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1. Bevezetés
Jelen kötet Miskolc Integrált Településfejlesztési Stratégiáját megalapozó helyzetfelmérés (I.
kötet) során feltárt állapotok elemzését tartalmazza (1. ábra).
Módszertan
• trendelemzés
• koncentrációk
• szóródások
vizsgálata

ITS
Tényállapot
I.

Városi folyamatok és
tendenciák elemzése

ITS
Helyzetelemzés
II.

1. ÁBRA: HELYZETELEMZÉS LOGIKAI FOLYAMATA
Forrás: saját szerkesztés

A helyzetelemzés a helyzetfeltárás során feltárt területek szerinti csoportosításban készült. A
szakterületek közötti összefüggések miatt komplexitásra törekszik.
A vizsgált témakörök az alábbiak:
















Miskolc helyzete a térszerkezetben,
Miskolc társadalma,
Miskolc humán erőforrásai,
Miskolc gazdasági helyzete,
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodása, a településfejlesztés
eszköz- és intézményrendszere,
Miskolc településüzemeltetési szolgáltatásai,
Miskolc táji és természeti adottságai,
Miskolc zöldfelületi rendszere,
Miskolc épített környezete,
Miskolc közlekedése,
Miskolc közművesítése,
Miskolc környezetvédelme,
Miskolc katasztrófavédelme,
Miskolc ásványi nyersanyag lelőhelyei,
Miskolc városi klímája.
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2. Helyzetelemzés
2.1

Miskolc helyzete a hazai térszerkezetben



A hazai városok hierarchiája a XXI. században relatíve stabil volt. Budapestnek a hazai térszerkezetben elfoglalt helye változatlan és vélhetőleg a következő évtizedekben is meghatározó marad.



Miskolc pozíciója a hazai hierarchiában az 1980-as évek elejéig, a város iparának koncentrációja miatt erősödött, majd ezt követően, gazdaságának súlyvesztése, lakónépességének csökkenése miatt fokozatosan gyengült (egyes dokumentumok fejlett regionális központ megnevezés helyett hiányos funkciójú regionális központként definiálták az 1990-es években a várost).



Az utóbbi 2-3 évben a város pozíciói erősödtek, ismét teljes körű ellátást biztosító regionális
központ. A pozíciók erősödése egyrészt Miskolc geográfiai helyzetével, közlekedési infrastruktúrájával a Felvidékhez, Kárpátaljához fűződő kapcsolataival, másrészt a környező régiókkal,
térségekkel, továbbá a miskolci agglomeráció településeivel kialakított együttműködésekkel
magyarázható.



Miskolc közigazgatási, gazdasági, oktatási, kulturális súlya szignifikáns hatást gyakorol a megye és a régió fejlődésére. Az elmúlt években a város és vonzástérsége közötti kapcsolatok erősödtek, közös infrastrukturális beruházásokra került sor.



Erősödött a város határon átnyúló gazdasági és kultúrdiplomáciai aktivitása is az elmúlt években; segítheti a város fejlődését a következő évtizedekben az un. keleti-nyitás politikája. .



Aktívabbá vált az önkormányzat és a helyi vállalkozások kapcsolatrendszere (közös programok,
stratégiai együttműködések, beszállítói kapcsolatok).



Miskolci vállalkozások számos klaszter együttműködésben vesznek részt, ami növeli a város
hazai térszerkezetben elfoglalt helyét.



Erősödtek a város térségi kapcsolatai, elsősorban a közszolgáltatási feladatok közös ellátásával
(hulladékkezelés, katasztrófavédelem, közlekedésfejlesztés, iparfejlesztés). Az eseti vagy egyegy részterületre irányuló együttműködések mellett a stratégiai szintű kapcsolatok kialakítása a
következő időszak feladata.



Miskolc stratégiai jelentőségű vasúti és közúti csomópont, a megye főbb közlekedési útvonalainak találkozási pontja.



Az M3-as és az M30-as autópálya a város és a megye elérhetőségét javította, ami kedvező hatással volt a gazdaságra, Miskolc tőkevonzó képességére.



A nemzetközi trendekkel összhangban a jövőben tovább nő a közúti-vasúti közlekedés összekapcsolása (ROLA), ezért az intermodális rendszer kialakítása kiemelt figyelmet érdemel.



Nemzetközi repülőtér legközelebb 84 km-re található; a mezőkövesdi (egykori katonai) repülőtér fejlesztése biztosíthat Miskolc számára további logisztikai lehetőséget.
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2.2.

Miskolc társadalma



A város lakosságának száma az elmúlt harminc évben csökkent. Az egykor az ország második legnagyobb városa napjainkra a legnépesebb települések rangsorában a negyedik
helyre esett vissza (a népességfogyás oka a születési és halálozási, másrészt az elvándorlási mutatók negatív egyenlege. Az elkövetkező évtizedekben, a gazdaság fejlődésével, eltartó képességével összhangban a lakosság száma valószínűleg nő, kor- és szakmai összetétele javul.



A lakosság elvándorlása egyrészt az agglomerációba történő kiköltözésekkel, másrész az
elvándorlással magyarázható. Bevándorlás elsősorban a környező településekről történt. A
bevándorlási folyamat erősödése várható az új iparágak betelepülésével.



Miskolc népessége a születéskor várható átlagos élettartam növekedése, másrészt a csökkenő születési mutatók miatt jelenleg öregszik; csökken a gazdaságilag aktív életkorú lakosság aránya, ill. romlik a lakosság egészségi állapota; a város legnépesebb korcsoportját
a nyugdíj előtt állók alkotják. Az új gazdaság betelepülése a város lakosságának elöregedését megállíthatja.



Az ifjúsági korcsoporton belül (15-29 év) a fiatalabb korcsoportok népesebbek, ami pozitív, de ha nem sikerül a fiatalok munkaerőpiaci helyzetének javítása, nőhet az elvándorlás,
csökkenhet a pályakezdő munkanélküliek száma; a városnak kamatoztatnia kell a fiatalok
generációs előnyeit (nagyobb tanulási és alkalmazkodó képesség, innovációs készség, digitális írástudás, nyelvtudás, stb.).



A miskolci népesség kb. 30%-a aktív kereső; a foglalkoztatottak átlagos bérszintje az országos átlagnak megfelelő. A munkahely kínálat növekedésével, duális képzési formák
bevezetésével az aktivitási ráta és az átlagos bérszínvonal növekedésével lehet számolni.



A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 év)
belül 47%; magas a foglalkoztatottak nélküli háztartások aránya (41,7%, 2011). A gazdaságilag aktív korú népességben az inaktívak között az átlagot meghaladó mértékű a fiatalok (29%-a a korosztálynak) és a nyugdíj előtt állók (22%-a a korosztálynak) aránya. Az
idősebb korosztály esetében nőtt az aktív munkaerőpiacról való kilépők (korengedményes
nyugdíj, rokkantosítás, baleseti járadék) száma; a jövőben a korkedvezményes nyugdíjba
vonulók száma várhatóan csökkeni fog.



A városban a munkanélküliség mértéke meghaladja az országos átlagot. A gazdasági
struktúraváltás nehézségei miatt a munkanélküliségi mutató már a 2008-as gazdasági válságot megelőző években nőtt; az elmúlt három évben némi javulás kezdődött. A nyilvántartásba vett új álláshelyek 80-85%-a támogatott, ami a munkanélküliség problémájának
megoldását ugyan segíti (foglalkoztatás bővítése, munkára való szocializáció), de hosszú
távú megoldást nem biztosít. A városba érkező működő tőke hatására a jövőben nőhet a
versenyszférában foglalkoztatottak száma.
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Az egy éven túl nyilvántartott álláskeresők aránya a nyilvántartott álláskeresők között magas (32%), ami ezen kör újbóli munkába állását nehezíti (a rendszeres munkától való „elszokás”), ill. negatív életvezetési mintákat közvetít (transzgenerációs munkanélküliség). A
szociális gazdaságnak a jövőben is fontos foglalkoztatási, jövedelem-termelő funkciója
lesz a városban, az alacsony iskolai végzettségű szegregált körzetekben élők munka világába történő bevezetése (mint azt a nemzetközi tapasztalatok is igazolják) hosszú és fáradságos munka révén oldható csak meg.



A városban élők iskolai végzettsége; a felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya jobb az
országos átlagnál; a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya azonban rosszabb,
de nő az általános iskola 8 osztályát elvégzők aránya. A jövőben a végzettségi szint növekedésével lehet számolni.



Az általános iskolát végzettek arányának növekedése jelenleg azt jelenti, hogy a középszintű oktatásban a fiatalok egy része megreked vagy lemorzsolódik, nem szerez középszintű végzettséget. A magasabb iskolai végzettségűek elvándorlási aránya is magasabb.
Az alacsonyabb iskolai végzettségűek kedvezőtlenebb jövedelmi és vagyoni helyzetéből
következő röghözkötés nem teszi lehetővé az új élet megkezdését.



A konzerválódó társadalmi lemaradás jele, hogy az óvodáskorú gyermekek 22%-a nem jár
óvodába, a gyermekek 4%-a nem végzi el a nyolc osztályt (a tankötelezettség időszaka
alatt), a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek alacsonyabb kompetenciájúak, körükből kevesebben tanulnak tovább érettségit adó intézményekben, a szakiskolákban magas
lemorzsolódás.



A felnőttképzési rendszer hatékonysága a nyolc osztályt el nem végzettek körében alacsony, az érintettek munkaerő-piaci versenyképességet nem javítja számottevően; kompetencia típusú képzések bevezetésével a jövőben, ebben a vonatkozásban érdemi változás
várható.



A nagyfoglalkoztatók leépülésével az alacsonyabb képzettségűek egy része elveszítette
munkáját, megindult szegregálódásuk. Ez érinti a lakókörnyezetet is, ami életviteli, kulturális konfliktusokat gerjeszt. Nőtt ugyanakkor a magasabb társadalmi státusszal rendelkező lakosság jobb lakókörnyezet iránti igénye. Az új iparágakkal együtt a városba érkező
hazai és külföldi szakemberek részéről markáns igényként fogalmazódik meg a kulturált,
magas színvonalú lakókörnyezet iránti igénye.



Miskolcon élők identitása térben és időben eltérő. Az 1970-es években felgyorsult lakótelep építkezések és betelepülések a korábbi városrészekhez kötődő identitás ellen hatottak.
Gyengítette a helyi kötődést a városrészi központok hiánya (pl.: Avas lakótelepen, stb.),
ill. a meglévők leépülése. A városban működő civil szervezetek már ma is komoly identitást erősítő funkcióval bírnak. A folyamat várhatóan tovább erősödik, helyi közösségekhez kapcsolódik.
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A város kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetben lévő gyermekekre. A feladat öszszetett jellegéből adódóan a problémák csak hosszabb idő alatt, tudatos, összehangolt
programokkal kezelhetőek.



A nők körében magasabb a gazdaságilag inaktívak aránya, csökken a férfiak és nők közötti bérkülönbség. A város kiemelt figyelmet fordít a női foglalkoztatás támogatására. Nő az
egyszülős családban élő gyermekek aránya, az atipikus foglalkoztatási lehetőségek száma
kevés, ezek fejlesztése további beavatkozásokat igényel. A helyzet megoldását nehezíti,
hogy az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők között 2,5-szer annyi nő van,
mint férfi.



A fogyatékkal élők számára nyújtott szociális alapszolgáltatások fejlesztésre szorulnak,
ami komoly feladat, mert az érintettek érdekérvényesítő képessége alacsony. A város komoly lépéseket tett az akadálymentes fizikai és elektronikus infrastruktúra megteremtése
érdekében, a feladat közel sem tekinthető befejezettnek, további forrásokra van szükség,
hiszen az igény permanensen újra termelődik.



A város felméréseket végeztetett 2012-ben a szociális térkép megalapozása érdekében;
eszerint a válaszadók 17%-ának volt díjhátraléka. A díjhátralékos lakosság 42%-ának a
lakásfenntartási költségek fizetésével van elmaradása, de jelentős arányt képvisel (30%) a
lakáscélú kölcsöntörlesztés, valamint a lakbér, albérleti díj, közös költség elmaradás
(29%). Az eladósodottság egyrészt a szegregátumokban, másrészt a lakótelepen élők körében magas.



A foglalkoztatáspolitikának súlyos problémákat kell megoldania; a 2011. évi népszámlás
adatai alapján, Miskolcon az aktív korúak (15-64 éves korosztály) valamivel több, mint a
felét foglalkoztatták (54,37%). 2012-re kismértékben tovább javult a foglalkoztatottság,
azonban az aktív korú lakosság 47%-a nem rendelkezett rendszeres munkajövedelemmel.



2013. március 1-jétől Miskolcon és térségében is kezdetét vette a Start program. Ennek
keretében a kistérségben 860 főt, Miskolcon pedig 322 állás nélkülit tudtak foglalkoztatni;
a mezőgazdasági és egyéb értékteremtő alprogramokban összesen 88-an jutnak munkához. További 234 főnek jelent munkalehetőséget a városban a három, kiemelt programmodul, melynek keretében takarítási, karbantartási, felújítási munkákat végeznek. A város
számára a jövőben is mezőgazdasági értékteremtő programokra, szociális szövetkezetekre
van szükség.
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2.3.

Miskolc humán infrastruktúrája



Miskolc humán (oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális) infrastruktúrája jól kiépített, színvonalas, összetett szolgáltatásokra alkalmas. Az intézményrendszer átszervezése,
integrációja, ill. részbeni racionalizálása a működés hatékonyságát javította, a szolgáltatások színvonala nőtt; a jövőben további hatékonyságnövelő intézkedésekre van szükség.



A lakosság öregedése, az egészségügyi szűrőprogramokon részvevők alacsony aránya a
lakosság szociális állapota miatt növekvő számú megbetegedést regisztrálnak; a csecsemőhalandóság meghaladja az országos átlagot. A jövőben állandósítani kell a felvilágosító
programokat.



Az egészségügyi (felnőtt és gyermek háziorvosi) ellátás infrastruktúrája megfelelő színvonalú, de folyamatos fejlesztésre szorul; a városnak ebben a vonatkozásban fontos koordináló feladata van.



A közoktatási infrastruktúra színvonala az országos átlagnál jobb; de folyamatos fejlesztésre szorul, különös tekintettel a speciális igényű gyermekek szempontjaira.



A közoktatási infrastruktúra kapacitása összhangban van a létszámmal; a közoktatásban
résztvevő gyermekek száma az elmúlt években csökkent. A demográfiai előrejelzések
alapján további csökkenés várható.



A középfokú intézmények kapacitásai a bejáró tanulók növekvő (jelenleg mintegy 50%os) száma miatt tartható fenn; a jelenlegi kapacitások (összhangban a demográfiai folyamatokkal) elégségesek a következő években is, de strukturális változásokra van szükség a
duális képzés iránti igény erősödése miatt.



A Miskolci Egyetem a régió legnagyobb felsőoktatási intézménye, széles oktatási választékkal rendelkezik. Az egyetemen oktatott hallgatók száma az elmúlt években csökkent,
amit a jövőben külföldi hallgatókkal kellene pótolni.
A Miskolci Egyetem kutatási infrastruktúrája jó. A város gazdasági versenyképességének
fejlesztése szempontjából kiemelten fontos az egyetem fejlődése, ill. a város és az egyetem szakmai együttműködése.



A város szociális ellátórendszere integrált, megfelelő színvonalon koordinálja és irányítja
az ellátást.



A gyermekvédelmi alap- és szakellátás megoldott; a feladatellátás körülményeinek javításával (infrastrukturális ellátottság, informatikai fejlesztések), folyamatok racionalizálásával a működés hatékonysága tovább javítható. A gyermekvédelem hatáskörébe tartozó
gyermekek száma az elmúlt 5 évben ötszörösére nőtt; a gyermekeket veszélyeztető körülmények területileg koncentrálódnak (a szegregációkban). A gyermekek veszélyeztetését
kiváltó okok hosszabb távú fennmaradásával kell számolni, ezért forrás- és kapacitásbővítésre van szükség a jövőben.
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A védőnői szolgáltatások összhangban vannak az igényekkel; a bölcsődei ellátórendszer
kapacitása javult, a várólisták gyakorlatilag megszűntek a városban.



Az idősellátó intézmények kapacitása, valamint az idősek és krónikus betegek számára elérhető szolgáltatások köre folyamatosan bővült; az elkövetkező években az igény bővülésével kell számolni.



Folyamatosak a gyermekek sportfoglalkoztatásával kapcsolatos fejlesztések. A következő
években az iskolai igények növekedésével, további fejlesztő beruházásokkal kell számolni.
A város 2012-ben elfogadott sportkoncepciója tárgyalja a jövőbeli spotcélú fejlesztési
igényeket.



A városlakók közel 2%-a telepi, vagy nem lakás céljára épült ingatlanban él. Az elmúlt
években a város bérlakásainak 90%-át szociális alapon utalták ki; ennek közel negyede
nem összkomfortos (Miskolc MJV tulajdonában valamivel több, mint 1000 komfort nélküli lakás van.) A városnak kiemelt figyelmet kell fordítania a jövőben is a szociális lakásokra, ill. azok rehabilitációjára.



A művelésből kiesett zárkerti ingatlanokba egyre nagyobb számban költöztek (sokan önkényesen) az elszegényedett rétegekből. A külterületek egy részében (pl.: Lyukóvölgy,
Bábonyibérc, Forrásvölgy, Rózsás dűlő, stb.) a háztartások 95%-a hiányos
közműellátottságú, rosszak a higiénés körülmények. A szlömök csökkentése, a kiváltó
okok megszüntetése hosszú távú feladat, ami a helyi erőkön túl országos erőforrások
mozgósítását is igényli.
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2.4.

Miskolc gazdasága



A politikai változásokat (1989) követően hazánkban jelentős területi gazdasági különbségek alakultak ki. Az 1990-es évek elején létrejött a Bécs-Győr-Tatabánya-Budapest tengely, amely vonzotta a zöld- és barnamezős beruházásokat. Éveknek kellett eltelnie ahhoz,
hogy ez a tengely meghosszabbodjék a keleti országrész, Hatvan-Debrecen, ill. Miskolc
irányába. Ennek hatására új vállalkozások érkeztek a városba. Az elmúlt két évtizedben
kialakult területi gazdasági különbségek hatásai vélhetően hosszabb távon megmaradnak,
csökkentésükre csak szisztematikus, tudatos beavatkozások esetében van esély.



A bányászat és a kohászat leépülése miatt megszűnt munkahelyeket a szolgáltató és a
mechatronikai ipar megjelenése csak részben tudta pótolni. A következő években a foglalkoztatottság javítása érdekében további nagybefektetőkre van szükség.



Az elmúlt években a városban működő vállalkozások gazdasági helyzete javult; két új ipari park a struktúraváltozás megindulását jelzi. További lehetőséget jelent a Déli-ipari park
fejlesztése.



A miskolci bejegyzésű vállalkozások átlagos hozzáadott értéke elmarad az országos átlagtól annak ellenére, hogy a hagyományosan magasabb hozzáadott értéket teremtő szolgáltatási szektor részaránya magas (83,7%) a városban. A tömeges foglalkoztatást biztosító
ipari vállalkozások aránya alacsony.



A helyi vállalkozások nemzetgazdasági ágankénti megoszlása azt mutatja, hogy az elmúlt
években csökkent az építőipar, a villamosenergiaipar és a kiskereskedelem súlya. A város
10 legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalkozása közül öt közmű-, ill. közszolgáltató
(ÉMÁSZ Csoport), három ipari vállalkozás (Robert Bosch Energy and Body Systems és
Remy Automotive Hungary, továbbá a Robert Bosch Power Tool Kft.), ill. egy közúti fuvarozással és egy élelmiszer-kiskereskedelemmel foglalkozó cég.



Miskolc kedvező feltételeket biztosít a betelepülő ipari vállalkozásoknak. A város hoszszabb távú egyensúlyi gazdasági növekedésének javítása érdekében további területekre
van szükség. Ki kell jelölni a város új iparfejlesztési zónáját, ami összhangban van egyrészt a befektetői, másrészt a fenntarthatósági elvárásokkal.



A munkaerő képzettsége Miskolcon az országos átlagnál jobb, ami fontos szempont a befektetői döntések meghozatalakor. A jövőben a korábbinál nagyobb figyelmet kell fordítani a hiányszakmák felszámolására, a versenyszféra munkaerő-piaci igényeinek felmérésére, a munkaerő kínálat kompetenciáinak fejlesztésére, a felnőttképzési szolgáltatások
versenyképességének javítására.
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Miskolc a régió legjelentősebb K+F+I központja. Részben ennek is köszönhető, hogy jelentős számú, húzóágazatokhoz kapcsolódó klaszter együttműködés segíti a gazdasági növekedést. A Miskolcra betelepült vállalkozások egyre nagyobb arányban kívánnak a beszállítói hálózatokra támaszkodni. Ehhez a beszállítók megerősödésére, további technológiai transzferekre van szükség.



A Miskolci Egyetem jelentős K+F+I kapacitással rendelkezik, amit folyamatosan kell fejleszteni; ebben egyre nagyobb szerepet kell kapnia a jövőben a vállalati megbízásoknak.
Különös hangsúlyt kell helyezni az egyetem tudásbázisára alapuló vállalkozásokra; meg
kell teremteni a spin-off vállalkozások infrastrukturális hátterét az Egyetemvárosban.



Meg kell találni az egykori DAM területének gazdasági célú hasznosítását.



Fokozott figyelmet kell fordítani a gazdaságfejlesztéseket támogató humán és infrastrukturális feltételek fejlesztésére, a többnyelvű vállalkozás és befektető-barát szolgáltatások
megteremtésére.



A város gazdasági fejlődése szempontjából további lehetőségeket kínál a turizmus fejlesztése. Ehhez alapvetően a Bükk természeti értékeit, barlangjait, azon belül a barlangterápiás lehetőségeit, ősemberkutatási emlékeit, a természeti környezetben lévő épített környezet elemeit, bizonyos ipari örökségeket, a karsztforrások és termálkarsztkutak vizeit, azok
rekreációs és gyógyhatásait, a hegyvidéki természeti környezetben történő túrázások, séták lehetőségeit lehet felhasználni. Az iparág növekedését a természeti környezetben
azonban kontrollált eszközökkel szükséges elérni, mert a gépjárműforgalom növekedése, a
szemetelés és megnövekedő látogatói létszám a védett természeti értékek sérülésével járhatnak.
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2.5.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdálkodása, a
településfejlesztés eszköz- és intézményrendszere



A város a helyhatósági választásokat követően (2010) komoly adósságállománnyal kezdte
működését, ami korlátozta az önkormányzat fejlesztéseket támogató törekvéseit.



Az iparűzési adó bevételek a válság kitöréséig nőttek, 2009-2010-ben több mint 10%-kal
visszaestek; az idegenforgalmi adó 2009-ben arányait tekintve hasonló mértékben csökkent. Az elmúlt két évben az egy főre jutó helyi adóbevétel átlagosan 4,7%-kal növekedett
(a növekedés meghaladja Pécs, Szeged és Debrecen dinamikáját).



Az önkormányzat folyó kiadása a 2008 után folyamatosan csökkent (2011-re több mint 13
MrdFt-tal); ennek ellenére alatta maradt a kiadásokénál.
2011-ben a legnagyobb bevételt állami hozzájárulások és támogatások jelentették, amit 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. Miskolcon
2007-hez képest 2011-re 7%-kal csökkent az egy lakosra jutó iparűzési adó. Az elkövetkező években, a gazdaság élénkülésével összhangban a helyi adók lassú növekedésével
lehet számolni



A hitelek kormányzati átvállalásával, az önkormányzati költségvetés kiegyensúlyozottabb
menedzselésével az önkormányzati beruházások önrésze biztosítható.



Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának településfejlesztési tevékenysége jóváhagyott településfejlesztési dokumentumokon alapul. A 2007-2013 közötti időszak elején
egyértelművé vált, hogy a városfejlesztés - megyei jogú városok esetén - kizárólag az Európai Uniós szakmai elvárásoknak megfelelő Integrált Városfejlesztési Stratégia alapján,
és az azt végrehajtani képes menedzsment szervezetek megalakításával történhet. Ennek
megfelelően településfejlesztéssel foglalkozó szervezeti egységek és funkciók integrálódtak az önkormányzati tulajdonú intézményrendszerbe.



A város differenciált és koordinált befektetés-támogatási rendszere előremutató, amit igazolnak az új, munkahelyteremtő beruházások.



A város forgalomképes ingatlanállománya csökkent, de még mindig magas (a lakásállomány 6,7%-a önkormányzati tulajdonú bérlakás; a város szociális lakásállományának
többségét komfortnélküli és félkomfortos bérlakások alkotják; a bérlakásokon belül évrőlévre csökken a komfort nélküli, ill. a szükséglakások száma a fejlesztések és felszámolások hatására).



Az intézményfenntartás és intézményi működés szakmai feladatait támogató tevékenységek ellátását 2013. január 1-től a Miskolci Közintézmény-működtető Központ látja el,
amelytől a tevékenységek hatékonyságának növekedését várják. Több oktatási intézmény
fenntartói feladatait 2013. január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át.
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2.6.

Miskolc településüzemeltetési szolgáltatásai



A helyi közszolgáltatások szervezésében, üzemeltetésében Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzata 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 közösségi közlekedésre vonatkozó szabályozás.
A jelenlegi rendszer racionálisabb, költségtakarékosabb üzemeltetést tesz lehetővé; a jövőben számolni kell azonban a folyamatos fejlesztések forrás igényével.



A város az EU szabályozásnak megfelelő korszerű hulladéklerakóval rendelkezik (Hejőpapiban). A környezettudatosság növekedésével összhangban a jövőben nagyobb figyelmet kell fordítani a szelektív hulladékgyűjtésre, ill. újrahasznosításra.



Az elmúlt években csökkent a városban a víz felhasználás. a jövőben a betelepülő vállalkozások igényeinek hatására vélelmezhetően (ha szerény mértékben is), de az igény növekedése várható.



A MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft. Magyarország második legnagyobb távfűtési rendszerét üzemelteti; a távfűtés és melegvíz szolgáltatásba bekapcsolt lakások aránya magas
(42%). A város szerepet vállalt új (megújuló) energetikai beruházásokban (biogáz,
geotermia; geotermikus energia), ennek bővülése esetén a hagyományos távfűtés gazdaságossága csökkenhet. A jövőben a környezetbarát fűtési rendszerek iránti igény növekedésével az épületek szigetelése miatt az abszolút hőigény stagnálásával lehet számolni.



Jelentős változás, hogy a települési folyékony hulladék kezelése kikerül a hulladékgazdálkodás köréből és a vízgazdálkodási ágazatba tartozó, nem közművel gyűjtött háztartási
szennyvízkezelésként szabályozzák. A közszolgáltatás megszervezése a települési önkormányzat kötelező feladata marad (a leeresztő helyek kijelölésének kivételével) megmaradnak a tevékenységhez kapcsolódó önkormányzati kompetenciák (szolgáltatási tartalom
és rend meghatározása, díjmegállapítás stb.).
A településüzemeltetés szabályozásában érvényesülő tendencia alapján valószínűsíthető,
hogy a további, önkormányzati felelősségi körbe tartozó közműves közszolgáltatások
(távfűtés, közvilágítás) újraszabályozása a víziközművek, az egyéb (kommunális) közszolgáltatások pedig a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szabályozási logikája mentén
alakul.
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2.7.

Miskolc táji és természeti adottságai



Miskolc a hegyek és a síkvidék átmeneti zónájába települt, területe változatos domborzati
adottságú. A város fő tömege hegységperem dombjai közé ékelődő a Szinva-völgyben és
az arra felfűződő mellékvölgyekben található.



A város területe geológiailag is változatos, felszíne lépcsőzetes szerkezetű, a legmagasabb
fekvésű területe a Magas-Bükk (Bükkfennsík) 600-900 m magasságban húzódik, a Középső-Bükk területe Diósgyőrtől kb. Lillafüredig terjed 400-600 m magasságban, az
Avastól Diósgyőrig tart a 250-300 m magas Alacsony-Bükk területe és Miskolc: a legalacsonyabb területe a Sajó melléke (110-120 m).



Hidrogeológiai szempontból Miskolc város területe a Sajó-Hernád-völgy mint önálló vízföldtani egység és a Bükk változatos földtani és vízföldtani felépítésű területén helyezkedik el. A város számára rendkívül fontos biztonsági tartalék vízkészletet a Hernádvölgyben található parti szűrésű vízkészlet jelenti, mely földtanilag sérülékeny vízkészletet jelent.



A Bükk hegység szerkezete vízvezető és vízzáró kőzetvonulatok sorozata, amely rétegtani
és szerkezetföldtani felépítése alapján egységes karsztvízrendszert alkot, de vízbeszerzési,
vízvédelmi technikai okok miatt az egymáshoz különböző mértékben kapcsolódó részvízgyűjtőkről beszélhetünk. A hegy fő tömegét képező triász (a mai besorolás szerint főleg
jura) kori karbonátos üledék (mészkő és dolomit) jó víztároló és vízvezető tulajdonságú,
ezért vízföldtani szempontból kiemelkedő jelentőségű a Bükk hideg karsztvízkészlete.



A Bükk hidegkarsztvíz készlete közvetlenül a csapadékból származik, mely az utóbbi 60
évben az 500 és az 1500 mm/év mennyiség között változik a bükki karsztforrások tápterületén.



Miskolc vízigényét (mely időszaktól függően 30-40.000 m3/nap) a bükki, részben hegységperemi hidegvizű karsztvízforrások, az ökológiai vízigények figyelembevételével elégítik ki, de a sérülékenység miatt azonnal bekapcsolható tartalék vízkészletre szükség van
(amennyiben a karsztforrások vizének ultraszűréssel történő tisztítása megtörténik, a külső
vízkészletektől való függés lényegesen csökkenthető).



A helységperemi törésvonalak mentén fakadó langyos, kiváló minőségű karsztvizek a város ivóvízellátásában (és részben fürdővízellátásában), meleg vizű (30 °C körüli hőmérsékletű) miskolctapolcai karsztforrása Miskolc fürdőkultúrájában és gyógyászatában jelentős szerepet játszik. Ennek jelentősége az egészségturisztikai fejlesztések kapcsán nő.



Miskolc termálkarsztvízkészletét 6-8 (működő vagy átmenetileg nem üzemelő) mélyfúrású kút biztosítja, mely további kutakkal bővíthető (ezek a kutak a fürdők víz- és energia
ellátását biztosítják, de fűtési célt is szolgálnak).
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A Bükk hideg és meleg (termál) karsztvizei szoros kapcsolatára a szakemberek véleménye
szerint egyre több és egyre egyértelműbb kapcsolat utal. Emiatt a város által felhasználni
kívánt hideg, langyos és meleg karsztvizek esetében csak azok szoros egységében szabad
vizsgálni a felhasználhatóságot és a védelmet.



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 város jelentősebb mesterséges tavai: a Csorbatelepi bányató, a Tapolcai-tó, a Garadna-völgyi pisztrángos tavak, valamint a Garadna-patak felduzzasztásával létrehozott
Hámori-tó.



A város területének jelentős részét erdők borítják, nagy területeket fednek le a mezőgazdasági területek (szántóföld, kert, szőlő, gyümölcsös). Ezek megóvása, fenntartható kezelése kiemelt prioritást kell, hogy kapjon a jövőben is.



A hegyvidéki 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. A terület klímája hűvösebb, csapadékosabb, az erdőborítás következtében párásabb, kiegyenlítettebb, a levegő tiszta. A hegyvidék felől folyamatosan hűvös, tiszta, páradús levegő áramlik a Szinva-völgy felé, ami a város levegő utánpótlásában
fontos szerepet tölt be.



A város egykor igen változatos tájszerkezete a fejlesztések hatására leegyszerűsödött, a
felszínborításban dominánssá vált az un. zártkerti övezet. Aktuális tendencia a zártkerti területek belakása, vagyis hogy életvitelszerűen élnek a különböző színvonalú ingatlanokban, amelyek állapota a hulladékból épített nyomortelepektől a luxus épületekig terjedően
változik.



A szabdalt dombvidék változatos magasságú és kitettségű felszínekből áll, ahol jelentős az
aktív zöldfelületek aránya. 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.



A terület fő vízfolyása a Szinva-patak, ami sokáig az ipari szennyvizeket vezette a Sajó felé. A patak jelentős, szabályozott mederben folyik, ártere nincs, parti sávja is alig; belvárosi szakaszának jelentős részét befedték, hasonlóan az északi mellékvizeihez. A városfejlesztésnek a korábbinál nagyobb figyelmet kell fordítania a Szinva által biztosított potenciál hasznosítására.
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A város területén foltokban a korábbi ipari termelés tájsebei találhatóak, melyek elsősorban a bányászati és kohászati tevékenységeknek köszönhetőek. A hegyvidéki völgyek területein a téli időszakban gyakori inverziós időszakok vannak a fatüzelés elterjedtsége miatt. A dombvidéki területeken illegális hulladéklerakatok okoznak problémát. A lakóterületeken és a bevásárló központok környékén minimális az aktív zöldfelületek aránya, ami
a város levegőminőségének megújulási képességét rontja.



A zártkerti övezetek ellenőrizetlen „belakása” folytatódik, ami a dombvidéki területeken a
légáramlás korlátozásához vezethet, ezzel növelve a belváros légszennyezettségének mértékét, illetve további szegregálódási folyamatokat indít el.



A fokozottan védett barlangok közül kiemelendő jelentősége van a Szent Istvánbarlangnak (idegenforgalom, gyógyturizmus), az Anna-mésztufabarlangnak (idegenforgalom, víztermelés), a Szeleta-barlangnak (turista látványosság, ősemberi lelőhely), a Kecskelyuk-nak („bakancsos turista” látványosság).
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2.8.

Miskolc zöldfelületi rendszere



Miskolc jelentős nagyságú zöldfelülettel rendelkezik, ami jelentősen befolyásolja az itt
élők életminőségét.



A város parkjainak állapota az erős igénybevétel miatt elhasználódott, karbantartásuk, felújításuk esetleges; a város vonzerejének növelése érdekében a jövőben a korábbinál nagyobb figyelmet kell erre fordítani.



A városmag sűrű beépítettsége miatt a kis kiterjedésű terek felértékelődtek (pl.: a Szemere
kertben, az Antall József parkban, stb.). Bár az előbb felsoroltaktól kisebb kiterjedésű, de
a városmagban még megcsonkítottan is az egyetlen jelentős zöldfelületet biztosító fasor a
Batthyány-Madarász Viktor utcai japánakác-fasor.



Mind a természetes, mind a mesterséges vegetációval fedett területek aránya magas. A
zöldfelületi szempontból legkritikusabba a Belváros és a Vasgyár területe. A településrészek széle felé haladva a természetes, vagy természetközeli területek közelében javuló
tendenciát mutat a zöldfelület mértéke (2. ábra).

2. ÁBRA: MISKOLC ZÖLDFELÜLETEI (2013)
Forrás: Palásthy Á. Zöldinfrastruktúra fejlesztés Miskolcon, 2013


A város majd 50%-át elfoglaló Bükk erdőterületei jelentős zöldfelületi potenciált jelentenek. Növeli a város zöldfelületeit a mezőgazdasági, zártkertes területek, Miskolc-Tapolca
és az Avas közé beékelődő kiskertek, gyümölcsösök, valamint az Egyetemváros parkos területei és a Hejő-liget is. Ezek jelenthetik a város jövőbeni zöld pólusait, a zöldfolyosóit.
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A főként kiskerteknek, kistáblás szőlőknek, gyümölcsösöknek és természetközeli réteknek
otthont adó Görömböly és Miskolc-Tapolca közötti területek zöldfelülete indokolja a két
közeli terület zöldfolyosókkal való összekötését.



A Szinva-völgyben kerül kibocsátásra a légszennyező anyagok jelentős része (ipar, közlekedés, fűtés), ugyanakkor ez a terület a város zöldfelületekben legszegényebb része. Fás
közpark csak néhány kis foltban, út menti fasor csak néhány utcában, foghíjasan található.
A kertes házak fái, zöldfelületei pedig csak alacsony kondicionáló képességűek. Hiányzik
tehát az az aktív zöldfelület, ami hatékonyan képes lenne elnyelni, adszorbeálni a légszennyező anyagokat, és pozitívan alakítani a helyi klímát.



Jelentős zöldfelülettel rendelkeznek a temetők, a strandok, a sportterületek, a kórházkertek, a Miskolci Egyetem, az általános és középiskolák, valamint az óvodák. Ezek állapota
változó, ebből következően esztétikai és környezeti kondicionáló hatásuk is eltérő.



A lakosság által hozzáférhető összes zöldfelület alapján Miskolcon az egy főre eső zöldterület 133,3 m2.



A második megközelítésben a LANDSTAT-7 ETM műhold által 1991-2002 között készült szatellit felvételek alapján az egy főre eső zöldfelület 30,1 m2.



A burkolt felületek növelése gyorsította a vízlefolyást, mely árvízhez, illetve szárazsághoz
vezethet. Mind a levegőminőség javítás, mind a vízgazdálkodás, mind az árvízvédelmi
feltételek javítása érdekében célszerű egy célzott programmal a burkolt felületek tudatos
csökkentése, ill. ezzel párhuzamosan a visszabontott területeken a zöldfelület növelése. Az
infrastrukturális fejlesztések során meg kell akadályozni a nyílt talaj felszín kiporzását.



Az infrastrukturális fejlesztések során a korábbinál nagyobb figyelmet kell fordítani az aktív zöldfelületek csökkentésének korlátozására, új aktív zöldfelületek kialakítására, valamint a nyílt talajfelszín kiporzásának megakadályozására, mely az aktív zöldfelületek
nyilvántartásával, a kivágások korlátozásával, az elvárt zöldfelületi arányok megkövetelésével és a fejlesztések tudatos tervezésével biztosítható.



A zöldterületek (bár számszerűen jelentős kiterjedésűek) mozaikos elhelyezkedésűek, a
lakóterületektől gyakran távol esnek, így intenzív használatuk nem megoldható. Összekapcsolásukat, a városszerkezetbe való integrálásukat meg kell oldani.
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2.9.

Miskolc épített környezete



Az épített környezet funkcióvizsgálata alapján megállapítható, hogy Miskolc multifunkcionális jellegű város, változatos épületstruktúrával.



A város lakásállománya 1989 és 2011 között összesen 6,3%-kal nőtt (az ország 23 megyei
jogú városának átlaga 16,3%); lakások komfortfokozata emelkedett.



A válság hatására Miskolcon nem csak a lakásépítések száma, de a lakásforgalom is jelentősen visszaesett. A helyzet várhatóan javul, a betelepülő iparral érkező hazai és külföldi
vezető szakemberek részéről igényként fogalmazódik meg a minőségi lakások iránti
igény.
A város intézményei ellátottsága jó, problémát az összevonások, racionalizálások következtében fellépő területi ellátási különbségek jelenthetnek. Elsősorban a nagy lakótelepekről hiányoznak a közösségi jellegű intézmények, ezek fejlesztésére valamennyi városrészben találhatóak erre alkalmas, jellemzően városi tulajdonú területek, épületek.



A városban egyszerre vannak jelen a korábbi nagyüzemek alulhasznosított és felhagyott
területei, ill. a zöldmezős ipari beruházásokat fogadni képes területek kialakítása iránti
igény. Az előbbiek legalább részbeni funkció-váltása elengedhetetlen.



Új ipari terület kijelölésére elsősorban a város keleti részén, az úthálózat-fejlesztéshez
kapcsolódva van lehetőség. A városban tervezett fejlesztések terület-igényét a város a beépítésre szánt terület 1147 hektár növelésével kívánja biztosítani.



A városban a megszűnt ipari tevékenységek nyomán jelentős barnamezős (3. ábra) és degradálódott (szegregált) területek találhatóak. Kevés a város tulajdonában álló terület - ez
igaz a barnamezős és szegregált területekre is. A magántulajdon magas aránya és sok
esetben a tulajdonviszonyok rendezetlensége egyaránt gátja a degradálódott területek rendezésének, illetve új funkciókkal való fejlesztésének.

3. ÁBRA: BARNAMEZŐS TERÜLETEK ELHELYEZKEDÉSE MISKOLCON (2013)
Forrás: Miskolc MJV Önkormányzat
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A város terület-használatának szerkezetére jellemzőek az egyes területek közötti hiányos
kapcsolatok, zárványterületek. Ezek kezelését a közlekedési hálózat fejlesztésénél figyelembe kell venni. E tekintetben elsősorban a közösségi közlekedés fejlesztésének van jelentős területigénye.



Az épített környezet értékei azonosításra kerültek és erről a város részletes nyilvántartást
vezet.
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2.10. Miskolc közlekedése


Miskolc fontos szerepet tölt be a megye és a Felvidék közlekedésében, a város közlekedési csomópont, ami mind az összekötő/tranzit forgalom, mind a bejáró forgalom szempontjából jelentős; a város közlekedés-fejlesztési elképzeléseire hosszú távú közlekedésfejlesztési koncepció készült.



Csökkent a városi tranzitforgalom (M30, Bosch út). A várost elkerülő úthálózat további
fejlesztése szükséges a városi forgalom további csillapítása, illetve a tranzitforgalom
teljeskörű kiszorítása érdekében.



A belső úthálózat jelenlegi közlekedési igényeket több helyen, elsősorban a csúcsidőszakban már nem tudja megfelelő szinten kielégíteni. A problémákat alapvetően a várost elkerülő, út valamint a városi tehermentesítő, vagy terelő utak félkész állapota, szűkös kapacitása vagy hiánya okozza. A kapacitás problémák napi szinten vezetnek a csúcsidőszakokban forgalmi torlódásokhoz – ami növekvő környezeti terhelést eredményez.



A város tagolt településszerkezete miatt az egymáshoz közeli városrészek sokszor csak
hosszas kerülő úton érhetők el. A nagy távolságuk miatt ezeket az utakat a lakosság sűrűn
használja. Szükség lenne (pl.: Miskolctapolca-Görömböly, Miskolctapolca-Komlóstető
között) utakra.



A forgalomterhelést csökkenti majd a jelenlegi fix időtervű vezérlésű forgalomirányítási
rendszer helyett a változó időtervű, intelligens forgalomirányítási rendszer bevezetése.



A város tömegközlekedése (az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően) fejlődött, a villamos cseréjét követően az eszközök átlagos élettartama jóval kedvezőbb lesz a megyei
jogú városok közösségi közlekedési eszközeinek átlagánál.



A helyi és helyközi közösségi közlekedésfejlesztés több elemének tervezése, illetve megvalósítása folyamatban van („Okos Pont”, „Városi, és elővárosi kötött pályás közösségi
közlekedési rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében”, ATTAC, CNG autóbuszok).



Miskolc városszerkezeti adottságai miatt lakott területén belül felmerülő utazási távolságok – a többi vidéki nagyvárossal összehasonlítva –nagyok (akár 10 km felettiek is lehetnek), így a közforgalmú közlekedés biztosítása éjszaka is kiemelten fontos.



Az MVK ATTAC projekt keretében készült lefedettségi térkép alapján a közösségi közlekedésben lefedetlen területek is vannak. A tervezett iparfejlesztési övezet kapcsán különös
figyelmet kell fordítani azok közösségi közlekedési eszközökkel való elérhetőségére.
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Miskolc közlekedésében alapvetően hiányzik az összhang a különböző közösségi módok
között, mind helyi szinten az autóbusz és villamos, mind helyközi szinten az autóbusz és a
vasút között. Miskolcon belül két vasúti megállóhely, a Gömöri és a Tiszai pályaudvar található. A vasúti megállóhelyek a városközponttól távolabb helyezkednek el, átszállásra
kényszerítik az utazóközönség, amely az átszállási és a várakozási idők miatt időveszteséggel és az utaskomfort szempontjából kényelmetlenséggel jár.



A villamos és autóbusz a város kelet-nyugati tengelyének egy szakaszon párhuzamosan
közlekedik.



A vasút, a helyközi autóbusz és a helyi autóbuszok között nincs tarifális átjárhatóság, a
három üzem egymástól elkülönülten üzemel. A helyközi autóbuszjáratok a város több útvonalán párhozamosan közlekednek a helyi autóbuszokkal (Szentpéteri kapu, Csabai kapu
és Hejőcsaba, Zsolcai kapu, Martinkertváros és Görömböly, ill. a Búza tér – Lillafüred útvonalon is). A helyközi járatok nem rendelkeznek viszonylatszámozással.



A vasúti és a városi kötöttpályás kapcsolat megteremtése komoly lehetőségeket biztosítana, lehetőséget adva a DAM területének feltárása.



A város alapvető közlekedésfejlesztési céljai között szerepel a kerékpáros közlekedés fejlesztése. A hosszútávú közlekedésfejlesztési koncepció a kerékpáros infrastruktúra fejlesztése érdekében megtervezte a város kerékpárút gerinchálózatát, mely döntően új kerékpárutak építését irányozta elő. A racionalizálás céljából javasolt költségtakarékosabb, gyorsabban megvalósítható, kevesebb új építéssel járó, a biztonságos kerékpározás feltételeit
biztosító hálózatok megépítése, forgalomtechnikai beavatkozásokkal, a meglévő felületek
újraosztásával (jelenleg a kerékpárút hálózat 17 km hosszú).



A lakóövezeti parkolási kapacitás egyes területeken szűkös, a lakótelepeken a jövőben nagyobb parkolóhely igényekkel kell számolni.



A mélygarázsok és a teremgarázsok parkolási díjai majdnem minden esetben még a sárga
vagy zöld zónában található parkolókénál is kedvezőbbek. A mélygarázsok kihasználtsága
alacsony; a belvárosban található kihasználatlan felszíni parkolók befogadó kapacitásának
egy részét lefedik a környéken található mélygarázsok illetve teremgarázsok. A mélygarázsok köré írt 250 méter sugarú körben található parkolókból 3-5 perces sétával megközelíthetőek a belvárosi úticélok (4. ábra). A felszíni parkolókat használó autósok parkolása
átcsoportosítható lenne a már meglévő és a jövőben épülő mélygarázsokba.



A belváros északi oldala az, amely mélygarázsokkal leginkább ellátott. Az itt található néhány felszíni parkoló kiváltható az Európa téri mélygarázsban, a Hősök tere alatti mélygarázsban, a Bazártömb alatti mélygarázsban valamint a Miskolc Plaza és a Szinvapark bevásárlóközpont teremgarázsaiban található férőhelyekkel.



A Népkert városrészben található ITC épület (melyben döntően irodák találhatóak) valamint a Technika háza melletti parkolók kihasználtabbak.
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4. ÁBRA: MÉLYGARÁZSOK KÖRÉ ÍRT 250 MÉTERES SUGARÚ KÖR TERÜLETÉN LÉVŐ FELSZÍNI PARKOLÓK MISKOLCON (2013)
Forrás: Palásthy Á. Zöldinfrastruktúra fejlesztés Miskolcon, 2013
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2.11. Közmű ellátottság


Miskolc város lakossági vízellátása elsősorban a Bükk hegység karsztvizeire épül (jó minőségű ivóvíz). A vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya magas, az ivóvízhálózat karbantartása állandó feladatot jelent, a vízfogyasztás az elmúlt években csökkent.



A város csatornázottsága jó, a szennyvíz tisztítása megoldott, a Miskolci Szennyvíztisztító
Telep nem csak a városban, hanem a környező agglomerációban keletkező szennyvizet is
fogadja; a szennyvízhálózatba bekötött lakások aránya magas (90%).



A csapadékvíz elvezetése nem teljeskörű, az utak melletti csapadékelvezető aknák, vízvezető árkok átereszei folyamatos feladatot jelent. Nagy csapadékok esetén a városban tartósan elárasztott helyek is vannak, illetve a kiemelt helyzetben lévő területekről (pl.: Avas)
összegyűlő csapadékvizek elvezetésére a jelenlegi csatornák nem elégségesek, részben
karbantartási hiányok miatt.



Miskolcon (a villamos energia ellátás a racionalizálásának hatására) több hálózati szakasz
megszűnt vagy megszűntetése folyamatban van, új szakaszok kialakítása történik, vagy
történt meg; 2007-2009 között új alállomások létesültek.



A közvilágítási hálózat passzív és aktív elemei vegyes tulajdonban vannak. A passzív elemek közül a kábelek és oszlopok (kivétel ~250 db közvilágítást szolgáló díszkandeláber)
az ÉMÁSZ Nyrt. tulajdonát képezik. Az aktív elemek (lámpatestek) is vegyes tulajdont
képeznek, 2010-ben lámpatest rekonstrukcióra került sor (3960 db lámpatest önkormányzati tulajdonba került).



Az elmúlt években jelentős beruházások történtek a közvilágítás fejlesztését illetően a hatékonyság növelése érdekében (eszközök, energiafelhasználás tendereztetése). A korábbi
fejlesztések folytatásaként a közvilágítási rendszer továbbfejlesztésre szorul, elsősorban új
lámpatestek beszerzésével és telepítésével, a biztonságosabban üzemelő közvilágítás és az
energiahatékonyság növelése érdekében. A munkák tervezését és kivitelezését nehezíti,
hogy a közvilágítási hálózat eszköz nyilvántartása pontatlan, hiányos.



A városban a gázfogyasztás csökken, egyrészt a korszerűbb eszközök, energetikai korszerűsítés, másrészt a szennyezőbb fűtési módokra való áttérés miatt (fatüzelés, vegyes tüzelés – melyben a háztartási hulladékok elégetése is nagy szerepet kap).



A távfűtési (hőtermelési és hőszolgáltatási) szolgáltatásokat (MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató Kft.) a város mintegy 32.000 lakossági és mintegy 1.000 közületi felhasználója veszi
igénybe. A távfűtési rendszerbe bekötött lakóingatlanok aránya magas. A távhőtermelés
nagy része kapcsolt (hő és villamos energia). A távhőtermelést végző rendszerek kapacitása meghaladja a csúcsigényt, ami biztonságos működést, és a szolgáltatást igénybe vevők
számának bővítését tesz lehetővé, a kapacitástöbblet azonban magasabb üzemelési költségszintet is jelent.
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A MIHŐ Kft. 2010 márciusában tanulmányt készíttetett az önkormányzati intézmények
energiahatékonysága vonatkozásában az intézmények hőveszteségének csökkentési lehetőségeit (ablakcsere, falszigetelés), illetve a távhő rendszerbe való bekötés lehetőségeit
felmérve.
A felmérés célja az intézmények költségeinek csökkentése mellett a kapcsolt energia termelés (hőenergia + villamosenergia) kapacitáskihasználásának javítása volt. A közintézmények földgáztüzelésű kazánjai jórészt cserére szorulnak, vagy alternatív megoldást célszerű alkalmazni (pl.: távhő, kondenzációs kazán, biomassza).
2013 májusában adták át a PannErgy NyRt. 7,5 milliárd forint összköltségű Miskolci Geotermikus Projektjének első szakaszát, amely az Avas lakótelep geotermikus hővel történő
ellátását biztosítja. A beruházás második ütemének keretében megvalósulhat a belvárosi
hőkörzetre való csatlakozás is. A második ütem befejezésével éves szinten közel 800.000
GJ geotermikus energiából nyert hőenergia hasznosítására van lehetőség. A második
ütemmel párhuzamosan egyéb másodlagos hő hasznosítást célzó projektek is előkészítés
alatt vannak Miskolc térségében. Ilyen például az üvegház projekt, amely az Avason 3565 Celsius fokra lehűlt vízben még maradó geotermikus potenciált fogja tovább hasznosítani. A beruházással a geotermikus távfűtés új, eddig lefedetlen területekre is eljut.
A geotermikus beruházás rontja a távhőtermelő erőművek kapacitáskihasználtságát, így a
hálózat racionalizálása szükségessé válhat.


A miskolci termálkarszt-vizet használó fürdők használt vizeiből jelentős „hulladékhő”
nyerhető ki, mely fűtési és egyéb energetikai célokra is felhasználható. A jövőben egyre
inkább előtérbe kerül a földhő, valamint a hőszivattyúk felhasználása, ill. a napelemek,
napkollektorok alkalmazása. Különösen fontos lenne az önkormányzati nagyfogyasztók
(pl. iskolák, egyetem, korházak) esetében a HMV ellátás és részben a fűtés megújuló
energia-alapokra (napkollektor, hőszivattyú) való helyezése.



Az elektronikus hírközlés a városban korszerű, a fejlődés miatt azonban folyamatos fejlesztésekre van szükség.
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2.12. Miskolc környezetvédelmi helyzete


A közlekedési eredetű légszennyezés a város egyik súlyos problémája, amely egészségügyi szempontból sem elhanyagolható. Legrosszabb a helyzet az országos főutak bevezető
szakaszain és a városközpontban (Búza tér), ahol a közlekedés emissziója önmagában kimeríti/túllépi a terhelhetőséget. A domináns légszennyezők a nitrogén-oxidok és a szénhidrogének. Az M30 átadásával az átmenő forgalom egy része kikerült a városból, amely
érzékelhető forgalomcsökkenést jelent, azonban a városba irányuló célforgalom és a város
saját belső forgalma jelentős. A tömegközlekedés további fejlesztése elengedhetetlen feltétele a közlekedésből származó légszennyezés csökkentésének.



A városközpont légszennyezése miatt a légzőszervi megbetegedésben szenvedők száma
nőtt, felértékelődtek a magasabb térszínen (Avas, Komlóstető, stb.) épített lakások.



Bánkút, Lillafüred, a Diósgyőri vár és Miskolctapolca kiemelt idegenforgalmi célterület,
azonban a megközelítésük jórészt személygépjárművel történik, ami rontja ezek környezeti és természeti állapotát, lakhatóságát. Forgalomszervezési, tömegközlekedési, parkolási,
esetleg alternatív közlekedési eszközök bevonásával biztosítani kell, hogy az üdülőterületek személygépjármű terhelése ne nőjön tovább.



Az utóbbi években Miskolcon az ipari légszennyezőanyag kibocsátás a kohászati technológiák felszámolása és a környezetvédelmi beruházások miatt jelentősen csökkent.



A város levegőminősége szempontjából kiemelten fontos a Szinva-völgyben emittált
szennyezők mennyiségének csökken, de ez a terület a város zöldfelületekben legszegényebb része. Fás közpark csak néhány kis foltban, út menti fasor csak néhány utcában,
foghíjasan található. A kertes házak fái, zöldfelületei pedig csak alacsony kondicionáló
képességűek. Hiányzik az az aktív zöldfelület, ami képes lenne elnyelni légszennyező
anyagokat, alakítani a helyi klímát.



A kommunális tevékenységek közül legjelentősebb légszennyezőanyag kibocsátást a fűtési tevékenység okozza.



Miskolc fűtési struktúrája jelentősen átalakult az elmúlt évtizedben, egyre nagyobb teret
nyert a földgáz alkalmazása, visszaszorult szén és gázolaj, nőtt a fa fűtési célú felhasználása. Ezek a változások csökkentették és átstrukturálták a fűtési emissziót: csökkent a SO2
és szilárd, emelkedett a NOX kibocsátás. A javuló tendenciák mellett még mindig magas a
fűtési emisszió, ami elsősorban a fűtési idényben jelentkező levegőminőség romlásban
mutatkozik meg. A fűtési időszakban az egyre terjedő fa és a széntüzelés miatt a Szinvavölgyben található településrészek, Bükkszentlászló és Ómassa levegőminősége erősen
terhelt.
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A patakvölgyek és szabad vízfelületek jelentősen szerepet játszanak a légáramlások terelésében és a környezeti levegő kondicionálásában. A Szinva-völgy csatornává silányított
patakmedrei korlátozottan képesek ezen funkciók ellátására. A befedett medrek felett vezetett utak pedig pontosan ellentétes hatásokat generálnak (légszennyezés, klímaromlás,
vízszennyezés, stb.).



A Szinva-völgy csatornává silányított patakmedrei korlátozottan képesek funkciói ellátására; a befedett medrek felett vezetett utak pedig ellentétes hatásokat generálnak (légszennyezés, klímaromlás, vízszennyezés, stb.). A város nyílt patakmedreinek partbiztosítását, növénytelenítése (Hejő, Szinva, Pece stb.) folyamatos feladat az árvízi problémák
csökkentése érdekében, ezzel párhuzamosan azonban a zöldfelületek tervezett fejlesztése
is indokolt.



Belváros fejlesztése során egymás után épülnek be azok a szabad területek, foghíj telkek,
amelyek korábban gondozott, vagy kevésbé gondozott formában, de zöldfelületként funkcionáltak. A zöldfelületek csökkenése, a beépített területek növekedése a terület klímájának és lakhatóságának romlását vonja maga után.



A zöldfelületek kiterjedése és minősége meghatározó tényezője a városi életminőségnek,
ezek beépítésével és degradálódásával sivár, kő és aszfaltsivatag jellegű város, városrészek jönnek létre, amelyek egészségtelenek mind fizikai, mind mentális értelemben. Aki
megteheti, mielőbb elköltözik „zöldebb” vidékre, a visszahagyott lakóterületen pedig egyre inkább felerősödik a társadalmi, gazdasági, környezeti erózió, ami öngerjesztő folyamattá válik és egyes városrészek teljes leépüléséhez vezethet.



Legjobb szűrő és klimatikus hatása a cserjékkel, bokorsorokkal kombinált fasoroknak van.
A szűrési hatékonyság a felület mélységének növekedésével arányosan emelkedik.



A Belvárosban a közparkok kiterjedése általában 1 hektár alatti, kivételt csak az 5-6 hektár közeli Népkert képez; számuk azonban jelentős, mintegy 300 folt határolható le a szabályozási terven. A városmag sűrű beépítettsége miatt ezek a kis kiterjedésű terek is fontosak, különösen, ha területükön jelentős számban találhatók koros fák is (pl.: a Szemere
kertben, vagy az Antall József parkban).



A város lakótelepeinek zöldfelületei kondicionáló és rekreáló hatásuk miatt nagy jelentőséggel bírnak. E területek aktív zöldfelület-aránya fenntartandó, de fontos a lombtömeg
fedettség mennyiségi növelése.



A város jelentős fasorai a Szentpéteri kapu, a Győri kapu-Andrássy út - Kistábornok utca,
a Görgey utca - Csabai kapu, valamint a Soltész Nagy Kálmán utca területein találhatóak.
Bár az előbb felsoroltaktól kisebb kiterjedésű, de a városmagban még megcsonkítottan is
az egyetlen jelentős zöldfelületet biztosító fasor a Batthyány-Madarász Viktor utcai japánakác-fasor.
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A miskolci általános és középiskolák, valamint az óvodák mindegyike rendelkezik kisebbnagyobb kerttel. Ezek állapota változó, ezért esztétikai és környezeti kondicionáló hatásuk
is eltérő, fontos ezeknek a kerteknek a fejlesztése, az aktív zöldfelület növelése, a meglévő
burkolt felület esetleges visszabontásával is, mivel szigetszerű jelenlétük kedvező hatású a
közvetlen lakókörnyezetre, és kiegészítik a városi közparkok rendszerét (a környező erdőségek nem helyettesíthetik a belterület zöldfelületeit, amelyek közvetlenül alakítják a helyi
klímát és levegőminőséget, javítják az életminőséget).



A városban nincs területileg összefüggő zöldfelületi rendszer, a természet által nyújtott
ökológiai rendszer gerinceit a korábban megvalósított városfejlesztési irányzatok összezúzták (stratégiai jelentőségű természeti rendszer volt a Szinva-patak és mellékvizei, a
Hejő-patak és az Avas). A zárványokban és torzókban megmaradt természeti elemek túlterheltek, környezeti értékük csökkent.



Miskolc belterületi zöldfelületeinek eloszlása egyenetlen, városrészenként különböző, ott
a legkevesebb zöldfelület, ahol a legnagyobb szükség lenne rá. Különösen zöldfelület hiányos terület a Belváros, az avasi lakótelep területe, és a forgalmas bevásárlóközpontok
környéke.



Miskolc közigazgatási területéből jelentős helyet foglalnak el a korábbi nehézipari tevékenységek telephelyei, melyek talaja - különböző mértékben és formában – szennyeződésektől terhelt (erről nincs részletes nyilvántartás)!



A küszöbértékek alatti zajterhelési értékek megőrzése, a küszöbértéket meghaladó zajterhelés csökkentése, megszüntetése érdekében Miskolc MJV Közgyűlése 2013-ban fogadta
el a zajvédelmi intézkedési tervet!



A városnak Fenntartható Fejlődési Stratégiája van (Miskolcra szabott zöld könyv és egy
zöldfelületi rendszerterv kidolgozását írja elő), csatlakozott a „Green City” mozgalomhoz!



Miskolc egyik legnagyobb természeti kincse a bükki hideg karsztvíz, ill. Bükk-térségi
termálkarszt-víz, amely lehetővé teszi, hogy a város helyi forrásból biztosítsa a lakosság
ivóvíz, fürdővíz, gyógyászati felhasználású és kommunális víz igényét. A bükki nyílt
karszt földtanilag érzékeny vízbázis, melynek állapota egyrészt az utánpótlódás helyének
természeti tényezőitől, másrészt az utánpótlódási területen élők hatásaitól függ. A források
védőterületén elvégezték a biztonságba helyezéshez szükséges a diagnosztikai vizsgálatokat, melyek alapján a védelemhez szükséges beruházások elvégezhetők. (A diagnosztikai
fázist a biztonságba helyezés és a biztonságba tartás fázisa követi, melyek keretében folyamatos, különböző szintű monitorozási tevékenység szükséges, illetve az utánpótlódási
területen fent kell tartani a szennyezésmentes állapotot.

28

Miskolc ITS  II. Helyzetelemzés



Miskolc felszíni vízhálózata a Sajó folyó vízrendszeréhez tartozik, ehhez csatlakozik a
Szinva és a Hejő-patak vízrendszere, amelyek vízgyűjtőjének túlnyomó része a város területére esik. Mindhárom vízfolyás minőségének alakulásában meghatározó szerepe van a
miskolci hatásoknak. A záportározók működőképes állapotban való tartásuk árvízvédelmi
szempontból elengedhetetlen. A szennyvízbevezetések csökkenésének köszönhetően mérséklődött a vizek szennyezettsége, azonban továbbra is jelentős a kommunális terhelés és
az utakról, közterületekről bemosódó szennyezés.



Miskolcon a csapadékvíz elvezetését közel 300 km zárt csatornarendszer biztosítja. Az
utakon összegyülekező csapadék nagyon sokszor nem jut a csatornába a vízvezető aknák
eltömődése miatt. Az útárkok átereszei nagyon sok esetben nem tudják elvezetni az összegyülekező vizet vagy azok eltömődése miatt, vagy azért, mert eredetileg alacsonyabb hozamokra méretezték. Ezek a problémák a meredekebb területeken fokozottabban jelentkeznek.



A területhasználat változásával – a burkolt felületek növekedésével, – az elvezetendő csapadékvíz mennyisége többszörösére nőtt, ami gyakran túlterheli a vízelvezető rendszert.
Az elmúlt évek esőzései során számos alkalommal kellett lezárni útszakaszokat a csatornarendszer elégtelensége miatt.



2012-ben készült el Miskolc stratégiai zajtérképe, ami feltárta, hogy a város közigazgatási
területén lévő utak, vasútvonalak mentén, illetve egységes környezethasználati engedély
köteles üzemek környezetében mekkora zajterhelés alakult ki, mely területeken haladja
meg a zajterhelés a stratégiai küszöbértékeket. A küszöbértékek alatti zajterhelési értékek
megőrzése, a küszöbértéket meghaladó zajterhelés csökkentése, megszüntetése érdekében
Miskolc MJV Közgyűlése 2013-ban fogadta el a zajvédelmi intézkedési tervet.



Az oktatási rendszer elsősorban a tudásanyag növelését szolgálja, a környezeti nevelésben
a több tudás nem vezet felelősebb környezeti cselekvéshez. Miskolc több mintaértékű
programot indított el az elmúlt években, melyek folytatása fontos, hiába nő a diákok lexikális tudása a témában, ez nem befolyásolja azt, hogy környezettudatosabb viselkedést tanúsítsanak. Szemléletváltozás nélkül az iskolában átadott ismeretek, illetve gyakorlatok
később elhalványulnak, feledésbe merülnek.



Korábban kevés információhoz jutottak a város polgárai a környezet állapotáról, ami az
ok-okozati összefüggések megértését is megakadályozta; jelentős előrelépés történt, a városi szmog jelentésekkel.



Miskolcon létrejött a környezeti metaadatbázis, Miskolc környezeti folyamatai biztonsággal leírhatók, előre jelezhetők. A környezeti folyamatok rendszeres értékelése, az adatok
és információk nyilvánosságának és elérhetőségének biztosítása folyamatos partnerszervezetek bevonásával.
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2.13. Miskolc katasztrófavédelme


Miskolc közigazgatási területe jelentős mértékben alábányászott. Az északi oldalon a
Szentpéteri kaputól a Diósgyőri Városközpontig szinte mindenütt találhatóak bányák, a
Szinva déli oldalán foltszerűen szintén találhatók a szén miatt alábányászott területek,
elsősorban Berekalja környékén.



A Garadna-völgy déli oldalán lévő dolomitbánya egykori meddő anyaga jelentősen
hozzájárul a Hámori-tó feliszapolódásához.



Az építőipar igényeit szolgáló bányászati tevékenység (agyag, márga, mészkő) a
hegyvidéken folyik, mely elsősorban a cementgyártás alapanyagát jelentette.



Miskolc közigazgatási területén belül számos fontos barlang van (az Anna barlang, a
Szent István barlang, a Szeleta barlang vonzza az érdeklődőket, illetve a gyógyulni
vágyókat); a barlangok nem jelentenek katasztrófavédelmi szempontból feladatot.



A filoxéra vész előtt Miskolc jelentős szőlő és bortermő vidék volt. Hejőcsabán a
Szentbenedek-hegyi pincék a legjelentősebbek, Görömbölyön pedig a Tapolcával
szomszédos területeken találunk jelentősebb pincesorokat. Ezek védelme, esetenként
rendbetétele elsősorban a turisztikai hasznosításukkal van összefüggésben.



A város morfológiai és földtani adottságai, valamint az alábányászottság miatt gyakoriak a
csúszás-, süllyedésveszélyes területek. Jellemzően az észak-déli tengelyű hegyek nyugati
oldala csúszásveszélyesebb. Az Északi tehermentesítő út 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.
Az Avasi felszínmozgások továbbra is állandó problémát jelent, ezért fontos az Avasi
felszínmozgás-megfigyelő rendszer további üzemeltetése, esetleges továbbfejlesztése.



Miskolc közigazgatási területe a földrengések gyakorisága, illetve azok erőssége
szempontjából nem tartozik a veszélyeztetettnek számító területek közé.



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, illetve 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.



A város környezeti állapotának javítása, az ár- belvíz és helyi- vízkár
veszélyeztetettségének csökkentése, a településen áthaladó vízfolyások rendezése
(pillanatnyilag nincs a Szinva-patakon folyamatosan mérő vízszint vagy vízhozam mérő
műszer sem).
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2.14. Miskolc ásványi nyersanyag lelőhelyei



A város a cementgyártás alapanyagát jelentő márgában, továbbá a téglagyártáshoz
szükséges agyagban, a Garadna-völgy déli oldalán található dolomitbánya.



A Sajó-völgyében a folyó által a hegyekből legörgetett kavicspad adta lehetőségeket
kihasználva folyik a bányászat, bányatavak sora jött így létre.



Miskolc dolomit és kővagyona értékelhető mennyiségű lehet a továbbiakban is; az elmúlt
években több társaság is tervezte a korábban bezárt bányák újranyitását, modernebb
kitermelési módokkal.



A bányaipar fellendülése elképzelhető a következő évtizedekben, egyrészt az ellátás
biztonság okozta kényszer, másrészt az alapanyagok ár-növekedése okozta gazdasági
realitás miatt. A város és környéke nagy létszámú alacsony képzettségű munkaerővel
rendelkezik, ezért minden ilyen kezdeményezés jelentős támogatást kaphat.
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2.15. Miskolc klímája




Miskolcon az évi közepes hőingás 22,1°C. A hőmérséklet évi átlagának városon belüli
eltérése a domborzati különbségek miatt több mint 3°C, a Bükk hegységben 7 C°, a Sajó
völgyében 10,5 C° az éves átlagos középhőmérséklet.
A város átlagos évi csapadékösszege 533 mm, mely jellegzetes évi menetet mutat, a nyári
félév csapadékosabb, míg a téli félév szárazabb. A karsztforrások tápterületén, ill. az
árvízveszély kialakulásában meghatározó a szerepe, hegyvidéki területeken az átlagos
csapadékmagasság eléri a 800 mm-t. A csapadékeloszlás az utóbbi évtizedben
változékonyabb lett, a hó mennyisége csökkent; magas forráshozamokat (esetenként
forrásvíz zavarosságokat) okozó karsztvízszint gyakorlatilag az év bármelyik szakaszában
előfordulhat.
A napsütéses órák éves összege átlagosan 1800 óra, de évenként nagy változékonyságot
mutat.



A város fűtési szezon utáni légköri stabilitása lényegesen kedvezőbbek a fűtési
időszakénál; a 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.
A városban tapasztalható szmog a város magasabb térszínű részein lényegesen
alacsonyabb fokú.



A jellemző szélirányok alapvető eltérést mutatnak a város Szinva-völgyi és Sajó-völgyi
területein. A Szinva völgy széljárása kedvezőtlen, uralkodóan keleti - nyugati, gyenge
szeles, a szélcsend aránya igen nagy; gyakori a szélirány periodikus keleti - nyugati
váltakozása, ami a lassabban terjedő légszennyezők távozása szempontjából kedvezőtlen.
A védett völgyben, a levegő hőmérséklet szerinti rétegződése is hatással van a légmozgás
napszakonkénti periodicitására és a gyakori ködképződésre. Hideg téli időben a széljárás
lelassul, megnő a szélcsend aránya.
A Sajó völgyében jellemző szélviszonyok határozzák meg a város keleti részének
levegőminőségét és a magasabb porforrások, ill. a nagy vertikális emelkedést produkáló
emissziók terjedési viszonyait. A fűtési és a fűtés nélküli idény jellemző és átlagos
szélsebességei között jelentős különbség nincs. A felszíni meteorológiai adottságok
kedvezőtlenek, ami elsősorban a porszennyeződés kialakulásának veszélye miatt jelent
problémát.
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