; 68; 69. melléklet).

Háziorvosi ellátás


Miskolc területén 90 felnőtt és 35 gyermek háziorvos gyógyít (2013. 01.01.); két háziorvossal kevesebb, mint 2008-ban. A házi gyermekorvosi körzetek száma 2008-2012 között
néggyel csökkent; Lyukóvölgyben 2009-ben állítottak fel konténeres orvosi rendelőt.
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2013. június 1-től a felnőtt háziorvosi ügyelet összevontan, egy telephelyen működik, napi
24 órában az Országos Mentőszolgálattal a sürgősségi osztállyal együttműködve. Az
ügyeletet közös diszpécserszolgálat és mentésirányítás rendszer működteti. Így a beteg
egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal, egyértelmű betegutakon át
jut el szükség esetén a fekvőbeteg ellátó intézménybe (70. melléklet).



A háziorvosi ellátásban részesülők száma Miskolcon közel állandó volt az elmúlt tíz évben (71. és 72. melléklet), miközben nőtt (a máj betegségek kivételével) a regisztrált megbetegedések száma; a leggyakoribb halálok a keringési rendszer megbetegedése volt.



A miskolci kistérségben az országos átlagnál nagyobb az emésztőrendszeri valamint a keringési rendszer megbetegedések száma. A csecsemőhalandóság megyei szinten az országos átlagot meghaladja. A magasabb arányú halálozási és megbetegedési adatok mögött a
depriváció, az egészségtudatos magatartás hiánya áll (73. melléklet).
2.8.3

Közoktatás

Köznevelési feladatellátás


Az új nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében az állam gondoskodik - az óvodai
nevelés, a nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, a többi gyermekkel, tanulóval együtt
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése kivételével - a
köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A jogszabályi rendelkezések Miskolcon 17 általános
iskolát, 5 gimnáziumot és 2 kollégiumot érintettek.



Az intézményi működés szakmai feladatait támogató tevékenységek integrálására és ellátására 2013. január 1-el létrejött a Miskolci Közintézmény-működtető Központot (74.
melléklet).
A városban működő oktatási intézmények használati jogcíme szerinti felsorolását a 75.
melléklet tartalmazza.

Óvodák


Miskolcon 2001 óta az óvodába beíratott gyermekek száma 2%-kal emelkedett, 2013-ban
kb. 5700 fő óvodás volt Miskolcon; 2011-től javult a férőhelyek kihasználtsága (76. melléklet).



Nőtt az egy óvodai csoportba járó gyerekek átlagos száma 24 főről 27 főre, az óvodai pedagógusok száma 16%-kal, összesen 84 fővel csökkent 2001 óta.



A városban élő óvodás korú gyermekek száma 2004 óta stagnál (77. melléklet) az óvodai
ellátás színvonala az országos átlagnál jobb (78. melléklet).
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Általános iskolák


Miskolcon az általános iskolai tanulók száma 22%-kal (3569 fővel) csökkent 2001-2011
között (10. ábra); ebben a demográfiai okok mellett a hat osztályos középiskolák elszívó
hatása is jelentkezik (2007 óta csökken a felső tagozatos tanulók száma és aránya). A feladat-ellátási helyek száma 3-mal csökkent, így az egy feladat-ellátási helyre jutó tanulók
száma 2011-ben 294 fő volt (a 2001-es 352 fő helyett).
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10. ábra: Általános iskolai tanulók száma a nappali oktatásban (gyógypedagógiai oktatással együtt,
fő; 2001-2011)
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés



Más településről bejáró tanulók száma 2007 óta 11%-kal nőtt, arányuk az összes tanulók
között már 12%. A gyógypedagógiai oktatásban részesülők egy része bekerült a hagyományos közoktatási rendszerbe.



A tanulói létszám csökkenése miatt csökkent a városban tanító pedagógusok száma (79.
melléklet).

Középfokú oktatás


A középiskolai feladat-ellátási helyek száma Miskolcon 13 hellyel (37%-kal) bővült 2001
óta; a középiskolai tanulói létszám stagnál. Ezzel egyidejűleg a más településről bejáró
középiskolai tanulók száma 2000 fővel (32%) nőtt; így ma már a középiskolai diákok fele
nem miskolci.



A szakiskolai és speciális szakiskolai tanulók száma 10%-kal csökkent 2001 óta (11. ábra).
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11. ábra: Középfokú oktatásban résztvevők száma (2001-2011)
Forrás: KSH-TeIR adatai alapján saját szerkesztés



A városban működő középfokú intézmények (gimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák) száma nőtt (80. melléklet).

Oktatási intézmények gazdálkodása


Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata jelentős terhet visel a közoktatási intézményeinek fenntartása érdekében (19. táblázat).
19. táblázat: Intézmények összes kiadásai - szűkített kör (redukció után) Miskolc (2013)

Intézmény

Működési kiadások összesen
(eFt)

Felújítási
költségek
(eFt)

Beruházási
költségek
(eFt)

Felhalmozási
kiadások
összesen
(eFt)

Kiadások
mindösszesen
intézményenként
(eFt)

Általános Iskolák összesen

1 699 964

4983

12 216

17 199

1 717 163

Egyéb intézmények összesen

47 361

448

6 324

6 772

54 133

Gimnáziumok összesen

457 261

163

4 337

4 500

461 761

Kollégiumok összesen

175 649

0

39

99

175 748

Mindösszesen költségenként

2 380 235

5594

22 976

28 570

2 408 805

Forrás: Miskolc MJV

Felsőfokú oktatás


Az 1949-ben alapított Miskolci Egyetem infrastruktúrája 2007-2013 között tovább bővült;
a régió legnagyobb felsőoktatási intézménye hét karával (Műszaki Földtudományi Kar,
Műszaki Anyagtudományi Kar, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Állam- és Jogtudományi Kar, Gazdaságtudományi Kar, Bölcsészettudományi Kar, Egészségügyi Főiskolai
Kar) és egy intézetével (Bartók Béla Zeneművészeti Intézet).
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Az egyetemen többszintű képzés folyik (akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés, alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, kiegészítő képzés, szakirányú továbbképzés, doktori képzés) közel hatvan szakon (81. melléklet).
Az Egyetem hallgatói létszáma (demográfiai tendenciákkal összhangban) az elmúlt években csökkent (82. melléklet); a hallgatók többsége nappali tagozatos (83. melléklet).
Az Egyetem európai színvonalú K+F+I portfólióval rendelkezik, ami segítheti az innovatív vállalkozások betelepülését, működését (20. táblázat).
20. táblázat: Miskolci Egyetem K+F+I portfóliója

Tudásközpont
Fenntartható természeti erőforrás
gazdálkodás

Alkalmazott
anyagtudomány és
nanotechnológia

Kutató műhely


Környezet és fenntartható természeti
erőforrás gazdálkodás



Energiagazdálkodás



Geoinformációfeldolgozás
Tudásintenzív
anyaggyártás tudomány
Multifunkcionális
anyagok






Nanotechnológia



4. Mikro- és
makrofunkcionalit
ás integrálása a
vegyipari technológiába
Anyaginformatika



Kutatási profil
Innovatív vízgazdálkodás.
 Felszín alatti vízkészletek védelme.
 Hidrodinamika és transzport modellezés.
 Vízkutatás geofizikai módszerei.
 Primer nyersanyagok kutatása.
 Bányászat, előkészítéstechnika fejlesztése.
 Ipari és bányászati hulladékok feldolgozása.
 Fémtartalmú fogyasztási hulladékok feldolgozása.
 Hulladéklerakók rekultivációja.
 Kockázat alapú teljesítmény értékelés.
 Barnamezős társadalom- és gazdaságtudományi
vizsgálatok.
 Hulladék gazdálkodási attitűd vizsgálat.
 Biomassza hasznosítása.
 Geotermikus energia hasznosítás, energiagazdálkodás.
 Hulladék alapú biogáz előállítás.
 Szén-dioxid tárolás.
 CO2 csővezetékes szállítása.
 Geoinformáció.
 Geoinformáció közgazdasági alkalmazása.
 Kristályosodási és szilárd fázisú átalakulási folyamatok vizsgálata új típusú anyagok kifejlesztése érdekében.
 Különböző típusú fémes ötvözetrendszerek és
fémmátrixú kompozitok anyagtudományi alapokon történő fejlesztése és vizsgálata. Forraszanyagok fejlesztése, forrasztási anomáliák vizsgálata.
 Alapkutatások a nanotudomány és a nanotechnológia területein.
 Vegyipari technológiák hatékonyságát segítő
anyagok: szorbensek, katalizátorok fejlesztése,
melléktermékek minimalizálása, technológiai segédanyagok újrahasznosítása.
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Technológiai folyamatokban alkalmazható szimu-
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és képelemzés
Kémiai metallurgiai, felülettechnikai
és energiagazdálkodás

Korszerű anyagok
és innovatív anyagtechnológiák



Energiagazdálkodás





Felülettechnika





Kémiai metallurgia





Öntészet





Szerkezetintegritás








Hegesztő



Képlékenyalakítás



Hő- és felületkezelés

















Nemfémes anyagok és mikro-nano
felületvizsgálatok
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lációk fejlesztése kereskedelmi és saját fejlesztésű
rendszerekben. Metallográfiai minősítő rendszerek
fejlesztése.
Hagyományos (fosszilis) és megújuló energiahordozókra alapozott, környezettudatos, fenntartható
energia termelő és –hasznosító rendszerek és technológiák fejlesztése.
Felületkezelési technikák alkalmazása és fejlesztése felületmódosítási és bevonatképzési célból; és a
felületállapotok mérnöki vizsgálata, jellemzése.
Hidro-elektro- és pirometallurgiai módszerek fejlesztése értékes fémek kinyerése és –tisztítása, valamint fémtartalmú hulladékok hasznosítása céljával.
Öntészeti technológiák fejlesztése, öntészeti szimuláció, öntödei formázóanyagok kutatása és
nyomásos öntés technológiájának fejlesztése
Hagyományos és korszerű mechanikai anyagvizsgálatok.
Szerkezetintegritás; törésmechanikai vizsgálatok;
élettartam menedzselés károsodáselemzés.
Csővezetékek és nyomástartó rendszerek komplex
vizsgálata.
Termo-mechanikus fizikai szimuláció (anyagvizsgálat, technológiai folyamat szimuláció).
Plazma és lángvágás kutatása.
MÍG/MAG hegesztési technológiák kutatása.
Hegesztési eljárások állapotfelügyelete.
Hideghuzalos hegesztési eljárások kutatása.
hegesztési eljárások.
Lineáris dörzshegesztési eljárások kutatása.
Finomlemezek alakíthatósági vizsgálata.
Optikai alakváltozás mérés.
Komplex felületek digitalizálásának kutatása.
Hagyományos és innovatív alakító technológiák
kutatása.
Hagyományos felületötvöző hőkezelések
(nitridálás, cementálás, boridálás) kutatása és tovább fejlesztése.
Plazma-nitridálás és duplex felületkezelések kutatása.
Folyékony edzőközegek hatékonyságának vizsgálata és minősítési rendszerének kidolgozása.
Vékonyrétegek, bevonatok és nano-szerkezetű
anyagok mechanikai és felületvizsgálata.
Tribológiai vizsgálatok, kenőanyagok minősítése,
műszaki kerámiák és nano-kompozitok károsodás
elemzése.
Anyagok minősítése, technológiák hatékonyságának vizsgálata, optimalizálása korszerű felületvizsgálati módszerekkel.

Miskolc ITS  I. Helyzetfeltárás
Mechatronika és
logisztika





Logisztikai hálózatok és rendszerek
hatékonyságnövelési eljárásai és
módszerei.
Vezetékes és vezeték nélküli kommunikációs rendszerek megbízhatóságának növelése
a logisztikai és
mechatronikai alkalmazással














Mechatronikai
rendszerek elemeinek kutatása és fejlesztése
















Államtudományi
kutatások



Pénzügyi kutatások



Civilisztikai kutatások
Nemzetközi jogi
kutatások
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Logisztikai rendszerek szimulációs modellezése.
Logisztikai folyamatok 3D-s modellezése.
Azonosítási rendszerek tervezése.
Logisztikai szolgáltató központok tervezése, modellezése.
Hangvezérelt darurendszer fejlesztése.
Önszerveződő szenzorhálózaton alapuló hőmérséklet- és páratartalom mérő rendszer fejlesztése.
GSM-alapú jármű távdiagnosztikai rendszer fejlesztése.
A vezetékes és önszervező vezeték nélküli szenzorhálózatok kommunikációs rendszereinek vizsgálata, modellezése, különös tekintettel az energiaoptimálás, hibafelfedés és az időkritikus működésre.
Gyártásinformatikai, matematikai modellek továbbfejlesztése. Szuperszámítógépen implementált
új ütemező algoritmusok. Gyártás- és logisztikai
szimuláció ipari alkalmazása.
Indítómotor kutatása, új konstrukció fejlesztése
tervezés-módszertani eszközökkel. Prototípus és
vezérlés kifejlesztése, mérése, szimulációja.
Mechatronikai rendszerek modellezése.
Szerszámgépek és részegységeik fejlesztése és
vizsgálata.
Elektronikai, teljesítményelektronikai és villamos
működtetésű mechatronikai rendszerek tervezése,
modellezése.
Számítógéppel támogatott mérőrendszerek tervezése, NI technológia alapján .
Villamos energia minőségi paramétereinek és zavarforrásainak kutatása.
A Fizikai Tanszék atom- és szilárdtestfizikai kutatási potenciáljának fejlesztése és kiterjesztése a
nanotechnológiai kutatási irányba.
Közigazgatási jog. A közigazgatási jog aktuális
kérdései. E-közszolgáltatások.
Pénzügyi jog. A pénzügyi jog aktuális kérdései.
alkotmányjog. Az alkotmányjog aktuális kérdései.
Jogi tudásbázis elemzése, IKT alapú technológiák
alkalmazásának jogi támogatása.
A büntetőeljárás és a büntetés-végrehajtás aktuális
problémái.
Közösségi és alternatív szankciók végrehajtása az
Európai Unióban.
Magánjog, gazdasági jog.
Európai jog, nemzetközi magánjog, nemzetközi
jog, kisebbségvédelem.
Polgárjogi eljárásjog.
Végrehajtási jog.
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Gazdaságtani kutatások



Termelés- és technológia menedzsment













Vállalati erőforrásgazdálkodás

Szervezetek irányítása






















Területi és üzleti
marketing

Pénzügyi és számviteli kutatás
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Új termékek diffúziójának modellezése.
Innovációs stratégiák készítésének módszertana.
Technológiai előrejelzések.
Technológiamenedzsment.
KKV-k számítógéppel támogatott termelésirányítási rendszereinek fejlesztése.
Gyártórendszerek folyamatmodellezése.
Integrált vállalatirányítási rendszerek összehasonlító vizsgálata.
Ergonómiai kutatások.
Szimulációs eljárásokra épülő rendszermodellezés.
Vállalati gazdálkodási és döntés-előkészítési modellek vizsgálata.
KKV-k irányításának modellezése.
Közszolgáltató vállalatok gazdálkodásának modellezése.
Üzleti etika.
Stratégiai vezetés és tervezés modellezése.
Szervezeti és egyéni teljesítmények mérése, értékelése és fejlesztése.
Coaching technikák fejlesztése.
Minőségbiztosítási és –irányítási rendszerek vizsgálata.
Szolgáltatásmenedzsment és interkulturális menedzsment modellek vizsgálata.
Tudástérképezés, tudásmenedzsment módszertanok vállalati adaptációi és az ezeket támogató informatikai alkalmazások.
Kapcsolati, szervezeti, humántőke értékelése, a
tudástőke mérési módszereinek fejlesztése.
Szervezeti kompetenciák és képességek mérése és
fejlesztése.
Gazdasági hálózatok, klaszterek kialakítása és irányítása.
Vállalati fenntarthatósági stratégiák és vezetői képességek.
Kapcsolati marketing alapokon nyugvó érték- és
ügyfélorientált business marketing menedzsment.
Szolgáltatás és környezettudatos marketing módszerek kidolgozása.
Régió- és településmarketing.
Társadalmi marketing.
Számviteli információs rendszerek szabályozása
és működtetése.
Vállalati controlling fejlesztése, a vállalati gazdálkodás javítását szolgáló módszerek és eljárások.
Szellemi termék értékelési szabályokhoz igazodó
eljárások vizsgálata.
Non-profit szervezetek pénzügyi működése és
számvitele.
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Területi gazdasági
kutatások














Foglalkoztatáspolitikai kutatások
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Területi folyamatok ökonometriai modellezése.
Gazdasági és társadalmi területi különbségek vizsgálata, a térszerkezet modellezése.
Területek gazdasági potenciálja és az erre hatással
lévő intézményi tényezők, sikeres világgazdasági
illeszkedési stratégiák.
EU fejlesztési politikák hatásainak vizsgálata.
Az új gazdasági kelet-közép-európai térbeli megjelenése.
Magyarországi regionális centrumok fejlődési sajátosságainak vizsgálata.
Ipari szerkezetváltás területi hatásainak vizsgálata.
Regionális gazdasági hálózatok, klaszteresedés.
A helyi gazdaságfejlesztés eszközei, módszerei és
intézményei.
A kulturális gazdaság szerepe és lehetőségei a vidékfejlesztésben.
A munkaerő-piaci folyamatok, a migráció formái
és munkaerő-piaci hatásai.
Regionális munkaerőpiacok.
Alternatív foglalkoztatási formák.
A lokális foglalkoztatáspolitika és a nem piaci foglalkoztatás jellemzői.
a munka fogalmának és társadalmi szerepének változásai.
A társadalmi vállalkozások magyarországi helyzetének feltérképezése.
Társadalmi innovációk vizsgálata.
a társadalmi gazdaság megjelenése a fejlesztési
tervekben.
Esélyegyenlőségi szempontok.
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2.8.4

Szociális ellátás

2.8.4.1 Szociális intézményhálózat



A városban 2012-ig négy szociális ellátó intézmény működött (Miskolci Családsegítő
Központ, az Iránytű Szociális Szolgálat, a Miskolci Gyermekvédelmi Központ és az
Egyesített Bölcsőde és Egészségügyi Szolgálat; 84. melléklet). Ezeket 2012-ben összevonták avval céllal, hogy:
 csökkenjenek a feladat ellátásában jelentkező párhuzamosságok,
 javuljon a működési hatékonyság,
 csökkenjen az intézményrendszer finanszírozási szükséglete,
 javuljon az intézményrendszer által nyújtott szolgáltatások színvonala.

A jogutód 2013. január 1-től a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ; az integrált szervezeten belül az egyes funkciókat
igazgatóságok irányítják (21. táblázat).
21. táblázat: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani Központ igazgatóságai és feladataik

Igazgatóság
Családsegítés és Gyermekjóléti Alapellátások Igazgatósága
Gyermekek Napközbeni Ellátása Bölcsődei Igazgatóság
Gyermekvédelmi Szakellátások Igazgatósága

Célcsoport Specifikus Szociális Ellátások Igazgatósága

Egészségügyi Igazgatóság

Feladat




családsegítés
gyermekek átmeneti gondozása (gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona)
gyermekjóléti szolgálat/központ



bölcsődei ellátás






gyermekotthon
utógondozó otthon
nevelőszülői hálózat
idős személyek ellátása (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, idősek
átmeneti elhelyezése)
fogyatékos személyek ellátása (fogyatékos személyek nappali
ellátása, fogyatékos személyek átmeneti elhelyezése, támogató
szolgálat)
pszichiátriai betegek ellátása (közösségi ellátás, nappali ellátás)
területi védőnői ellátás
iskola egészségügy






Forrás: Miskolc MJV Önkormányzata



Az elmúlt években (2011/2007) nőtt a tartós bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó férőhelyek száma (5%-kal), a gondozottak száma (18%-kal) és az intézményi kihasználtság
(12%-kal); (85. melléklet).
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2.8.5







Esélyegyenlőség

Miskolc a 2003. évi CXXV. törvény, továbbá a 321/2011. Korm. rendelet és a 2/2012.
EMMI rendeletnek megfelelően esélyegyenlőségi programot dolgozott ki, amely tartalmazza az esélyegyenlőség biztosításához szükséges teendőket és feladatokat.
Az esélyegyenlőséget az Önkormányzat horizontális elvnek tekinti, amely valamennyi tevékenységében megjelenik.
Az Önkormányzat esélyegyenlőségi politikáját munkáltatói és intézményfenntartói szerepkörben is érvényesíti.
Az Önkormányzat kiemelt célja a programmal, hogy a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok (mélyszegénységben élők és romák, a gyermekek, a nők, az idősek és a fogyatékos
személyek) lehetőségeit javítsa.
2.8.5.1 A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége



A 2008-as pénzügyi válság érzékenyen érintette mélyszegénységben élőket is, nőtt a rászorulók száma, 2010-et követően viszont a szociális és foglalkoztatási rendszer átalakítása, a közfoglalkoztatási és a munkaerő-piaci programok hatására csökkent a jogosultak
száma (22. táblázat).
22. táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma (fő) Miskolcon (2008-2013)
év

segélyben részesülők (fő)

segélyben részesülők (%)

2008.

15-64 év közötti lakónépesség
száma
119 160

528

0,4%

2009.

117 937

790

0,7%

2010.

116 755

797

0,7%

2011.

115 708

229

0,2%

2012.

115 708

143

0,1%

2013. I.n.év

115 708

182

0,2%

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Miskolc MJV HEP



Az álláskeresési járadékra lényegesen nagyobb kör jogosult, mint a fent említett álláskeresési segélyre; a közfoglalkoztatásban résztvevők számának megfelelően változtak a jogosultsági adatok (23. táblázat).
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23. táblázat: Járadékra jogosultak száma (fő) Miskolcon (2008-2013)

2008.

nyilvántartott álláskeresők száma
fő
9 757,0

2009.

11 798,0

3 078,5

26,1%

2010.

12 708,0

3 045,6

24,0%

2011.

12 172,8

2 603,5

21,4%

2012.

11 157,1

1 143,1

10,2%

893,0

8,3%

év

álláskeresési járadékra jogosultak
fő
%
2 131,0
21,8%

2013.I.n.év
10 813,0
Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Miskolc MJV



Az aktív korúak ellátására (rendszeres szociális segélyben, vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma és aránya) fordított kiadások nagysága a jogszabálynak
megfelelően változott (24. táblázat).
24. táblázat: Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek
száma Miskolcon (2008 – 2013)

év

Rendszeres szociális segélyben részesülők

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás
(álláskeresési támogatás)

fő

15-64 évesek %ában

fő

munkanélküliek
%-ában

2008.

4 992

4,2%

NA

NA

2009.

779

0,7%

5547

47,0%

2010.

842

0,7%

5668

44,6%

2011.

1228

1,1%

5239

43,0%

2012.

1 228

1,1%

4389

39,3%

Forrás: TelR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal, Önkormányzati adatok



A közfoglalkoztatás bevezetésével csökkent a szociális szolgáltatásokat igénybe vevők
száma (86. melléklet) és a rendszeres szociális segélyre fordított összeg nagysága (87.
melléklet).

Szociális lakhatás


Miskolcon a városlakók közel 2%-a telepi, vagy nem lakás céljából épült ingatlanban lakik (közel 3000 felnőtt); a lakott lakások 1,8%-a félkomfortos, 3%-a komfort nélküli és
0,5%-a szükség- és egyéb lakás Miskolcon (2011).



Az elmúlt években a város bérlakásainak 90%-át szociális alapon utalták ki, a szociális célú bérlakásokat a MIK Zrt. kezeli (a bérlakáshoz jutás feltételeit a 25/2006. (VII. 12.)
számú önkormányzati rendelet szabályozza, a MIK évente hirdet pályázatot a szociális
helyzet alapján rászorulók részére).
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A városban kevesen laknak piaci alapú bérlakásban (1 002 önkormányzati tulajdonú komfort nélküli lakás van a városban). A város bérlakás állománya az Avas városrészre koncentrálódik, ahol az önkormányzati tulajdonú lakások állománya 19%, míg más városrészekben elenyésző a bérlakás állomány az összes lakás számhoz képest.



Több, főként szlömösödött területen (pl.: Lyukóvölgy, Bábonyibérc, Forrásvölgy, Rózsás
dűlő stb.) a háztartások 95%-ának nincs megfelelő közműellátottsága.

Lakhatást segítő támogatások


A lakhatást segítő támogatások közül Miskolcon a normatív típusú lakástámogatást
veszik igénybe a jogosultak többségben (25. táblázat).
25. táblázat: Támogatásban részesülők Miskolcon (2008 – 2013)
Év
2008.

Lakásfenntartási támogatásban részesítet- Adósságcsökkentési támogatásban részesütek száma (fő)
lők száma (fő)
10 751
945

2009.

9 023

965

2010.

11 305

1 207

2011.

11 129

1 031

2012.
10 359
Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok



838

A lakhatást segítő másik támogatási forma a lakás-felújítási támogatás.

Eladósodottság


Miskolci szociális térképe szerint a válaszadók 17 %-ának díjhátraléka volt; közel 6 %-uk
magánszemélynek is tartozott. A hátralékosok mintegy 42 %-ának lakásfenntartási gondjai voltak, közel harmaduk pedig a lakbérrel maradt el. A felmérés szerint a díjhátralék átlagosan 441 ezer forint volt 2010-ben (88. melléklet).



Az Önkormányzat lakhatást segítő adósságkezelési szolgáltatást nyújt a rászorulóknak.



Az adósságkezelési szolgáltatás három elemből áll:




adósságcsökkentő támogatás (a kezelhető adósság maximum 75 %-a, méltányos esetben 90 %-a);
lakásfenntartási támogatás (összege függ: a jövedelemtől, ill. az elismert, valamint a
tényleges lakásnagyságtól);
adósságkezelési tanácsadás.
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Az adósságcsökkentési szolgáltatást az adósságcsökkentési támogatásban részesülők közül kevesen vették igénybe (2012-ben mindössze 838 esetben éltek ezzel a lehetőséggel a
rászorulók).

Telepek, szegregátumok helyzete


Miskolcon a szegények lakta szegregátumoknak (szlömöknek) száz évre visszamenő
múltja van (Szondi-telep, a Békeszálló-telep, a Mésztelep, a Tetemvár, a Számozott utcák,
a Muszkás, a tapolcai kőbánya telepe, a Csorba-telep, a repülőtéri és legújabban
Lyukóvölgy a főbb állomása ennek a körforgásnak).



A miskolci szegregált telepen élők átlagéletkora 42,3 év (legmagasabb a 30-39 évesek
száma - 3 vagy annál több gyerekkel). A felmérés szerint az itt lakó felnőtt lakosság 65%ának maximum általános iskolai végzettsége van, a bejelentett munkával nem rendelkezők
aránya 83%. A díjhátralékkal, tartozással rendelkezők aránya rendkívül magas az itt élők
körében, egyes területeken eléri a 83%-ot (2011).



Miskolc évtizedek óta folyamatosan törekszik az alacsony komfortfokozatú, elégtelen
lakhatási körülményeket biztosító lakásállomány felszámolására; ennek eredményeként a
Szondi-telep és a Mésztelep házainak töredéke, a Békeszálló-telep munkáslakásainak csak
kisebb hányada áll. Az Avas lakótelepen megjelent un. „fészekrakó" probléma, az elmúlt
években várospolitikai ügy lett; kezelése érdekében a városvezetés komoly lépéseket tett.



Lyukóvölgyben mintegy 3500-4000 fős heterogén, többségében mélyszegénységben élő,
különböző képzettségű, foglalkozású ember él.

Egészségügyi és szociális szolgáltatások elérhetősége


Az egészségügyi ellátás Miskolcon jó; a 2012-ben készített szociális térkép adatai alapján
a felnőtt városlakók egészségi állapota az ötfokozatú skálán 3,5.



A lakosság egészségi állapotát jellemző mutató értéke szignifikánsan különböző (legjobb
a Tetemvár - Bábonyibérc - Bedegvölgy - Bodótető, a Komlóstető - Vargahegy, a Szirma
- Martin-kertvárosi ill. a Tapolca városrészben, míg a legrosszabb egészségi állapotról a
bükkszentlászlóiak és a perecesiek nyilatkoztak).



2011.évi felmérés alapján a betegségtípusok előfordulásának gyakoriságát Miskolcon a
lelki eredetű gondok uralják (a megkérdezettek 36%-a). A felnőtt lakosság 27%-ának háztartásában tartós, krónikus beteg él. Több külterületen (pl.: Lyukóvölgy, Bábonyibérc,
Forrásvölgy, Rózsás dűlő stb.) a háztartások 95%-ának elégtelen a közműellátottsága, az
itt élők fertőzésveszélynek vannak kitéve a rossz higiénés körülmények miatt.



Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 2008-2012 között 1212 fővel csökkent, miközben ápolási díjat 2011-től kezdve egyre gyakrabban vették igénybe (89. melléklet). Az igény 2008 óta állandósult (a korábbi jövedelmek kiesését ezzel pótolták a rászorulók).
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Prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, kora gyermekkori kötelező szűrésekhez) való hozzáférés




Miskolcon több prevenciós szűrőprogram érhető el; legjelentősebb az emlőszűrés, amit az
érintett női korcsoportnak mintegy harmada vesz igénybe. A gondozott várandós anyák
58-60%-a veszélyeztetett, a várandós anyák 38%-a dohányzik. Az elmúlt években nőtt a
felső légúti megbetegedések, a krónikus betegségek és asztma előfordulásának gyakorisága.
A fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés a Miskolci Egyesített Szociális,
Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ védőnői szolgálatán,
ill. az ellátórendszer egyéb résztvevőin keresztül valósul meg.

Közétkeztetés


A városi közintézmények konyháit ma már jórészt saját termelésű, egészséges élelmiszerrel látják el. A Bedegvölgyben mangalicák és szürkemarhák tenyésztése, a város déli határában pedig 7000 m2-en fóliasátras zöldségtermesztés folyik. 2014-ben várható egy
10.000 m2-es üvegház projekt indulása, amely tovább bővítheti ezt a kört. Miskolcon az
Önkormányzat adatnyilvántartása szerint 2013-ban közétkeztetésben 12249 fő vesz részt.

Sportolási lehetőségek



A Miskolci Városi Sportiskola 14 szakosztályában várja a sportolni vágyókat, (asztalitenisz, atlétika, birkózás, jégkorong, judo, kajak-kenu, kézilabda, kosárlabda, ökölvívás,
röplabda, sakk, tájfutás, torna, úszás, vízilabda). Az általános iskolások kötelező úszásoktatását az MVSI szervezi Miskolcon, önkormányzati támogatásból, állami fenntartású iskoláknak ingyenesen, egyéb fenntartásúak számára kedvezményes tanfolyami díjjal.



A Miskolci Városi Diáksport Szövetség évente megrendezi az iskolások felmenő és szabadidős versenyeit. A Mecénás Sport Alapból, és a képviselői Mecénás Alapokból is
rendszeresen segíti a város a sportegyesületeket és a sportcélú rendezvényeket, a Miskolci
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett sportversenyek jelentős, részben természetbeni támogatásban részesülnek.

2.8.5.2 Gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység



Miskolc népességéből a 2013. január 1-jei adatok szerint a 0-18 éves gyermekek száma,
28.812 fő, 19-24 éves fiatalkorúak száma 11.691 fő. Miskolc gyermeklakosságának
egészségi állapota, fejlettsége, képzettségi szintje megfelel az országos átlagnak, azonban
a város hátrányos helyzetű (szlömösödött, konfliktussal terhelt) településrészein halmozottan jelennek meg a gyermekeket veszélyeztető körülmények.
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Miskolc a térségi gyermekeket ellátó rendszer központja; a lehetőség van a napközbeni ellátások igénybevételére; a gyermekek hasznos szabadidejének eltöltését számos oktatási
és gyermekjóléti szolgáltatóintézmények biztosítják. A biztos anyagi körülmények között
élő és átlagos kondíciókkal rendelkező családok gyermekeinek fejlődéséhez a helyi szolgáltatások megfelelő körülményeket tudnak biztosítani a gyermekek fejlődésének teljes
kibontakozásához, életpályájuk szükség szerinti alakításához.



A 18 évnél fiatalabbak aránya 17,18% (2012); a gyermekkorú népesség lélekszáma folyamatosan csökken, a csökkenés korosztályonként eltérő; a folyamat lassult az elmúlt
években. A legnagyobb mértékű lélekszám csökkenés 6-13 éves (az általános iskoláskorú)
korosztályban következett be; létszámuk 11 923 fő.



A 14 évesek számának alakulása is arra utal, hogy a gyermekvállalási hajlandóság a 1990es években kisebb volt, mint a 2000-es években. A 0-2 évesek száma 2009-tól kis mértékben, de csökken, ugyanakkor a 3-5 éveseké ugyanilyen mértékben növekszik (12. ábra).
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12. ábra: A gyermekek számának alakulása korcsportok szerint (2000 – 2011)
Forrás: TEIR, KSH TSTAR, Miskolc HEP



A védelembe vett gyermekek száma megötszöröződött 2008 és 2012 között; a megszüntetett eseteknek a védelembe vételekhez viszonyított aránya csökkent. 2012-ben 416 megszüntetésre 725 védelembe vételt eredményező döntés jutott (57 %); 2008-ban ez az arány
közel 70% volt. A veszélyeztetett gyermekek aránya 51% a 18 év alatti népesség körében;
2008-ban ez az arány csak 41% volt (26. táblázat).
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26. táblázat: Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek száma Miskolcon (2008 – 2012)
év

18 év alattiak száma a né-

védelembe vett 18 Megszűntetett esetek száma a 18 veszélyeztetett kiskorú

pességben

év alattiak száma

év alatti védelembe vettek közül

gyermekek száma

2008.

31 056

142

109

12 772

2009.

30 525

151

134

12 973

2010.

29 926

364

268

13 396

2011.

29 260

777

103

14 392

2012.

28 812

725

416

14907

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Megyei Gyámhivatal



A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a veszélyeztetettség megszüntetését és
a családjukból kiemelt gyermekek családba történő visszahelyezését a Miskolci Egyesített
Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ keretén
belül működő Gyermekjóléti Központ biztosítja.



A gyermekjóléti szolgálat gondozásában lévő összes gyermeket figyelembe véve a fokozottan veszélyeztetett gyermekek aránya átlag 8-9% között van, míg a veszélyeztetett
gyermekek többségét (több mint 90%-át) alapellátás keretein belül gondozzák a családgondozók.



2012. december 31-én Miskolcon 464 kiskorú állt védelembe vétel hatálya alatt, ami 277
családot érintett, a gyámhatóság 48 kiskorút emelt ki ideiglenes hatállyal családjából a súlyosan veszélyeztető körülmények miatt.



2012. évben Miskolcon, havonta átlagosan 4.269 gyermek részesült rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben.

Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége


A város megkülönböztetett figyelmet fordít a szegregált környezetben élő gyermekek
egészségügyi-, a szociális-, a közoktatási ellátása. A városban roma diákok közül sokan
kapnak ösztöndíjat (Útravaló ösztöndíj és a Macika ösztöndíj).



A várandós anyák száma kis mértékben csökkent (-4 %) az elmúlt évben. A veszélyeztetett várandósok gondozására fokozott figyelmet fordítanak a védőnők. A város területén
élő lakosság védőnői ellátását az önkormányzati fenntartású Miskolci Egyesített Szociális,
Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ biztosítja. Az
Egészségügyi Szolgáltatások szakigazgatósága irányítása alá tartozik a városban működő
területi védőnői szolgálat és az iskola-egészségügyi ellátás.



A kisgyermekek napközbeni ellátását 10 bölcsőde biztosítja a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ keretein belül.
2012. december 31-ig a 10 intézmény 540 férőhelyen fogadta a kicsiket, 2013. január 1től intézményi átalakítást és férőhelybővítést követően 756 férőhely biztosítja az ellátást.
55

Miskolc ITS  I. Helyzetfeltárás


2012-ben 110%-os beíratottsággal, 82 %-os tényleges kihasználtsággal működtek a bölcsődék, naponta 444 gyermeket gondoztak. Jelenleg 575 gyermeket gondoznak a bölcsődei ellátásban, a beíratottak száma a férőhely 74 %-át teszi ki, az ellátásba előjegyzett
gyermekek száma 359 fő (90. melléklet).



A gyermekjóléti szolgálat (összehangolva más gyermekeket ellátó intézményekkel ill.
szolgáltatásokkal) szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. A gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszert működtet, amely a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésére szolgál, így szoros kapcsolatot tart fenn a város nevelési-oktatási intézményeivel,
rendőrséggel, Városi Gyámhivatallal, munkaügyi központtal, védőnői szolgálattal, városi
nevelési tanácsadóval és a kisebbségi önkormányzattal.



A Borsod-Abaúj-Zemplén megyében nyilvántartott veszélyeztetett gyermekek (24 982 fő)
közel 16.5%-a Miskolcon él (4 132 fő). A veszélyeztetettek aránya a teljes lakosságszámhoz mérten az országban 2 %, míg Miskolcon ez az érték 2.4%.



A gondozásban megjelenő fiatalok között több mint 10% érintett valamely szabálysértés
vagy bűncselekmény elkövetésében. Az elmúlt két év adataiból megállapítható, hogy
mind a fiatalkorú (12,9%-os növekedés), mind a gyermekkorú elkövetők (16,7%-os növekedés) ellen indult eljárások száma nőtt a városban.



A gyermekvédelmi szempontból veszélyeztetett fiatalok esetében alacsony a bántalmazások száma, különösen a gyermeket ért lelki és fizikai bántalmazások száma elenyésző. A
családon belüli erőszak tekintetében jellemzőbb a szülő (anya) bántalmazása, mely közvetett súlyos veszélyeztetése a gyermeknek egyaránt. A gondozásban megjelenő összes bántalmazás (lelki, testi, családon belüli) száma nem éri el az összes gondozott gyermekek
7%-át.



A krízishelyzetben a gyermekek, vagy szüleik által több szolgáltatást is igénybe vehetnek
a városban (gyermekek átmeneti otthona; anyaotthon; szociális válsághelyzetbe került várandós anyák gondozása; rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatások, kedvezményes iskolai étkeztetés; gyógyszertámogatás).



A városban élő gyermekek a közoktatási intézményrendszeren keresztül számos, az egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős program közül választhatnak. A Közoktatásért Közalapítvány, Célpont Ifjúsági és Tanácsadó Iroda a gyermekeknek iskolán kívüli
programokat biztosít (pl.: fejlesztő, informatikai foglalkozások, személyiségfejlesztő tréningek, kirándulások, sporttevékenységek, üdültetés). Az Önkormányzat lehetőséget biztosít gyermekek számára a Balatonmáriafürdőn található önkormányzati üdülő kedvezményes igénybevételére.



A tanév során az általános iskolákban, az óvodákban és bölcsődékben biztosítják a gyermekek étkeztetését: a bölcsődében a bölcsőde főzőkonyhája biztosítja szakképzett élelmezésvezető irányításával. A nyári szünetben pályázati forrásokból, élelmiszeradományban
részesülnek a rászoruló iskolás gyermekek; hétvégi gyermekétkeztetés nincs.
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A Gyermekjóléti Szolgálat a hátránykompenzáló juttatásai és szolgáltatásai segíti a hátrányos helyzetű gyermekek és szüleik szociális gondjainak csökkentését (információnyújtás,
hivatalos ügyek intézése, tanácsadás, közvetítés, elhelyezési és felülvizsgálati tárgyalásokon való részvételből, szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása, családok átmeneti otthona, átmeneti nevelés és eseti gondozás).



A sajátos nevelési igényű (SNI) óvodásokkal gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus foglalkozik; gyógyszeres kezelés esetén is nyugodt, fejlődésüket szolgáló környezetben.



Az általános iskolai oktatásban az SNI gyermekeknek biztosított a gyógypedagógiai oktatás. A középiskolai oktatásban integrált oktatás érhető el az SNI gyermekek számára.



A településen élő összes hátrányos helyzetű (HH) óvodások aránya 24,7 %; közülük 1%
jár egyházi fenntartású intézménybe (27. táblázat). A halmozottan hátrányos helyzetű
(HHH) óvodások a nevelésben, oktatásban résztvevő HHH gyermekek 34%-a. Nőtt a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak köre, így az óvodai ellátásban részesülő HHH
gyermekekkel minőségileg hatékonyabban lehet foglalkozni.
27. táblázat: Hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai ellátása Miskolcon (2013)
A településen élő összes gyermek és tanuló létszáma:
HH: 6,183 fő

HHH: 1,425 fő
ebből:

Óvodás korú HH-s gyermekek létszáma: 1515+14 (egyházi) =
1529 fő

Óvodás korú HHH-s gyermekek létszáma: 489 fő

Forrás: Miskolc MJV HEP



A hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma csökkent (elsősorban a
demográfiai folyamatok következménye). A létszám csökkenés a kisiskolások körében
magasabb (37%), míg a felsősök létszáma 30%-kal csökkent a 2010/2011-es tanévhez képest. A napközibe járók aránya folyamatosan növekszik, a 2012/2013-as tanévben meghaladta az 59 %-ot (91. melléklet).



A 8. évfolyamot eredményesen befejezők aránya folyamatosan nő, ennek ellenére a gyermekek csaknem 4%-a a korai szinten lemorzsolódik (92. melléklet).



2012-ben 10 fő iskolapszichológus; 9 fő gyógypedagógus dolgozott az általános iskolákban, a nevelési tanácsadóban dolgozók létszáma 13 fő.



A Gyermekjóléti Szolgálat a hátránykompenzáló szolgáltatásai nagyban hozzájárulnak fogyatékos gyermekek és szüleik szociális helyzetének javulásához. Az óvodai nevelésben a
fogyatékos gyermekekkel gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok foglalkoznak, nyugodt, fejlődésüket szolgáló környezetben.
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2.8.5.3 A nők helyzete, esélyegyenlősége



Miskolcon 2011-ben 89,219 fő nő élt; a nők aránya a városban 53%, ami valamivel magasabb, mint az országos arány (52%). A házas családi állapotú népesség részaránya 2001 és
2011 között csökkent; a nőtlenek és hajadonok hányada emelkedett; fokozatosan csökken
a (házastársi vagy élettársi) párkapcsolaton alapuló életközösségek részesedése. 20012011 között a házaspáros családokban élő gyermekek aránya fogyott, miközben az élettársi kapcsolatú családokban és az egyszülős családban élőké emelkedett.



Miskolcon minden hetedik nő felsőfokú végzettségű, ami jobb az országos átlagnál. A 15
évnél idősebb, gazdaságilag is aktív népesség körében a nők aránya minden korosztályban
magasabb, mint a férfiaké.



A gyermekvállalás időbeli kitolódásával függ össze, hogy az inaktívak körében a nők aránya a 30-39 év közötti korosztályban a legmagasabb (78%). Ezzel együtt a 20-29 év közötti nem aktív népesség körében a nemek aránya nagyjából kiegyenlített, e korosztályban
viszont 749 fővel több a nappali tagozatos férfi tanuló, mint a nő (93. melléklet).



A 15 évesnél idősebb gazdaságilag aktív népességen belül csak a 40-60 év közötti korosztályokban vannak jelen magasabb arányban a nők. Ez azzal függ össze, hogy az adott korosztályokon belül többségben vannak a nők, a foglalkoztatottak és munkanélküliek adott
nemet és korosztályt érintő arányaiban nincs jelentős különbség.



A nők születéskor várható életkora magasabb, a halálozási mutatója pedig alacsonyabb a
férfiakénál. A nők munkaerő-piaci helyzete kedvezőbb a városban, mint a férfiaké (94.
melléklet).



A nők részvétele a foglalkoztatást segítő képzési programokban a munkaügyi központ és a
Türr István KKI képzésein, valamint a városban működő civil szervezeteken keresztül történik (95. melléklet).



Miskolcon az általános iskolai végzettséggel nem rendelkező 15 év felettiek között a nők
2,6-szor többen vannak, mint a férfiak; ezeknek a munkaerő-piacon esélyeik rosszabbak
férfi társaiknál; egy részüknek már gyermeke van, így nem tudnak olyan állást vállalni,
ahol több műszakban kell dolgozni (28. táblázat).
28. táblázat: Alacsonyan iskolázott népesség Miskolcon (2011)
15 éves és idősebb lakosság száma összesen

15-X éves legalább általános iskolát végzettek
száma

összesen

nő

férfi

összesen

nő

férfi

fő

fő

fő

fő

fő

fő

általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők 15-x
évesek száma
Összesen
fő

2001.

156 230 84 673 71 557 145 562 76 934 68 628 10 668

2011.

145202

78293

66909

NA

NA

NA

Forrás: TelR, KSH Népszámlálás
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Nők szerepe a helyi közéletben
Miskolc Megyei Jogú Város képviselőinek száma a jelenlegi ciklusban 27 fő, ebből 4 fő nő
(14,8%); a parlamenti képviselők esetében a 4 városi képviselőből egy nő van. Mindkét képviselői arány a város női lakosságának arányszámától elmarad (53%). A városban a nők főként civil szervezeteken keresztül jelennek meg a közéletben.
2.8.5.4 Idősek helyzete, esélyegyenlősége



Miskolcon az egyedül élő idősek aránya magas; a város fokozott figyelmet fordít az aktív idősödés és a nemzedékek szolidaritása, együttműködése gyakorlati megélésére. Ennek megvalósítását számos projekt szolgálta.



A szociális alap és szakosított ellátásokat 11 szolgáltatási központon keresztül biztosítja az
igénybe vevők részére (96. melléklet).



A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ által nyújtott szociális alap és szakosított ellátások mindenki számára elérhetőek (97. melléklet).
2.8.5.5 Fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége



Szociális foglalkoztatást Miskolcon az alábbi intézmények nyújtanak:
 Szimbiózis Alapítvány Habilitációs Központ,
 Szimbiózis Alapítvány- Baráthegyi Lakóotthon és Rehabilitációs Majorság,
 Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány - Rehabilitációs Szolgáltató Központ,
 Fogyatékos Emberek Nappali Intézménye,
 Szeretet Alapítvány,
 Miskolci Autista Alapítvány.



Miskolcon 2013-ban nem működött védett foglalkoztató (a miskolci székhelyű akkreditált
munkáltatókat a 98. melléklet tartalmazza). Közel tíz éves múltra tekint vissza a foglalkoztatási célú civil szervezetek működése, amelyek komoly szakmai tapasztalatokat és sikereket mondhatnak magukénak, a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek számára nyújtott munkaerő-piaci szolgáltatásokban (29. táblázat).
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29. táblázat: Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatók Miskolcon (2012)
Sorszám

1.
2.
3.

Megnevezés

Alternatív munkaerő-piaci program

„Szimbiózis" A Harmonikus Együtt-létért
Alapítvány
Látássérültek Észak-Magyarországi Regionális Elemi Foglalkoztatási rehabilitációs
Központja Alapítvány
Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány

Támogatott Foglalkoztatás program
Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációs
Programja
4M Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott Munkaképességű embereknek

Forrás Miskolc HEP



A fogyatékossággal élők pénzbeli ellátásának, ill. az általuk igénybe vehető kedvezményeken (fogyatékossági támogatás, emelt összegű családi pótlék, rokkantsági járadék,
rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, rehabilitációs járadék, árvaellátás rokkantsági
alapon, baleseti járadék, vakok személyi járadéka, közlekedési kedvezmény, parkolási
igazolvány, akadálymentesítési támogatás, autóvásárlási támogatás) túl a városban nincs
olyan ellátás, ill. kedvezmény, amely specifikusan csak Miskolcon lenne elérhető.
2.8.6 Közbiztonság, közrend



A Miskolci Rendőrkapitányság (az ország legnagyobb városi rendőrkapitánysága) nemcsak a város, hanem a vonzáskörzetéhez tartozó további 30 település közrendjéért, közbiztonságáért felel. A kapitányság illetékessége bel- és külterületekkel együtt 875 négyzetkilométerre terjed ki (kb. 250 ezer fő).



A Miskolci Rendőrkapitányság illetékességi területén 2012-ben 13.871 bűncselekmény
vált ismertté. Az emelkedést egyrészt néhány, az állampolgárok biztonságérzetére kevésbé
hatással levő bűncselekmény gyakoribb előfordulása, másrészt pedig a statisztikai metodikában bekövetkezett változás okozta.



A 2011-es adatokhoz képest 3.844 db bűncselekmény közül 2.785 db-ot négy bűncselekmény kategóriának a számottevő emelkedése okozta; a bűncselekmények túlnyomó részét
(83%-át) Miskolcon követték el.



A Robotzsaru Neo rendszer B lapos statisztikája szerint a Miskolci Rendőrkapitányság
2011-ben 11.207 bűncselekmény kapcsán fejezett be büntetőeljárást, míg 2012-ben ez a
szám 12.635-re nőtt (12,7%). A Netzsaru rendszer szerint 2011. évi 10.912 db bűncselekmény után 2012-ben 11.872 bűncselekményt regisztráltak (közel 10%-os növekedés).



A bűnözés struktúrájában jelentős változás nem történt, a bűncselekmények döntő hányadát, a 2011-es év 63%-a után 2012-ben 54%-át, továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki (13. ábra).
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A honvédelmi Személy elleni Közlekedési Házasság,
bcs-k
bcs-k család, ifjúság,
köt. ell. bcs-k
5%
2% nemi erkölcs
0%
elleni bcs-k ,
Államig. ig.
4%
szolg. közélet
Vagyon
tisztasága elleni
Közrend
bcs-k
elleni bcs-k
elleni
4%
54%

bcs-k
28%

Gazdasági bcs-k
3%

13. ábra: Bűncselekmények megoszlása Miskolcon 2012-ben
Forrás: Miskolci Rendőrkapitányság



A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 2011-ben 2.090 db, 2012-ben 2.088 db
volt (99. melléklet).



Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti a biztonságos város megteremtését. Ezt segíti a megnövelt térfelügyeleti kamerák száma (94 db); új utcai segélyhívó oszlopokat helyeztek el a város 5 pontján, elindult a közterület-felügyelők és a rendőrök által „vegyes
párosban” ellátott gyalogos járőrszolgálat. A külterületeken élők és gazdálkodók biztonságának növelése érdekében lovas mezőőri szolgálat felállítására került sor. A város különböző területein heti rendszerességgel tartanak az illetékes hatóságok (társszervek bevonásával) átfogó, komplex ellenőrzést, az életminőséget kedvezőtlenül befolyásoló deviáns,
antiszociális magatartást tanúsítókkal szemben.



2011. január 1. napjától a közterület-felügyelet a Hatósági Főosztály részeként, Közterület
felügyeleti és Rendészeti Osztályként kezdte meg működését. 2011 – 2012. évben jelentős
létszámbővítés történt az osztály közterületen szolgálatot ellátó munkatársai létszámában.
A közterület-felügyelői létszám 2011. szeptemberében 10 fővel, a 2007. évtől működő
mezőőri szolgálat pedig 2012. júliusától 4 fő, majd december hónaptól újabb 2 fő lovas
mezőőrrel bővült.



2013. április 1 napjával létrehozták a Miskolci Önkormányzati Rendészetet az intézmény
tervezett létszáma 90 fő.



A Miskolci Rendőrkapitányság Vasgyári Rendőrőrs Körzeti Megbízotti Csoport
Lyukóvölgyi állománya részére Gulyakút Közösségi Házban irodahelyiséget alakítottak
ki.
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2.9
2.9.1

Miskolc gazdasága
Miskolc gazdasági súlya, szerepköre



Miskolc gazdasága pályáját hosszabb ideig a korábbi évtizedekben kialakult monokultúra
összeomlása miatti vákuum határozta meg. Csak az 1990-es évek második felében jelentek meg az első nagyobb mechatronikai vállalkozások, amelyek egyrészt foglalkoztatást,
másrészt új ipari kultúra betelepülését tették lehetővé.



A folyamat 2010 elejétől új lendületet kapott. Ennek eredményeként új befektetések körvonalai jelentek meg; további mozgásteret biztosít, hogy a Kormány „kiemelt gazdaságfejlesztési területté” nyilvánította a várost. Ennek is köszönhetően, 2014-től a tervezeteteken túl további beruházások indulhatnak, amelynek mértékadó direkt és indirekt munkahelyteremtő és K+F+I hatásai lehetnek.
2.9.2



Miskolc gazdasági súlya, szerepköre

Miskolcon a regisztrált vállalkozások 86%-a szolgáltatási szektorban, közel 13%-a az
iparban, míg a mezőgazdasági szektorban alig 1%-a működik. A 2011-es adatokat alapul
véve, a működő vállalkozások nemzetgazdasági ágankénti megoszlása is hasonló: a mezőgazdasági szektorban aktív vállalkozások aránya nem éri el az 1%-ot, míg az ipari vállalkozások aránya néhány százalékponttal magasabb (15,52%) és a szolgáltatási szektorban aktív vállalkozások aránya néhány százalékponttal (83,72%) alacsonyabb (30. táblázat).
30. táblázat: Regisztrált vállalkozások száma nemzetgazdasági áganként (2007-2011)
Nemzetgazdasági ág

A+B: mezőgazdaság, vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás
C+D+E: bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia, gáz-, gőz-,
vízellátás
F: építőipar
G: kereskedelem, javítás
H: szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
I: szállítás, raktározás, posta,
távközlés
J: pénzügyi közvetítés
K: ingatlanügyletek, gazdasági
szolgáltatás
M: oktatás
N: egészségügyi, szociális ellátás
O: egyéb közösségi, személyi
szolgáltatás
P+Q: egyéb tevékenység
Összesen

Vállalkozások
száma 2007
(db)

Vállalkozások
aránya 2007
(%)

Vállalkozások
száma 2011
(db)

Vállalkozások
aránya 2011
(%)

Változás
2011/2007
(%)

286

1,28

1283

5,70

+339

1278

5,70

1097

4,87

-14

1497
3970

6,68
17,72

1410
3322

6,26
14,75

-6
-16

928

4,14

945

4,19

+2

695

3,10

1295

5,75

+86

963

4,30

1108

4,92

+15

9340

41,68

8248

36,61

-11

1109
924

4,95
4,12

1309
976

5,81
4,33

+18
+6

1416

6,32

680

3,02

-51

4
22410

0,02

853
22526

3,79

+21225
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2007-ben és 2011-ben a legtöbb vállalkozás az ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás
ágazatban tevékenykedett, a második helyen a kereskedelem és javítás, a harmadik helyen
pedig az építőipar állt. Különböző mértékben ugyan, de mindegyik gazdasági ág vesztese
volt az elmúlt évek folyamatainak. A legnagyobb mértékű az ingatlanügyek, gazdasági
szolgáltatás ág visszaesése volt.
Miskolcon (az országos átlagnak megfelelően) a vállalkozások közel 1/3-a 0 vagy ismeretlen számú foglalkoztatottat alkalmaz, közel 2/3-uk pedig 1-9 fő alkalmazottal rendelkezik; a vállalkozásoknak csak kevesebb, mint 2%-a alkalmaz 20 főnél többet (31. táblázat).
31. –táblázat: Regisztrált vállalkozások száma foglalkoztatási kategóriák szerint (2007-2011)
2007

0 és ismeret6330
len fős
15348
1-9 fős
429
10-19 fős
211
20-49 fős
73
50-249 fős
9
250-499 fős
500 és több
10
fős
Forrás: KSH-TeIR

Vállalkozások Vállalkozások 2011/2007
aránya 2007 aránya 2011
(%)
(%)
(%)

2008

2009

2010

2011

6252

6928

7125

6707

28,25

29,77

+5,96

15764
452
198
74
11

15034
349
186
70
8

15159
357
162
62
16

15261
324
154
63
9

68,49
1,91
0,94
0,33
0,04

67,75
1,44
0,68
0,28
0,04

-0,57
-24,48
-27,01
-13,7
0

9

9

6

9

0,04

0,04

-10



Kismértékben nőtt a 0 és ismeretlen főt alkalmazó vállalkozások köre, ami elsősorban annak köszönhető, hogy sokan lényegében befejezték a valós gazdasági tevékenységüket,
viszont a céget nem szüntetik meg annak nehézségei, ill. költségei miatt. Jelentős mértékben csökkent a közepes méretű vállalkozások száma, miközben a nagy vállalkozások
(egyébként meglehetősen kis számú) csoportja érdemben nem változott.



Miskolcon az országos TOP 500 legnyereségesebb vállalata közül 5 társaság székhelye található (32. táblázat).
32. táblázat: Miskolci székhelyű TOP 500 vállalkozások (2010)
társaság (helyezés)

ágazat

Észak-magyarországi Áramszolgáltató NyRt. (35.)
ÉMÁSZ Hálózati Kft. (118.)
Robert Bosch Power Tool Kft. (296.)
Mifű Kft.(310.)
Unió Coop (418.)

energiaszolgáltatás
energiaszolgáltatás
gépgyártás
energiaszolgáltatás
kereskedelem

Forrás: HVG TOP 500 2010.



A városban található az Unió Coop Zrt. székhelye van (amely csak a régióban végez üzleti
tevékenységet); PR Telecom; az energetikai ágazatban 20 legnagyobb nettó árbevétellel
rendelkező hazai vállalatból egy található Miskolcon (ÉMÁSZ).
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Az építőipari ágazat a gazdasági válság nagy vesztese; az TOP 20 vállalatából egy sem
miskolci, a megyei TOP 50-ben egy miskolci építőipari vállalkozás sem található. Az
elektronikai szektor TOP 20 szereplői közül Miskolcon nem található vállalkozás.



A járműgyártás ágazatában 2011-ben működő TOP20 társaságból egy miskolci (Bosch);
szállítmányozásban egy társaság miskolci székhelyű.



A Miskolcon megtelepedett multinacionális vállalatok komoly tőkét hoztak a városba,
fontos szerepük van a helyi gazdaságban; javarészt összeszerelő, magas importhányadú,
exportorientáltságú vállalatok.
2.9.3

Gazdasági szervezetek jellemzői, fontosabb beruházásai



Miskolcon 2005 és 2011 között a regisztrált vállalkozások száma kismértékben nőtt, ami
elsősorban az őstermelők vállalkozói igazolványának kiváltásával kapcsolatos, ill. kisebb
részben feltehetőleg az iparűzési adó mértékével magyarázható.



2007-ig a városi, megyei illetve az országos adatok lényegében együtt mozognak, ezt követően egyértelműen látszik, hogy mind a megye, mind az ország regisztrált vállalkozásainak a száma gyorsabban növekszik, mint a városé (33. táblázat).
33. táblázat: Regisztrált vállalkozások száma (2005-2011)

Miskolc
Borsod-AbaújZemplén megye
Magyarország

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

24559

23836

24209

24545

24354

24635

25247

62405

60650

62247

78063

79022

80791

83217

1297686

1274348

1323118

1651415

1682791

1737729

1785298

2011/2005
(%)
102,80
133,35
137,58

Forrás: KSH- TeIR



Az 1000 főre jutó regisztrált vállalkozások esetében a miskolci adatok valamivel kedvezőbbek (14. ábra).
200
150
100
50
0
2005
Miskolc

2006

2007

2008

2009

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

2010

2011

Magyarország

14. ábra - 1000 főre jutó regisztrált vállalkozások száma
Forrás: KSH- TeIR alapján saját szerkesztés
64

Miskolc ITS  I. Helyzetfeltárás


A regisztrált miskolci társas vállalkozások ágazati megoszlásában kiemelkedő a kereskedelem; 2011-ben még mindig jelentős számú építőipari vállalkozás volt a városban, amit a
feldolgozóipar és a humán szolgáltatások követtek. A városi cégek közül az utolsó harmadban találhatóak (számosságuk alapján) a vendéglátó, kommunikáció, pénzügyi és ingatlanszektorban működő vállalkozások (100. melléklet).



A működő társas vállalkozások esetében hasonló tendenciák figyelhetők meg, mint a regisztrált vállalkozásoknál (34. táblázat).
34. táblázat: Működő társas vállalkozások száma

Miskolc
Borsod-AbaújZemplén megye
Magyarország

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2011/2005
(%)

6672

6831

6918

7039

7051

7022

7034

105,43

13739

14153

14567

14869

15076

15223

15357

111,78

334783

346401

350876

368472

375109

384947

393751

117,61

Forrás: KSH-TeIR



A megyei TOP 100-as körben található miskolci vállalkozások beruházásai magas részaranyt képviselnek. A megyében 2011-ben üzembe helyezett beruházás 60%-a a megyei
TOP 100 beruházásaiban valósul meg, míg a tárgyévi beruházások 67 %-a ebben a körben
jött létre (107 Mrd.Ft).



A gépipari, energiaipari, és közlekedési ágazatokban koncentrálódott a tárgyévi beruházások közel 60%-a, melynek közel fele Miskolci székhelyű társaságoknál történt. A megyei
TOP 100 esetében a külföldi tőke nagyságrendje az előző évhez képest csökkent, 30% körüli volt 2011-ben (35. táblázat).
35. táblázat: A megyei TOP 100 vállalatban szereplő miskolci székhelyű vállalkozások árbevétel, beruházás szerint (2011)
Nettó árbevéHelyezés
Cégnév
Beruházás (2011)
tel (MFt)
2.
ÉMÁSZ Csoport
121.826
10.704
5.
Robert BOSCH Energy and Body Systems Kft.
114.313
6.347
9.
Robert BOSCH Power Tool Kft.
69.074
2.661
13.
Borsod VOLÁN Zrt.
9.543
1.701
14.
UNIO COOP Zrt.
24.125
1.267
15.
Szemerey Transport Zrt.
11.278
0
23.
MVK Miskolc Városi Közlekedési ZRT.
5.019
8.673
24.
PR Telecom Távközlési Zrt.
6.945
1.799
26.
Ross Mould Nemzetközi Öntvénygyártó Kft.
7.433
447
27.
Technical Services Hungária Járműjavító Kft.
8.891
583
30.
MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft.
4.466
342
31.
Shinwa Magyarország Precíziós Kft.
n.a
n.a
33.
AVE-Miskolc Kft.
4.082
149
36.
Északerdő Erdőgazdasági Zrt.
3.610
257
40.
Miskolci Likőrgyár Zrt.
1.979
12
43.
MVM MIFŰ Miskolci Fűtőerőmű Kft.
9.658
108
45.
Star Plus Műanyagipari Kft
4.563
874
Forrás: ÉM TOP 100 2012 alapján saját szerkesztés
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Kereskedelem, idegenforgalom


A 2000-2006-ig Miskolcon jelentősen csökkent a kereskedelmi szálláshelyek szállásférőhelyeinek száma, ami elsősorban az alacsonyabb minőségi szintet képviselő szálláshelyek
visszaszorulásának köszönhető; a 2007-2013 közötti időszak turisztikai fejlesztésinek hatására ismét bővült (elsősorban a magasabb szintet képviselő) szálláshely kínálat (36. táblázat).
36. táblázat: Összes kereskedelmi szálláshely szállásférőhelyeinek száma

Miskolc
Borsod-AbaújZemplén megye
Magyarország

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

6294

6225

5086

5532

4703

4226

4172

4845

4639

4375

4715

5750

16405

17437

17947

19058

17954

18795

17761

19798

19465

17891

16986

20528

312714 317629

335163

347277 336494

329290

315284 314742 302889 301873 302477 340402

Forrás: KSH-TeIR



A vendégéjszakák számát tekintve a legrosszabb év a válság első éve (2009) volt; 2010ben és 2011-ben már némi emelkedés tapasztalható (37. táblázat).
37. táblázat: Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Miskolc

269380

232650

242225

258925

240881

224026

235890

245928

227483

197603

202739

214139

Borsod-AbaújZemplén
megye

644429

628706

663346

738372

692297

717025

737719

744134

717947

694902

624404

695297

Magyarország

18369319

18648371

18449925

18611114

18899483

19737358

19652026

20128534

19974414

18709746

19187423

20615517

Forrás: KSH-TeIR

2.9.4

Gazdasági versenyképességet befolyásoló tényezők (elérhetőség, munkaerő
képzettsége, K+F+I)

Miskolc elérhetősége kiemelten jó; az M3-as és az M30-as autópálya kedvező hatással volt a
város elérhetőségére (38. táblázat).
38. táblázat: Miskolc nagyvárosi elérhetősége közúton
Nagyváros
Út hossza km-ben
Út hossza időben
Budapest
182 km
1 óra 45 perc
Szeged
342,8 km
2 óra 52 perc
Debrecen
113,1 km
1 óra 03 perc
Győr
304,3 km
2 óra 54 perc
Pécs
412,7 km
3 óra 44 perc
Nyíregyháza
118,5 km
1 óra 06 perc
Eger
91,6 km
58 perc
Kassa
84 km
1 óra 50 perc
Pozsony
385 km
4 óra 07 perc
Bécs
428 km
4 óra 37 perc
Forrás: http://www.utvonalterv.hu/ és http://www.viamichelin.com/ alapján saját szerkesztés (2013.07.18.)
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Miskolc jelentős vasúthálózati kapcsolatokkal rendelkezik. Több országos törzshálózati
vasúti pálya halad át a városon (a transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részét képező
Budapest - Hatvan – Miskolc, az országos törzshálózat részeként Miskolc - Felsőzsolca Hidasnémeti - országhatár; Tiszapalkonya-Erőmű - Tiszújváros - Miskolc; Miskolc - Bánréve - országhatár; Miskolc - Tornanádaska - Hídvégardó - országhatár; vasútvonalak kiinduló, ill. végpontja Miskolc).



Miskolc vasúti összeköttetését a fővárossal INTERCITY járatok és gyors- és személyvonatok, a térség nagyobb városaival (Kazincbarcika - Ózd; Tiszaújváros; Szerencs - Sátoraljaújhely) pedig személyvonatok és INTERPICI járatok biztosítják.



Miskolc Tiszai Pályaudvar rendező pályaudvarral is rendelkezik, de a RoLa rendszerű
kapcsolat nincs.



A városnak nincs nemzetközi repülőtere (egy kisebb füves kifutópályájú sport célú repülőtérrel rendelkezik); a legközelebbi nemzetközi repterek Budapesten (182 km), Kassán (84
km), ill. Debrecenben (113 km) találhatók; fejlesztési elképzelések készültek a Miskolctól
45 km-re található Clementina Repülőtér (Mezőkövesd) hasznosítására.



A munkaerő képzettsége Miskolcon az országos átlag fölötti; 0,4% azoknak az aránya,
akik az általános iskola első osztályát sem végezték el. Legalább általános iskolai végzettséggel rendelkezik a lakosság 92,3%-a, ami meghaladja az országos átlagot. A középiskolai végzettséggel rendelkezők aránya (51,3%) az országos átlag feletti; a felsőfokú végzettségűek aránya 17,3%, jobb, mint az országos átlag (39. táblázat).
39. táblázat: A 25 éves és idősebb népesség megoszlása iskolai végzettség szerint
A 25 éves és idősebb népesség megoszlása iskolai végzettség szerint
Korcsoport 25 - x
Miskolc
Magyarország

25 éves és idősebb népesség
általános iskola első évfolyamát sem végezte el
legalább általános iskola 8.
évfolyam
legalább középiskolai érettségivel
egyetem, főiskola stb. oklevéllel

összesen, fő
a teljes lakosság arányában, %
összesen, fő
a megfelelő korúak %-ában
összesen, fő
a megfelelő korúak %-ában
összesen, fő
a megfelelő korúak %-ában
összesen, fő
a megfelelő korúak %-ában

126 481
68,7
485
0,4
116 683
92,3
64 844
51,3
21 908
17,3

6 977 010
68,4
1 187
0,4
267 007
89,6
108 717
36,5
37 406
11,7

Forrás: KSH



A város jelentős K+F+I kapacitással rendelkezik; a Miskolci Egyetem a hazai műszaki
felsőoktatás egyik legnagyobb intézménye. Az egyetem tanszékein folyó anyagtudományi-, földtudományi-, mechatronikai-, logisztikai-, energetikai-, vegyipari-, gyártásszervezői és gazdaságelemzői kutatómunka országosan is elismert. Az Észak-magyarországi régió innovációs stratégiája is jelentős feladatokat szán az egyetem kutatóműhelyeinek.
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Miskolc számos regionális klaszter központja (pl.: Autóipari Tanácsadó Klaszter, ENIN
Környezetipari Klaszter, Észak-Magyarországi Autóipari Klaszter, Észak-Magyarországi
Informatikai Klaszter, Észak-Magyarországi Műanyagipari Klaszter, Geo-Nord Geotermikus Távhő Klaszter, Gépipari Klaszter, Magyar Anyagtudományi és Nanotechnológiai
Klaszter, Magyar Űripari Klaszter, NordLog - Észak-Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Klaszter).



2011-ben Miskolcon 85 kutatóhelyen 1469-en dolgoztak (a megyei kutatóhelyek 82%-a;
ill. a megyei K+F+I létszám 86%-a); a város továbbra is Borsod-Abaúj-Zemplén megye
meghatározó K+F+I bázisa (101. és 102. melléklet).



A kutatóhelyek száma Miskolcon 10 év alatt 15%-kal növekedett, a K+F létszám 5%-kal
bővült (15 ábra).

millió Ft



8 000
7 000
6 000
5 000
4 000
3 000
2 000
1 000
0

7 148 7 168
6 397
4 212
2 543 2 910

4 731

5 304 5 364

3 314

1 583 1 814

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

15. ábra: K+F helyek ráfordításai (B-A-Z megye, 2000-2011)
Forrás: KSH-TEIR adatok alapján saját szerkesztés



A városban eszközölt K+F+I ráfordításokon kívül a beruházások nagysága 2007-től közel
állandó (103. melléklet).
2.9.5

Ingatlanpiaci viszonyok (kereslet-kínálat)



A 2008-as válság lenyomta az ingatlanpiaci keresletet, felpörgette a kínálati oldalt Miskolcon is. Míg a válság előtti évben (2007) a városban összesen 4711 lakást adtak el, addig 2011-ben már csak a negyedét (1123 db; 16. ábra).



A városban épült házgyári lakásokra van kereslet, de az árak nyomottabbak a válság előttinél. Ingatlanpiaci szakértők szerint ugyanakkor nő az igény a téglaépítésű lakásokra, ill.
keresettek az új építésű, egyszintes, 100-150 négyzetméteres családi házak, ezekből azonban nincs megfelelő kínálat.
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16. ábra: Lakások négyzetméterárai Miskolcon 2007-2011 (Ft)
Forrás: KSH



Az ingatlanpiaci szereplők tapasztalatai szerint a négyzetméter árak átlagosan 30 %-kal
alacsonyabbak, mint 2008-ban voltak; egyes területeken (pl.: Avasi lakótelep egy része,
Diósgyőr városrész panellakásai) az árak akár 50 %-kal is zuhantak (az Avason a fészekrakó program keretében beköltözött, a helyi közösségekkel együtt élni képtelen lakók környezete különösen nagy áresést okozott).



Valamivel magasabb áron lehet megvásárolni a téglaépítésű, egyedi gázfűtésű lakásokat; a
Győri kapu, Csabai kapu, Szentpéteri kapu, Kilián városrészek környékén átlagos az árszínvonal.



A Széchenyi István utca és a hozzá kapcsolódó mellékutcák lakásai iránt mérsékelt a kereslet; a tapolcai ingatlanárak a városi átlagnál kisebb mértékben estek.



Miskolcon 2011-ben 10.000 lakosra 2,69 lakás épült (17. ábra); a város lakásállományának jelentős része 1960 után épült (104-105. melléklet).
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17. ábra: Épített lakásállomány változása Miskolcon 2001-2011 (db)
Forrás: KSH
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Miskolcon 2011-ben 76.091 db lakást tartottak nyilván; ez a szám 2001 és 2011 között folyamatosan emelkedett; az emelkedés mértéke a 2008-as gazdasági válságot követő években lassult.
Az évente épített lakások száma 2008 után drasztikusan csökkent (18. ábra).
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18. ábra: Épített lakások száma Miskolcon 2001-2011 (db)
Forrás: KSH



Az épített lakások átlagos alapterülete 2011 óra ismét nő (19. ábra).
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011.
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év
év

19. ábra: Az épített lakások átlagos alapterülete Miskolcon (m2)
Forrás: KSH



Nőtt az épített lakáson belül a szobák száma (20. ábra).
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20. ábra: Az épített lakások összetétele a szobák száma szerint 2001 - 2011 (db)
Forrás: KSH



A városrészekben nyilvántartott lakások száma nagyságrendi eltéréseket mutat. Ennek
többek között az az oka, hogy a szlömösödött területeken nem lakáscélú ingatlanokban élnek az ott lakók (106. melléklet).



A szlömökben magas az alacsony komfort fokozatú lakások aránya (107-110. melléklet).



A városban (az OTP Jelzálogbank 2013. évi felmérése szerint)nagy szabad terület van.
A felmérés szerint 56 ezer négyzetméter - 500 négyzetméteresnél nagyobb - modern irodafelület található. Megközelítőleg 300-320 üzlethelyiség áll rendelkezésre nagyobb bevásárlóközpontokban; üzlethelyiségek üresedési mutatója 10-15 % körüli; az átlagos kínálati bérleti díjak a bevásárlóközpontokban havi 15 és 45 euró/m2; a régebben épült üzletházakban, ill. a szakáruházakban pedig 5-15 euró/m2.

Ipari parkok


A Miskolci Ipari Park bővítését az Európai Unió 50 %-os (700 millió forintos) támogatásával valósult meg 2009-ben. 2009 I. félévében az ÁTI Depó csatlakozásával a MIP területe 147,8 hektárra bővült, a terület két módon, közúton és vasúton is megközelíthetővé
(multimodálissá) vált. 2009 II. félévében az ipari park szomszédságában működő Robert
Bosch Power Tool Kft. és a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. jelezte csatlakozási szándékát a Miskolci Ipari Parkhoz. A csatlakozáshoz szükséges eljárás lefolytatását
követően a MIP 26 hektárral bővült, így a Miskolci Ipari Park jelenlegi területe mintegy
173,9 hektár.



A Mechatronikai Ipari Park-ban elsősorban mechatronikai ipari termelő, és szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások működnek (21. ábra).
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21. ábra: A Mechatronikai Ipari Park elhelyezkedése Miskolcon
Forrás: http://www.mechapark.hu/elhelyezkedes



A Déli Ipari Park infrastrukturális fejlesztésére, a város az Új Széchenyi Terv keretében
2013-ban nyert 400 millió forint összegű, az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatást; a tulajdonos a miskolci önkormányzat; területe 62,5 hektár.
A terület a jellemzően ipari, energiaszolgáltatási és településgazdálkodási telephelyek, kereskedelmi, szolgáltatási épületek számára alkalmas.
A terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya bekötőútja mellett található; megközelíthetősége jó; a Budapest-Miskolc vasúti fővonal és a 3-as számú főút között, kereskedelmi létesítmények szomszédságában helyezkedik el.



A Diósgyőri Ipari Park Miskolc város belterületén, a diósgyőri városrészen található; területe: 448 698 m2. Az Ipari Park megközelíthető Budapestről az M3-as és az M 30-as autópályáról a Miskolc-Dél lehajtójától, Lillafüred felé menő - a várost elkerülő - Vargahegyi
úton, a belváros irányából pedig a Déli tehermentesítő úton.
A Diósgyőri Ipari Park 1998-ban kezdte meg működését a volt DIGÉP területén; jelenleg
59 termelő társaság működik, a foglalkoztatottak létszáma kb. 1500 fő. Tevékenységüket
tekintve megtalálhatóak vasúti berendezések gyártásával, melegalakítással, porfestéssel,
vasszerkezet gyártásával, fémforgácsolással, asztalosipari tevékenységgel foglalkozó társaságok.
2.9.5.1 Miskolc MJV ingatlanállománya



Miskolc Megyei Jogú Város forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes ingatlanállománya az elmúlt években nőtt, miközben a forgalomképes ingatlanállomány csökkent,
de még mindig magas (111.-112. melléklet).



A forgalomképtelen ingatlanok (helyi közutak és műtárgyak) nagysága 2006-tól folyamatos nő, a városi fejlesztésekkel összhangban (2006-hoz képest 2011-re több mint 200-zal
nőtt a számuk, felületükben pedig 4,1%-kal).
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A korlátozottan forgalomképes ingatlanok száma 175-ről 141-ben csökkent városban; 8ról 11-re emelkedett a sportcélú ingatlanok száma. A Clementina repülőtéri tulajdonnak
köszönhetően nőtt a helyrajzi számok száma (Miskolc 1/6 részben tulajdonosa a Mezőkövesden található repülőtérnek). A Clementina repülőtér elhelyezkedése ideális, Miskolctól
légvonalban 37 km, gépjárművel 58 km (a becsült utazási idő: 38 perc), ami nemzetközi
viszonylatban is közelinek számít (113. sz. melléklet).



Jelentősen csökkent a hulladéklerakók mérete a városban, a 2006-os 605 ezer m2-ről 458
ezer m2-re (2011). A forgalomképes ingatlanok között a társasházak területe (562 ezer m2ről 549 ezer m2-re) és a lakóépületek területe is csökkent (397 ezer m2-ről 361 ezer m2-re
2006–2011 között).



Jelentősen nőtt a belterületi beépítetlen területek nagysága (2006: 2,291,115 m2, 2011:
3,003,769 m2).
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2.10 Önkormányzat gazdálkodása, a településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere


A város által 2002-2010 között felvett hitelek nehéz helyzetbe hozták 2010 után az önkormányzatot. A 2013-ban bejelentett teljeskörű kormányzati adósságállomány átvállalás
annyit jelent, hogy Miskolc 2014-ben adósságteher nélkül kezdheti meg gazdálkodását.



Az önkormányzat 2013. évi költségvetését 34.634.623 ezer Ft költségvetési bevétellel,
36.093.367 ezer Ft költségvetési kiadással, 1.458.744 ezer Ft költségvetési egyenleggel állapította meg, melyből: 1.458.744 ezer Ft felhalmozási egyenleg. A megállapított kiadási
főösszegeken belül a személyi jellegű kiadások előirányzata 5.363.682 ezer Ft, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 1.466.038 ezer Ft, a dologi kiadások előirányzata 9.069.534 ezer Ft, az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 6.361 ezer Ft, egyéb működési célú kiadások előirányzata 6.108.690 ezer Ft. A felújítások előirányzata 2013-ra 165.000 ezer Ft, míg a beruházások előirányzata 10.662.434
ezer Ft. A költségvetés általános tartaléka 519.000 ezer Ft, a költségvetés céltartaléka pedig 30.000 ezer Ft; az adósságszolgálat 2013 évi előirányzata 2.702.628 ezer Ft (22. ábra).



Az Önkormányzat gazdálkodásának adatait folyó áron 2001-2011 között (hitelekkel
együtt) a 114. melléklet, a reálértéken pedig a 115. melléklet foglalja össze.
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22. ábra: Miskolc bevételi és kiadási főösszegei (hitelekkel) (2001-2011)
Forrás: Miskolc MJV adatai alapján saját szerkesztés



Az Önkormányzat 2010 után jelentős hitel visszafizetést eszközölt (23. ábra).
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23. ábra: Miskolc hitel visszafizetése (2005-2011)
Forrás: Miskolc MJV adatai alapján saját szerkesztés



A város iparűzési adó bevételei a válság kitöréséig nőttek, majd 2008 után csökkentek; a
gazdaság fellendülésével összhangban 2011-ben ismét növekedésnek indultak (24. ábra).
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24. ábra: Önkormányzat helyi adóbevételeiből az iparűzési adó (1000 Ft)
Forrás: Miskolc MJ. Város adatai alapján saját szerkesztés



Az önkormányzat idegenforgalmi bevétele relatíve alacsony, a 2008-as pénzügyi válságot
követően trendszerűen csökkent (25. ábra).
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25. ábra: Önkormányzat helyi adóbevételeiből az idegenforgalmi adó (1000 Ft)
Forrás: Miskolc MJ. Város adatai alapján saját szerkesztés



Az Önkormányzat bevételei a kiadások folyamatos csökkentése ellenére is alatta maradt a
kiadásoknak (116. melléklet). 2011-ben a legnagyobb bevételt állami hozzájárulások és
támogatások jelentették, melyet a helyi adóbevételek követtek. 2001-hez képest több mint
1/3-ával csökkent az átengedett SZJA mértéke, viszont hasonló mértékben növekedett a
helyi adó aránya (117. és 118. melléklet).
2.10.1 Önkormányzat településfejlesztési tevékenysége, intézményrendszere



Az Önkormányzat településfejlesztési tevékenysége a Közgyűlése által jóváhagyott településfejlesztési dokumentumokon alapszik. A Közgyűlés 2005-ben fogadta el „Miskolc
megyei jogú város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó városfejlesztési stratégiáját és
operatív programjait.” A 2007-2013 EU költségvetési időszak elején vált egyértelművé
vált, hogy a megyei jogú városok esetén kizárólag a fejlesztéseket az Európai Uniós elvárásainak megfelelő Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján kell végezni (a Közgyűlés a
IV-97/13.541./2008 sz. határozatában fogadta el Miskolc Integrált Városfejlesztési Stratégiáját).



Az IVS előírásinak megfelelően a városrehabilitációs projektek menedzselésére az önkormányzat városfejlesztési társaságot hozott létre; Miskolci Városfejlesztési Kft.; 2012ben a Miskolc Holding Zrt. belépett a Városfejlesztési Kft. tulajdonosi körébe).



A Polgármesteri Hivatal szervezetén belül 2013. január 1-től létrejött a Városfejlesztési és
Üzemeltetési Főosztály, mely magába foglalja a Stratégiai Osztályt, a Városfejlesztési és
Rendezési Osztályt, valamint a Beruházási és Városüzemeltetési Osztály (119. melléklet).
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2.10.2 Önkormányzat gazdaságfejlesztést támogató tevékenysége



Miskolc város vezetése befektetőbarát környezetet hozott létre; ennek keretében a város,
az új befektetők számára az alábbi lehetőségeket biztosítja:
 Egyablakos ügyintézés, egyszerűsített adminisztratív folyamatok.
 Cégalapítás támogatása, átmeneti irodahelyiség biztosítása.
 Pályázati tanácsadás az EU-s és egyéb pályázatok előkészítésében.
 Beszállítói fórumok rendezése, kapcsolattartás munkaerő-közvetítőkkel, munkaerő toborzás segítése.
 Vállalkozást segítő 1 állandó munkavállaló („host”) alkalmazásának támogatása.
 Lakás biztosítása a cégvezetés számára, átmeneti jelleggel.
 Munkavállalók képzésének támogatása.
 Közösségi közlekedés programozása, optimalizálása.
 Kulturális, sport és egyéb városi kedvezmények.



A város a gazdaságfejlesztés érdekében elindította a vállalkozásfejlesztési és befektetésösztönzési programját. Ennek értelmében valamennyi szolgáltatás igénybevételére jogosult az a vállalkozás, amely vállalja, hogy legalább 250 fővel növeli foglalkoztatottjainak
számát és 1 Mrd Ft összegű beruházást valósít meg, vagy 1 Mrd Ft feletti nettó árbevétel
növekedést ér el (120. melléklet).



A Miskolc Holding Zrt. a gazdaságfejlesztési szerepe jelentős (tevékenységi körébe tartozik a befektetés-ösztönzése, befektetési célú infrastruktúra fejlesztési programok generálása, koordinálása, menedzselése, a befektetési portfolió kialakítása, ipari parkok menedzselése, valamint a betelepült és betelepülő vállalatokkal, klaszterekkel, helyi és nemzeti
szintű szervezetekkel való kapcsolattartás, a tagvállalatok lehetséges befektetéseinek kezdeményezése és támogatása, koordinációja, a hazai és nemzetközi hálózatfejlesztési tevékenység).



Az elmúlt időszakban létrejött testvérvárosi megállapodások (pl.: a törökországi
Kayserivel, a dél-koreai Asannal kötött, az oroszországi Jekatyerinburg-gal) a befektetői
potenciál növekedését célozzák. (Miskolc rendszeresen részt vesz befektetés-ösztönzési
célú rendezvényeken, konferenciákon, és kiállításokon is, annak érdekében, hogy a város
gazdasági potenciálját, és az újonnan létesült ipari parkok adta kedvező befektetési lehetőségeket minél szélesebb körben ismertesse.).



Az elmúlt évek során a város kiemelt figyelmet fordított a munkahelyteremtésre; több jelentős munkahely teremtő beruházó (Vodafon Magyarország Zrt., Robert Bosch Power
Tool Kft., Robert Bosch Energy and Body Systems Kft, Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt, Star-Plus Műanyagipari Kft, Gustaw Wolf GmbH, Kőfeldolgozó Kft,
Mirelite Mirsa Zrt.) Miskolcot választotta (121., 122. és 123. melléklet).

77

Miskolc ITS  I. Helyzetfeltárás

2.10.3 Önkormányzat foglalkoztatáspolitikája



Miskolc MJ Város Önkormányzata vállalkozástámogató politikájával segíti a foglalkoztatás javítását. A 2011. évi népszámlás adatai alapján Miskolcon az aktív korúnak (15-64
éves korosztály) kicsivel több, mint a felét foglalkoztatták (54,37%); 2012-ben csökkent
az álláskeresők száma az egy évvel korábbi állapothoz képest (1,6 ezer fővel, 8,9 %). Ebben segítséget jelentett a 2013. március 1-jén megindított a Start program; amelynek keretében a kistérségben 860 főt, Miskolcról pedig 322 állás nélkülit tudnak foglalkoztatni; a
mezőgazdasági és egyéb alprogramokban összesen 88-an jutnak munkához; további 234
főnek jelent munkalehetőséget a Lyukóban, valamint a történelmi Avason végzett takarítási, karbantartási munkák, a fészekrakó lakások felújítása.



Miskolc Megyei Jogú Város és a Miskolc Holding tagvállalatain keresztül a város egyik
legjelentősebb foglalkoztatója (124. melléklet); a foglalkoztatott létszám (2012. 12.31.)
1985 fő volt (40. táblázat).
40. táblázat: Miskolc Holding Zrt. és tagvállalatainak átlagos statisztikai állományi létszáma,
2012.év.
Létszám

Létszám (fő)

Közfoglalkoztatás nélkül (fő)

84
2
0
184
175
38
315
109
519
803
29
101

84
2
0
184
168
38
315
109
152
803
29
101

2 359

1 985

Miskolc Holding Zrt.
Miskolci Agrokultúra Kft.
MIBERSZOLG Kft.
MIHŐ Kft.
MIK Zrt.
MIKOM Nonprofit Kft.
MIVÍZ Kft.
Miskolci Turisztikai Kft.
Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.
MVK Zrt.
Régió Park Miskolc Kft.
Miprodukt Kft.
Összesen

2.10.4 Lakás- és helyiséggazdálkodás



Az Önkormányzat „Szociális ellátásról és a lakbértámogatás helyi szabályairól” szóló19/2003. (V.12.) számú rendelete meghatározza a minimális lakásnagyságot (1-2 személyig 2 lakószoba, 4 személy esetében 2,5 lakószoba, 5-6 személy esetében 3 lakószoba, 7
és több személy esetében 4 lakószoba), és lakás minőséget. A város lakásállományáról,
nagyságáról, komfortfokozatáról, a lakások állagáról 2011-ben részletes felmérés készült
(125. melléklet).
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A városi lakásállománynak mindössze 6,7%-a bérlakás; a bérlakások 19 %-a elégtelen
lakhatási körülményeket biztosító lakás. A város szociális lakásállományát ezek a komfortnélküli és félkomfortos bérlakások alkotják, a bérlakásokon belül évről-évre csökken
komfort nélküli, ill. a szükséglakások száma (41. táblázat).
41. táblázat: Lakásállomány Miskolcon (2008 – 2012)

év

összes lakásállomány (db)

bérlakás állomány
(db)

ebből elégtelen lakhaebből elégtelen lakhatási körülményeket szociális lakás- tási körülményeket
biztosító lakások
állomány (db)
biztosító lakások
száma
száma

2008.

75 747

5 539

1 151

3 108

1 151

2009.

75 871

5 402

1 078

2 874

1 078

2010.

76 053

5 212

1 057

2 635

1 057

2011.

76 091

5 184

1 040

1 040

1 040

2012.

76023

5 145

1 002

1 002

1 002

Forrás: TelR, KSH Tstar, önkormányzati adatok



A városban 534 szükség és egyéb lakás(a lakásállomány 1%-a, a komfort nélküli a lakásállomány 3%-a) található. A lakások 1,7 %-ban sem vezetékes, sem házi vízvezeték nincs.
A lakások 4,7 %-ban nincs meleg folyóvíz, 4,1% %-ban vízöblítéses WC. A csatornázottság sem teljes körű. A lakások 1,7 %- a nem csatlakozik köz- vagy házi csatornához (126.
és 127. melléklet).



A város bérlakásainak 90%-át szociális alapon utalták ki az elmúlt években, a szociális célú bérlakás állományt Miskolc Holding egyik tagvállalata, a MIK Zrt. kezeli. A bérlakáshoz jutás feltételeit a 25/2006. (VII. 12.) számú önkormányzati rendelet szabályozza (lakásrendelet); a MIK évente hirdet pályázatot a szociális helyzet alapján rászorulók részére.
2.10.5 Intézményfenntartás



A város intézményeinek működését szakmai feladatait támogató tevékenységek koordinálását, a Miskolci Közintézmény-működtető Központ (MKMK) látja el (2013. január 1től).



Miskolc önkormányzati oktatási intézményeinek fenntartói feladatait 2013. január 1-től a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) vette át (128. melléklet).



A kulturális és közművelődési intézményekkel együttesen 2012-ben Miskolc intézményeinek költségvetése 7.697.627 eFt volt (129. melléklet); az intézmény fenntartási- és létszám adatokat a 42. táblázat foglalja össze.
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42. táblázat: Intézmény fenntartási és létszámadatok Miskolcon (2013. 06.30.)Lakásállomány Miskolcon (2008 – 2012)
Intézmény finanszírozás

módosított
előirányzat
06.30-án
(eFt)

Intézmény megnevezése

teljesítés
06.30-án
(eFt)

engedélyezett
létszám
06.30-án
(fő)

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és
Gyermekvédelmi Intézmény - Módszertani Központ

2 065 072

1 094 825

873

Belvárosi-Diósgyőri Óvodai Gazdasági Igazgatóság

1 262 829

528 575

378

Avas és környéke Óvodai Gazdasági Igazgatóság

1 083 810

459 496

340

Miskolci Közintézmény-működtető Központ

2 483 834

1 106 115

562

Miskolci Önkormányzati Rendészet

268 651

35 774

90

II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár

419 267

337 026

95

Herman Ottó Múzeum

199 790

113 949

105

7 783 253

3 675 760

2 442

Összesen:
Forrás: Miskolc MJV

2.10.6 Energiagazdálkodás
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A város energiafogyasztásának részletes adatait a 130. melléklet tartalmazza. A városban
felhasznált villamosenergia igény 2008 után csökkent, a lakossági energia igény stagnál
(26. ábra).

152 848
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2009

2010

2011

A háztartások részére
szolgáltatott villamosenergia
mennyisége (1000 kWh)

Szolgáltatott összes
villamosenergia mennyisége
(1000 kWh)

26. ábra: Miskolc villamos energia adatai (2000-2011)
Forrás: Miskolc MJ. Város adatai alapján saját szerkesztés
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A városban a TIGÁZ-DSO Kft. feladata a biztonságos földgázellátás biztosítása, a gázelosztó vezetékek, valamint az ehhez tartozó berendezések üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése, rekonstrukciója gázigények kielégítése, üzemzavar elhárítása, stb.

A vezetékes gázmennyiség felhasználás az elmúlt években csökkent (27. ábra).
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27. ábra: Miskolc vezetékes gázellátás adatai (2000-2011)
Forrás: Miskolc MJ. Város adatai alapján saját szerkesztés



Az egy háztartásra jutó gázfelhasználás 2007-től csökkent (28. ábra).
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28. ábra: Egy háztartásra jutó villamos energia és vezetékes gáz adatai (2000-2011)
Forrás: Miskolc MJ. Város adatai alapján saját szerkesztés



A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. az ország második legnagyobb távfűtési rendszerét
üzemeltető közszolgáltató, amely mintegy 32 000 lakossági és 1 000 közületi felhasználónak biztosítja a fűtést és melegvíz ellátását; a társaság tevékenysége Miskolc város közigazgatási területére terjed ki.
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A MIHŐ Kft. által távfűtésbe bekapcsolt lakások száma stagnál, a melegvízhálózatba bekapcsolt lakások aránya valamivel csökkent az elmúlt években (29. ábra).
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29. ábra: Távfűtésbe és melegvíz-hálózatba kapcsolt lakások aránya (%)
Forrás: Miskolc MJ. Város adatai alapján saját szerkesztés



A városban a távhőszolgáltatás folyamatos; a fűtési idény nyolc hónap; a használati
melegvíz szolgáltatás egész évben folyamatos, a nyári karbantartási leállás minimális.
(max.1-5 nap). Miskolcon a távhőszolgáltatás hőforrása a fűtőmű, ahol úgynevezett kapcsolt energiatermelés történik. Az együttes áram- és hőtermelés kisebb energiafelhasználással jár, mintha ezeket külön állítanák elő (131. melléklet).



A Biogas Miskolc Kft. 2011-ben („KEOP 4.4.0 - A/09-2010-0031” azonosító számú projekt keretében) állami támogatással biogáz üzemet épített a Miskolci Szennyvíztisztító Telep területén. A cég tulajdonosai között van a Miskolc Holding Zrt. és a MIVÍZ Miskolci
Vízmű Kft. A fejlesztés szervesen illeszkedik Miskolc Város Önkormányzatának (mint a
Green City mozgalom hazai partnere) város- és gazdaságfejlesztési koncepciójához, mivel
ebben a programban kiemelt szerepet töltenek be a megújuló energiával kapcsolatos fejlesztések (a korábban hasznosítatlan szennyvíziszapból – mint megújuló energiaforrásból
– előbb biogáz, majd „zöld hő- és villamos energia” kerül előállításra).



Kisebb napenergia hasznosító beruházások történtek, elsősorban társasházak és önálló lakó, valamint ipari ingatlanokon magánberuházásokból (132. melléklet); a város közigazgatási területén nincs szélerőmű.



A PannErgy NyRt. 7,5 milliárd forint összköltségű miskolci geotermikus projektjének első szakaszát 2013. májusában adták át, amely az Avas lakótelep geotermikus hővel történő ellátását biztosítja (beruházás első üteme). A beruházás második ütemének keretében
megvalósulhat a belvárosi hőkörzetre való csatlakozás (éves szinten közel 800.000 GJ
geotermikus energia). A második ütemmel párhuzamosan a másodlagos hő hasznosítást
célzó projektek is előkészítés alatt állnak.

82

Miskolc ITS  I. Helyzetfeltárás

2.11

Településüzemeltetési szolgáltatások



A helyi közszolgáltatások szervezésében, a településüzemeltetés biztosításában Miskolc
Megyei Jogú Város meghatározó megrendelői, finanszírozói és tulajdonosi szerepet lát el.
A településüzemeltetést érintő új szabályok az önkormányzati felelősségi körbe utalt lakossági közszolgáltatások többségét érintik (hulladékgazdálkodás, vízellátás, szennyvízkezelés, folyékony hulladék kezelése, kéményseprő ipari szolgáltatás). Nem változott
ugyanakkor a temetők működtetésére és a helyi tömegközlekedésre vonatkozó szabályozás.



A Bogáncs úti hulladéklerakó bezárást (2006) követően utódlétesítménye a regionális hulladéklerakó (Hejőpapi), amelynek kapacitása mintegy 2 millió m3, ami min. 20 évre biztosítja Miskolc és környéke kommunális hulladékainak biztonságos elhelyezését.



Miskolc Megyei Jogú Város rendelete alapján, az ingatlantulajdonosok negyedévente 250
kg települési szilárd hulladékot a települési szilárd hulladéklerakón, vagy a Miskolci hulladékudvarokban ingyenesen elhelyeznek; a rendszeres szemétgyűjtésbe bevont lakások
száma 76.053 (133. melléklet).



A városban megoldott a lakossági szelektív hulladékgyűjtése. A gyűjtés gyűjtőszigetes rendszerben történik, mely három fajta hulladék begyűjtésére alkalmas (papír, üveg, és PETpalack). A hulladékudvarok, a hulladékgazdálkodási törvény által előírt szerves hulladékhányad csökkentését és kezelését oldják meg; a városban 3 hulladékudvar működik.



Miskolcon a víziközmű szolgáltatásokat az Önkormányzat tulajdonában álló MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft biztosítja, 2011-ben kötött határozatlan idejű közszolgáltatási szerződés
alapján. A társaság feladata az önkormányzati közfeladat ellátása (a közüzemi ivóvíz-, a
szennyvízelvezetési-, és kezelési szolgáltatás folyamatos és szakszerű biztosítása a város
lakossága és közületi fogyasztói részére).



A kéményseprő ipari szolgáltatásokat Miskolcon 2013. október 30-ig a Termoment Kft.
biztosította, jelenleg a Borsodi Kéményseprő Kft. látja el.



A Miskolc Városi Közlekedési Zártkörű Részvénytársaságot Miskolc Város Önkormányzata alapította (1994). Az Rt. látja el a város és Felsőzsolca helyi tömegközlekedési feladatait.



A társaság jelenleg 152,9 km autóbusz-vonalhálózaton 36 autóbusz viszonylatot és 11,6
km hosszú villamos-vonalhálózaton 2 villamos viszonylatot üzemeltet. Az MVK Zrt. naponta mintegy 380 000 ember utaztatását biztosítja. A tömegközlekedési közszolgáltatásokat az MVK közszolgáltatási szerződés keretében autóbusz közlekedés vonatkozásában
2021. május 31-ig (beleértve a Felsőzsolcára közlekedő buszt is, mely háromoldalú megállapodásban került rögzítésre), villamosközlekedést 2026. május 31-ig biztosítja. Az
MVK Zrt. a működés támogatására 2013-ban 600 MFt működési támogatást kapott Miskolc Megyei Jogú Várostól.
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A Miskolci Turisztikai Kft. feladata a miskolctapolcai Barlangfürdő****, a Diósgyőri
Várfürdő, ill. a Selyemréti Strandfürdő üzemeltetése (a Barlangfürdő és a Selyemréti
Strandfürdő szolgáltatásai európai színvonalúak).



Miskolcnak nyolc önkormányzati fenntartású temetője van (Szentpéteri kapui köztemető,
Perecesi köztemető, Vasgyári köztemető, Bükkszentlászlói köztemető, Lyukói köztemető,
Felsőhámori köztemető, Ómassai alsó köztemető, Ómassai felső köztemető); amit a Miskolci Városgazda Kft. végez közszolgáltatási szerződés alapján.



2000. február 23-án A Miskolci Városgazda Kht-t az Önkormányzat hozta létre; 2009-től
a társaság Miskolci Városgazda Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságként működik (Miskolci Városgazda Nonprofit Kft).



Miskolcon a parkolási rendszer kialakítását, üzemeltetését és fejlesztését közszolgáltatási
szerződés keretében a Régió Park Kft. végzi 2014. szeptember 30-ig. A közszolgáltatási
szerződés szerint az üzemeltető éves díjat fizet az Önkormányzatnak.
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2.12

Táji és természeti adottságok

2.12.1 Természeti adottságok











A hegység és a síkvidék átmeneti zónájában települt város területe változatos domborzati
adottságú, a Bükk-fennsík 6-700 m magas szintjéről 300-350 m magas dombhátakon keresztül ereszkedik le az Sajó-völgy 90-100 m-es szintjére. A város fő tömege hegységperem dombjai közé ékelődő a Szinva-völgyben és az arra felfűződő mellékvölgyekben található.
A történelmi településmagok (ma városrészek) a Bükk-hegység keleti lábánál a Szinva és
Pece patakok kelet-nyugati irányú völgyében települtek, majd Miskolc fejlődésével a Sajó
észak-déli irányú völgyében települt falvakat magába olvasztva terjeszkedett a keleti sík
terület felé. A Szinva völgye három oldalról, északról, nyugatról és délről a Bükk hegység
keleti lábánál elterülő dombokkal határolt, míg a keleti, délkeleti oldalon a Sajó völgye,
ill. az Alföld északi sík vidéke felé nyitott.
A város területe geológiai szempontból változatos; felszíne lépcsőzetes; a legalacsonyabb
területe a Sajó melléke (110-120 m); ezek a Szinva és Sajó ártere menti sík területek ma
már szinte teljesen beépültek. Az Avastól Diósgyőrig tart a 250-300 m magas AlacsonyBükk területe, amelyet harmadkori üledékek (homok, homokkő, márga, agyag, szénrétegek) és vulkáni tufák alkotnak. A Középső-Bükk területe (Diósgyőrtől kb. Lillafüredig)
400-600 m magas, felépítésében főként a triász mészkő, pala vesz részt, jellegzetességét a
karsztos lepusztulásformák és mészkőbarlangok adják (pl.: a Szeleta, a Kecskelyuk).
A város legmagasabb fekvésű területe a Magas-Bükk (Bükkfennsík) 600-900 m; felszíni
formakincsét a tektonikus eredetű bércek, töbrök, víznyelők, zsombolyok és karrmezők
képezik; a fennsík belsejében pedig jelentős természeti értéket képviselő barlangok találhatók.
A város nyugati területein a Bükktől egészen Diósgyőrig az uralkodó talajalkotó kőzet a
mészkő; néhány helyen agyagpala, mész, valamint riolittufa. A mészkőn kialakult nagy
humusztartalmú rendzina talaj csak 20-25 cm vastag. A Szinva vízgyűjtőjén és Hejőcsabán barnaföld és löszös agyagtalaj alakult ki. Miskolctapolca és Görömböly térségében a
barna erdőtalaj a jellemző, míg Szirma és Martinkertváros területén az iszapos öntéstalaj a
gyakori. A Sajó melléki alacsony térszínek talajviszonyait a Sajó periodikus áradásainak
hatására létrejött öntéstalajok jellemzőek; típusai között előfordulnak a nyers öntéstalajok,
réti öntéstalajok, és réti talajok is. Mechanikai összetételük vályog- agyagos vályog, termékenységük változó. A hegylábi területeken csernozjom-barna erdőtalajok jellemzőek.
Ezek a területek ma és főként korábban mezőgazdasági hasznosításúak voltak, mivel e talajtípus tápanyag és humusztartalma igen kedvező; a magasabb térszíneken a barna erdőtalajok az uralkodóak.
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A csapadékmennyiség növekedése az agyagbemosódásos barna erdőtalajok kialakulását
eredményezi, mely területeken gyertyános-tölgyesek, bükkösök nőnek. Ahol az alapkőzet
a felszín közelében található, ott sötét rendzina talajok jellemzőek, amelyek csekély vastagságúak és szélsőséges vízháztartásuk miatt általában szárazságtűrő vegetációt tartanak
el a Középső Bükk 500-600 m magasságú térszínein. A Magas Bükkben ahol a csapadékviszonyok kiegyenlítettebbek, a rendzinákon bükkösök is nőnek; a meredek eróziónak kitett területeken (pl. Garadna-völgy) köves sziklás váztalajok vannak.



Hidrogeológiai szempontból Miskolc területe a Sajó-Hernád-völgy és a Bükk változatos
földtani és vízföldtani felépítésű területén helyezkedik el. A Sajó-völgyben a
rétegvízkészletet a pannon homokok tárolják. A Sajó-Hernád törmelékkúp üledékei által
tározott víz egy része rétegvíz; a Sajó-Hernád törmelékkúp felső 20 m-ben lévő víz talajvíz. A törmelékkúp vize déli-délkeleti irányú áramlást mutat. A talajvíz utánpótlása közvetlen csapadékvíz eredetű, nagyobb vízállás esetén a Sajó medrén keresztül történik. A
város területének Sajóhoz közeli területein ezért a folyó közelsége miatt számolni kell a
Sajó vízjárását gyorsan követő talajvízszint - ingadozással is.



A Bükk hegység szerkezete vízvezető és vízzáró kőzetvonulatok sorozata, amely rétegtani
és szerkezetföldtani felépítése alapján nem alkot egységes karsztvízrendszert. A hegy jó
víztároló tulajdonsággal rendelkezik, ezért vízföldtani szempontból kiemelkedő jelentőségű. A hegységperemi törésvonalak mentén számos hideg, langyos, és meleg vizű karsztforrás tör a felszínre, ezek a város vízellátásában és fürdőkultúrájában jelentős szerepet
játszanak.



A város felszíni vizeit a Bükk gazdag karsztforrás-rendszere, a város keleti határát képező
Sajó folyó, és a várost nyugat- keleti irányban átszelő Szinva-patak vízgyűjtője határozza
meg. A Szinva Lillafüreden karsztforrásokból ered, 3 km után a Hámori-tó alatt egyesül a
Garadna-patak vizével, majd elhagyva a mészkőhegyeket 24 km hosszú szakaszon folyik
tovább a város belterületén, - magába gyűjtve a kisebb patakok (a Csanyik, az Erenyő, a
Tapolca, a Pecék) vizét. Jelentős vízfolyás még a Garadna, amely a Hámori-tó felett több
kis forrásból ered, 12 km hosszan szállítja a karsztforrások vizét.



A város jelentősebb mesterséges tavai: a Csorbatelepi bányató, a Tapolcai-tó, a Garadnavölgyi pisztrángos tavak, valamint a Garadna-patak felduzzasztásával létrehozott Hámoritó.
2.12.2 Tájhasználat, tájszerkezet



A 18. és a 19. században a város területének felszínborítását az erdős hegyvidék, a szőlőkultúrákkal betelepített dombvidék, a szántó és gyepgazdálkodással művelt síkvidék
(Szinva-, és Sajó-völgy) jellemezte. A tájhasználatban a 20. század elejéig az agrárművelés dominált, ami átalakította a Sajót kísérő árteret alakította át. Az egykori mocsárvilágot
fokozatosan lecsapolták, kiszárították, gyepekké, majd szántókká alakították.
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A város 20. századi ipari fejlődése és az ahhoz kapcsolódó népesség növekedés alig egy
évszázad alatt gyökeresen megváltoztatta a tájhasználatot (43. táblázat).
43. táblázat: A felszínborítás változása Miskolcon
1780-as évek

1850-es évek

1997-2000

%
0,0
1,4

%
0,1
1,6

%
5,0
9,3

Területhasználat kategória
Zárt beépítésű településrész
Nyílt beépítésű településrész
Ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi
telephely
Szántóföld
Kert, szőlő, gyümölcsös
Erdő
Gyep
Cserjés, bokros, fáslegelő
Mocsaras, vízállásos terület
Vízfelület

0,0

0,2

4,8

15,1
8,9
48,7
18,9
2,5
4,3
0,2

14,8
13,2
46,8
19,8
0,5
2,5
0,3

11,0
13,5
44,3
6,0
5,4
0,0
0,7

Összesen

100,0

100,0

100,0

Forrás: Miskolc MJV.



A legszembetűnőbb változások a város lakó- és ipari területeinek növekedésében figyelhető meg (134. melléklet). A történeti településmagokból (Diósgyőr, Miskolc, Mindszent,
Csaba és Görömböly) kiinduló terjeszkedés során ezek összenőttek; a városfejlődési folyamat során beépült a teljes Szinva-völgy és az azzal szomszédos domboldalak, dombhátak, az Avas déli és keleti lejtői, Tapolca, valamint a Sajó-völgy nyugati oldala. A beépített területek részaránya 1,5%-ról 20%-ra nőtt (135. melléklet).



A szántóföldi művelés területe kiszorult a dombhátakról és patakvölgyekből a Sajóvölgybe. Az ipari és szolgáltatási telephelyek terjeszkedése, valamint a közlekedési infrastruktúra helyfoglalása elsősorban a szántók rovására történik.



A kert, szőlő, gyümölcsös művelés részaránya csaknem változatlan, viszont minőségében
teljesen átalakult.



A 18. és a 19. században szőlő és gyümölcskultúrák övezték a várost, amelyek használatát
szigorúan szabályozták. Jelenleg ezek a területek döntően hobbikertek, kisebb-nagyobb
szerszámos kamrákkal, nyaralókkal, lakóházakkal beépítve. Hagyományos szőlő és gyümölcsültetvények elvétve fordulnak elő.
Az erdők kiterjedése alig 4-5%-kal csökkent a vizsgált időszakban, azonban szerkezetük,
minőségük jelentősen átalakult – legtöbb területen romlott.
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A város határának nyugati, Bükk-hegységbe nyúló része a hegyvidéki klímaövezetbe tartozik. Jellegében erdővel borított alacsony hegyvidék, a karsztterületekre jellemző felszínformákkal. Vízfolyásokkal, patak és szurdokvölgyekkel erősen tagolt felszín, amelyek a
Garadna- és a Szinva patakok völgyeire fűződnek fel. Ezek fölé 800-950 m magas hegyhátakkal körülvéve a Bükk-fennsík karsztplatója magasodik (136. melléklet).



A területen az erdőborítás dominál (86,7 %), amit kisebb-nagyobb gyepfoltok, és cserjések, fiatalosok tagolnak. Értékes élővilága miatt nagy része védett, a Bükki Nemzeti Park
része. Összefüggő természetközeli élőhely-komplexe fontos magterület a nemzeti ökológiai hálózatban, ökológiai rendszerei azonban rendkívül sérülékenyek is (44. táblázat).
44. táblázat: A hegyvidéki övezet felszínborításának megoszlása

Kategóriák
Erdő
Cserjés
Gyep
Nyílt beépítésű településrész
Bánya, meddőhányó, lerakó
Szőlő, gyümölcsös, kert
Ipari, mg.-i, szolgáltatási telephely
Vízfelület
Összesen:

megoszlás
(%)
86,7
6,5
3,6
1,6
0,6
0,5
0,4
0,1
100

Forrás: Miskolc MJV.



A város beépítettsége alacsony (2,6 %); lakóterületek a keskeny völgyekben a völgytalpakon találhatók (Bükkszentlászló, Ómassa, Lillafüred, Alsó- és Felsőhámor) ezek turisztikai szempontból is frekventált területek. Üdülő, sportlétesítmények találhatók még a
Csanyik-völgyben, Sebesvízen, Jávorkúton, Szentléleken és Bánkúton, ezek mellett még
több egykori erdészházat használnak turisztikai célokra.



A Csanyik-völgyben a Sanofi Aventis ampullagyártó üzeme működik; nagyobb bánya
működik a Mexikó-völgyben. A korábbi bányászati tevékenység bányaudvarai és meddőhányói több helyen megtalálhatók (Nyavalyás-hegy, Pereces környéke, stb.), ezek már
többé-kevésbé növényesedtek. A mezőgazdasági tevékenységek elsősorban az erdőgazdálkodáshoz kapcsolódnak, Csipkéskúton található a lipicai ménes csikóállománya.



A területen átmenő közút a Miskolc - Felsőtárkány út, ennek forgalma Lillafüredig, ill. a
bükkszentkereszti elágazásig jelentős. Ezen kívül még számos burkolt út található a területen (Garadna-völgy, Jávorkúra, Bánkútra felvezető utak, erdészeti utak), ezeken hétvégén és idegenforgalmi szezonban zajlik számottevő forgalom. Felső-Majlát és Garadna
között keskeny nyomtávú vasutat üzemeltet az erdészet.
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A Szinva völgyét két oldalról 200-350 m magas dombsorok szegélyezik, amely átmenetet
képez a hegyvidék és síkság között. A dombvidék északi oldala tagolt, kisvízfolyásokban
gazdag, a Pecér-, Pereces-, Lyukó-, Erenyő-, Pece-patakok völgyei északnyugat-délkelet
folyásiránnyal nyílnak a fővölgybe. A déli oldal felszíni vizekben szegényebb dombsor:
Komlóstető, Öröm-hegy, Vargahegy, Ruzsin-szőlők, Avas, valamint a Bükk déli lába a
Hejő-patak völgyével, Tapolca és Görömböly térsége. Erdők főleg a déli és északi peremterületen találhatók, jellemzően zárt száraz lombos erdők. A terület egykor igen változatos
tájszerkezete a nagyvárosi „igényeknek” megfelelvén igen leegyszerűsödött, a felszínborításban dominánssá vált az un. zártkerti övezet (45. táblázat).
45. táblázat: A dombvidéki övezet felszínborításának megoszlása
Kategória

Zártkert, szőlő, gyümölcsös,
Erdő
Nyílt beépítésű településrész
Zárt beépítésű településrész
Cserjés
Gyep
Szántó
Telephely
Bánya, meddőhányó, lerakó
Összesen:

megoszlás (%)

38,9
27,8
10,1
4,6
7,6
6,9
2,0
1,5
0,8
100,0

Forrás Miskolc MJV.



A felaprózódott telekstruktúrájú kertes és zártkerti övezetben nagyobbrészt hétvégi üdülőtelkek találhatók. A terület felparcellázása jellemzően a völgytalptól a dombtetőig több
sávban történt. Ezek növényzettel telepített elsősorban gyümölcsfás kiskertes területek,
ahol még viszonylag magas a természetes növényzet aránya is. Beépítettségük kismértékű,
elsősorban ideiglenes tartózkodásra szolgáló épületek találhatók itt, de nem ritkák az állandóan lakott nagyobb házak sem. Ezekben általában szilárd tüzelőanyaggal fűtenek.
Megkezdődött a zártkerti területek belakása, vagyis hogy életvitelszerűen élnek a különböző színvonalú ingatlanokban.



Kertes lakóövezetek a Szinva-völgy felé eső peremeken találhatók, valamint az oldalvölgyekben Pereces, Komlós-tető, délen Tapolca, és Görömböly. A városi lakóterületek elsősorban a dombvidéki övezet felé bővülnek, épül a Bábonyibérc, Bodótető, Forrásvölgy,
Tapolca és a Komlós-tető környéke. A beépítés a völgytalpaktól a dombhátakig terjed. A
beépítetlenül maradt völgytalp szakaszokat a lakosság hulladékkal tölti fel (pl. a Galagonyás út környéke), a patakmedrek szemetes csatornává degradálódtak, a városba érve lefedett csatornában, kanálisként (pl. Pecék) érik el a Szinvát. A Hejőt kevésbé alakították át
és viszonylag széles szabad növényzetsáv kíséri.
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Zárt beépítésű lakóterületek az Avason, valamint a Vologda és a Jókai lakótelepen találhatók (az utóbbiaknak csak egy része esik ebbe a zónába). Ezeket a főleg 10-4 emeletes épületekből álló lakótelepeket a távfűtési hálózat látja el. Az épületek között minimális aktív
zöldfelület fordul elő; az Avasnak a déli része és a gerince épült be lakótelepekkel, a keleti
és nyugati oldalon megmaradt zöldfelületeket fokozatosan foglalják el a kertes, ill. sorház
jellegű lakóterületek.



Jelentős ipari légszennyező források a dombvidéki övezetben nincsenek, a peremterületeken van néhány kisebb szennyezőforrás. Két nagyobb külszíni bánya működik a területen,
a Nagykőmázsán mészkövet, Görömbölyön agyagot termelnek; számos felhagyott bánya
és meddőhányó is található a térségben.



Mezőgazdasági jellegű tevékenység a zártkertekben történő szőlő és gyümölcstermesztés,
nagyobb monokultúrákban néhány bogyós és gyümölcsös ültetvény fordul elő, elsősorban
az északi oldalon. Az állattartás nem jellemző, helyenként kisebb szántók ékelődnek be a
zártkertek közé. Nagyobb összefüggő szántóterületek a Szentpéteri kapu és a Bábonyibérc közötti dombháton találhatók.



A közlekedési infrastruktúra a lakóterületeken épült ki, itt sűrű, burkolt úthálózat és nagy
forgalom jellemző. A zártkertes övezetekben az utak általában kőzúzalékkal burkoltak, itt
a gépjármű forgalom nem számottevő. A dombvidék turisztikai szempontból kiemelt területe Tapolca, amely országos jelentőségű kiránduló és üdülőhely.



A dombvidék karakterét tekintve heterogén, ahol számos funkció található meg egymás
mellett: kb. 15% lakóterület, itt él a város népességének kb. harmada; közel 40% komplex
hasznosítású zártkert, ahol a kiskerti gazdálkodás és aktív kikapcsolódás jellemző, de nő a
lakóingatlan célú beépítések aránya; kb. 35% természetközeli jellegű, vagy közepes mértékben degradált erdő és cserjés, ami mint aktív zöldfelület funkcionál.



A szabdalt dombvidék változatos magasságú és kitettségű felszínekből áll, ahol jelentős az
aktív zöldfelületek aránya. A dombvidék és a Szinva völgy magassági különbsége nem jelentős, így az északi légáramlást csak részleges gátolja, lényegesen kisebb mértékben,
mint a hegység a nyugatit. Levegőtisztaság-védelmi szempontból még a zárkerti övezet is
közepes kondicionáló képességű zöldfelületnek tekinthető.



A felszíni levegő áramlását elsősorban a patakvölgyek irányítják, amelyek jól szellőző,
kedvező adottságú területek, azonban szűkek, így terhelhetőségük alacsony. A patakvölgyeken keresztül éri el a tiszta, hűvös levegő a Szinva-völgyet, amit a völgyek szájadéka
terít szét. A dombhátak és a völgyek torkolati részének beépítése kedvezőtlenül befolyásolja a levegő bejutását és ezzel a Szinva völgy szellőzését.
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A Szinva völgy széljárása döntően gyenge szeles (0-2,5 m/s), pulzáló, a szélcsend aránya
igen nagy (35-38 %), ami a légszennyezők terjedése és hígulása szempontjából kedvezőtlen. A völgy levegőcseréje lényegesen lassúbb, mint ahogy azt a nappali szélsebesség adatokból számíthatnánk. Ez leginkább az oly jellemző porterheltségre igaz, mivel a szilárd
légszennyezők a gázoknál lényegesen lassabban terjednek, így az ingázó áramlás akár
többször is visszafordíthatja a levegő portartalmát, mire az el tudja hagyni a völgyet. A
belvárosi beépítés további gátat és nagy ütközőfelületet biztosít a szilárd légszennyezők
számára, ami tovább rontja a helyzetet.



A Szinva völgy keleti végén található nagy beépítési sűrűségű belváros, amely a környezetétől eltérő, sajátos klímával rendelkezik. Ezt a növényzettel alig fedett, nagyrészt burkolt, a szabad légáramlásban gátolt, szennyezettebb levegőjű területet magasabb hőmérséklet, alacsonyabb páratartalom jellemezi. Ezek következtében alakul ki az un. hősziget
jelenség, ami széles kupolaként elterülve a belváros fölött, visszatartja a kisugárzást és a
szennyezőanyagokat.



A Szinva völgy Miskolc ipari, gazdasági és lakóterületi központja, ahol a különböző funkciók egymásmellettisége számos konfliktust okozott. Felszínborításában a beépített felszínek uralkodnak, ezek összes részesedése eléri a 95%-ot (46. táblázat).
46. táblázat: A Szinva-völgy felszínborításának megoszlása (a belváros nélkül)
Kategória
Nyílt beépítésű településrész
Zárt beépítésű településrész
Ipari, mg.-i szolgáltatási telephely
Erdő
Gyep
Cserjés
Zártkert, gyümölcsös
Összesen:
Forrás: Miskolc MJV



megoszlás (%)
51,3
22,6
20,7
2,9
1,8
0,5
0,2
100

A terület több mint fele nyílt beépítésű övezet, ezek jelentős részben kertvárosias jellegű
lakóterületek, intézményi területek. A beépítés mértéke változó, mint ahogyan a telkekhez
kapcsolódó zöldfelület kiterjedése és jellege is. Az utóbbi időszakban egyre több zártsorú
lakóterület, lakópark létesült, ezek zöldfelületi ellátottsága alacsony, inkább lakótelep jellegű építmények.
A Szinva völgyének keleti szűkületében, az Avas és az északi völgyszájak között épült ki
a nagy beépítési sűrűségű belváros. Jellemzője a nagy beépítési sűrűség, magas épületek
és a kevés zöldfelület (47. táblázat).
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47. táblázat: A belváros felszínborításának megoszlása

Kategória

megoszlás (%)

Zárt beépítésű településrész
Nyílt beépítésű településrész
Cserjés, gyepes terület
Összesen:

89,2
7,8
3,0
100

Forrás: Miskolc MJV



A terület fő vízfolyása a Szinva-patak, ami sokáig az ipari szennyvizeket vezette a Sajó felé; a Papírgyártól burkolt, szabályozott mederben folyik, ártere nincs, parti sávja is alig,
mivel a lakó és ipari területek körbenőtték a patakot. Belvárosi szakaszának jelentős részét
befedték, hasonlóan az északi mellékvizeihez.



A terület úthálózatát a völgy iránya határozza meg, sűrű úthálózat épült ki, a forgalom
egyre nagyobb, e mellett a belvárosban jelentős az átmenő forgalom is. Általánossá váltak
a reggeli és délutáni, torlódások, a közlekedés intenzitása egyre inkább nagyvárosi jellegűvé vált.



A Sajó völgye Miskolcnál nyílik ki (un. Miskolci Kapu), utána a folyóvölgy az Alföld síkjába simul. Miskolc E96. sz. út bevezető szakasza és a folytatásában lévő 26.sz út mentén
fekvő, valamint attól keletre eső városrészei tartoznak a síkvidék övezetébe. A terület
nyugati peremét Görömböly, az Avas és a Szentpéteri kapu domblábai határolják (48. táblázat).
48. táblázat: A síkvidék felszínborításának megoszlása
Név

arány (%)

Nagytáblás szántó
Kisparcellás szántó
Nyílt beépítésű település
Zárt beépítésű település
Ipari, mg.-i, szolgáltatási telephely
Gyep
Kert, zártkert, szőlő, gyümölcsös
Cserjés
Erdő
Vízfelület
Összesen:

46,3
3,3
12,3
6,8
12,7
10,4
1,8
1,3
1,9
3,2
100

Forrás: Miskolc MJV.
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A Sajó bal partján, valamint a déli városrészeken növekszik az ipari zóna, az M30 autópálya várost elkerülő szakasza mellett új logisztikai- és szolgáltató területek, ipari parkok települnek. A területre irányuló intenzív fejlesztések gyorsan és erőteljesen formálják a síkvidék felszínborítását. A terület uralkodó földhasználati módja a szántóföldi művelés, ami
közel 50%-kal részesedik a felszínborításból. A nagytáblás szántóföldek keletről szegélyezik a városrészeket, Martin-kertvárost részben, Szirmát teljesen körülveszik. Mennyiségük az utóbbi időben csökkent, mivel az M30-as autópálya és rávezető útjai elsősorban
szántókra épültek.



A lakóterületként beépített településrészek kb. 20% -ot foglalnak el; a zártbeépítésű lakóterületek a dombvidék peremén, ill. a belváros szélén fekszenek (Görömböly, Hejőcsaba,
Selyemrét, Szentpéteri kapu,) ezek közé számos jelentős zöldfelülettel rendelkező közintézmény (kórház, iskola, stb.) ékelődik. Családi házas, kertvárosias jellegű beépítés jellemző Martin kertváros és Szirma városrészekre, amelyek Miskolc tömbjétől leszakadva,
keletre ipari és mezőgazdasági területekkel körülvéve helyezkednek el.
A térségben jelentős ipari és szolgáltatási telephelyek találhatók, melyek a város keleti részét összefüggő, egyre növekvő kiterjedésű zónaként övezik. Ezek kereskedelmi központokat és ipari telephelyek, amelyek jelentős helyi és regionális gépjárműforgalmat generálnak.



Fás vegetáció nyomokban fordul elő, főleg a vízfolyások mentén található. Viszonylag
magas a gyepterületek aránya (kb. 10%), ezek szétszórtan a Sajó és a Kis-Sajó hullámterében, a Csorbatelepi tavak szegélyén, nagyobb összefüggő kiterjedésben a Martinkertvárostól délre és a Nádasrét mélyebben fekvő részein találhatók (ezek egy része begyepesedett, felhagyott szántó). A gyepeket rendszeresen (évente 1-2 alkalommal) felégetik a gyújtogató polgárok.



A terület vízrendszerének gerince a Sajó, amely szabályozott mederben, árvízvédelmi töltések között folyik. Keskeny hullámterének erősen degradált növényzete a Miskolc síkvidéki részének legtermészetesebb állapotú része. A kisvízfolyások itt már vonalzó mentén
tervezett jelentős részben burkolt, csatornaszerű mederben folynak, szegélynövényzetük
nincs, a környező szántóföldek a partélig tartanak. A mélyebben fekvő területeket belvízelvezető csatornák tagolják. Egyetlen jelentős állóvíz a Csorbatelepi kavicsbányató, ami
szintén szántóföldek közé ékelődik. Erősen degradált, elhanyagolt környezete ellenére
kedvelt horgász és vízisport helyszín.



Miskolc nyílt, síkvidéki területein már az alföldi klímahatások érvényesülnek: melegebb,
szárazabb, szelesebb az időjárás, mint a város belső területein. A terület döntően mezőgazdasági hasznosítású felszíneinek növényborítása a műveléshez igazodik, levegőminőségi szempontból ez gyenge kondicionáló képességű zöldfelületnek tekinthető. A növényzet nélküli felszíneken kora tavaszi időszakban deflációs jelenségek figyelhetők meg (137.
melléklet).
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2.12.3 Védett, védendő táji-, természeti értékek, területek



A 2009-2012 között Miskolc közigazgatási területének felmérését, a HOLOCÉN Természetvédelmi Egyesület végezte el; a kataszterezés során 447 db objektum került összeírásra.



A városban országos védelem alatt áll a város területének majdnem 1/3-át alkotó Bükki
Nemzeti Park területe, és további 16 természeti értéke helyi védelem alatt áll. A helyi védettség alatt álló értékek között gyűjteményes kertek, felhagyott kőbányák, ill. egyedi értékek, például szoliter fák is találhatóak.



Az ökológiai hálózathoz az országos jelentőségű természetes, ill. természetközeli területek
és az azok között kapcsolatot teremtő ökológiai folyosók egységes, összefüggő rendszere
tartozik, amelynek részei a magterületek, az ökológiai folyosók és a pufferterületek.



A magterületekhez olyan természetes vagy természet-közeli élőhelyek tartoznak, amelyek
az adott területre jellemző természetes élővilág fennmaradását és életkörülményeit hosszú
távon biztosítani képesek és számos védett vagy közösségi jelentőségű fajnak adnak otthont.



Az ökológiai folyosókhoz olyan területek (többnyire lineáris kiterjedésű, folytonos vagy
megszakított élőhelyek, élőhely sávok, élőhely mozaikok, élőhely töredékek, élőhely láncolatok) tartoznak, amelyek döntő részben természetes eredetűek és amelyek alkalmasak
az ökológiai hálózathoz tartozó egyéb élőhelyek (magterületek, pufferterületek) közötti
biológiai kapcsolatok biztosítására. Az ökológiai hálózatról helyrajzi számosan még nincs
kihirdetve, a területek elhelyezkedése az alábbi ábrán látható (137. melléklet), ill. az OTrT
mellékleteként elérhető.
A védett és fokozottan védett területekre vonatkozó szabályokat a természet védelméről
szóló 1996. évi LIII. törvény tartalmazza. Az 1996. évi LIII. törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár. Területükre a fenti törvényben az országosan védett természeti területekre vonatkozó természetvédelmi előírások érvényesek. Miskolc közigazgatási területének az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területére eső részén egy ilyen objektum van, egy középkori eredetű földvár, amely a 0925/a hrsz-ú ingatlanon található.



A Bükki Nemzeti Park kezelésében lévő területen további 3 földvár található; a Leányvár;
a Nagysánc; a Várhegy; ezek országos jelentőségű természetvédelmi értékek.



Miskolc közigazgatási területéből csak a Sajó bal partjára eső részei, ill. maga a Sajó folyó
kisvizi medre tartozik az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság működési területéhez (138.
melléklet).
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Miskolc területének közel egyharmada – a Majális parktól és Bükkszentlászlótól nyugatra
eső része a Bükki Nemzeti Parkban fekszik. Miskolc két településrésze található itt:
Ómassa és Felsőhámor (Lillafüred), ezeknek a beépített belterülete is védett. A Nemzeti
Parkon belül vannak kiemelkedő fontosságú, egyedülálló természeti, kultúrtörténeti és tájképi értékeket hordozó területek, amelyek fokozott védelmet élveznek. Miskolc területén
az alábbiak találhatók: Garadna-oldal és a Három-kúti-völgy, lillafüredi Szent Istvánbarlang felszíne, Szinva-oldal, Sebes-víz-völgy, Jávorkút környéke, Nagy-mező, a BNP
négy erdőrezervátuma közül a Csókás-völgy érinti Miskolc igazgatási területét.



A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. §-ában foglaltak alapján a törvény erejénél fogva védelem alatt áll valamennyi forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes tó,
kunhalom és földvár; a védett értékek egy részének kataszterét elkészítették, más objektumok jegyzékének összeállítása folyamatban van.
Miskolc területén ezek közül források, barlangok, lápok és víznyelők nagy számban fordulnak elő; ex lege védett barlangok köréből az Országos Barlangnyilvántartás adatai
alapján Miskolc közigazgatási területén 375 db található.



Különleges természetmegőrzési terület Miskolcon a Bükk fennsík és a miskolctapolcai Tatárárok.
Az Európai Unió Habitat Direktívája alapján Miskolc közigazgatási területét egy helyszín
érinti.
A Bükk hegység és peremterületein különleges madárvédelmi területek találhatók (Sajóvölgy, a Bükk-fennsík és Lök-völgy, a Miskolc-tapolcai Tatár-árok - Vörös-bérc; 139.
melléklet).



A helyi szintű természetvédelmi tevékenység elsősorban a belterületre, ill. a külterület
azon részeire irányul, ahol az országos szintű oltalom nem áll fenn. Miskolcon a védett
objektumok 3 fő csoportra oszthatók: élőhelyek, parkok/gyűjteményes kertek, egyedi értékek (fák, fasorok).
 Élőhelyek: Boldogasszony papucsa élőhely területe 14 hektár; Kisköves
(lejtősztyepprét, bokorerdő élővilága) területe: 10 hektár; Kőszál (sziklagyep, erdő
élővilága) területe: 45 hektár; Majális parki égeres területe: 1 hektár; Görömbölyi
gyurgyalag fészkelőhely és bányató területe: 26,5 hektár; Tapolcai régi mészkőbánya
(földtani érték, élővilág) területe: 30 hektár.


Parkok/gyűjteményes kertek: Gárdonyi Géza Művelődési Ház parkja területe 2,5
hektár; dr. Kovács Miklós rózsagyűjteménye területe: 2000 m2; Greutter-kert területe:
közel 1,5 hektár, melyből 800 m2 növényekkel betelepített; Miskolc-Tapolca
parkrendszere területe: 6 hektár; Avasi Arborétum területe: 6 hektár.

 Egyedi értékek: Junó Szálloda melletti mocsárciprus; Szatmári Király Pál utcai
mocsárciprus; Vár utcai törökmogyorófák; Vár utcai vadgesztenye fasor; Bulgárföldi
fekete nyárfa.
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A védett értékekre 2006-ban készült kezelési terv, ugyanakkor a kezelés forrásai általában
nem állnak kellő rendelkezésre. A parkok, gyűjteményes kertek és a fák/fasorok kezelését
a Városgazda Kht., és a tulajdonosok látják el, míg az Avasi Arborétum esetében a területet bérlő civil szervezet végzi el a fenntartási feladatokat.
2.12.3.1.1 Helyi védelemre javasolt természeti értékek



Több védelemre érdemes természeti érték található Miskolcon, így pl.: Tatár-árok - Mexikó-völgyi felhagyott mészkőbánya – Vásárhely- és Galya-tető (szurdok- és bokorerdő,
bükkös, lejtősztyepprét élővilága); Áfonyás-rét (mészkerülő gyep élővilága); Fehérföld
(mészkerülő bükkös élővilága); Köpüsvölgy (csuszamlások, specialista növények); Poklos
tető (lejtősztyepprét, bokorerdő élővilága); Juhdöglő-völgyi tó és környéke; Polyánka-,
Fényeskereszti- és Fényeskő-völgy (földtani, gazdálkodási értékek élővilág); Ostoroshegy (földtani érték, gazdálkodás, élővilág); Pingyom tetői hegyi kökörcsin élőhely;
Lyukó völgyi kakasmandikó élőhely; egyedi érték a hársfa a Bükk Áruház előtt.
2.12.3.2



Ökológiai Hálózat

Az ökológiai hálózatnak regionális lehatárolása megtörtént, törvény még nem szabályozza
(140. melléklet).
2.12.4 Tájhasználati konfliktusok és problémák értékelése



A Bükk természeti értékei, Lillafüred és Hámor látványosságai jelentős turisztikai vonzerőt jelentenek. Hétvégenként elsősorban a miskolciak, nyaranta az ország minden részéből látogatják a térséget; a személygépjármű közlekedés jelentős szennyezőanyag terhelést
akar.
A turisták által intenzíven használt területeken jelentős az erózió, a szemét, a pihenőhelyek környéke kopárosodik. Az exponált területeken az érzékeny állat és növényfajok eltűnnek, az élőhelyek gyomosodnak, degradálódnak (141. melléklet).



A légszennyező anyagok kiülepedve a környező élőhelyeket terhelik; a terület élőhelyei
rendkívül érzékenyek, sérülékenyek. A téli forgalom (pl.: Bánkút) kiülepedő légszennyező
anyagai a hóra kerülnek, majd a csapadékvízzel bemosódva a karsztot terhelik.



A karsztvíz kitermelése csökkenti a vízszintet; ez a karsztvíz természetes (időjárástól, csapadéktól függő) ingadozására szuperponálódva a források hozamának csökkenésével, elapadásával jár. Ez elsősorban a Garadna-Szinva vízrendszert érinti, ahol nem csak az élőhelyek károsodtak, hanem a mésztufa képződmények is pusztulnak.
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A szűk völgytalpak fokozódó beépítése (nagy felületű, relatíve magas épületek) tovább
akadályozza az amúgy is gátolt légáramlást, ami a fűtési időszakban káros a helyi klímára,
növeli a rossz levegőminőségű időszakok tartósságát. A beépített völgyszakaszok fűtési és
közlekedési emissziója a város felé áramló levegőt szennyezi, ezért ezek a területek kiemelt figyelmet érdemelnek az emisszió csökkentési intézkedések során.



A völgyeken keresztül a belvárosba érkező levegő minőségét az határozza meg, hogy milyen hatások érik közben az áramló levegőt.
Az övezetben nagyobb összefüggő (kb. 40 ha) szántóterület az Akasztó-bércen található, a
belváros és a Szentpéteri kapu között fekvő dombháton. Tavaszi, őszi időszakban a nagyobb szelek kifújják a finom talajport a szántóföldről és a város felett terítik szét.
A völgyszájak túlzott beépítése (pl. Bábonyi-bérc, Forrásvölgy, stb.) akadályozza a levegő
szétterülését, nagyobb mértékű lokális emisszió esetén a megfelelő öntisztulás nem biztosított, így előfordulhat, hogy átmenetileg magasabb légszennyezettség alakul ki a területen.



A dombvidék aktív zöldfelületeinek beépítése, burkolt felszínné alakítása csökkenti a terület levegőminőség javító, öntisztulást segítő potenciálját. Különösen fájdalmas veszteség
ez a dombvidék belváros, Szinva-völgy felé eső peremterületein, ahol a legnagyobb szükség lenne az aktív zöldfelületek fenntartására. (Avas keleti, északnyugati oldala,
Komlóstető, Bedeg-völgy, Bábonyi-bérc, Tapolca. Hasonló negatív klimatikus hatásai
vannak a patakok „eltüntetésének” és az azokat kísérő vizes élőhelyek felszámolásának,
beépítésének.



A Szinva-völgy természetes klimatikus szerepe a magasabb térszínekről leáramló levegő
összegyűjtése és terelése, szétterítése. Ez a völgyirányú légmozgás a beépítettség és az
Avasi szűkületbe ékelődő belváros barrier hatása erősen gátolja.



Miskolc levegőminősége szempontjából kiemelten fontos a Szinva-völgyben emittált
szennyezők mennyisége. A völgy közepén található ipar többszörösen is problémát jelent:
 az általuk kibocsátott légszennyező anyagok végig vonulnak az egész völgyön, közvetlenül exponálva a lakóterületeket és lakosság jelentős részét
 a belváros és a városklíma miatt gátolt légmozgás következtében a kibocsátott szenynyezőanyagok feldúsulnak, tartózkodási idejük megnő a Szinva-völgyben
 az ipari üzemek ellátása és a termékek szállítása jelentős közúti forgalmat generál a
szűk völgyben. A közlekedési emisszió tovább rontja a levegő minőségét
 a lakóterületek körbenőtték az üzemeket, egymás közvetlen szomszédságában helyezkednek el. A kiporzás és egyéb hatások közvetlenül, magas koncentrációban érvényesülnek ezeken a helyszíneken, ami nem elhanyagolható egészségügyi kockázatot jelent
az ott élők számára.
A patakvölgyek és szabad vízfelületek jelentősen szerepet játszanak a légáramlások terelésében és a környezeti levegő kondicionálásában.
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Az északnyugati légáramlás a Sajó-völgy ipari üzemeinek szennyezőanyagait szállítja a területre (Kazincbarcika vegyipari üzemek, Borsodi Hőerőmű, BÉM), tehát ezek szennyezőanyag
kibocsátása érvényesülhet az érintett városrészek levegőminőségének alakulásában. Hasonló a
helyzet az északi városrészekben telepített iparterületekkel, a szélirány miatt ezek légszennyezőanyag kibocsátása a Selyemrét, Szonditelep, Martinkertváros városrészek levegőminőségét
befolyásolja.



Az M30-s autópálya és a csatlakozó utak megépítése csökkentette a városban átvezető utak és
a belváros közlekedésből származó terheltségét, viszont növeli Szirma és Martin kertváros
expozícióját.



A nyílt talajfelszín tavaszi és őszi kiporzása, deflációja lokális légszennyező hatás, amely
azokat a lakóterületeket terheli elsődlegesen, ahol az épületek és a szántók elválasztósáv (fa és
cserjesorok) nélkül, közvetlenül szomszédosak (Martin-kertváros, Szirma)
A zónába tartozó belterületeken kevés zöldfelület található, aminek alacsony kondicionáló
képessége alig járul hozzá a szennyezések kiszűréséhez, a helyi klíma javításához.
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2.13

Zöldfelületi rendszer vizsgálata

2.13.1 Települési zöldfelületi rendszer elemei



Miskolc csekély számú belterületi erdővel rendelkezik; a Bükk-hegység erdőinek apró kiszögellései a város nyugati, dél-nyugati peremén hatnak az uralkodó külterületi erdővel
együtt. Területi arányuk jelenleg mintegy 3% (belterületi erdő/belterület), amit a hatályos
szabályozási tervben mintegy 7%-ra kívánnak növelni részben a belterületbe vonandó területeken már ma is meglévő véderdők bevonásával (pl. Hejőcsaba), ill. jelentős erdősítés
előirányozásával (Hejőcsaba, Görömböly), részben pedig úgy, hogy a jelenlegi belterületen kívánják növelni az erdőterület kiterjedését (Diósgyőr, Sajó mente).



Miskolc belterületén a zöldterületi ellátottság és a zöldfelületi arány városrészenként eltérő, csakúgy, mint azok ápoltsági szintje, mely esetenként nem kielégítő. Az erős igénybevétel miatt parkjaink többségükben elhasználódtak. Ebből következően rekonstrukciójuk
indokolt.
Nincsenek a jelenlegi közparkokra vonatkozó és azok aktuális állapotát bemutató pontos
adatok, a városnak nincs zöldterületi kataszteri nyilvántartása. A zöldfelületi adatok nincsenek párhuzamban a tervlapokkal, mert a gondozott területek között jelentős arányt
képviselnek a lakótelepek zöldterületei, melyek a szabályozási tervben nagyvárosias lakózóna kategóriába kerültek, nem pedig közparki kategóriába.



A belváros sűrű beépítése miatt (a Népkert és az Avas kivételével) csak kis, szigetszerű
parkokkal találkozunk, de Diósgyőr, Görömböly, Hejőcsaba és a Szentpéteri kapu is híján
van a nagyobb kiterjedésű közparkoknak. A belvárosi területeken a közparkok kiterjedése
általában egy hektár alatti (kivétel az 5-6 hektár területű Népkert); számuk jelentős, összesen mintegy 300 folt határolható le a szabályozási terven.



A közparkok között mind területi kiterjedése, mind növényzeti összetétele révén fontos
szerep jut a Kilián-Délen lévő parknak. A 6 hektáros tapolcai parkrendszer jól illeszkedik
az azt körbevevő természeti környezetbe, érdekes és változatos telepített növényei valamint a terület eredeti jellegét sejtető égerláp maradvány és a kis tó kellemes együttest alkotnak.



A zöldterületek a várostestben az Avas déli lejtőjét uralja, szigetszerűen, végigvonul az
összekötő (Újdiósgyőr) városrészen, a Szentpéteri kapui városrészen és Komlóstető, valamint Hejőcsaba térségében is.



Jelentős lakótelepi zöldfelületek vannak még a selyemréti, a kiliáni (északi-déli), és a bulgárföldi lakótelepek környezetében; ezek kondicionáló és rekreáló jelentősége nagy. Ezek
a zöldterületek igénybevételnek vannak kitéve, fejlesztésük az utóbbi időben csak esetleges volt, állapotuk erősen degradálódott.
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A rossz környezeti feltételek (tápanyagszegény talaj, szárazság, magas hőmérséklet, stb.)
miatti állapotromlást felerősíti a szándékos rongálás, a vandalizmus. A lakótelepi zöldterületek degradációja abból is látszik, hogy sok helyen a cserjeszintet felszámolták, s a
gyepszintből kikoptak a színes évelő foltok; a fajösszetétel szegényes, dominálnak a hegyi
és korai juhar, valamint a hárs és a kőris. A degradációt jelzi a betelepült bálványfák jelentős száma, valamint a spontán kelésű juharok megerősödése is.
Kiterjedésük a szabályozási tervlapról nem olvasható le, a fentebb említett okokból, nagyságrendjük azonban becsülhető, hiszen a közel 260 hektárnyi nagyvárosias lakózóna beépítése maximálisan általában 30 %, a minimálisan biztosítandó zöldfelület pedig 55%
(49. táblázat).
49. táblázat: A korlátlan közhasználatú zöldfelületek kiterjedésének változása Miskolcon (2005-2011)

Összes zöldterület (ha)
Ebből park (ha)
Parkerdő (ha)

2005
704,9
438,1
2668

2011
Nincs adat
305,6
Nincs adat

Összes gondozott terület (ha)
Intenzíven gondozott terület (ha)
Külterjesen gondozott (ha)
Gondozatlan (ha)

453,8
306,6
147,2
251

423,1
305,6
117,5
310

Forrás: Miskolc MJV



Jelentős fasor található a Szentpéteri kapuban, a Győri kapu-Andrássy út - Kistábornok
utcán, a Görgey utca - Csabai kapuban, valamint a Soltész Nagy Kálmán utcán.
A Szinva belterületi szakasza mentén szaggatottan találhatunk zöld sávot. Az északi tehermentesítő mentén jelentős fás-gyepes sáv létesült.
A zöldsávok és fasorok pontos kiterjedéséről nincs adat, a szabályozási tervben a nagyobb
kiterjedésű, de sávos megjelenésű zöldfelületek a közpark kategóriában szerepelnek, az
utak menti fasorok viszont többnyire nincsenek elkülönítve, hanem a közlekedési zónába
soroltak.
A kertvárosi lakózónában található zöld sávok, fasorok, jelentős kondícionáló és esztétikai
szereppel bírnak.
Leggyakrabban alkalmazott fajok a csörgőfa (Koelreuteria paniculata), a különböző juhar
fajok (Acer platanoides, A, pseudo-platanuus, A. saccharinum, A. campestre), a hársak
(Tilia argentea, T. cordata, T. platyphyllos), a vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), a
japánakác (Sophora japonica). A családi házas övezetben szívesen telepítenek gyümölcsfákat, mint pl. meggy és dió. A fák egészségi állapota változó, korösszetételük vegyes, a
légvezetékek miatt a fák többsége csonkolt.
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A város temetői jelentős növényállománnyal rendelkeznek. A szabályozási tervben 28
olyan poligont lehet elkülöníteni, ahol jelenleg temetőkertet találhatunk, kiterjedésük 72
hektár körüli, zöldfelületük 80%.
A temetőkertek növényzete változatos, ahol a lágyszárúak és cserjék mellett igen fontos
ökológiai és esztétikai szerepük van az idős fáknak is (az Avasi temető öreg hársai, kőrisei, vagy a Mindszenti és az Evangélikus, valamint a Szent Anna temető vadgesztenyéi
különösen védendő értékei a városnak; a temetők kezelése részben egyházi, részben önkormányzati feladat).



Épített belvárosi, ill. természeti környezetben helyezkednek el, kiterjedésük 15-20 hektár
körüli, zöldfelületi arány 65%.



A város belterületéből kb. 1%-kal részesednek. Közülük legnagyobb kiterjedésű a mintegy 16 hektárnyi területet elfoglaló Diósgyőri Spottelep. A lombtömeg fedettség, jelenleg
alacsony (kivéve az egyetemvárosi, martintelepi sporttelepek és a perecesi pályák).



A városi Vadaspark erdei környezetben, nem beépítésre tervezett területen található. Kiterjedése kb. 21 hektár.
A belvárosi részen két jelentős „növénykert” található: az Avasi Arborétum, valamint a
Greuter-kert; mindkét terület helyi védettségű, kiterjedésük összesen kb. 6,5 hektár; említést érdemel még Kovács Miklós rózsakertje is, mint jelentős fajtagyűjtemény.



Miskolc zöldfelületi rendszerében jelentős nagyságú zöldterületekkel vesznek részt a regionális szerepkörű egészségügyi, oktatási és a művelődési feladatokat ellátó intézmények.
A nagyszámú intézmény eltérő kiterjedésű területein a jó zöldfelületi ellátottsággal komoly kondicionáló feladatot lát el a városban. A völgyi város beépítettségét szövetszerűen
lazítják.
Kiemelt helyet foglalnak el a kórház-kertek, ahol az összesen közel 50 hektárnyi terület
legalább fele zöldfelület.





Az oktatási intézmények közül a Miskolci Egyetem területe a legkiterjedtebb, s így a legnagyobb zöldterülettel is rendelkezik.
Az általános és középiskolák, valamint az óvodák ugyancsak rendelkeznek kisebbnagyobb kerttel. Állapotuk változó, ebből következően esztétikai és környezeti
kondícionáló hatásuk is eltérő. Kis, szigetszerű jelenlétük kedvező hatású a közvetlen lakókörnyezetre, és kiegészítik a városi közparkok rendszerét.



A Hejőcsabán található valamikori Bárczay kúria kertje is igen értékes zöldfelületi elem.
Helyi védettséget is élvez koros fái és értékes növényfajai révén. Gondozása, fejlesztése
nagyobb odafigyelést igényelne.



A városban kiterjedt nagyságúak a magánterületeken belüli zöldfelületek, ezek a miskolci
zöldfelületi rendszer nem elhanyagolható elemei. Kondicionáló hatásukat együttesen a település egészére fejtik ki.
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A város legnagyobb kiterjedésű területfelhasználási eleme és egyben uralkodó zöldfelületi
eleme is. Kondicionáló hatásukat leghatékonyabban az erdős és zártkerti táji környezethez
közvetlenül kapcsolódó lakóterületek fejtik ki, de jó hatékonyságúak a mezőgazdasági
környezettel harmonikusan együtt élő területek is.
A villanegyedes és sorházas lakóterületek szigetszerűen, de jól illeszkednek a családi házas kertek szövevényéhez. A kertvárosias kolóniák zöldfelületeinek kondicionáló hatása a terület használatában bekövetkezett minőségi romlás miatt - csak csökkent értékű.



A szabályozási terv szerint a külterület 13%-át, míg a teljes terület 9%-át szántók és gyepek alkotják. Míg a szántóknak igen alacsony a zöldfelületi aktivitása, addig a gyepeké jelentősebb, különösen, ha a szukcesszió előrehaladtával erdősülni kezdenek. Ugyancsak
fontos szerepük van a patak menti üde réteknek, melyekre különösen vigyázni kellene, s
amelyek a tervezett zöldfelületi rendszerben az ökofolyosók és az átszellőzési folyosók
szerves részei.



A város keleti- és déli fekvésű ipari területein a zöldterületek csekély mennyiségük miatt
nem értékelhetők.
A jelenlegi gazdasági területek fejlesztése közül zöldfelületi szempontból a legjelentősebb
a Salakhalna megszüntetése, és a 15-20 hektárnyi terület különleges intézményi zónába
sorolása.
A nagyforgalmú bevásárlóközpontok területén, ahol minimálisan 45-55%-nyi zöld felületet kellene biztosítani, csak kis kiterjedésű területen alacsony kondícionáló képességgel bíró növényzetet találhatunk. A Sajón túli ipari-kereskedelmi területek esetében azonban
még minimális zöldfelület sincs, vagy ha van is, annak állaga rendkívül degradált.
A szentpéteri kapui ipari bővítések ugyancsak 55%-os minimális zöldfelületi arányt kellene, hogy mutassanak. A kiterjedés itt sem éri el az előírást, de a telepített fák és a gondozott gyepfelület révén a zöldfelületi aktivitás jóval kedvezőbb, mint a Sajón túli területek
esetében.



A külterületi erdők négyféle rendeltetési típus szerint csoportosíthatóak: védelmi (védett
és védő erdők), gazdasági erdők, egészségügyi-szociális, turisztikai, oktatási-kutatási.
Miskolc területén az első három kategória jelenik meg, míg oktatási-kutatási célt szolgáló
területet nem jelöltek ki. Az összes külterületi erdő a város teljes területének mintegy felét
teszi ki, míg a külterületnek 68%-át (50. táblázat).
50. táblázat: Külterületi erdők kategóriák szerinti megoszlása Miskolcon (2013)

Kategória
Védelmi
Egészségügyi
Gazdasági

Területi részesedés a város összterületéből (%)
34
4
13

Forrás: Miskolc MJV
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A védelmi erdők jelentős része a Bükki Nemzeti Park részét képezi.
A Miskolc város területén található erdők jelentős szerepet játszanak a város klímájának
alakításában, azonban a belső területeken már kevésbé érvényesül jótékony hatásuk, állapotuk változó.
2.13.2 Zöldfelületi rendszer konfliktusai és problémái



Klimatikus és zöldfelületi tőkét jelent, hogy a város a Bükk hegység erdei közé ékelődve
helyezkedik el.
A zöldfelületi rendszer nem összefüggő, a természet nyújtotta ökológiai rendszer gerinceit
a korábban megvalósított városfejlesztések összezúzták. A zárványokban és torzókban
megmaradt természeti elemek túlterheltek, környezeti értékük csökkent (141. melléklet).



Miskolc belterületi zöldfelületeinek eloszlása egyenetlen, városrészenként különböző.
Egyre nagyobb a nyomás a még meglévő zöldfelületek hasznosítására, amit a mai várostervezői, és befektetői logika a beépítésben lát. Apránként, folyamatosan számolják fel a
megmaradt jobb, rosszabb állapotú zöldfelületeket, ill. azokat a területeket, amelyek alkalmasak lehetnének erre a célra.



A családi házas területeken egyre jobban eluralkodik a környezet degradálását jelentő
kertépítési divat (a kivágott cserje és lombosfa helyére simára vágott gyep, örökzöld
exóták, tuják kerülnek); a lakóparkokba és sorházakhoz eleve ilyen típusú zöldfelületeket
terveznek.
Az 1950-es és 1960-as években épített korai szocreál lakótelepek (Selyemrét, Kilián, stb.)
jelentős és beállt zöldterületekkel rendelkeznek.
Nagy értékű és magas kondicionáló képességű zöldterületekkel rendelkeznek az oktatási
és egészségügyi intézmények. Ezek a területek lazítják a város beépítettségét, mint intenzív zöldfelületi magok funkcionálnak.
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2.14

Épített környezet vizsgálata

2.14.1 Területfelhasználás



A település szerkezetét meghatározza, hogy az Alföld és a hegyvidék találkozásánál helyezkedik el. Ennek megfelelően az Alföldre eső területrész a Sajó és a Hernád találkozásánál található, és így belső tagozódását meghatározza – a morfológián túl - a folyón való
kevés átkelési lehetőség.
Településszerkezeti szempontból megkülönböztetendő Szirma ősi magjának honfoglaláskori szerkezete, Martin-Kertváros jellemzően XX sz.-i sakktábla-szerű beépítése, valamint
az északkeleti iparterület múlt század húszas éveiben kiépült, iparvasutakkal tűzdelt nagytelkes szerkezete.



A város település szerkezetét a vasúti befolyásolja, amely csak pontszerűen járható át. Ennek megfelelően a korábbi városszerkezet egyes elemei elsorvadtak (pl. Szeles utca, mely
az egykori Péter-révéhez vezetett). Jellemzően a XIX. sz. végén és a XX. sz.-ban beépült
terület, melynek elemei kötődnek a mai Miskolcot alkotó települések egykori szerkezetéhez. Miskolc esetében ez lényegében a Búza-tér és környéke, Hejőcsaba esetében a Hejő
két ága, Görömböly esetében pedig a Szirma felé vezető út környéke volt.
A vasút és a domblábon futó M3 és 26-os út közötti terület gyakorlatilag sík. Erre az útvonalra kapcsolódva a hegyvidék völgyeibe ékelődnek azok a meghatározó vízfolyások,
elsősorban a Szinva és a Hejő, melyek partjai mellett találjuk a tradicionális településrészek jelentős részét. A vasúton kívüli részen a helyezkedik el a selyemréti lakótelep.



A Szinva-völgy és a Hejő-völgy település-szerkezete és beépítése eltérő, a Szinva-völgy
több egykori települést tartalmaz: tradicionálisan Diósgyőrt, mint koronauradalmat (a vár
köré szerkesztett úthálózattal); Miskolcot, az egykori mezővárost, melynek szerkezetét
meghatározza kereskedő jellege; hegyvidéki települések sorát, Alsó- és Felső-Majláthot,
Lillafüredet, Garadnát és Ómassát.



A Szinva oldalvölgyeiben a vízfolyások mellett találhatóak az északi oldalon a kohászatot
kiszolgáló bányászat település-részei, Pereces és Lyukó, a déli oldalon a Tatár-völgyben
Bükkszentlászló, az egykori Óhuta, mely az üveggyártásra települt.



A Hejő-völgyben a szintén honfoglalás kori múltra visszatekintő Hejőcsaba mellett markánsan különböző beépítést mutat a döntően XX. sz.-ban kiépült tapolcai üdülő-lakó terület, valamint a ma már kanálisban vezetett Dudujka völgyében az 1950-es években kiépült
Egyetemváros. Részben a hely szűkössége miatt, részben az akkori kor szemlélete miatt
elkezdődött a domboldalak, dombtetők beépítése a ’60-’70-es években.



Miskolc teljes közigazgatási területe három csoportba sorolható (51. táblázat).
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51. táblázat: Földrészlet statisztika fekvésenként (2009- 2013)
fekvés
Év

földrészletek száma

egyéb önálló épületek egyéb önálló lakások
száma
száma

összes terület (m2)

2009

2013

2009

2013

2009

2013

2009

2013

belterület

35.291

35.349

2.339

2.328

59.025

59.053

53.125.900

53.179.628

külterület

3.225

3.228

22

22

10

10

153.989.306

153.939.983

zártkert

16.595

16.597

167

166

6

6

29.546.902

29.542.500

ÖSSZESEN

55.111

55.174

2.528

2.516

59.041

59.069

236.662.108

236.662.111

Forrás:Miskolci Járási Hivatal Járási Földhivatala, Takarnet



A belterület nagysága gyakorlatban változatos, a zártkertek belterületbe vonása megállt.
A termőföldek minősége tekintetében jelentős különbségek vannak; a földminőség a Sajó
völgy öntéstalaján a legjobb, a domb- és hegyvidéken gyengébb.
A termőföldek aranykorona értékéről részletes statisztikák nem állnak rendelkezésre; a
földek alapvetően jó minőségűek, ezen belül is a gyümölcsös területek értéke magas (átlagosan 27 aranykorona). A szántóterületek értéke (Miskolc-Szirma határában) a 40 aranykoronát is elérheti; az átlag 20-25 aranykorona.
Terület-használati konfliktusok forrása, hogy a domborzati és közlekedési adottságokból
adódóan a legértékesebb földek a legalkalmasabbak a nagy terület-igényű beruházások
számára is (52. táblázat).
52. táblázat: Földrészlet statisztika művelési áganként (2013)
földrészletek
száma

alrészletek
száma

összes alrészlet terület (m2) (változás
2009-hez képest)

átlagos alrészlet terület (m2)

erdő

377

470

107.837.799 (+ 59,000)

229.442

fásított terület

182

183

137.314

gyep (legelő)

626

777

10.225.360

(- 61,907)

13.160

gyep (rét)

1.380

1.445

4.181.129

(- 527)

2.893

gyümölcsös

5.728

6.094

8.243.858

(- 4,131)

1.353

kert

6.519

6.568

6.115.089

(- 1,726)

931

kivett

38.229

38.282

68.732.099 (+ 230,802)

1.795

szántó

2,794

3.411

26.217.379 (- 219,555)

7.686

nádas

8

8

70.765

szőlő

3.550

3.,590

4.901.319

művelési ág

(-)

( -)
(- 1953)

750

8.846
1.365

Forrás: Miskolci Járási Hivatal Járási Földhivatala, Takarnet



Miskolc területének domináns része erdő, amely szinte egy tömbben van a közigazgatási
terület nyugati és dél-nyugati részén (a Bükki Nemzeti Park védelme alatt). Ezt követi a
művelés alól kivont területek (közel 80%-a belterület). A fennmaradó ~1550 hektárt döntően a közúti- és vasúti területek, a keleti bevásárló-központ egyes elemei, a Sajó és a
Csorba-tó vízfelületei, továbbá a külszíni fejtések.
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Jelentős területek szántó és a legelő (egybefüggő tömbjei a Sajó völgyhöz és a domboldalak belterülettől távolabbi részeihez kapcsolódnak).
Az intenzívebb művelési ágak (kert, szőlő, gyümölcsös) nagyságrendileg kevesebb területet foglalnak el, jellemzően az egybefüggő kiskertes területén találhatóak (Komlóstető –
Miskolc-Tapolca – Görömböly településrészek). 2009. évi állapotokhoz képest a változások nem jelentősek; legnagyobb (3,5 %-os) növekedés a kivett területeknél figyelhető
meg. Ebből 5,5 hektár a belterület, azaz a meglévő beépített területek növekedése, a nagyobbik részt jellemzően a közlekedési fejlesztések képviselik.
Az erdőterületek mintegy 6 hektáros (0,5%) növekedése a hasonló nagyságrendben csökkenő legelők terhére következett be.



A város hosszú távra tervezett terület-felhasználása hatályos településszerkezeti terve szerint lakóterület 2513 ha; vegyes lakó-üdülő 72 ha; vegyes terület 483 ha; gazdasági terület
1298 ha; üdülőterület 67 ha; különleges terület 965 ha; beépítésre szánt területek összesen:
5398 ha (142. és 143. melléklet).
Közlekedési terület 348 ha; zöldterület 407 ha; erdőterület 11903 ha; mezőgazdasági terület 5138 ha; vízgazdálkodási terület 381 ha; különleges beépítésre nem szánt 211 ha; beépítésre nem szánt területek összesen: 18388 ha.



A tervezett fejlesztések terület-igényét a város a beépítésre szánt terület 1147 hektár növelésével kívánja biztosítani, döntően lakó- és gazdasági területek kijelölésével, elsősorban a
jelenlegi beépített terület északi (jellemzően lakó) és keleti (jellemzően gazdasági) kiterjesztésével.
A folyamatban lévő, nagyobb fejlesztések a Tiszai-pályaudvar környezetében lévő elhanyagolt, alulhasznosított területek funkcióváltását segíti elő.
A Szondy-telep legtöbb elemét már elbontották; a József Attila utcai kéreg, hasonlóan az
elmúlt két évtized itteni építkezéseihez, kereskedelmi és szolgáltató funkciójú, és az
intermodális csomópont, valamint az autópálya közelsége miatt felértékelődő terület intenzívebb beépülése várható.



A városban jelentős a barnamezős területek nagysága (144. melléklet), ami a város hatósági nagyiparának és bányászatának megszűnte után alakultak ki. Nehezíti a területek kezelését a telekszerkezetek vizsgálatánál már megemlített osztatlan közös tulajdon kialakulása, mely a privatizáció sajátos történetéből adódik. Az 1990es években többségükben
külföldi, vagy részben külföldi kézbe kerültek ezek a területek; ez nehezíti a városi érdekek érvényesítését.



Miskolcnak 17 szlömmösödött, társadalmi-urbanisztikai konfliktussal terhelt térsége van a
KSH lehatárolása szerint (145. melléklet).
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2.14.2 Telekstruktúra



Miskolc telekstruktúráját a különböző múlttal rendelkező mai településrészek karakteresen eltérő jellege formálta (146. melléklet). A középkori Miskolcot a kereskedő jellegű
mezővárosok telek-szerkezete jellemezte; a morfológiai adottságokból adódó pinceterületek alakították ki az Avason, a Tetemváron, a Bábonyi-bércen és a Bedegvölgyben.
Sajátos telekstruktúrát jelentett az ún. Zsellér-közös telektípus is, ennek ma már csak
nyomai találhatók a városban (Széchenyi-tömbben ill. a Vasaló-tömbben).



Az egykori koronauradalom központja, Diósgyőr más telekstruktúrájú; a várkörnyék és a
várfallal védett középkori település határai ma is megtalálhatók (a Tokaji Ferenc utca keleten, ill. nyugaton a János utca, ahol sajátos módon az egykori várkapu előtti tér beépült).



Diósgyőr telekstruktúrájának egy részét ma az úszótelkes lakótelep uralja, mely lényegében egyet jelent a telekszerkezet megszűnésével (a diósgyőri városközpont és FelsőMajláth).



Az egykori vasgyári gyarmat a XIX. század végére európai példája volt a munkáslakótelepeknek. Az 1800-as évek közepén kezdtek kiépülni a vasgyárat ellátó bányatelepek is, először a perecesi völgyben, majd a Lyukó-völgyben is. E telepek településszerkezetében keverednek a bányához köthető beépítések, valamint a területre jellemző
legeltető állattartást kiszolgáló, lényegében falusias porták.



Diósgyőr és Miskolc között az ún. Összekötő városrészben, a Győri-kapu mentén a családi házas, kertvárosias beépítés részbeni elbontásával megépültek az egymást követő korok
különböző lakótelepei.



Az egykor külön életet élő települések (Szirma, Hejőcsaba és Görömböly) kisebbnagyobb részben megőrizték egykori település-szerkezetüket, vagy annak legalább néhány
lényeges elemét.



Az Önkormányzat szerény mértékben tulajdonosa Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területének (146. melléklet). Ez a körülmény sok esetben gátja a különböző fejlesztési
elképzelések megvalósításának.
A különböző jogcímen történt privatizációk (a korábbi osztatlan tulajdonú ipari területek,
pl.: DAM, DIGÉP, stb.) példáján látható, hogy ez a gátja az egyes tulajdonostársak fejlesztési elképzelésének, gátja a városi fejlesztéseknek is. Különösen nehéz a helyzet azokban az esetekben, ahol a telek önkormányzati, a felépítmény pedig magántulajdonban van.
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2.14.3 Épületállomány és a környezet geodéziai felmérése



A város az Avas északi oldalán megvizsgáltatta a folyamatos csúszások, leszakadások
okait, felmérték a pincék és a hegyoldal geodéziai helyzetét.
A különböző geológiai és geodéziai vizsgálatok eredményei azt igazolják, hogy a gondot a
pincék, a pincéket is érintő repedések, a víz megjelenése okozza. A fejlesztési tervekben
erre kiemelt figyelmet kell fordítani.
2.14.4 Építmények vizsgálata



Megindult, de rendkívül lassú a lakótelepi épületek fizikai rehabilitációja. Komoly gondot
okoz változatlanul a szlömösödő területek kezelése, különös tekintettel a Lyukó-völgyre.
Intézmények tekintetében a város jól ellátott, a nagy lakótelepekről a közösségi jelegű intézmények hiányoznak.



Idegenforgalmi, üdülési funkciók bővítése céljára Tapolca és Lillafüred, továbbá a Csorba
tó környéke jelentős területi tartalékokkal rendelkezik.



Gazdasági területek tekintetében egyszerre van jelen a korábbi nagyüzemek alulhasznosított, részben felhagyott területeinek problémája, ill. a zöldmezős ipari beruházásokat fogadni képes területek kialakítása iránti igény.
Az előbbiek legalább részbeni funkció-váltása elengedhetetlen a városszerkezet egységesítéséhez és a környezet-szennyezések felszámolásához. Új ipari területek kijelölésének
elsősorban a város keleti részén, az úthálózat-fejlesztéshez kapcsolódva van realitása.
A város közigazgatási területén belül több HM vagyonkezelésű, honvédelmi érdeket szolgáló ingatlan található, amelyek jelenlegi funkció szerinti használatát a honvédelmi tárca
hosszú távon tervezi, ezért azok korlátozásmentes használatára továbbra is igényt tart.



Beépítés szempontjából Miskolc rendkívül változatos; az egyéni és tömbtelkes, a laza és
egészen sűrű beépítések egyaránt megtalálhatóak. Domináns sűrűsödések a belvárosban és
a nagyobb lakótelepeken figyelhetők meg, míg az ipari és üdülőterületek beépítése viszonylag laza. A családi házas területek beépítésének sűrűsége változatos; a beépítési módok közül valamennyi előfordul, jellemző a szabadon- vagy oldalhatáron álló.



Az épületek magassága különböző, a földszintestől a 10 emeletesig terjed, de néhány városképi jelentőségű toronyház ennél is magasabb. A tetőidomok tekintetében nem határozható meg jellemző tömeg vagy forma, városrészenként, korszakonként és az építtetői
ízlés tekintetében is rendkívüli változatosságot mutatnak. Elsősorban a lakótelepeken és az
ipari létesítményeknél jellemző a lapostető.
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A város településszerkezetét befolyásoló tényezők (több település összenövesztése, többszöri radikális beavatkozások) miatt Miskolcon egységes településkarakterről nem beszélhetünk, az egyes beépítési típusok mozaikszerűen jelennek meg a várostestben (147. melléklet).



A XX. sz. második felében megindult lakosság-növekedés által igényelt lakás-építés több eltérő technológiával épült és így eltérő karakterű lakótelepet hozott létre a városban; a legjelentősebbek a belvárosi, az avasi, a győri-kapui, a szentpéteri-kapui és a diósgyőri lakótelepek
(148. melléklet). Jellemzőjük a keretes beépítésű magastető, valamint az utcavonalon álló, zárt
sorú beépítés.



A következő évtizedben már a pont- és sávházas beépítés jelent meg, amely feloldotta a hagyományos városi területhasználat privát és közösségi szférákat elkülönítő jellemzőit. A megfelelően méretezett zöldterületek és viszonylag tágas lakások miatt kedvelt lakóterületek
(Szentpéteri-kapui lakótelep).
A miskolci lakótelepek legnagyobb hányada kitevő iparosított, nagypaneles technológiával épült.
Részben a technológiai adottságok, részben az idő- és forráshiány miatt ezen területek karaktere végtelenül leegyszerűsödött: a 4 ill. 10 szintes, szigorú derékszögű geometriában
elrendezett, esetenként monumentális épületek között az utca és telekszerkezet teljesen értelmezhetetlenné vált, a funkciók szigorú elválasztása miatt önálló intézményi és garázsterületek létesültek, melyek a városi élet integritását nem tudják kielégíteni.



A XIX.- XX. század nagyipari létesítményeihez kapcsolódó munkás-kolóniák a lakóterületek között önálló, jellegzetes karaktert képviselnek. Jellemzőjük a derékszögű utcahálózat, a tisztek és munkások hierarchiáját leképező telek és épületméretek, a gyakorlatilag
egyforma, általában 2- vagy 4 lakásos házak és a nyerstégla burkolat alkalmazása. A
DAM és a Digép közé szigetszerűen beékelődő vasgyári kolónia ma is szinte önálló városrész, Pereces pedig a domborzati adottságok miatt nem tudott szervesen összeépülni a
szomszédos családi házas területekkel. Részben viszonylagos elszigeteltségük, részben a
nagyipar megszűnése miatt rangjukat vesztett, elzülléssel fenyegetett városrészek.



A közelmúlt nagyobb családi ház építéseinek (Tapolca, Bábonyi- bérc, Martin-kertváros,
Űttörőpark) nincs egységes karaktere.



Szigetszerűen (Görömböly, Szirma, Hejőcsaba, Diósgyőr) hagyományos, falusias beépítése is megmaradt, bár a méretes tömböket feltáró utcanyitások, telekosztások nagyban befolyásolják ezen területek karakterét.



A belváros szerves történeti fejlődés emlékét megőrző részének karakterisztikus jellemzője a zárt sorú, utcavonalon álló beépítés, a változó szintszámú, 1-4 szintes épületek, melyek a barokk kortól kezdve, de tömegében a historizmus idején épültek.
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A Széchenyi utca máig a város lüktető főútvonala. A belváros keleti irányú bővítése során
a többszintes, de a korábbinál lazább, széles utakkal és parkokkal tagolt, jellemzően keretes beépítés vált a jellemzővé, amely még a hagyományos városi beépítést vitte tovább. Az
ún. „mester utcák” szanálását követően megépült belvárosi lakótelep paneles; minden
elemében tervezett, ugyanakkor nem illeszkedik a várostestbe.


Miskolcnak funkcionálisan és karakterében is jellemző részei az iparterületek. A XIX. sz.
közepén kialakult északkeleti iparterület átalakulóban van: rangos régi és elegáns új épületek, csarnokok, ill. felhagyott telepek mozaikja. A Digép és a volt LKM területe ma is átjárhatatlan, nívós régebbi és újabb épületei elhanyagoltak, a tulajdonviszonyok zavarosak.
A Bosch üzeme körül és az ún. Mechatronikai Ipari Parkban formálódó új iparterület egyszerű tömegformálású, könnyűszerkezetes csarnoképületekkel viszonylag szellős beépítésű.



Miskolc karakteres városképi elemei pincesorok, melyek a városkörnyék egykori szőlőihez kapcsolódóan épültek. Egységes karakterüket mára elvesztették, a lakott területek közé ékelődő megindult a funkcionális átalakulás; szegregálódó lakóterületek (Tetemvár,
Bábonyibérc) és vegyesen vigalmi funkcióval is bíró területek (Kis- és Nagy-Avas) jött
létre.
Közös jellemzőjük és egyben problémájuk a meredek és gyakran instabil partfalak, a
rendkívül keskeny utcák és apró telkek, présházak; a pincesorok közül még a Görömbölyi
őrizte meg leginkább egységes, téglaburkolatos építészeti karakterét.



A város több országos hírű, jelkép-értékű épülettel és a köréje szerveződő üdülőterülettel
rendelkezik. Lillafüred hangulatát a természet közelsége, az erdőkkel borított hegyek és a
Hámori-tó vízfelülete jellemzi, Diósgyőrét a vár és a várkörnyék történeti értékeket őrző,
vendéglátó funkciókkal gazdagított lakóterülete, Tapolcáét pedig a park és a Barlangfürdő.
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2.14.5 Épített környezet értékei



Miskolci 128 jelentősebb régészeti lelőhelye közül az őskőkortól a késő középkorig tartó
időszak leletei legnagyobb arányban az Avas-tetőn és a mai belváros területén (16%), továbbá a diósgyőri Várhegy környezetében (5,5%) található (149. melléklet).
A Miskolci táj őskőkortól a késő középkorig létrejött régészeti lelőhelyei első sorban a
hegylábi dombságon (45,45%), a völgytalpakban (22,70%) és a Miskolci-síkon található
(17,96%).



A 25/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet kiemelten védetté nyilvánította (46292/2, 46292/9,
46292/10, 46294/1 és 46295 helyrajzi számok) Miskolctapolca településrészen található
ingatlanok területén lévő, 13. századi eredetű bencés apátság maradványait; a 16694
egyedi azonosító számú régészeti lelőhely (Tűzköves és Felsőszentgyörgy) a nemzetközi
jelentőségű őskőkori települést és kovabánya lelőhelyet; a 01183 helyrajzi szám alatt nyilvántartott Szeleta-barlang őskőkori régészeti értékeit.



Miskolc helyi védelme alatt álló területei (150. melléklet): történeti Belváros, Tisztviselőtelep, Diósgyőr történelmi központja és lehatárolt területe, Újdiósgyőr-vasgyári kolónia,
Felső- és alsóhámor belterülete, Lillafüred belterülete, Pereces bányász kolónia.



A városban 13 helyi védelem alatt álló terület van (151. melléklet): Csabai kapu mindkét
oldala a Népkerttől a Tapolcai elágazásig, Földes Ferenc utca mindkét oldala teljes hoszszában, Mélyvölcs utca déli oldala, Papszer utca mindkét oldala, Petőfi Sándor utca déli
oldala a Nagyváthy utcától a Reményi Ede utcáig, Soltész-Nagy Kálmán utca nyugati oldala a Konti István utcától a Bem József utcáig, Széchenyi utca mindkét oldala teljes
hosszában, Szelep utca északi oldala, Szentpéteri kapu mindkét oldala a Petőfi tértől a Leventevezér és Aggtelek utcáig, Szigligeti tér keleti- és nyugati térfala, Szent Imre tér térfalai és Fadrusz János utca mindkét oldala, Toronyalja utca mindkét oldala, Zsolcai kapu
mindkét oldala a Buza tértől a vasúti felüljáróig.



Helyi védelem alatt áll (152. melléklet): Szirma központja, Görömböly központja, Hejőcsaba központja, Bükkszentlászló belterülete, Ómassa belterülete, Hodobay tisztviselőtelep, Kis-Avas és Nagy-Avas pincesorok, Benedek hegy pincesor, Pecérvölgy pincesor.
A városrészek védelme a településrész kialakult szerkezetére és telek-struktúrájára vonatkozik.



Miskolc városképi jelentőségű lakótelepe: Avas-dél lakótelep, Tizeshonvéd úti lakótelep,
Bulgárföld lakótelep, Diósgyőr lakótelep, Győri kapu I. (nyugati rész) lakótelep, Győri
kapu II. (keleti rész) lakótelep, Jókai lakótelep, Előhegyi lakótelep, Kenderföldi lakótelep,
Komlóstető lakótelep, Majláth lakótelep, Selyemrét lakótelep, Szentpéteri kapu lakótelep
(keleti), Szentpéteri kapu lakótelep (nyugati), Újgyőri főtér és környéke, Vologda lakótelep, Vörösmarty lakótelep. Miskolc helyileg védett egyedi épített értékeinek összefoglaló
jegyzékét a 153. melléklet tartalmazza. Miskolcon világörökségi- ill. világörökségi várományos terület nincs.
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A városban található Műemléki védettségű épületek többsége, a 18-19. század hangulatát
idézi, és a történelmi belvárosban, valamint Diósgyőrben található (154. melléklet).



A város 70 helyrajzi számon tart nyilván műemléket (65 műemlék). A műemlékek között
a Diósgyőri Vár, a Városháza, a Miskolci Nemzeti Színház, a Tiszai Pályaudvar, az Őskohó, a Múzeum ill. a város templomai mellett 4 szobor, 4 pince, 27 lakóház, két kolostor,
két kastély, egy kollégium és egy ispotály található.



A Nemzeti Erőforrás Minisztérium rendelete (2011) műemlék jelentőségű területté nyilvánította Miskolc történelmi belvárosát. A belvároson belül a Búza tér és a Kis-Hunyad
utca valamint a Soltész-Nagy Kálmán utca közötti területet tartozik a rendelet hatálya alá.
A megközelítőleg 100 épületnek a környezete nagyjából lefedi a történelmi belvárost,
emellett az avasi pincesor (ahol ugyan több pince egyedi műemlékké nyilvánítása nem
várható) mint évszázados múlttal rendelkező terület hagyományoknak megfelelő megőrzése miatt lett műemlék jelentőségű terület (155. melléklet).



A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény szerinti kiemelt nemzeti
emlékhely nincs Miskolcon.



Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. júliusában a Miskolc Építési Szabályzat
(MÉSZ) jóváhagyásával egyidőben alkotta meg az épített környezet értékeinek helyi védelméről szóló (azóta többször módosított) 22/2004.(VII.6.) sz. rendeletét és korábban a
66/2003. (XII. 9.) sz. rendelettel lett jóváhagyva a Miskolc Történelmi Avas területére vonatkozó helyi építési szabályzat (HÉSZ). 2013-ban a rendelet felülvizsgálatra került.
A felülvizsgálat alapján a korábbi 238 védett egyedi értékkel szemben a védelemre javasolt értékek száma 213-ra vcsökkent, melyben már a Történelmi Avas védelemre javasolt
értékei is szerepelnek. Az újonnan védelemre javasolt értékek száma 53, melyből 19 a
Belvárost, 6 a Csabai kaput, 5 az Egyetemet, 16 a Vasgyárat, ill. a DIGÉP-et, 2 Selyemrétet, 1-1 pedig Diósgyőrt, az Avasi lakótelepet, Ómassát, az Összekötő városrészt és Tapolcát érinti.
A védelem feloldása nagyobb számban a Kis-Avas, ill. a Nagy-Avas esetében történt meg,
elsősorban a nagyon a részletekbe menő és a helyszínelések tanulsága szerint sok esetben
nehezen vagy egyáltalán nem indokolható védelem korábbi elrendelése miatt.
Az épített környezet konfliktusairól konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) terület fejezetben részletesen szóltunk (156. melléklet).
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2.15

Közlekedés

2.15.1 Hálózatok és hálózati kapcsolatok



Miskolc fontos szerepet tölt be a környék közúti közlekedésében; Közép-Európa kiemelt
közlekedési folyosóinak metszéspontjában fekszik.
Az elmúlt években a közúti infrastruktúrafejlesztések a városi tranzit forgalom csökkentésére törekedtek. Ez a főúthálózat kell, hogy levezesse a tranzitforgalom egy részét az ingaforgalmat, valamint a helyi forgalmat is. A többféle motivációjú forgalom összegződésével a főutak bevezető szakaszai túlterheltek, a belső területeken kapacitáshiánnyal küzdenek, ami torlódásokat és emiatt növekvő környezeti terhelést (elsősorban légszennyezést a
főúthálózat mentén) okoz, és beavatkozás hiányában további romlásra kell számítani.



Az M30 autópálya és autóút Miskolc gyorsforgalmú kapcsolatát teremti meg az M3-as autópályán keresztül Budapesttel, Debrecennel és Nyíregyházával. A város keleti részén elkerülő útként funkciónál.



A 3.sz főút délről (Mezőkövesd felől) éri el a várost és keleten hagyja el. Miskolctól délre
Nyékládházán csatlakozik a 35 sz. főút mely biztosítja a dél-borsodi területekkel (Tiszaújváros), és Debrecennel a kapcsolatot. A város keleti végében csatlakozik az M30-as autópálya jelenlegi végcsomópontjához és megteremti a kapcsolatot az Abaúji térség (Szikszó,
Encs) valamint Kassa között. A végcsomóponttól egy kilométerre Felsőzsolca határában
ágazik ki belőle a 37.sz. főút, mely a zempléni térséggel (Sárospatak, Sátoraljaújhely) teremt kapcsolatot.



A 26. sz. főút a belvárosban ágazik ki a 3. sz. főútból északon hagyja el a várost Bánréve
felé. Kapcsolatot teremt a legjelentősebb megyei városok közül Ózddal, és Kazincbarcikával.



304. sz .út a város déli határában összekötést biztosít a 3 főút és a az M30-as autópálya
között. Tranzit forgalmi út szerepe van.



306. sz. út (BOSCH út) a Város északi összekötést biztosít a 3 főút és az M30-as autópálya között. Tranzit forgalmi út szerepe van.



2505. sz. út Egri „panoráma út” Eger és Miskolc között vezet a Bükk hegységen át a maga
365 kanyarjával. Ez az út a városba érve a Diósgyőr és a Kilián lakótelep érintésével a Tatárdomb, Vargahegy, Csermőke és Hejőcsabán át csatlakozik a Cementgyárnál a 3. sz. főútba.



2513. sz. út a 2505 sz. útból ágazik el a Hámori tónál és a Bükkön keresztül összekötetést
biztosít, Szentlélekkel, Mályinkával, valamint Bánkúttal.



2515. sz. út déli határában ágazik ki a 3 sz. főút és 304. sz. út csatlakozásból. Az út összeköttetést biztosít Harsány, Kisgyőr és Bükkaranyos felől Miskolccal, és Vatta után csatlakozik vissza a 3.sz. főútba.
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2517. sz. út Sajószentpétert köti össze Parasznyán és Lyukóbányán keresztül Miskolccal
az újdiósgyőri városrészben.



2519. sz. út Tatárdombi elágazást köti össze Bükkszentlászlóval és Bükkszentkereszttel,
időszakosan járható út. Bükkszentkereszt után Hollóstetőnél visszacsatlakozik a 2505 sz.
útba.



3604 sz. út Miskolc Martin kertváros és Szirma város részeit köti össze Kistokajjal, ill.
Mályi – Sajópetri (3603 sz.) úttal. A Tiszai pályaudvar érintésével csatlakozik a 3. sz. főútba.



Önkormányzati út köti be Perecest a 2505 sz. útba; önkormányzati út ágazik el a 2513 sz.
útból Közép-Garadnánál és köti a város vérkeringésébe Ómassát; önkormányzati út (déli
tehermentesítő –DTM) köti össze a 3606 utat a 2505-ös úttal. Szintén önkormányzati út
(Északi tehermentesítő – ÉTM) köti össze a 3-as és 26-os főutat a 2505-ös úttal.



Az M30-as autópálya és a Bosch út átadásával a város terhelése főleg a nehéztehergépjármű forgalom tekintetében csökkent (157. melléklet).



Miskolc fontosabb csomópontjai: M30 autópálya végcsomópont; 304. sz. főút – 3604 sz.
(Kistokaji út) körforgalom; Görgey – Corvin utcai körforgalom; Szentpáli u. – Régiposta
u. – Szűcs S. u. új jelzőlámpás csomópont; Corvin u. – Arany J. u. új jelzőlámpás csomópont; Széchenyi u. – Corvin u. – Szentpáli u. jelzőlámpás csomópont; Széchenyi u. –
Szemere u. – Kazinczy u. jelzőlámpás csomópont; Vörösmarty u. – Corvin u. – Uitz u.
jelzőlámpás csomópont; Uitz u. – Szemere u. jelzőlámpás csomópont; Szemere u. – Papszer u. jelzőlámpás csomópont; Rácz Gy. - Bartók B. tér; DAM területét feltáró észak-déli
gyűjtőút Kiss Ernő úti jelzőlámpás csomópontja (Lidl mellett); körpályás csomópont a régi felsőzsolcai út 3-as úti csatlakozásánál; körpályás csomópont a Fonoda út 3-as úti csatlakozásánál.
Miskolc fontosabb felüljárói: 304. sz. főút vasúti felüljáró; 304. sz. főút autópálya híd;
304. sz. főút patakhíd, Malomárok felett; 304. sz. főút patakhíd, Hejő patak felett; 304. sz.
főút patakhíd, Szirmai árok felett; Bosch út I. ütem felett fővonali vasúti híd 2 db (Miskolc-Bánréve-Ózd vonal); Bosch út I. ütem felett iparvágány vasúti híd; Bosch út I. ütem
közúti felüljáró a 26. sz. főút felett.



Miskolc díszburkolattal ellátott útszakaszait, parkolóházait, mélygarázsait, kerékpárutjait
a 158. melléklet foglalja össze.



Miskolc Megyei Jogú Város út hálózatának hossza: 755 km. Ebből kiépített (szilárd burkolattal ellátott) 490 km, a többi nem kiépített belterületi és külterületi zúzalékos vagy
földút. A város közigazgatási határain belül az Önkormányzat a 450 km hosszú szilárdburkolatú út kezelését, ill. fenntartását biztosítja, további 50 km fenntartása a Magyar
Közút Nonprofit Zrt. feladata.
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A közúthálózat jelentős része (kb. 95%) az önkormányzat tulajdonában van, így az utak
kezeléséről, fenntartásáról, javításáról, takarításáról is a város gondoskodik. A belterületi
közúthálózat szinte mindenhol burkolt. A belváros utcái teljes hosszukban szilárd burkolattal rendelkeznek, elmaradás a kertvárosias lakóterület kiszolgáló- és lakóútjainál van,
azonban itt is fokozatos, de folyamatos javulás tapasztalható. A külterületi utak esetében a
kiépítetlen utak aránya ennél lényegesen magasabb.



Miskolc belterületi átkelési közúthálózatának a Magyar Közút Nonprofit Zrt. miskolci
Üzemmérnöksége által kezelt hossza 41,5 km.



A város keleti végében félkörívben elkerülő szakasz épült a 304-M30-306 útvonalon
Nyékládháza felől Sajószentpéter felé. Az elkerülő félgyűrű észak keleti szektorának
megépítése megkezdődött.



A város nyugati kapcsolatát több tehermentesítő út és a déli terelő adja a város tengelyének nevezhető Győri kapu – Andrássy út útvonal mellett. kiépítésükre jellemző, hogy felváltakozva tartalmaznak 2x1, ill. 2x2 sávos szakaszokat, azonban a sem az autópálya sem
a 3. sz. főút nem érhető el a diósgyőri városközponttól 2x2 sávos úton.



A város közigazgatási határán belül az úthálózat helyi- és országos közutakból áll. A helyi
közút az Önkormányzat, az országos közút a Magyar Állam tulajdonában van.
A helyi utak kezelői feladatait az önkormányzat, üzemeltetését a Városgazda Nonprofit
Kft. és a Régió Park Kft látja el, az országos utak kezelője a Magyar Közút Nzrt.B.-A.-Z.
Megyei Igazgatósága.
A városi jelzőlámpás forgalomirányítás feladatait az országos közutak vonatkozásában 68
csomópontban a Magyar Közút Nzrt. B.-A.-Z. Megyei Igazgatósága, míg a helyi utakat
tekintve, mintegy 72 csomópontban, a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. látja el. A városban kevés az egyenrangú útkereszteződés, csomópontok többségében táblák segítik az elsőbbség kérdésének eldöntését.



A város helyi közösségi közlekedési rendszere jól szervezett, a hálózat a város fő utasforgalmi csatornáit jól lefedi, a szolgáltatás minősége jónak mondható, a járatok megbízhatóan működnek (30. ábra; 159. melléklet).

30. ábra: Utas számok alakulása Miskolcon 1995 - 2011. között (ezer fő)
Forrás: MVK
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A közösségi közlekedési hálózat alkalmazkodik a város szerkezetéhez ebből adódóan az
utasok több mint fele a két tengelyvonal mentén közlekedik. A kelet- nyugati irányú tengely mentén helyezkednek el (a városi keleti végén) a bevásárló központok és a közszolgáltatók (Vízmű, Közlekedési vállalatok); kicsit délre a Tiszai pályaudvar, majd a belváros felé a Gömöri pályaudvar.



A belváros keleti végén található a Búza tér, ahol a volán buszok és néhány városi autóbusz viszonylat végállomása is található; itt keresztezi egymást a városon áthaladó két
közlekedési tengely.



A kelet-nyugati közlekedési tengely mentén található a város középiskoláinak nagy része,
az Önkormányzat, az Újgyőri Főtér közlekedési csomópontja közelében a DAM területén
és a Diósgyőri ipari park. Az egyre szűkülő Szinva patak völgye mentén erre a tengelyre
van felfűzve a Diósgyőr, Alsó- és Felső-Majláth, Berekalja, Alsó és Felső-Hámorok, Lillafüred és Ómassa. Ebben a tengelyben közlekednek a nagy befogadó képességgel rendelkező villamosok is a Tiszai pályaudvar – Felső-Majláth között.



Az Észak déli tengely a város déli részén kettéágazik, így kapcsolja be a város életébe Görömböly, Hejőcsaba, Tapolca, valamint az Avasi városrészeket. A tengely két végén bevásárló központok, egészségügyi intézmények, középiskolák találhatók. A tengely tapolcai
ágán található az Egyetemváros; ezen a tengelyen jelenleg autóbuszok közlekednek, a forgalom a másik tengely forgalmának mint egy fele.



A közösségi közlekedés irányítása 4 decentrumból (Repülőtér, Tiszai pu., Búza tér,
Újgyőri Főtér), valamint a központi telephelyről történik.



Az igényvezérelt közlekedés 2012 márciusában debütált a 21-es autóbusz vonalán, de ma
is változatlan formában üzemel. A 21B-s járat üzemszünetében (esténként és hétvégén)
annak önálló szakaszát a 21-es busz igényvezérelten továbbközlekedő menetei látják el.



Miskolcon 45 villamos és 555 autóbusz megállóhely található (2013). Az MVK Zrt. statisztikája alapján a belterületen lakók 76%-a 300 méteren, a külterületen lakók 91%-a 500
méteren belül érheti el a legközelebbi megállóhelyet.



A Miskolci Városi Közlekedési Vállalat az ATTAC project keretében felmérte a megállókat és a gyaloglási távolságokat. Kisebb gyaloglási távolságok a K-Ny-i és az É-D fő közlekedési tengelyek mentén találhatóak, valamint a sűrűn beépített belváros és Avas területén (160. melléklet). Lefedetlen területek a Kiss tábornok úttól délre fekvő rész (a Diósgyőri
vár környéke), a Tapolcarét és Haller György utcák körzete, a DAM részben felhagyott belső
ipari területe; Görögszőlő és az Andor utcák térsége; Katowice u.déli része; Komlóstető és
Vargahegy között található Örömhegy tető térsége; a Közdomb és a Margittai utcák térsége;
Miskolctapolca északi és déli domboldala; Zöldváry Lajos u. és a Sajószigeti utcák térsége.



A Zöld Nyíl projektben kialakított dinamikus utastájékoztató egységek kerültek beüzemelésre.



Gondot jelent a tömegközlekedési eszközök csak egyes csomópontokban kapnak elsőbbséget; ezért a nagy közúti forgalmat bonyolító főúthálózaton, ill. a nagy forgalmú csomópontokban gyakori a tömegközlekedési járművek forgalmi akadályoztatása.
116

Miskolc ITS  I. Helyzetfeltárás



A városban 2007 és 2012 között átlagosan másfélszeresére emelkedtek a jegyek és a bérletek árai, 2013-ban Budapest után Miskolcon a legmagasabb (161. melléklet).



Miskolc és környéke helyközi autóbuszos közlekedését túlnyomó részben a Borsod Volán
Zrt. biztosítja; Felsőzsolcára az MVK autóbusza jár. A városkörnyék valamennyi településére Miskolccal közvetlen autóbusz kapcsolat is van. A Borsod Volán részesedése a helyi
személyközlekedésben minimális, ugyanakkor a vonzáskörzet utasforgalmát szinte kizárólagosan bonyolítja. Sem a városon belül, sem a vonzáskörzetben nem működik tarifaközösség a helyi és a helyközi szolgáltatók között. A miskolci helyközi autóbusz állomás a
Búza téren található (162. melléklet).



Az MVK Zrt. 2008-ban 6 db Plasma midibuszt szerzett be. 2012-től tartósbérletben üzemeltet egy darab Volvo Hybrid autóbuszt.



Miskolc a 80-as vasúti fővonal mentén fekszik ebből ágazik ki a belváros peremén vasúti
deltát alkotva a Gömöri vasútvonal; Felsőzsolcán ágazik el a Tornyosnémeti-Kassa felé
tartó vasútvonal, Nyékládházán a Tiszaújváros és Mezőcsát felé tartó vasútvonal. A miskolci rendező pályaudvaron keresztül érhető el a DAM területet és Gépgyárat feltáró vasútvonal. A vasúti fővonalakon 3db (Pfaff F. u., Bogáncs u., Hűtőházi u.), a Diósgyőri
iparvágányon szintén 3 db (Mésztelep u., 2505. út, Puskin u.) közúti kereszteződés van,
azonban egyik sem keresztez országos főútvonalat. Az Északerdő Zrt. üzemelteti a keskeny nyomközű vasutat, melynek pályája 3 helyen keresztezi szintben a 2505. utat, valamint több helyen keresztez kisforgalmú lakóutakat és a Bükk területén erdei utakat. A kisvasút két vonalból áll.



A miskolci villamos közlekedés kötöttpályás rendszerének vázlatos ismertetésére a Közösségi közlekedés fejezetben került sor.



A városban az önkormányzati kiépített járdák hossza közel 3km-rel növekedett 2007-2011
között, míg a kiépítetlen szakaszok hossza nem változott, hasonlóan a közös használatú
(gyalogos és kerékpár) utakhoz (53. táblázat).
53. táblázat: Gyalogos közlekedés infrastruktúrája (2007-2011)
Év

2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
Forrás: KSH Statinfo



Önkormányzati kiépített járda hossza
(km)
569,4
569,9
570,8
571
572,2

Önkormányzati kerékpárút, közös gyalogés kerékpárút hossza (km)
2,6
2,6
2,6
3
2,6

A városban az elmúlt években nőtt a kerékpáros útvonal hossza (163. melléklet); elkészültek a város kerékpárút fejlesztési tervei (164. melléklet).
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2.15.2 Parkolás



Miskolcon több a parkolási forma (a felszíni parkolás mélygarázsok és parkolóházak)
között lehet választani. A város közigazgatási területén a díjköteles parkolási
közszolgáltatást a Régió Park Miskolc Kft. biztosítja (165. melléklet). Parkolási gondok
elsősorban a lakótelepeken vannak.



A várakozási övezetek zónákra tagolódnak, ezeket jelzőtáblák, ill. a díjfizetésre utaló
kiegészítő jelzőtáblák jeleznek. A maximális várakozási időtartam zónánként eltérő (Zöld
zónában 2 óra, Sárga zónában 3 óra, piros zónában 4 óra); a kiemelt idegenforgalmi
övezetekben (Diósgyőr, Lillafüred) korlátlan (54. táblázat).
54. táblázat: Felszíni parkolás adatai Miskolcon (2013)

Zóna

Férőhely

Zöld Zóna

3 793

Sárga Zóna

2 213

Kék Zóna

377

Forrás: www.regiopark.hu



A belvárosban a több magánterületen a Centrál Holding Kft. üzemeltet parkolót, amelyre
nem a Régió Park Miskolc Kft. szabályai, díjtételei vonatkoznak.
2.15.3 Intermodális csomópontok, átszállóhelyek



A különböző közlekedési módok közötti váltásra a vasúti és helyközi autóbuszok
megállóhelyein, másrészt a helyi közösségi közlekedés kiemelt csomópontjaiban van
lehetőség (55. táblázat).
55. táblázat: Közlekedési mód- és eszközváltó helyek Miskolcon

Búza tér
Felső-Majláth
Gömöri pályaudvar
Repülőtér és Megyei
kórház
Tapolcai elágazás
Tiszai pályaudvar
Újgyőri főtér
Villanyrendőr / Centrum /
Szinvapark



Helyközi
autóbusz

Helyi
autóbusz

X

X
X
X

Helyi belső
átszálló
forgalom
X
X

Vasút

Villamos

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X

X

A csomópontok leírását a 166. melléklet foglalja össze.
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2.16

Közművesítettség

2.16.1 Víziközművek



Miskolc város vízellátása elsősorban a Bükk hegység karsztvizeire épül. A karsztvizek
kitermelése egyrészt gravitációs vízművekben (Szinva-forrási vízmű, Anna-forrási vízmű,
Felső-forrási vízmű), másrészt szivattyús üzemű vízművekben (Tapolcai vízmű, Taviforrási vízmű, Szent György-forrási vízmű, Királykúti vízmű) történik. A város napi
vízfogyasztása 35-50 m3 között van.



A város vízellátása a topográfiai viszonyokból adódóan összetett; négy alapzónára osztották, ezen belül 72 mellék nyomászóna található; a zónák vízellátását 35 nyomásfokozó- és
átemelő gépház biztosítja. Az ivóvíz tárolására 23 víztározó medence szolgál, összesen
29.535 m3 tározó kapacitással.



A vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya 98% (56. táblázat). A közüzemi
ivóvízhálózat hossza 640 km, korösszetételéből és műszaki állapotából adódóan (a
folyamatos rekonstrukciók ellenére is) folyamatos megújításra szorul (167. melléklet).
56. táblázat: Ivóvízhálózatba bekötött lakások aránya (%)
Ivóvízhálózatba
bekötött lakások aránya (%)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Miskolc

99,7%

99,2%

99,0%

98,9%

98,6%

98,4%

98,0%

98,1%

98,3%

97,5%

97,5%

B-A-Z megye

84,7%

84,9%

85,7%

86,5%

87,2%

87,9%

88,2%

88,2%

88,1%

87,5%

87,7%

Magyarország

92,9%

92,9%

93,3%

93,7%

93,9%

94,2%

94,7%

94,9%

95,0%

95,0%

95,0%

Forrás: KSH-TEIR adatok alapján saját szerkesztés (ZZS)



2012. évi adatok szerint a város 76 091 db lakásából 74 460 db, valamint 3 961 db
közület, továbbá 2 148 db üdülőegység csatlakozik a közműves ivóvízellátó hálózatra.
A város részére kitermelt ivóvíz mennyisége 2012. évben 12 981 590 m3/év, az elosztás
technológiai szükséglete (hálózatmosatások, tárolótér-takarítások, stb.) 3 580 170 m3/év.
Előzőek alapján az elosztásra ténylegesen rendelkezésre álló vízmennyiség 2012-ben 9
401 420 m3/év volt, amelyből háztartásoknak 4 988 000 m3/év vízmennyiséget
szolgáltattak.



Miskolc közigazgatási területén 550 km hosszúságú szennyvízcsatorna van. A
szennyvízelvezetés a város domborzati adottságait kihasználva gravitációs rendszerű; a
mély fekvésű területek szennyvízelvezetését 31 db átemelő gépház biztosítja. Az
elválasztó rendszerben épült szennyvízcsatorna hálózat kapacitása (az egyes helyi
problémáktól eltekintve) alkalmas a városban keletkező szennyvizek elvezetésére. A város
csatornázottsága megközelítőleg 90 %-os (57. táblázat).
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57. táblázat: Szennyvízcsatorna hálózatba bekötött lakások aránya (%)
Szennyvíz hálózatba bekötött lakások
aránya (%)

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Miskolc

86,70%

87,29%

88,77%

89,48%

89,66%

89,81%

89,71%

89,75%

89,99%

89,45%

89,52%

B-A-Z megye

44,06%

46,74%

53,24%

56,79%

59,20%

61,28%

63,13%

65,24%

65,89%

65,79%

66,30%

Magyarország

53,51%

56,03%

59,12%

62,21%

64,95%

67,41%

69,79%

71,28%

72,38%

72,53%

72,85%

Forrás: KSH-TEIR adatok alapján saját szerkesztés



A csatornázatlan területeken a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, un.
közműpótló műtárgyakban gyűlik össze és tengelyen kerül elszállításra központi
szennyvíztisztító telepen, és a város további három pontján kialakított ürítő helyekre (168.
melléklet).



A Miskolci Szennyvíztisztító Telep nem csak a városban, hanem a környező
agglomerációban keletkező szennyvizet is fogadja (és a 140.000 m3/nap szennyvíz és az
abból képződő iszap fogadására, a biológiai tisztítás műtárgyai, valamint a gépi
iszapvíztelenítés 70.000 m3/nap nominális szennyvíz, ill. az abból képződő iszapterhelés
kezelésére alkalmas).



A város 76 091 db lakásából 69 982 db, valamint 3633 db közület, továbbá 593 db
üdülőegység csatlakozik a közműves szennyvízelvezető hálózatra; 98 %-os rákötési arány
(2012). A kommunális szennyvíz mennyisége 2012. évben 6 987 840 m3/év volt (169-170.
melléklet).



Miskolc város közigazgatási területén 302 km zárt csapadékcsatorna, 14 db belvíz – és
csapadékvíz átemelő gépház, valamint 20 és 26 ezer m3-es záporvíz tározó biztosítja a
csapadékvíz elvezetést.
A csapadék csatornák befogadói a város területén lévő nyílt vízi folyások. Ezért főgyűjtő
csatornák csak rövid hosszban épültek ki. Burkolt felületek csapadékvíz elvezetését
víznyelő műtárgyak biztosítják (kb. 14000 db).



A város keleti részén a csapadék csatorna befogadója a Sajó folyó, melynek magas
vízállása esetén belvízátemelő gépházak segítségével történik a záportározókban
betárazott csapadékvíz átemelése; a város nagyobb aluljáróinak (Bajcsy, Búza tér, Gömöri,
Vörösmarty, Tárkányi, Kandó K. tér) csapadékvíz elvezetését átemelő gépházak
biztosítják.



Évente kb. 10-15 km csapadék csatorna karbantartását végezi el a város a hozzá tartozó
víznyelő műtárgyak tisztításával együtt. 100-150 bar nyomással speciális mosó fejjel
történik a tisztítás, a kitermelt sank kiemelése az aknából szippantó berendezéssel történik.
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Az ütemezett karbantartáson túl szükség szerint végzik a víznyelő műtárgytisztítást kb.
2500-3000 db-ot évente. A balesetveszélyessé vált akna keret- fedlapok és víznyelők
kiemelését és javítást folyamatosan végezi el a város, mely évente kb. 60 db keret-fedlap
és 100 db víznyelő rácsot érint; a Vasgyári lakótelepen egyesített rendszerű csapadék
csatornahálózat üzemel.



Miskolc környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz és helyi- vízkár
veszélyeztetettségének csökkentése, a településen áthaladó vízfolyások rendezése
érdekében Miskolc MJV Önkormányzata „Szinva-patak árvizes szakaszainak rendezése
II. ütem” címen nyújtott be pályázatot az ÉMOP-3.2.1/F-10-2011-0023 sz. program
keretében.



A projektben 101,561,000 forintot nyert Miskolc, 100% támogatástartalommal. A
beruházás lehetőséget adott a Szinva-patak korábban elhanyagolt mintegy 700 méteres
szakaszán a meder rendezésére, megoldódott a Köztársaság utca és a Blaha Lujza utca
menti területeken a hirtelen lezúduló csapadék elvezetése és kezelése, az érintett utcákon
jelentősen csökkent az ár-, bel-, és a helyi vízkár veszélyeztetettség.

2.16.2 Energiaellátás



Miskolc villamos energia ellátó, elosztó hálózatát az Elmű – Émász Hálózati Kft.
üzemelteti.
Távvezeték beruházások vonatkozásában 2007-2009 között megvalósult vonalas
létesítmények között Miskolcot érintette a BÉM — DAM vezetékhálózat felhasítása és
beforgatása Miskolc Észak állomásba (171. melléklet).



A város közvilágítását kb. 21.500 db lámpatest biztosítja; a közvilágítási hálózat passzív
és aktív elemei vegyes tulajdonban vannak. A passzív elemek közül a kábelek és oszlopok
az ÉMÁSZ Nyrt. tulajdonát képezik; az aktív elemek közül (lámpatestek) is vegyes
tulajdont képeznek. A lámpatest csere az elavult alumínium házas, búra nélküli 35W-os
nátrium fényforrással rendelkező lámpákat érintette (2010). A cserék során kompakt
fénycsöves 24W-os és 36W-os lámpatestek kerültek alkalmazásra. A csere éves szinten 34 MFt-os megtakarítást eredményezett.



A városban kb. 90 db led fényforrással ellátott lámpatest került eddig felszerelése. Kínai
kalapos lámpatestből ~2700 db van a városban; a várost átszelő fő közlekedési utak (3-as,
26-os) megvilágítását biztosító lámpatestek teljesítménye 150-250 W.
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Miskolcon a TIGÁZ-DSO Kft. feladata a földgázellátás biztosítása, melynek része a
gázelosztó vezetékek, valamint az ehhez tartozó berendezések üzemeltetése,
karbantartása, fejlesztése, rekonstrukciója gázigények kielégítése, üzemzavar elhárítása
stb. Miskolcon a kismértékben csökkenő fogyasztói létszám (58. táblázat) mellett a
gázfelhasználás is csökkent (59. táblázat).
58. táblázat: A földgáz fogyasztói létszám alakulása Miskolc város területén (2007-2012)

Év
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Lakossági fogyasztók (db)
Mérős
Átalány- dí3
jas
20 m /h alatt 20-100 m3/h
27 720
27 640
27 583
27 528
27 494
27 406

39 451
39 588
39 567
39 579
39 559
39 333

21
23
22
23
26
25

Átalánydíjas
54
101
136
134
136
202

Közületi fogyasztók (db)
Mérős
20 m3/h
20-100
alatti
m3/h
2 780
318
2 889
306
2 964
284
2 987
277
3 074
260
3 082
254

101-500
m3/h
36
47
47
48
47
46

Forrás: Miskolc MJV
59. táblázat: A földgáz értékesítés alakulása Miskolc város területén (2007-2012)

Év

Lakossági fogyasztók (ezer m3)
Mérős + Átalány
Mérős
20 m3/h alatt

2007
2008
2009
2010
2011
2012

55 786
56 729
52 586
47 056
47 957
46 071

Közületi fogyasztók (ezer m3)
Mérős + Átalány
Mérős
20-100
3
3
20-100 m /h
20 m /h alatt
101-500 m3/h 500 m3/h felett
m3/h
1 223
8 473
12 306
15 464
17 231
1 094
9 036
12 372
16 378
19 773
1 208
8 247
11 517
15 408
19 274
838
7 408
6 437
174
0
2 098
7 731
11 502
17 272
15 882
2 812
7 744
10 726
15 789
14 092

Forrás: Miskolc MJV



A MIHŐ Kft. megvizsgáltatta az önkormányzati intézmények energiahatékonyságát
(2010). Az intézményekben jelentős hőveszteségek jelentkeznek; a hőátbocsátási tényező
nagysága szempontjából az intézményeket csoportokba sorolták (60. táblázat).
60. táblázat: Csoportokba sorolt intézmények száma Miskolcon (2013)

Hőátbocsátási tényező
Intézmények száma

W/m2°C

0-5

5-8

8-10

10 felett

db

44

36

8

15

Forrás: MIHŐ Kft.



15 olyan intézmény van, amelynél a hőátbocsátási tényező értéke meghaladja a 10
W/m2°C-t, azaz az átlagnál (7,4 W/m2°C) nagyobb; 2009. évi felújítások során a 15
intézményből 2 helyen megtörténtek a nyílászáró cserék.
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2.16.3 Elektronikus hírközlés



A városi vezetékes hírközlési hálózattal rendelkező szervezeteket és a vezeték nélküli
szolgáltatókat a 61. táblázat foglalja össze.



A városban hét helyen található hírközlési pont (172. melléklet) és 35 ponton mobil távközlési állomás (173-174. melléklet).
61. Táblázat: Vezetékes és vezeték nélküli hírközlő szolgáltatók (2013)
Vezetékes hírközlési szolgáltatók
Magyar Telekom Nyrt.
Invitel Távközlési Zrt.
Digi Távközlési és Szolgáltató Kft.
UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.
Corvus Telecom Kft.
BorsodWeb Kft.
ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft.
Miskolc Holding Zrt.
Vezeték nélküli hírközlési szolgáltatók
Antenna Hungária Zrt.
(T-Mobil) Magyar Telekom Nyrt.
Telenor Magyarország Zrt.
Vodafone Magyarország Zrt.
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2.17

Környezetvédelem

2.17.1 Talaj


Miskolc és környékének talajminősége általában megfelelő, ill. az elmúlt időszakban
javult. A talaj állapotát a szabálytalanul elhelyezett hulladékok (szilárd, folyékony,
kommunális, veszélyes) veszélyeztetik. Miskolc teljes közigazgatási területe
nitrátérzékeny kategóriába tartozik.



A termőtalajokat károsító tényezők között a területvesztés, az egyik legjelentősebb
talajkárosító tényező, ami a jó termőképességű talajok beépítésében jelentkezik. Jelentős
területfoglalással és talajvesztéssel járt az M30-as autópálya építése és az ipari parkok
kialakítása.



Miskolc közigazgatási területéből jelentős helyet foglalnak el a korábbi nagyipar
telephelyei (iparterületek, ipari hulladékok deponálási helyei stb.). Ezek különböző
mértékben és formában szennyeződésektől terheltek, nyilvántartásuk hiányos.
2.17.2 Felszíni és felszín alatti vizek



A város legfontosabb felszíni vizei a Bükk gazdag karsztforrás-rendszeréből fakadó
Szinva-patak, és a város keleti határán kanyargó Sajó folyó. A jelentősebb mesterséges
tavak: a Csorbatelepi bányató, a Tapolcai-tó, a Garadna-völgyi pisztrángos tavak, valamint
a Garadna-patak felduzzasztásával létrehozott Hámori-tó.
A megfelelő állapot elérése és fenntartása nem nélkülözheti a jól működő monitoring
rendszerek meglétét, ugyanakkor Miskolc esetében ez a kitétel továbbra is csak részben
teljesül.



A felszíni vizek monitoring rendszeréhez kapcsolható meglévő, de nem működő, vagy
működő, de adatot nem szolgáltató állomások vannak (ezek az állomások olyan projektek
részeként jöttek létre, ahol a város volt a beruházó, további működtetésük azonban
szakmai szervezetet igényelt).



Az EMVIZIG vízrajzi észlelőhálózatában működő automata vízmércék adatai elérhetők az
interneten. Ez az állapot a három városi beruházásban létrejött vízmércék esetében is
biztosítható, azonban a keret-megállapodások nem jöttek létre.
Miskolc közigazgatási területén egy helyen van engedélyezett ipari célú vízkivétel; a
vízigény a Szinva-patakon jelentkezik.



A Hejő-patakon 2012-ben vízkivétel nem történt; a MÁV Zrt. vasúti járműmosó
tevékenységét megszüntette (2008). Felszíni vízbe történő használtvíz visszavezetés a
Szinva-patakon öt, a Sajó-folyón három, a Hejő-patakon egy helyen történik. Az ISD
POWER Kft. által üzemeltetett B telepi felszíni vízkivételi pillanatnyilag szünetel; a
Diósgyőri Papírgyár vízigénye 330.000 m3/év.
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A patak csatorna jellegű, Miskolcon keresztülfolyó szakasza szabályozott, jórészt burkolt
mederben folyik; belvárosi szakaszát lefedték (újbóli megnyitására részben sor került),
ezért öntisztulási képessége alacsony a vízminősége általában jó, az illegális
szennyvízbevezetések és a bemosódó diffúz szennyeződések (csapadékvíz, hulladék,
illegális szennyvízbevezetések, stb.) miatt azonban romlik (a vízminőség pozitív
változását jelzi a halak elszaporodása, azonban a sivár élőhely miatt létfeltételeik
korlátozottak).



A Sajó fontos szerepet töltött be az iparvidék vízellátásában és vizeinek elvezetésében. A
korábban szennyvíz jellegű folyó állapota az 1990-es évektől javul.



A karszt eredetű patakok (Garadna, Hejő és mellékvizeik) vízminősége a beépítetlen
területeken jó, a városi területeken a bemosódó diffúz szennyezések hatására romlik.
A zártkertes övezetekben eredő dombvidéki patakok (Pereces, Lyukó, Pece, stb.) medre
általában feliszapolódott, szemetes; vízminőségük a direkt szennyvíz bevezetések és
diffúz szennyeződések miatt romlik, bakteriálisan erősen fertőzött.



Magyarország egyik legrégebbi víztározója idegenforgalmi vonzerőt is jelent a térség
számára. A tó az elmúlt időszakban jelentősen feliszapolódott, 4-6 m vastagságúra
becsülik a felgyülemlett üledék vastagságát. A Hámori-tó vízminősége a kémiai
paraméterek tekintetében általában kiváló minőségű. Nyári időszakban jelentősen
algásodik.



Csorbatelepi-tó vízminősége jó, az ÁNTSZ alkalmanként vizsgálja; problémát okoz a
csapadékszegény időszakban jelentkező alacsony vízszint.



Miskolc ivóvízellátásába bekapcsolt hidegvizes karsztforrások védőterületeinek és
védőidomainak kijelölése megtörtént; a MIVÍZ által üzemeltetett hévízkutak
hidrogeológiai védőidomának kijelölése folyamatban van.



Miskolc területén az ÉMIVIZIG 369 db felszín alatti vízre telepített vízilétesítményt
(termelőkút, figyelőkút, forrás, kármentesítő kút stb.) tart nyilván. Miskolc közigazgatási
területe fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi
területek kategóriájába tartozik. A város közcélú vízellátására a karsztforrásokból és kutakból mintegy 9 millió m3 karsztvizet vettek ki, a termálkarszt vízkészletből mintegy
1,9 millió m3-t termeltek ki (2012). A város területének egyik legjelentősebb felszín alatti
vízkészlete a Bükk-hegység mészkövében tárolt hideg és meleg karsztvíz-készlet. A hideg
karszt biztosítja az év jelentős részében a város teljes ivóvízellátását. A bükki karsztvíz
minősége összességében jó mondható, időszakos vízminőségi problémát a
karsztárvizekkel bemosódó szennyeződések okozhatnak. A karszt területén kiemelt
jelentőségű feladat a vízminőség megóvása, ennek érdekében 2012-ben a vízellátásba
bekapcsolt összes forrás utánpótlódási területére kiterjedő hidrogeológiai védőidom került
kijelölésre.
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A meleg karsztvíz-készletre épült a Barlangfürdő, a Selyemréti strandfürdő, a Diósgyőri
Várfürdő, valamint ezt a melegvíz-készletet hasznosítja még több intézmény is használati
melegvízre és fűtésre (a vizsgálatok azt mutatják, hogy a hévízkivétel növelése a meglévő
kutakból, vagy esetlegesen új kutak létesítése a hévíz hőmérsékletének több fokos
csökkenését eredményezheti). A langyos és meleg karsztvíz-készlet egymással
bizonyítottan szoros hidraulikai kapcsolatban van, ezért a hideg karsztvíz védelmére
hozott intézkedések egyben a meleg karszt védelmét is szolgálják.



A város középső részén elhelyezkedő dombsor, Avas hegy és előtere miocén kori
képződményei rossz vízadók, bár jelentős felszín alatti vízkészlettel rendelkezik. Az erre
telepített kutak vízhozama csekély, vizükre az emelkedett rétegeredetű vas és
mangántartalom jellemző.



A Sajó-völgy területén több tíz méter vastagságú (40-50 m) jó vízadó képességű
pleisztocén kavicsos összlet található. A kavicsterasz vízkészletére elsősorban a város
keleti iparterületeinek ipari vízellátása települt; a teraszkavics vizében magas rétegeredetű
vas és mangántartalom és a nitrát-tartalom emelkedése jellemző. Ugyancsak magas nitráttartalom és a magas keménység jellemzi a várost nyugat-keleti irányban átszelő Szinva
patak kavicsteraszában tárolt talajvízkészlet minőségét is. Ez a vízkészlet is csak
lokálisan, ipari vízellátás biztosítására kerül felhasználásra.

2.17.3 Levegőtisztaság és védelme



Az ipari termelés csökkenése (pl.: a HOLCIM Zrt. Hejőcsabai Cementgyára, stb.),
valamint földgázra történő átállások miatt a NOx és CO kibocsátása csökkent. Az Északmagyarországi Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség több mint
1000 db légszennyező pontforrást tart nyilván Miskolcon (62. táblázat).
62. táblázat: Miskolc város ipari légszennyezőanyag kibocsátása (t/év)
Szennyezőanyag [t/év]

2008

2009

2010

2011

szilárd

39

44

35

34

kén-dioxid

98

39

37

34

szén-monoxid

1157

989

690

590

nitrogén-oxidok

987

1105

971

906

Forrás: ÉMI KTVF adatszolgáltatásai 2009-2012 (telephelyek bevallásából származó összesített adatok)



A közúti közlekedés légszennyező hatása Miskolcon is meghaladja az ipar részesedését;
átlagosan évi 1-2 %-kal nő. A domináns légszennyezők a nitrogén-oxidok és a
szénhidrogének.



A kommunális tüzelés emissziója fűtési idényben jelentős, legnagyobb növekedést a
vegyes tüzelés használata mutatja (31. ábra).
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A lakossági fűtés szennyezőanyag kibocsátása jelentős.

31. ábra: Tüzelési módok megoszlása a lakásállományban (2005-2011)
Forrás Miskolc MJV, MIHŐ



Miskolc levegőminősége az elmúlt évtizedekben jelentősen javult, szinte minden
légszennyezőanyag esetében csökkenő trendek tapasztalhatók. Míg korábban a Szinvavölgyi ipari emisszió volt a meghatározó, napjainkra a közlekedés és a kommunális fűtés
alakítja elsősorban a város levegőminőségét.
Általánosságban jó levegőminőségről beszélhetünk Miskolc esetében, ugyanakkor
lokálisan (pl. forgalmas közutak mentén) vagy meteorológiai tényezők hatására
(hidegpárna, inverzió, stb.) egészségügyi határértéket jelentősen meghaladó
szennyezőanyag koncentrációk alakulhatnak ki.



A szállópor tekintetében némi javulás tapasztalható, azonban a szennyezettség az év
egyharmadában így is meghaladja a határértéket. A túllépések aránya és mértéke országos
szinten is kiemelkedő. A 24 órás egészségügyi határértéket meghaladó légszennyezettség a
Búza téren 115 napon keresztül, Görömbölyön 92 napon keresztül állt fenn 2011-ben.
Évente 5-10 alkalommal kell elrendelni a szmogriadó tájékoztatási vagy riasztási
fokozatát.
További aggodalomra ad okot a benz(a)pirén tartalma, amely a Búza téren többszörösen
meghaladja a határértéket; kiugróan magas értékek elsősorban az őszi-téli időszakban
fordulnak elő.
2.17.4 Zaj és rezgésterhelés



2012-ben készült el Miskolc zajtérképe. A küszöbértékek alatti zajterhelési értékek
megőrzése, a küszöbértéket meghaladó zajterhelés csökkentése, megszüntetése érdekében
Miskolc MJV Közgyűlése 2013-ban fogadta el a zajvédelmi intézkedési tervet.
Miskolcon meghatározó a közúti közlekedés zaj- és rezgésterhelése, ami különösen magas
a főutak kivezető szakaszán, (Csaba vezér út, Szilágyi D. út, Zsolcai Kapu, József Attila
út, Szentpéteri kapu. ).
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A közúti közlekedésből eredő határérték feletti zajterhelés közel 45 000 embert érint
Miskolcon. A vasúti közlekedés zaj- és rezgésterhelése a Martin kertvárost és a
pályaudvarok környezetét érinti; ipari üzemeknél kisebb túllépések fordulnak elő. A városi
zajhelyzet javítása, ill. a lakossági zajpanaszok megfelelő kezelése érdekében az
önkormányzat zajellenőrző munkacsoportot hozott létre (175. melléklet).
2.17.5 Sugárzás védelem



Miskolc belterületén két mérőállomás található az Avas tetőn és Nagyavason; külterületen
pedig Bánkúton. Bánkúton 2013. augusztusában az átlagos háttérsugárzás a HM
mérőállomása szerint 99.7 nSv/h, az Avason az OMSZ mérőállomásánál 77.5 nSv/h, míg
az Avastetőn a HM mérőállomásánál 121.6 nSv/h.
2.17.6 Hulladékkezelés



A városban a begyűjtésre kerülő szilárd hulladék mennyisége 321 kg/fő/év; a települési
szilárd hulladék begyűjtési aránya a háztartások 97 %-át fedi le. Az ISPA támogatással
Hejőpapiban létesült minden környezetvédelmi feltételnek megfelelő regionális
hulladéklerakó.
Miskolc és a környéken megoldott a szelektív hulladékgyűjtés (a zárható konténerek
használata, hulladékudvarok üzemeltetése és a szelektív gyűjtőszigetek).



Miskolcon 73 500 háztartást kiszolgáló kommunális hulladékgyűjtő konténer van, amit az
övezettől (bérházas, családi házas) függően hetente egyszer, ill. kétszer ürítenek. Gondot
jelent a sok hulladékgyűjtő konténerek mellett az illegálisan elhelyezett
többlethulladékok, továbbá a guberálás.



A szigeteken 4 db konténer található, ebből 2 db a műanyag palackok, 1 db a papír és 1 db
az üvegpalackok gyűjtésére. Ennek ellenére a városban az illegálisan elhelyezett szemét
aránya évről-évre nő (általában 1000 t/év.).



A rendszeres hulladékgyűjtésbe bevont lakások aránya 100%-os, a lakosságtól elszállított
települési szilárd hulladék mennyisége 100 kg/fő nagyságú volt, az újrafeldolgozott
települési szilárd hulladék mennyisége Miskolcon 2011-ben 23,9 kg/fő volt; az ezer főre
eső települési folyékony hulladék mennyisége 35,4 m3 (2011).
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2.17.7 Vizuális környezetterhelés



Miskolc belvárosa védett; a szabályozás a Búza tértől a Kishunyad utcáig, ill. a SoltészNagy Kálmán utcától a Kis- és Nagy Avasig tartó területet érinti.



A Belvárosban az épületek homlokzatának többségét felújították, de a belső udvarok és terek többsége változatlanul elhanyagolt; rontja az összképet az egykori szállodák állapota,
az Erzsébet fürdő és környezetének rendezetlensége.
2.17.8 Árvízvédelem







Miskolc vízkár-elhárítási tervét 2012-ben aktualizálták, ami az önkormányzat
tulajdonában lévő védőművek fenntartása, fejlesztése és azokon a védekezés ellátása
feladatait foglalja össze.
A Szinva patakon, és mellékágain, a Hejő patakon és mellékágain és a csapadékvíz
elvezető csatornákon levonuló vizek kártételének megelőzése érdekében a terv
gondoskodik, a kül- és belterületen a patakszabályozásról, árvízvédelmi létesítmények
építéséről, fenntartásáról és fejlesztéséről, emellett ellátja az árvízmentesítés, az
árvízvédekezés szervezését, helyi irányítását, végrehajtását, a védelmi felszerelés
karbantartását és fejlesztését. A terv alapján a város gondoskodik a védekezésre igénybe
vehető szervezetről és eszközállományról.
A város Hejő menti területei, valamint a Szirma és a Martinkertváros magas talajvízállású,
az ÉMIVIZIG ezekben a városrészeken talajvízszint észlelő törzshálózatba tartozó
figyelőkutat nem üzemeltet.
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2.18

Katasztrófavédelem

2.18.1 Építésföldtani korlátok



Miskolc közigazgatási területe több helyen alábányászott; az északi oldalon a Szentpéteri
kaputól a Diósgyőri Városközpontig szinte mindenütt találunk felhagyott bányát, melyek
az egymást követő korok technológiai lehetőségei és szokásai miatt az esetek többségében
több szinten (egymás alatt-fölött) helyezkednek el (176. melléklet).



A Szinva déli oldalán foltszerűen találhatók alábányászott területek (elsősorban Berekalja
környékén); nyilvántartásuk adathiányos.



A Miskolci Bányakapitányság tájékoztatása szerint a Miskolc 1. (Lyukóbánya)-szén és
Miskolc II. (Borsodi Szénbányák F.A.)-szén bányatelkek területe részben alá van fejtve.
Az aláfejtett területeken a beépíthetőséget geotechnikai talajmechanikai dokumentáció
alapján lehet eldönteni.

Csúszáz, süllyedésveszélyes területek


A város morfológiai és földtani adottságai miatt, valamint az előzőekben ismertetett
alábányászottság mellett gyakoriak a csúszás-, süllyedésveszélyes területek (jellemzően az
észak-déli tengelyű hegyek nyugati oldala csúszásveszélyesebb).



Az elmúlt évtizedekben az Avason a lakótelep építése során a megbolygatott rétegek, a
rétegek közé beözönlő felszíni vizek miatt több esetben történt jelentős földcsúszás.



Az Északi tehermentesítő út Petőfi tértől a Thököly utcáig terjedő szakasza (mely az Ilona
utcától nyugatra eső része a Szent Anna templom mögött) megbontotta a Bodó tetőt. Ez a
bevágás a földtani rétegek megbontásával járt és ez egybe esett a Szent Anna temető sírjai
által fellyuggatott vízzáró talajréteg hatásával. A dombon két vízzáró réteg között
nedvességre érzékeny csúszásveszélyes réteg található.



Miskolc a földrengések gyakorisága, ill. azok erőssége szempontjából nem tartozik a
veszélyeztetettnek számító területek közé.

2.18.2 Vízrajzi veszélyezettség



Miskolc város a Szinva patak, Hejő patak és a Sajó folyó vízgyűjtőjében helyezkedik el. A
város felső része a keleti irányba folyó Szinva patak két partján terül el és az Akasztóbérc,
valamint az ehhez csatlakozó alacsony dombsor választja el a Sajó vízgyűjtőjétől. A város
déli része Miskolc-Tapolca – Martintelep vonalától lefelé a Hejő vízgyűjtő rendszeréhez
tartozik.
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A vízgyűjtő keskeny, hosszú, egy-egy hosszanti tektonikus hasadék mentén kialakult
fővölggyel, melybe számos rövid és meredek mellékvölgy torkollik. Ez inkább a Garadna
patak összefolyása feletti Szinva völgyre jellemző. A város keleti része már a Sajó
völgyébe esik, amely a Tiszai pályaudvar közelében egyesül a Szinva völgyével. Bár a
Sajó folyó sokszorta nagyobb a Szinva pataknál, a város életében és kialakulása
szempontjából ez utóbbi sokkal nagyobb szerepet játszik, ill. játszott.



A városnak 182 km élő vízfolyása van; ezek teljes terjedelmükben városi tulajdonban és
kezelésben vannak. A vízfolyások közül két fő vízhozamú patak a Szinva-patak és a Hejőpatak, melyek karbantartására évente kerül sor (növényzet és cserjeirtás, medertisztítás).
A Szinva-patakon két árvízi gócpont van, ahol a karsztárvíz problémákat okozhat (Szinva
felső szakasz, Diósgyőr, Alsóhámor).

Belvízveszélyes és mély fekvésű területek


Belvízveszélyes és mély fekvésű terület a Sajó jobb parti területei, az északi iparterületét
öleli fel (a repülőtér-Sajótöltés – József Attila út – Besenyői utak által határolva).
Az iparterület belvízmentesítése két fő befogadóra koncentrálódik, a József Attila út
melletti I. sz. és a Drótgyár mögötti II. sz. átemelő telepre. Az átemelők szállított vizét a
Sajóba vezetik be. A belvizeken kívül a II. sz. átemelő koncentrálódott a Szentpéteri-kapui
lakótelep, valamint külvizeinek egy része is. Levezetésük az S-0-0 jelű főgyűjtő-csatornán
keresztül történik.



Hasonlóan belvízveszélyes és mély fekvésű terület Szirma – Berekkert.



A harmadik jelentős belvízveszélyes és mély fekvésű terület Deák F. u. szivattyú állomás
környéke, mely Görömböly mély fekvésű utcáinak összegyűjtött csapadékvizeinek gyűjti.

Árvíz és belvízvédelem


A város közigazgatási területén az árvízvédelmi fővédvonal a Sajó jobb-, ill. balparti
árvízvédelmi töltésének miskolci szakasza és a Szinva patak visszatöltésezett 300 m-es
jobbparti és a 450 m-es balparti töltésszakasza.
Jelentős árvízvédelmi védvonal a Csorba telepi körtöltés. A körtöltéssel körbezárt terület
csapadékvíz elvezetése megoldatlan. Árvízvédelmi védelmi funkciója van a Szinva –
visszatöltésezésnek. 1989-90-ben az ÉVIZIG tervei alapján a torkolati szakasz
visszatöltésezése elkészült. Mind a jobb parti, mind a bal parti töltésszakasz magassági
kiépítése Sajó Q 1% + Szinva Q10%- os +1,0 méteres biztonsággal történt a
visszaduzzasztás határáig, a Baross G. úti hídig.



A város záportározói, a városon átvezető vízfolyások kettős feladatot látnak el; egyrészt
átvezetik a város feletti vízgyűjtőről lefolyó vizeket, másrészt befogadói a város
csapadékvíz elvezető csatornáinak is. A Hámori tó, kicsiny térfogata az amúgy is
kiegyenlített karsztos vízjárású Garadna vízjárását alig módosítja.
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Miskolc közigazgatási területén kedvezőtlen morfológiai adottságokkal rendelkező
területei a következők: Nagyavas, Bábonyibérc, Tetemvár, Bodó tető, Garadna-völgy.
2010. óta a fenti területeken 20 vis maior pályázat került (útleszakadás, partfalpinceveszély, elhárítással kapcsolatban) benyújtásra. Az útleszakadásokat pince- és partfal
veszéllyel kapcsolatos omlásokat a felhagyott pince és borházak, ill. az ismeretlen
pinceüregek okozzák. A korábbi évtizedekben a pincék mélyítése során kikerülő földek a
pince előtti út völgy oldalán lettek elhelyezve, amely a domboldal stabilitását,
állékonyságát rontja, veszélyezteti.



Miskolcon négy ipari objektum esetében kijelölt védőterületi korlát van érvényben. A
SIAD Hungary (Zsigmondi u. 3.), a LINDE GÁZ Magyarország Zrt. (Puskin u. 33.) és a
Mikerobb Kft. (Miskolc-Mexikóvölgy 02018/2 hrsz.) esetében az Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kijelölt veszélyességi övezetre beépítési
korlátozás vonatkozik.



A szennyvíztisztító telep 1 km- es körzetében bűzérzékeny funkció (pl.: lakóterület) nem
jelölhető ki. Az egyes létesítményekre vonatkozó, szabványos védőtávolságokat
tartalmazó jogszabályok hatályon kívül lettek helyezve. A környezeti hatástanulmányon
alapuló további, egyedi korlátozások elrendelése a tervezett fejlesztésekhez kapcsolódó
hatósági eljárások során fog megtörténni.
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2.19


Miskolc főbb ásványi anyag lelőhelyeiről már foglalkoztunk; az ott leírtakon kívül alábbi
területeken találhatók az ásványi nyersanyaglelőhelyek Miskolcon: Cserje utcai mészkőbánya,
Fényes-kő-völgyi mészkőbánya, Ostoros-hegyi homokbánya, Mexikó-völgyi mészkőbánya,
Polyánka-völgyi mészkőbánya, Lencsés-oldali dolomitbánya, Szénbánya, Nagy-Kőmázsa,
kőfejtő, Vár-hegyi mészkőbánya, Nyavajás-hegyi dolomitbánya, Szomorú-völgyi
dolomitbánya.

2.20


Ásványi nyersanyag lelőhelyek

Városi klíma

Miskolc sokévi átlagos havi középhőmérsékleteit tekintve a leghidegebb hónap a január, míg
a legmelegebb a július; az évi közepes hőingás 22,1°C. A változatos domborzati viszonyoknak
köszönhetően a városban két, eltérő klimatikus adottságú területegység különböztethető meg,
melyek hőmérséklete között akár 3˚C eltérés is lehet. A Bükk hegységben 7 C°, a Sajó
völgyében 10,5 C° az éves átlagos középhőmérséklet (177. melléklet).
Miskolc átlagos évi csapadékösszege 533 mm.

A leghidegebb hónap a január, míg a legmelegebb júliusban van. A téli napok száma (amikor a
levegő hőmérsékletének legmagasabb értéke 0˚C) a Bükkben és környezetében 60 nap felett
van, míg a keleti oldalon ezen napok száma 35-40 között mozog. A keleti területeken 75-80
napig is elérheti a levegő hőmérséklete a 25˚C –t, a nyugati, hűvösebb oldalon ez csak 40
napra tehető. A napsütéses órák éves összege átlagosan 1800 óra, de évenként nagy
változékonyságot mutat.


Fűtési szezonban a légszennyezők terjedése és hígulása szempontjából kedvező meteorológiai
helyzetek részaránya 10% alá csökken; tavasztól kora őszig ezek a légköri szituációk
előfordulási gyakorisága több mint háromszorosa a fűtési idényinek (63. táblázat).
63. táblázat: Átlagos havi hőmérsékletek, csapadék- és napfénytartam-összegek
Hónapok

január
február
március
április
május
június
július
augusztus
szeptember
október
november
december

Hőmérséklet [°C]

Közép

Maximum

Minimum

Csapadék
[mm]

Napfénytartam [óra]

-2,0
0,1
5,0
10,3
15,5
18,4
20,1
19,8
15,4
9,7
3,6
-0,6

0,6
3,7
9,8
15,5
20,8
23,8
25,7
25,7
20,7
14,3
6,4
1,7

-4,5
-3,0
1,1
6,0
10,6
13,5
15,2
14,7
10,8
5,9
0,8
-2,7

19
23
25
46
60
82
66
61
46
40
38
27

50
82
136
176
228
229
248
243
175
133
57
40

Forrás: www.met.hu
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Szélirány és szélsebesség


A jellemző szélirány a város Szinva-völgyi és Sajó-völgyi területein különböző. A Szinva
völgy széljárása kedvezőtlen, uralkodóan keleti - nyugati, gyenge szeles (0 - 2,5 m/s ), a
szélcsend aránya igen nagy ( 35 - 38 % ). Jellemző a szélirány periodikus keleti - nyugati
váltakozása, ami a lassabban terjedő légszennyezők távozása szempontjából kedvezőtlen
(177. melléklet). A védett völgyben, a levegő hőmérséklet szerinti rétegződése is hatással
van a légmozgás napszakonkénti periodicitására és a gyakori ködképződésre.
A Szinva-völgy domborzati gátja fölött és a Sajó völgyben az északi, északnyugati, ill. a
déli - délkeleti 1-6 m/s sebességű (átlagosan 1,8 m/s) légmozgás a domináns, a szélcsend
aránya 8,5–9%. A Sajó völgyében jellemző szélviszonyok határozzák meg a város keleti
része levegőminőségének alakulását és a magasabb pontforrások, ill. a nagy vertikális
emelkedést produkáló emissziók terjedési viszonyait. A fűtési és a fűtés nélküli idény
jellemző, és átlagos szélsebességei között jelentős különbség nincs.
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