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1. BEVEZETŐ
A helyzetértékelés Miskolc 2007-2013 közötti társadalmi, gazdasági, környezeti folyamatait
vizsgálja; összefoglalja erősségeit és gyengeségeit, lehetőségeit és korlátait, problémás területeit és azokat az értékeket, amelyek megóvása, fenntartása, erősítése kívánatos (1. ábra).

ITS
Tényállapot
I.

20
fejezet
SWOT
elemzése

Szintézis

Probléma
és értéktérkép
összeállítása

Városrészek
lehatárolása és
jellemzése

Potenciális
akcióterületek

ITS
Helyzetértékelés

III.

ITS
Helyzetelemzés
II.

1.

ÁBRA: HELYZETÉRTÉKELÉS LOGIKAI FOLYAMATA
Forrás: saját szerkesztés

A kötet első részében a helyzetelemzés eredményeinek szintézisére, az alapvető folyamatok
elemzésére, a város érték- és problématérképének bemutatására, a második részében az eltérő
jellemzőkkel rendelkező településrészek értékelésére, míg a harmadik részében a szegregált és
a szegregációval veszélyeztetett területek elemzésére kerül sor.
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2. HELYZETELEMZÉS EREDMÉNYEINEK SZINTÉZISE
2.1










Miskolc településhálózati kapcsolatrendszerének értékelése

Miskolc településhálózati kapcsolatrendszere a trianoni döntést követően alapvetően megváltozott, a Felvidék elcsatolásával a város hagyományos piacait, kapcsolati hálóját elveszítette. A város a két világháború között sikeresen újra pozícionálta magát.
A második világháború után a nehézipar erőltetett fejlesztése miatt keletkezett munkaerő
piaci igények miatt a város lakónépessége ugrásszerűen megnőtt, a városkép és városszerkezet (a korábbi 12 önálló település egyesülésével) megváltozott, agglomerációjához, ill. a
megyéhez fűződő kapcsolatai átrendeződtek; Miskolc az ország második legnagyobb városa lett.
A város kapcsolati hálójának fejlődése az 1980-as évek elején megtört, a város társadalmi,
gazdasági súlya hanyatlásnak indult; gazdaságát meghatározó vállalkozások jelentős része
1989 után elveszítette pozícióit, hálózati kapcsolatait.
Miskolc méretéből és elhelyezkedéséből adódóan napjainkban ismét meghatározó szerepet tölt be a megye és a régió gazdasági, kulturális, egészségügyi és oktatási életében;
számos megyei közigazgatási-, ill. regionális intézmény és hivatal székhelye, térségi kapcsolatrendszere felértékelődött; Felvidékkel, Lengyelországgal, Kárpátaljával kapcsolatai
erősödnek, egyre nagyobb súlya van a Kassa-Miskolc, ill. Munkács-Beregszász-Miskolc,
továbbá az Ózd-Kazincbarcika-Miskolc-Mezőkövesd, valamint a Miskolc-TiszaújvárosDebrecen-Nagyvárad tengelynek.
A város és funkcionális várostérsége közötti együttműködés ismét szoros; az infrastrukturális kapcsolatokon túl az egészségügyi, az oktatási és a gazdasági kötődések az elmúlt
években intenzívebbé váltak.
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1. táblázat: Miskolc térszerkezetének SWOT elemzése (településhálózat)
erősségek

gyengeségek











Regionális szerepkör.
Közlekedési csomópont, logisztikai központ,
fontos kereskedelmi útvonalak találkozása.
Gazdasági, közigazgatási, kulturális, oktatási és
egészségügyi központ.
Agglomerációs hálózata jelentős.
Fejlődő együttműködések a térségen belül.
Nemzetközi kapcsolatai.

Jelentős számú, zsákjellegű településrész.

lehetőségek

veszélyek












Kedvező geopolitikai helyzet kihasználása, térségi kapcsolatok erősítése.
Közszolgáltatások megosztása a környező településekkel.
Klaszter együttműködések erősítése.
Nyugat-keleti beruházási tengely meghosszabbítása.
Keleti nyitás.
Határon átnyúló kapcsolatok kihasználása.
Regionális együttműködések.

2.2

Miskolc és agglomerációjának túlsúlya a régióban, a közszolgáltatások megosztásának nehézségei.

Társadalmi, demográfiai helyzet értékelése



Az elmúlt 25 évben Miskolc lélekszámának csökkenése (ami egyrészt a negatív születési
és halálozási arány, másrészt a vándorlási veszteség következménye) a KSH (2013) adatai
alapján 2011-ben megállt, de népessége öregszik (a legnépesebb korcsoportot jelenleg a
nyugdíj előtt állók alkotják).



A foglalkoztatás mértékében 2011-ben lassú változás kezdődött egyrészt a közfoglalkoztatásnak, másrészt a versenyszférában létrehozott új munkahelyeknek köszönhetően. Az iskolai végzettség az alacsonyabb végzettségűek esetében javult, az iskolarendszerben való
előrehaladás dinamikája azonban lassult; szegregációs folyamatok felerősödtek.



A válság érzékenyen érintette a szociálisan rászorulókat; 2010-et követően (a szociális és
foglalkoztatási rendszer átalakításának, valamint a közfoglalkoztatási és a munkaerő-piaci
programok indításának hatására) csökkent a támogatásra jogosultak száma.



Az álláskeresési járadékra lényegesen nagyobb kör jogosult, mint az álláskeresési segélyre. Gondot okoz, hogy a közfoglalkoztatási lehetőségek időben nem kiegyenlítettek az év
során.



A szakmacsoportonkénti jövedelmek az elmúlt években a városban az országos átlag szerint alakultak.



A város értelmiség megtartó képessége gyenge.

A város társadalmi, demográfiai viszonyainak értékelését 2. táblázat foglalja össze.
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2. táblázat: Miskolc társadalmi, demográfiai viszonyainak SWOT elemzése
erősségek

gyengeségek















Csökkent az általános iskolát sem végzettek aránya.
A legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
alacsonyabb az országos átlagnál.
Vallási, kulturális és nemzetiségi közösségek sokfélesége, pezsgő civil élet.
Szociális ellátásban részesülők száma csökken.
Gyermekek sportfoglalkozása szervezett.
Ösztöndíj programok a hátrányos helyzetű gyermekek problémáinak kezelésére.
SNI gyermekek fejlesztése és integrált oktatása
megoldott.
Kialakult rendszer a női foglalkoztatás támogatására.
Csökken a férfiak és nők közötti bérkülönbség.











Hosszú idő óta tartó népességfogyás.
Elöregedő népesség, csökken a gyermekkorúak
aránya.
Negatív vándorlási különbözet.
Alacsony foglalkoztatottság.
Országos átlagot meghaladó mértékű munkanélküliség.
Nyilvántartásba vett új álláshelyek 80-85 % - a
támogatott álláshely.
Népesség 30%-a aktív kereső, a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúak (15-59 évesek) esetében 47%.
Magas a gazdaságilag inaktív fiatalok (20-29 éves
- 29%) és nyugdíj előtt állók (40-59 éves – 22%)
aránya.
Magas a nyilvántartott álláskeresők körében az
egy éven túl nyilvántartottak aránya (32 %).
Felnőttképzés alacsony hatékonysága.
Alacsonyabb iskolázottságú családok gyermekvállalási készsége nagyobb.

lehetőségek

veszélyek

















Miskolci identitás erősödése.
Gyermekvállalási kedv növelése.
Munkahelyek teremtése.
Pozitív jövőkép iránti bizalom erősítése.
Komplex egészségmegőrzési (fejlesztési) programok.
Adósságcsökkentési szolgáltatások népszerűsítése
a lakosság nagyobb arányának adósságrendezése
érdekében.
Szegregált lakóterületek problémáinak komplex
kezelése.
Esélyegyenlőségi és családbarát fejlesztési programok.
A fogyatékkal élők problémáinak komplex kezelése.
Ipari parkok növekvő munkaerő-kereslete (Felsőzsolca, Alsózsolca, Miskolc).
Város értelmiségmegtartó képességének erősítése.
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Nyugdíj előtt állók számának növekedése.
A foglalkoztatottak nélküli háztartások magas
aránya.
Szegregáció és etnikai feszültségek.
Lakosság romló egészségi állapota.
Országos átlagot meghaladó csecsemőhalandóság.
Magas a díjhátralékkal rendelkező lakosok száma
(eladósodott lakosság), az adósságcsökkentési
szolgáltatásokat kevesen veszik igénybe.
Egészségügyi szűrőprogramokon részvevők alacsony aránya.
Gyermekeket veszélyeztető körülmények megjelenése területileg koncentrálódott.
Védelembe vett gyermekek száma megötszöröződött 5 év alatt.
Hétvégi gyermekétkeztetés nem biztosított.
Óvodáskorú gyermekek 22%-a nem jár óvodába.
Gyermekek 4%-a nem végzi el a 8 osztályt a tankötelezettség időszaka alatt.
Egyszülős családban élő gyermekek aránya nő.
Nők körében lényegesen magasabb a gazdaságilag inaktívak aránya.
Általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők
között 2,5-szer annyi nő van.
Roma lakosság többsége alacsony iskolai végzettségű.
Társadalmi szegregáció.
Védelembe vett gyermekek számának növekedése
prognosztizálható a veszélyeztetett gyermekek
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2.3

számából következően.
Konzerválódó társadalmi lemaradás a HHH
gyermekek esetében (alacsony kompetencia, magas lemorzsolódás a szakiskolákban, kevés érettségit megszerző, magántanulók aránya magas).

Humán infrastruktúra helyzetének értékelése



Miskolc köz- és felsőoktatási, kulturális és egészségügyi infrastruktúrája jó színvonalú. A
város az elmúlt két évben humán infrastruktúráját átszervezte (integrálta), ami megteremtette a további hatékonyságnövelő fejlesztések alapját.



A digitális írástudás színvonalának fejlesztését szolgálja „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” c. programja [(1025/2013.(I.25.) Korm. határozat], amelynek keretében a
lakosság széles köre jut eszközhöz, ill. bővítheti informatikai ismereteit.



Az óvodai infrastruktúra az országos átlagnál jobb; a tanulók számának arányában csökken az általános iskolák kihasználtsága. A középfokú oktatás kapacitás kihasználását a bejáró tanulók arányának növelése biztosíthatja.



A város 2012-ben átalakította szociális ellátó rendszerét (integrált intézmény foglalja magába a családsegítő és a gyermekjóléti alapellátást, a bölcsődei rendszert, a gyermekvédelmi szakellátást, a specifikus ellátást és az egészségügyi szolgáltatásokat).



Döntés született (a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében) a DVTK stadion felújításáról (a 2013-2015 támogatási összege 4,5 milliárd forint).



Megtörtént a könyvtárak integrációja, az ellátó helyek száma összhangban van az igényekkel, az épületek fejlesztése indokolt.
3. táblázat: Humán infrastruktúra potenciál SWOT elemzése

erősségek

gyengeségek














Magas színvonalú oktatási és kulturális intézményrendszer
Az oktatási intézmények integrációja megtörtént
(MKMK) a működési hatékonyság növelése és
a magasabb szintű feladatellátás érdekében.
A középiskolai kapacitások kihasználása a bejáró tanulók arányának emelkedésével biztosítható.
A Miskolci Egyetem gazdag felsőfokú oktatási
kínálattal rendelkezik.
Fejlődő oktatási infrastruktúra, magas színvonalú oktatást nyújtó intézményekkel.
A szociális ellátórendszer integrációja 2012-ben
megtörtént a működési hatékonyság növelése és
a magasabb színvonalú feladatellátás érdekében.
Bölcsődei ellátórendszer kapacitása jó.
Idősgondozás rendszer színvonala jó.
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Növekvő esetszám a járóbeteg szakellátásban.
Lakosság romló egészségi állapota (több megbetegedés regisztrálása, mint 2001-ben).
Egyenlőtlen fejlettségű oktatási infrastruktúra.
Közösségi intézmények felújításra szorulnak.
Szociális bérlakások közel negyede nem összkomfortos, Miskolc MJV tulajdonában kb. 1000 komfort nélküli lakás van.
Különbségek tapasztalhatók az iskolák között az integrált oktatás területén.
Kevés a nők atipikus foglalkoztatási lehetősége.
Fogyatékkal élők számos közlekedési akadállyal találkoznak még mindig.
Szociális alapszolgáltatások kapacitása alacsony a
fogyatékkal élők számára.

Miskolc ITS  III. Helyzetértékelés
lehetőségek

veszélyek








Összevont intézmények további racionalizálása.
Integrált intézmények egységes szakmai protokolljának kidolgozása.
Szociális bérlakás állomány fejlesztése (vagyongazdálkodás).

2.4

Középszintű oktatás területén koncentrálódó szerepvállalás a környező települések feladatellátásának rovására.

Gazdasági helyzet értékelése

 Miskolc gazdaságának versenyképessége 1989 után csökkent, a megyei jogú városok középmezőnyébe süllyedt.
 Az elmúlt években megindult Miskolcon a gazdasági struktúraváltás; a regisztrált gazdasági szervezetek száma nőtt, többségük egyéni, ill. mikro- és kisvállalkozás.
 A gazdasági klíma, ill. a bizalmi index változását jelzi, hogy a városba települt nagyvállalati kör egy része további helyi fejlesztéseket, foglalkoztatás bővítéseket tervez; a Déli
Ipari Parkban jelentős foglalkoztatást bővítő, ill. a Miskolci Egyetem K+F+I kapacitásaira
is igényt tartó beruházás indult.
 A városban és környékén megvalósított közlekedési infrastruktúra fejlesztések kedvező
hatással voltak Miskolc tőkevonzó képességére; erősödött a város K+F+I potenciálja; a
Miskolci Egyetem kutatási és szolgáltatási portfóliója pozitív hatással van a tőkevonzó
képességre.
 A gazdaság dinamizálását segítheti, hogy a Kormány kiemelt fejlesztési térséggé nyilvánította Miskolcot (1707/2013. (X.8.) Korm. hat.).
 Jelentős számú klaszter együttműködés alakult a városban a húzóágazatokhoz kapcsolódóan (pl.: informatikai, gépkocsi beszállítóipari, logisztikai, nanotechnológiai, K+F+I, stb.
területek).
 Nő a városban a magasabb szakképzettségűek iránti igény.
4. táblázat: Miskolc gazdasági erőforrás potenciáljának SWOT elemzése

erősségek

gyengeségek
















Miskolci gazdasági potenciálja javul.
Turisztikai ágazat teljesítménye javul.
Regisztrált gazdasági szervezetek száma és árbevétele magas.
Elkészült a megyei innovációs stratégia.
Klaszter együttműködések.
Irodák széles választéka.
Miskolci Egyetem K+F+I potenciálja.
Gazdaságfejlesztéssel foglalkozó önkormányzati
szervezet megléte.
Munkahelyteremtő beruházások.
Befektetésbarát várospolitika.
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Miskolc megítélése kedvezőtlen.
Vállalkozások hozzáadott értéke elmarad az országos átlagtól.
Országos TOP 500 legnyereségesebb vállalatok
közül csak 5 társaság székhelye található Miskolcon (1%).
Megyei TOP 50 vállalat közül (hozzáadott érték
alapján) csak 14 miskolci székhelyű.
K+F helyek számának fejlődése elmarad az országos átlagtól.
Pangó ingatlanpiac, jelentős ingatlan áresés.
Magas kiskereskedelmi üresedési mutató.

Miskolc ITS  III. Helyzetértékelés
lehetőségek

veszélyek













Jelentős irodai és kereskedelmi kapacitás.
Start-up cég hálózat kialakulása.
Magasabb hozzáadott értékű iparágak fejlesztése.
Turisztikai fejlesztések (Miskolc-Tapolca, Diósgyőri vár, Lillafüred).
Helyi munkaerő jelentős száma.
Szociális gazdaság fejlesztése.
Miskolc kiemelt fejlesztési központ.

2.5

Gazdaság versenyképessége csökken.
Vállalkozások hozzáadott értéke továbbra is alacsony.

Településüzemeltetési helyzet értékelése



A közszolgáltatások helyzete stabil, üzemeltetésükben a város meghatározó megrendelői,
finanszírozói és tulajdonosi szerepet lát el.



A településüzemeltetést érintő szabályozás önkormányzati felelősségi körbe utalta a lakossági közszolgáltatások többségét (hulladékgazdálkodás, vízellátás, szennyvízkezelés,
folyékony hulladék kezelése, kéményseprő ipari szolgáltatás, nem változott ugyanakkor a
temetők működtetésére és a helyi tömegközlekedésre vonatkozó szabályozás).



Állandó kihívást jelent a rendszerek fenntartásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi
feltételek biztosítása.
5. táblázat: Településüzemeltetési szolgáltatások SWOT elemzése

erősségek

gyengeségek











Stabil tulajdonosi kör.
Megújuló villamoskocsi-park.
Megújuló energia hálózat.
Szinva árvízveszélyes szakaszainak rendezése
megtörtént.
Város adósságállományának konszolidációja.
Távfűtés és melegvíz-szolgáltatásba bekapcsolt
lakások aránya magas.






Városi buszok jelentős része környezetszennyező
hatású.
Önkormányzati lakásállomány komfortfokozata
alacsony.
Városi úthálózat minősége és kiépítettsége nem
megfelelő.
Felszín alatti parkolóhelyek kihasználtsága alacsony.
Kiugróan magas önkormányzati ingatlanállomány.

lehetőségek

veszélyek








Megújuló energia arányának növelése.
Miskolci ingatlanállomány racionalizálása.
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Településüzemeltetés fenntarthatósága.
Magas a helyi közlekedés díjszabása.
Amortizálódó önkormányzati épületállomány.

Miskolc ITS  III. Helyzetértékelés
2.6

Táji és természeti adottságok értékelése



A város természeti adottságai (domborzat és fekvés, geológiai-, talajtani viszonyok, felszíni és felszín alatti vizek), tájhasználata és tájszerkezete (területhasználat történeti változása) kedvező; a védett, védendő táji-, természeti értékek vonzóak.



Miskolc területének jelentős részét erdők és mezőgazdasági művelésre alkalmas területek
borítják. Az erdővel fedett területek nagysága stagnál, a mezőgazdálkodásra alkalmas földek nagysága a zöldmezős- és a közlekedési beruházások miatt csökken.
A jövedelmek csökkenése miatt a lakosság egy része a korábbinál környezetterhelőbb fűtési rendszerre tért vissza. Ez a közlekedési forgalom növekedése, továbbá egyes területek
(pl.: Tetemvár) kiporzása miatt a légszennyezési mutatók romlottak. Az év nagy részében
a levegő minőségét az allergén növények pollenje is rontja.





Az elmúlt évtizedekben az ipari tevékenység csökkenése javította felszíni folyások vízminőségét.



A dombvidéki területeken illegális hulladéklerakók problémát okoznak. A zártkerti övezetek belakása, az infrastrukturális hiányosságai és a hagyományos fűtési módok alkalmazása rontja a város légszennyezettségi mutatóit, ill. a település tisztaságát.
Táji és természeti adottságok értékelését a 6. táblázat szemlélteti.
6. táblázat: Táji és természeti adottságok SWOT elemzése

erősségek

gyengeségek










Változatos természeti, környezeti adottságok.
Bükki Nemzeti Park.
Jelentős a zöldterületek aránya.
Jó minőségű és bőséges a város vízkészlete.
Miskolc terület felhasználásának domináns eleme az erdő.








Korábbi ipari termelés tájsebei.
Hegyvidéki völgyek területein a téli időszakban
gyakori inverziós időszakok.
Dombvidéki területeken illegális hulladék lerakatok.
Lakóterületeken és a bevásárlóközpontok környékén minimális aktív zöldfelület.
Szinva völgy és belváros széljárása gyenge, a völgy
levegőcseréje lassú.
Városi parkok állapota az erős igénybevétel miatt
elhasználódott.
Védett természeti értékek kezelési forrásai korlátozottak.
Új lakóterületeken eltávolítják a lombos fákat, alacsonyabb aktivitású, inváziós fajokat telepítenek.

lehetőségek

veszélyek












Barnamezős területek folyamatos helyreállítása.
Fűtési rendszerek korszerűsítése.
Illegális lerakók megszűntetése és újratermelődésének megakadályozása.
Város légszennyezettségének csökkentése.
Zöldfelültek bővítése, karbantartása, zöldsávok,
fasorok fejlesztése , minta kertprogramok.
Védett természeti értékek megőrzése.
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Zártkerti övezetek szegregálódása.
Növekvő forgalom miatt jelentkező környezeti terhelés.
Védett természeti értékek sérülnek.
Karsztvíz kitermelés kontrolljának hiánya.
Burkolt felületek növelése gyorsíthatja a vízlefolyást (árvíz, illetve szárazság).
Nyílt talaj felszín kiporzása növekszik.
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2.7

Épített környezet értékelése



Miskolc 12 település összevonásának eredményeként alakult ki; a városkép ma is magán
viseli ennek jegyeit; az egyes városszövetek között napjainkban is érezhető diszkrepancia
van.



A város telekstruktúrája és tulajdonjogi viszonyai, építményállományának adatai és beépítési jellemzői ismertek.



Megtörtént az épített környezet értékeinek, a város régészeti szempontból jelentős területeinek, védett épített környezetének, ill. műemlékeinek számbavétele.



A város biztosítani tudja a lakóterületi, intézményi, idegenforgalmi fejlesztésekhez szükséges területeket.



A volt kohászat (DAM) területének tulajdoni viszonyai zavarosak; a terület átjárhatatlan,
ami a fejlesztéseket akadályozza.



A városban bár csökkent a szlömösödött területek nagysága, de a meglévők felszámolása
továbbra is komoly gondot jelent (7. táblázat).
7. táblázat: Miskolc épített környezetének SWOT elemzése

erősségek




gyengeségek

További fejlesztések területigénye biztosítható.
Változatos épületstruktúra.
Épített környezet értékei azonosításra kerültek.







Jelentős barnamezős területek.
Szegregált területek nagysága jelentős.
Kevés a város tulajdonában álló terület.
Zöldterületek intenzív használata megoldatlan.
Hiányos városrészi kapcsolatok, zárványterületek.

lehetőségek

veszélyek








Barnamezős területek revitalizációja.
Zöldterületek összekapcsolása, a városszerkezetbe
integrálása.
Épített környezet erőforrásként való hasznosítása
(rekreáció, turizmus).

2.8







Barnamezős területek tulajdonviszonyai nehezítik
a revitalizációt.
Tulajdonviszonyok a fejlesztési elképzelések
megvalósítását gátolják.

Közlekedési helyzet értékelése

Miskolcon az elmúlt években jelentős közlekedésfejlesztési beruházások történtek (a tranzit forgalom városból való kiterelése); az építkezések folytatódnak (megépül az M30-26os út Miskolc északi elkerülő szakasza, M30-as szirmai lehajtása).
Jelentős közösségi közlekedési (villamospálya, járműpark) fejlesztések voltak, ami a szolgáltatási színvonal emelkedését eredményezte.
Tovább épült a város kerékpárút hálózata.
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A motorizáltság növekedése miatt a közterületi (lakótelepi) parkolók kapacitásproblémái
akuttá válhatnak.
Elkészült Miskolc fenntartható közlekedési terve (2013).
Gondot jelent a város úthálózatának állapota, ill. fenntartása (8. táblázat).
8. táblázat: Miskolc közlekedésének SWOT elemzése

erősségek

gyengeségek


















A fejlesztéseket hosszú távú közlekedésfejlesztési
koncepció fogja össze.
Miskolc közlekedési csomópont (összekötő/tranzit és bejáró forgalom).
Tranzit forgalom a belvárosban csökken (M30,
Bosch út).
Helyi közösségi közlekedés stabil tulajdonosi háttere.
Helyi közösségi közlekedés szervezettsége, a hálózat a város fő utasforgalmi csatornáit lefedi, a
szolgáltatás minősége jó, a járatok megbízhatóan
működnek.
Helyi közösségi közlekedés üzemideje hosszú.
Közösségi közlekedés továbbfejlesztésének tervezése megkezdődött.
Közúti-vasúti kereszteződések száma a városban
kevés.
17 km hosszú kerékpárút hálózat.
Korszerű villamospálya és járműpark.






Közutak minősége.
Fix időtervű, vezérlésű forgalomirányítás hiána.
Csúcsidőben a nagy forgalmat bonyolító viszonylatokban jelentős a zsúfoltság.
Közösségi közlekedési eszközök megállói helyenként távol vannak egymástól.
Statikus utastájékoztatási rendszer.
Közösségi közlekedés kevés helyen kap prioritást
a közlekedésben.
Lakótelepi parkolási kapacitás kevés.

lehetőségek

veszélyek














Miskolc közlekedési tehermentesítésének komplex programja (belváros tehermentesítése, tranzit
forgalom terelése, közösségi és alternatív közlekedés ösztönzése, kapacitásbővítés, intelligens
forgalomirányítás).
Közösségi közlekedési szolgáltatás komplex minőségfejlesztése (a helyi, elővárosi és helyközi
közösségi közlekedési rendszerek összehangolása,
őrzött P+R parkolók kialakítása, utasbarát tájékoztatórendszer, közösségi közlekedés
priorizálása a közlekedésben, igényvezérelt közlekedés).
Kötöttpályás közlekedés fejlesztése.
Kerékpáros közlekedés ösztönzése (a kerékpárút
hálózat továbbfejlesztése, kerékpárosbarát munkahelyek, őrzött kerékpártárolók és kölcsönzők
kialakítása).
Elkerülő és tehermentesítő utak építése.
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Úthálózat romló minősége.
Avuló autóbuszállomány cseréjének elmaradása.
Közösségi közlekedés fenntartásának növekvő
költségei.
Aprófalvas települések döntő többsége több mint
40 perc alatt érhető el közúton.
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2.9

Közműellátottság értékelése



A lakossági vízfogyasztása csökkent az elmúlt években Miskolcon (a mai vízfogyasztás az
1960-as évek közepén tapasztalt értékekkel azonos). Mind az ivóvízhálózat, mint a
szennyvízcsatorna hálózat (főleg a hegyvidéki területen) fejlesztésre szorul; különösen a
karsztos területeken (pl.: Miskolctapolca térségében).



A közvilágítás fejlesztése az üzemeltetési költségeket csökkentette, a további fejlesztések
akadálya az eszközök nyilvántartásának hiánya.



A lakossági gázfogyasztás csökkent egyrészt új eszközök telepítése, takarékosság és épületenergetikai korszerűsítések, másrészt a környezetszennyezőbb megoldások (pl.: széntüzelés) térnyerése miatt.



Az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése folyamatos. A távhőszolgáltatás kapacitáshasználása javult az új fogyasztók bekapcsolásával. A folyamatban lévő geotermikus beruházás azonban rontja a hagyományos távhőszolgáltatás kapacitáskihasználását, de környezetkímélőbb, olcsóbb energiatermelést biztosít és eddig lefedetlen területekre eljut.



A városban működő elektronikus hírközlési hálózatok korszerűek, fejlesztésük folyamatos, fenntartásuk, fejlesztésük komoly költségekkel jár (9. táblázat).
9. táblázat: Közművesítés SWOT elemzése

erősségek

gyengeségek

















Miskolc város vízellátása elsősorban a Bükk
karsztvizeire épül (jó minőségű ivóvíz).
Vezetékes ivóvízzel ellátott lakások aránya magas
(98%).
Vízfogyasztás az elmúlt években csökkent.
Város csatornázottsága jó (93-95%), szennyvíz tisztítása megoldott.
Szennyvízhálózatba bekötött lakások aránya magas
(90%).
Javult a közvilágításban az energia hatékonysága.
Csökken a gázfogyasztás.
Gázszivárgások mennyisége csökkent (modern műszerpark, rendszeres karbantartás).
Tanulmány készült az önkormányzati intézmények
energiahatékonyságának fejlesztésére.
Távhőtermelés nagy része kapcsolt (hő és villamos
energia).
Geotermikus távfűtés új, eddig lefedetlen területekre is eljut.
Elektronikus hírközlés a városban korszerű.
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Ivóvízhálózatba bekötött lakások aránya csökken.
Közvilágítási hálózat eszköz nyilvántartása pontatlan, hiányos (vagyonleltár).
Közintézmények földgáztüzelésű kazánjainak
műszaki állapota rossz.
Csapadékvíz elvezetés hiányos.

Miskolc ITS  III. Helyzetértékelés

lehetőségek

veszélyek











Szennyvízhálózatba bekötött lakások arányának
növelése.
Szennyvíziszap felhasználási arányának javítása.
Szürkevíz lokális hasznosítása.
Közvilágítási eszközök vagyonleltárának elkészítése.
Fokozatos átállás a közvilágításban korszerű LED
világításra, intelligens megoldások alkalmazása.
Távhőtermelést végző rendszerek kapacitása jelentősen meghaladja a csúcsigényt, kapacitások kihasználtságának növelésével a költségek tovább
csökkenthetőek.

Energiahordozók árának növekedésével a környezetszennyezőbb energetikai megoldások nagyobb teret kapnak.

2.10 Környezetvédelem helyzetének értékelése


A közlekedési eredetű légszennyezés komoly gondot okoz; legrosszabb a helyzet az országos főutak bevezető szakaszain és a városközpontban (Búza tér). Az utóbbi években az
ipari légszennyezőanyag kibocsátás (kohászati technológiák felszámolásának és a környezetvédelmi beruházásoknak köszönhetően) jelentősen csökkent.



A vízforrások védőterületén megtörténtek a biztonságba helyezéshez szükséges diagnosztikai vizsgálatok, elkészültek a fejlesztési tervek. A biztonságba helyezésekre, ill. biztonságba tartási munkálatokra (monitoring, szennyezések elkerülése, szennyezés-mentesítés,
víztisztítási technológia kiépítése) azonban még nem került sor.



A területhasználat változásával (a burkolt felületek növekedésével) az elvezetendő csapadékvíz mennyisége többszörösére nőtt, ami gyakran túlterheli a vízelvezető rendszert. A
csapadékvíz „szürke víz”-ként való felhasználása alacsony szintű, ami célzott beruházásokkal fejleszthető.



Miskolc közigazgatási területéből jelentős helyet foglalnak el a korábbi nehézipari telephelyek, ezek talaja - különböző mértékben és formában – szennyezett¸erről nincs pontos
információ.



A küszöbérték alatti zajterhelés megőrzése, a küszöbértéket meghaladó zajterhelés csökkentése, megszüntetése érdekében Miskolc MJV Közgyűlése 2013-ban fogadta el a zajvédelmi intézkedési tervet; a város csatlakozott a „Green City” mozgalomhoz (10. táblázat).



A város nem tudja kihasználni a Szinva adta potenciális lehetőségeket (sétány, pihenő
parkok, ligetek).
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10. táblázat: Környezetvédelem SWOT elemzése
erősségek

gyengeségek

















Város és környezetének talajminősége általában
jó.
Szinva vízminősége javult.
Miskolci tavak vízminősége jó.
Bükki karsztvíz minősége jó, a vízminőség megóvása érdekében 2012-ben hidrogeológiai védőidom került kijelölésre.
Ipari légszennyezőanyag kibocsátása csökken.
Miskolcnak zajvédelmi intézkedési terve van.
Miskolcon a sugárzásterhelés a határértéken belül
van.
Város települési szilárd hulladékainak az összegyűjtése és elszállítása megoldott, a szolgáltatás a
háztartások 97%-át lefedi.
Regionális hulladéklerakó az EU szabványnak
megfelel.
Magas a szelektív hulladékgyűjtő szigetek száma.










lehetőségek






Szabálytalanul elhelyezett hulladékok.
Korábbi nagyvállalati telephelyek szennyezettek.
Közterületi talajok nehézfém tartalma viszonylag
magas, több helyen megközelíti, néhány területen
meg is haladja a határértéket.
Zártkertes övezetekben a patakok medre feliszapolódott, szemetes.
Hámori tó feliszapolódott.
Kommunális tüzelés emissziója a fűtési idényben
magas.
Lokálisan egészségügyi határértéket meghaladó
szennyezőanyag koncentrációk alakulnak ki.
Szállópor szennyezettség az év egyharmadában
meghaladja a határértéket.
Közúti közlekedésből eredő határérték feletti zajterhelés.
Sok hulladékgyűjtő konténer mellett jelentkezik
az illegálisan elhelyezett többlethulladék, továbbá
a guberálás.
Illegálisan elhelyezett szemét aránya nő (1000
t/év),.

veszélyek


Korábbi nagyipar környezeti kárainak teljeskörű,
komplex felmérése.
Miskolci folyóvizek szennyező-forrásainak felmérése.
Medrek rekonstrukciója.
Zajvédelmi fejlesztések.
Szelektív hulladékgyűjtési és kezelési rendszer
továbbfejlesztése.



Nő a tüzelőanyagnak nem minősülő anyagok eltüzelésének aránya.
Határértéket meghaladó PM10 emisszió kialakulásának veszélye nő.

2.11 Katasztrófavédelem helyzetének értékelése


A katasztrófavédelem különösen a 2006-os és 2010-es árvizek miatt felértékelődött.



Miskolc közigazgatási területe jelentős mértékben alábányászott. A bányák legnagyobb
része nem működik. A város morfológiai és földtani adottságai miatt, valamint az
alábányászottsági viszonyok miatt magas a csúszás- és süllyedésveszéllyel érintett területek száma. Az útleszakadásokat pince- és partfal veszéllyel kapcsolatos omlásokat a felhagyott pince és borházak, illetve az ismeretlen pinceüregek okozzák.
A Szinva patak árvízveszélyes szakaszait rendezték; további feladatot jelent a felszíni és
felszín alatti monitoring rendszerre épülő árvíz-előrejelző rendszer kiépítése (11. táblázat).
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11. táblázat: Katasztrófavédelem SWOT elemzése
erősségek

gyengeségek








Miskolc a földrengések gyakorisága, illetve azok
erőssége szempontjából nem tartozik a veszélyeztetett területek közé.
Jelentős árvízvédelmi beruházások történtek az
elmúlt években, nagy kiterjedésű árvíz kockázata
alacsony.
Sajó jobb parti területei belvízveszélyesek, de az
átemelők kiépültek.



Miskolc jelentős mértékben alábányászott, a nyilvántartás hiányos.
Város morfológiai és földtani adottságai, és az
alábányászottsági viszonyok miatt magas a csúszás- és süllyedésveszéllyel érintett területek
száma.

lehetőségek

veszélyek





Alábányászott területek felmérése, kockázatelemzése.

Vízfolyások egy részében szükséges az iszap,
hordalék eltávolítási munkák elvégzése, az esetleges árvízi elöntések megakadályozása érdekében.

2.12 Folyamatok összefoglaló értékelése


Miskolc a hazai térszerkezetben regionális szerepet tölt be; az Észak-magyarországi régió
legnépesebb városa; gazdasági, közigazgatási, kulturális, oktatási és egészségügyi központ.



A város hazai és nemzetközi kapcsolatai erősödnek.



A város lakónépessége közel két évtizedig (1990-2010) csökkent, 2011-2013 között a lakosságvesztés megállt; a lakosság korösszetétele az országos átlagnak megfelelő.



Komoly gondot jelent a nehéz helyzetben lévő, szakmával nem rendelkező lakónépesség
helyzete, szociális és foglalkoztatottsági gondjainak megoldása.



A gazdaság helyzete javult, nőtt a vállalkozások száma, újabb munkahelyteremtő beruházások indultak, megkezdődött a Déli-ipari park előkészítése. A foglalkoztatás növelése érdekében a város mezőgazdasági munkahelyeket hozott létre, nőtt a közmunkában résztvevők száma.



A város közlekedési helyzete az elmúlt években javult, a városi úthálózat állapota azonban
romlik.



Jelentős közösségi és közlekedésfejlesztési beruházásokra került sor a vizsgált időszakban.



A város adósságállományának átvállalása megnövelte az önkormányzat mozgásterét, fejlesztési lehetőségeit.



A fejlesztési folyamatok összhangban vannak a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 3.§ és
4.§ előírásaival, a településfejlesztési és -rendezési tervekkel; a fejlesztések során ezek az
alapelvek nem sérültek. Ezt a szemléletet kell érvényesíteni a 2014-2020 időszak városfejlesztési stratégiája során is.
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2.13 Probléma- és értéktérkép
2.13.1 Miskolc problématérképe

Miskolc problématérképe öt kérdéskört érint:
a) Társadalmi problématérkép: szegregált területek elhelyezkedése és nagysaága (1. melléklet).
b) Gazdasági problématérkép: alulhasznosított barnamezős területek elhelyezkedése (2. melléklet).
c) Épített környezet problématérképei: zajtérkép (3. melléklet); alábányászott területek, barlangok, pincék elhelyezkedése (4. melléklet).
d) Közlekedési problématérkép: baleseti gócpontok (5. melléklet).
e) Közbiztonsági problématérkép: közterületen elkövetett bűncselekmények (6. melléklet);
személy elleni erőszakos bűncselekmények száma (7. melléklet); lopások száma (8. melléklet); gépkocsi lopások, jármű önkényes elvételének száma (9. melléklet);
gépkocsifeltörések (10. melléklet); betöréses lopások (11. melléklet); lakásbetörések (12.
melléklet); rongálások (13. melléklet); rablások, kifosztások (14. melléklet); garázdaság,
rendbontás (15. melléklet); tulajdon elleni szabálysértések (16. melléklet).
2.13.2 Miskolc értéktérképei

Miskolc értéktérképei az alábbi tematikus bontásban mutatják be a város:
a)

Gazdasági értéktérkép: ipari parkok (17. melléklet); EU támogatott projektek (ÉMOP
gazdaságfejlesztés) helye (18. melléklet); GOP gazdaságfejlesztési forrásaiból (19. melléklet).

b) Természeti értéktérkép: felszínborítottság és védett területek (20. melléklet); védett természeti területek (21. melléklet); védett természeti értékek (22. melléklet).
c) Épített környezet értéktérképei: régészeti lelőhelyek (23. melléklet); műemlékek (24. melléklet).
d) Turisztikai értéktérképek: vendéglátóhelyek (25. melléklet); szálláshelyek (26. melléklet);
múzeumok, közérdekű muzeális kiállítóhelyek, kiállítóhelyek elhelyezkedése (27. melléklet); látnivalók (28. melléklet).
e) Kulturális értéktérképek: rendezvényhelyszínek (29. melléklet); kulturális intézmények
elhelyezkedése (30. melléklet); könyvtárak elhelyezkedése (31. melléklet).
f) Egyházi értéktérkép: egyházi emlékek, templomok (32. melléklet).
g) Közbiztonsági értéktérkép: térfigyelő kamerák (33. melléklet).
h) Oktatási értéktérkép: oktatási intézmények (34. melléklet).
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3. MISKOLC ELTÉRŐ JELLEMZŐKKEL RENDELKEZŐ
TELEPÜLÉSRÉSZEINEK ÉRTÉKELÉSE


Miskolc az elmúlt évszázadok során több szakaszban alakította ki jelenlegi városszerkezetét; a XX. század legjelentősebb kormányzati döntéseinek (Nagy-Miskolc közigazgatási
egyesítése, Miskolc iparának erőltetett felfuttatása, a Miskolci Egyetem jogelődjének
Miskolcra telepítése, stb.) hatásai, következményei mai napig érezhetőek.



A KSH felosztásában Miskolc 32 városrészre tagolódik, a beépítési mód és a lakáskörülmények függvényében. Tekintettel arra, hogy az elemzés szempontjából nehézkes
lenne a 32 városrész áttekintése, ezért ésszerű összevonásokat tettünk és 17 városrészre
redukáltuk a területek számát, követve a korábbi (2008-as) Integrált Városfejlesztési Stratégia által alkalmazott lehatárolást (12. táblázat).
12. táblázat: Miskolc városrészi felosztása

ITS városrészek

KSH városrész lehatárolás
10. Szentpéteri kapu Kelet
11. Szentpéteri kapu Nyugat
1.Zsarnai telep – Repülőtér
2. Szondi telep – Csorbatelep
8. Martin kertvárosi felüljáró
9. Selyemrét
3. Martin kertváros
4. Szirma
5. Görömböly
6. Hejőcsaba
7. Avas kelet – Népkert
12. Tetemvár
13. Bábonyibérc
26. Bedegvölgy-Bodótető
14. Vologda- Jókai lakótelep
15. Belváros
16. Avasalja
17. Avas Dél városrész
18. Egyetemváros – Ruzsin
19. Miskolc-Tapolca
20. Komlóstető
21. Vargahegy
22. Békeszálló telep - Muszkás telep
23. Győri kapu
24. Új Diósgyőr
25. Kilián
27. Lyukóvölgy

1. Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész

2. Selyemrét, Keleti-városrész

3. Martin kertváros – Szirma
4. Hejőcsaba – Görömböly
5. Avas Kelet – Népkert
6. Tetemvár - Északi domboldal

7. Belváros - Avasalja
8. Avas Dél
9. Egyetemváros - Ruzsin
10. Miskolc - Tapolca
11. Komlóstető - Vargahegy

12. Miskolc Közép városrész

13. Lyukó-völgy
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14. Pereces
15. Diósgyőr- Nyugati városrész
16. Bükkszentlászló

28. Pereces
29. Diósgyőr - Berekalja - Majláth
30. Bükkszentlászló
31. Lillafüred
32. Ómassa - Jávorkút

17. Lillafüred-Ómassa.



A 17 városrész rövid jellemzését a 13. táblázat foglalja össze.
13. táblázat: Városrészek és jellemzőik

leírás

városrész
Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész







Selyemrét, Keleti-városrész








A Megyei Kórház intézményi beépítettségű; a
Katowice lakótelep az 1960-as évek lakótelepeire
jellemző beépítésű; a Bosch környéke munkahelyi zóna.
A Szentpéteri kapu hagyományos, kertvárosias,
családi házas beépítésű, lakóterületi funkciójú. A
Szentpéteri kapu keleti része iparterület, munkahelyi terület.
A Zsarnai telep egy része iparterület, másik része
lakóterületi funkciójú (falusias beépítésű zárvány
lakóterület).
Arany téri lakótelep lakótelepi beépítésű.
A Csorba telep kereskedelmi zóna jellegű beépítésű.
A volt Húskombinát térsége iparterület, ipari
funkciójú körzet.
A Tiszai pályaudvar környéke vegyes funkciójú,
leromlott lakó- és közlekedési terület.
A Szondi telep környékén vegyes funkciójú telephelyek találhatóak.
A Selyemrét déli részén zömmel téglából épült
lakótelepi épületek találhatóak.
A Zsigmondy u. vegyes beépítésű, barnamezős
ipari és családi házas zóna.

Martin kertváros – Szirma



Hagyományos, kertvárosias, családi házas beépítésű; hagyományosan lakó funkciójú városrész.

Hejőcsaba – Görömböly



Hejőcsaba déli M3 felé eső területe jelentős kereskedelmi létesítmények zónája, a cementgyár
környéke iparterület.



Hejőcsaba keleti része hagyományos, kertvárosias, családi házas, valamint alacsony intenzitású
lakótelepi beépítésű; alapvetően lakó funkciójú
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városrész.
Hejőcsaba nyugati része hagyományos, kertvárosias lakóterületi beépítésű, részben barnamezős
funkciókkal.
Görömböly hagyományos, kertvárosias, családi
házas beépítésű; alapvetően lakó funkciójú városrész.

Avas Kelet – Népkert




Avas- Kelet lakótelepi beépítésű.
A Népkert keleti része hagyományos, kertvárosias, ill. kisvárosias beépítésű, alacsony intenzitású
lakótelep a Népkert nyugati részén.

Tetemvár - Északi domboldal



Bedegvölgy és a Bábonyibérc hagyományos,
kertvárosias, családi házas beépítésű, valamint új
beépítésű lakóterületi beépítésű.
Tetemvár hagyományos beépítésű kisvárosias, ill.
sűrű beépítésű, falusias.
Petőfi tér környéke lakótelepi, illetve belvárosias
beépítésű.



Belváros - Avasalja










Avas Dél




Egyetemváros - Ruzsin



Belváros avasaljai része hagyományos beépítésű,
lakóterületi övezet.
Avasalja keleti része vegyes funkciójú lakó- és
vendéglátó, domborzathoz illeszkedő telekkialakítással.
Vörösmarty úti lakótelep döntően lakótelepi (belváros közeli).
Belváros északi része városias, közlekedési csomópont jellegű, a déli rész belvárosi jellegű.
A Deák Ferenc tér környéke városias, belvárosi
lakó- és kiskereskedelmi zóna, hivatali városnegyed.
Vologda városrész lakótelepi beépítésű, a
Tizeshonvéd u.-i lakótelep lakótelepi, illetve hagyományos kisvárosias beépítésű.
Meggyesalja u. környéke hagyományos, falusias
beépítésű.
A Kálvin János u. környéke belvárosi, vegyes lakótelepi, intézményi beépítettségű.
Lakótelepi beépítésű.
A Tesco Avas és a városközpont területén kereskedelmi zóna alakult ki.
Egyetemváros intézményi, valamint zártkertes
beépítésű; alapvetően oktatási, K+F+I funkciójú
terület; eklaktikus épület struktúrával.
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A Ruzsin zártkertes, családi házas beépítésű.

Miskolc - Tapolca



Vegyes intenzitású, családi házas beépítésű lakó,
rekreációs és üdülési funkciókkal rendelkező városrész.

Komlóstető - Vargahegy



Komlóstető hagyományos, kertvárosias, családi
házas beépítésű.
A Komlóstetői lakótelep lakótelepi beépítésű.
Vargahegy hagyományos, kertvárosias, családi
házas beépítésű, de zárvány.



Miskolc Közép városrész










DAM volt területe barnamezős iparterület.
Egykori vasmű lakótelep hagyományos beépítésű
munkáslakótelep.
Előhelyi – és a Bulgárföldi lakótelepek lakótelepi, ill. hagyományos beépítésű családi házas területek.
Bulgárföld kisvárosias, családi házas, ill. munkáslakótelep beépítésű.
Újgyőr és a Szent Imre tér környéke lakótelepi,
illetve hagyományos beépítésű családi házas beépítésű terület.
Tönkölyös területe hagyományos, családi házas
beépítésű, iparterületi beépítésű.
Győri kapu lakótelepi, ill. hagyományos beépítésű családi házas beépítésű.
Szent Anna tér környéke lakótelepi beépítettségű.

Lyukóvölgy



Alacsony státuszú, zártkertes, lakóterületi beépítésű terület.

Pereces



Hagyományos falusias, valamint ipari kolóniás
beépítésű terület.

Diósgyőr- Nyugati városrész



Berekalja és a Szilvás hagyományos, családi házas, sorházas, illetve a Szilvás kisebb mértékben
ipari terület.
Diósgyőr történelmi településmagja kisvárosias,
falusias, hagyományos beépítésű, turisztikailag
jelentős terület.
Tatárdomb vegyes beépítésű, részben ipari, szolgáltatási, részben hagyományos, családi házas terület.
Kondor Béla u. környékén hagyományos, családi
házas, kisebb részben lakótelepi beépítés a jellemző.
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Diósgyőri lakótelep paneles lakótelepi, kisebb
részben hagyományos, családi házas terület.
Kenderföldi- és a Kilián lakótelepi területre lakótelepi beépítés a jellemző.
Előhegyi lakótelep lakótelepi, valamint új beépítésű családi házas terület.
Majláthon lakótelepi, ill. hagyományos, kertvárosias beépítés jellemző.

Bükkszentlászló



Hagyományos beépítésű, falusias.

Lillafüred-Ómassa



Lillafüred hagyományos, falusias beépítésű, turisztikai célú beépítésekkel.
Ómassa falusias beépítésű.



A városrészek rövid, egységes szerkezetű bemutatása az alábbi szempontok alapján történik: a
városrész társadalmi-, és demográfiai helyzete, a lakókörnyezet, a városrész közszolgáltatásai,
városrész gazdasági helyzete, városrészi funkciók értékelése, a városrész potenciális fejlesztési irányai.
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3.1


Szentpéteri kapu, Észak-keleti városrész

A terület a város észak-déli tengelyének felső részén az Északi városkapu és a Szeles utca
között helyezkedik el. A terület vegyes funkciójú; egyrészt a város szempontjából kiemelkedő foglalkoztatók telephelyeinek (Északi ipari park), másrészt a Megyei Kórháznak, továbbá két fontos lakótelepnek (Kassai úti és a Katowice), valamint több közintézménynek
ad otthont (2. ábra).

2.



ÁBRA: SZENTPÉTERI KAPU – ÉSZAK-KELETI VÁROSRÉSZ (1)
Forrás: Google maps felhasználásával saját szerkesztés

A településrész legfontosabb adatait a 14. táblázat foglalja össze.
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14. táblázat: Szentpéteri kapu – Észak-keleti városrész fontosabb adatai
Szentpéteri-kapu, Észak-keleti városrész

2001

2013
2

terület
népesség
népesség a város népességének %-ában
népsűrűség
korcsoportos megoszlás
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben
foglalkoztatottak aránya
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők
aránya az aktív korúakon belül
szegregációs mutató
lakásállomány
alacsony komfortfokozatú lakások aránya
közműellátottság
általános iskolák
óvoda
óvodai férőhelyek száma

0,98km
10 060 (2001)
5,5%
10 587 fő/km2
0-14 év: 13.1%
14-59 év: 62.2%
60-X év: 24.7%
14.9%
19.2%

0,98km2
9458 (2011)
5,6%
10111fő/km2
0-14 év: 11,0%
14-59 év: 61,7%
60-X év: 27,4%
9,3%
25,8%

49.7%
43.7%
46.4%

57,1%
40,0%
39,4%

10.7%
4163 lakás
4770 lakás
2,6%
3,6%
>95%
>95%
2
2
317
4 felnőtt és 2 gyermekorvosi
orvosi ellátás
körzet és Megyei Kórház
posta
1
1
temető
1
1
vállalkozások száma
811 (2002)
1000 főre jutó vállalkozások száma
78
szolgáltató vállalkozások aránya
85%
kiskereskedelmi üzlet
130
ebből: élelmiszer
26
ebből: ruházati
16
ebből: vasáru-,festék- üveg
16
ebből: elektromos cikk
8
79 (2001)
vendéglátó helyeinek száma
26 (2008)
ebből: étterem-cukrászda
55 (2001)
ebből: bár-borozó
7 (2001)
kereskedelmi szállásférőhelyek száma
40
Forrás: KSH és Önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: A hiányzó adatokat a KSH a 2011 évi népszámlálás adatait figyelembe véve 2014. év II. felében
publikálja.



Szentpéteri kapu - Észak-keleti városrész lakónépessége a 2011-es népszámlálási adatok
szerint 9458 fő volt, ami a város lakosságának 5.64%-a. A lakók elsősorban 10 és 4 emeletes épületekben élnek. Itt található a város egyetlen 20 emeletes lakóháza, amely építészeti és társadalmi szempontból is kockázatot jelent.
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A lakosság 11%-a 14 éven aluli, 61,7%-a 14 és 59 év közötti, és 27.4%-a 60 éven felüli
aránya. A városrész korszerkezete idősebb a város átlagánál (több mint 2%-kal kevesebb a
14 éven aluliak aránya és 3%-kal több az időskorúaké).
Az aktívkorú népességen (15-59 év) belül legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
9,3% a városrészben, ami elmarad a város átlagától (2,5%-kal).



A 25 évnél idősebb felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben 25,8%,
ami nagyobb, mint a városi átlag (23,7%).



A 15-64 éves népességen belüli foglalkoztatottak aránya 57,1 % (magasabb az 5 évvel ezelőtti 49.7%-nál) némileg meghaladja a városi átlagot (53,8%). A Szentpéteri kapu Észak-keleti városrészben a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 40% (alacsonyabb
az 5 évvel ezelőtti 43.7%-nál) kedvezőbb a miskolci átlagtól (41,7%). A foglalkoztatott
nélküli háztatások magas arányának egyik oka a nagyszámú nyugdíjas háztartás (a 60
éven felüli korosztály aránya magas).



A rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül 39,4%, ami jóval alacsonyabb az 5 évvel ezelőtti 46.4%-nál, és kedvezőbb,
mint a városi átlag (41,7%).

Lakókörnyezet értékelése


A város észak-keleti kapujában, a Tesco környéke alapvetően kereskedelmi és szolgáltató
funkciójú terület, Miskolc egyik legjelentősebb kereskedelmi területe.



A Megyei Kórház területe jelentős zöldfelületekkel rendelkezik. A Katowice lakótelep a
hatvanas években épült; 10 emeletes pontházai és 5 emeletes szalagházai részben megújultak, a terület kedvező adottságú, csendes, nyugodt. A belváros közelsége mellett a 26os úttól (Szentpéteri kaputól) jobbára elszigetelt a magasságkülönbség miatt; magas a
zöldterületek aránya, a beépítés intenzitása lazább.



A Bosch környéke a város egyik legjelentősebb munkahelyi területe.



A Szentpéteri kaput részben hagyományos beépítésű, kertvárosias, családi házas beépítésű
(Leventevezér u. térsége), részben a hatvanas évek pont- és szalagházai találhatók a Kassai utca és Pozsonyi utca vonalában L alakú elrendezésben mindkét részén beállt épületállománnyal. A belváros közelsége a terület státuszát emeli, ugyanakkor a Szentpéteri kapu
melletti sávot leszámítva csendes városrésznek számít a lakótelepi területen jelentős zöldfelületekkel. A Szentpéteri kapu keleti részén barnamezős ipari terület található.



A Zsarnai telep jelentős zöld- és barnamezős ipari és kereskedelmi terület a város északkeleti részén, Szirmabesenyő határában.



Az Arany téri lakótelep vegyes, kisvárosias, alacsonyabb intenzitású, négyemeletes, sátortetős beépítésű lakótelepi városrész a Búza tértől északra. A belvárosi fekvés és a relatíve
modernebb panelos épületállomány miatt a terület státusza jó.
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A Szentpéteri kapui lakótelep keleti oldalán a kazincbarcikai vasútvonallal, délen a Gömöri pályaudvarral részben barnamezős, részben lakóterületi funkciójú, kapcsolódik a Búza téri piachoz. Az épületállomány vegyes, a családi házas területen apróbb telkes, jellemzően alacsonyabb státuszú épületek vannak, a Hatvanötösök útja – Szeles utca térségében
kisebb lakótelep található közepes állapotú épületekkel, valamint sorházas beépítés a kilencvenes évekből. A Zombori utca térségében ipari, területek ékelődnek be. A Gömöri
pályaudvar térsége alulhasznosított.



A városrészben 4770 lakás, Miskolc lakásállományának 6,2%-a található. A Szentpéteri
kapuban a városrész lakásainak több mint 97%-a található, míg a Zsarnai telep lakásállománya mindössze 126 ingatlan. A városrész lakásainak 11,4%-a 1945 előtt épült, a legnagyobb lakásépítési hullám az 1960-as években volt, az 1980-as években épült a lakásállomány ötöde.



A városrész lakásállományának 3.6%-a alacsony komfortfokozatú (félkomfortos, komfort
nélküli vagy szükség és egyéb lakás), ami kedvezőbb a városi átlagnál (6,2%), viszont egy
százalékkal rosszabb, mint az 10 évvel ezelőtti érték.



A városrész közműellátottsága jó, a lakásoknak csak 4,5%-ában nincs bevezetve a gáz és
csak 35 lakás nincs ellátva hálózati vízvezetékkel (a Zsarnai telep és a Szentpéteri kapu
kelet városrészi területeken lévő lakások). A többszintes épületek jelentős része a panelprogram keretében megújult.

Városrész közszolgáltatásai


Az alapfokú oktatást két általános iskola biztosítja. Két óvoda és egy bölcsőde működik.



A városrészben 4 felnőtt háziorvosi és 2 gyermekorvosi körzet működik; itt található a
Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, ill. a Kórházzal szemben az Őszi Napsugár
Otthon és az Őszi fények Szolgáltatási Központ.



A városrészben található a Szentpéteri kapui Köztemető, amely a város legnagyobb temetkezési helye.

Városrész gazdasági helyzete


A városrészben működő Mechatronikai Ipari Park Miskolc egyik legjelentősebb ipari övezete, az itt működő vállalkozások komoly szerepet a város gazdasági fejlődésében. A vállalkozások közül az egyéni és társas vállalkozások körülbelül egyforma arányban vannak
jelen a területen.



A városrészben működő kereskedelmi vállalkozások komoly foglalkoztatók, meghatározó
szerepük van a város és agglomerációjának ellátásában.



A nagyobb kereskedelmi egységek megjelenésével ugyanakkor csökkent a kiskereskedelmi üzletek száma.
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Városrészi funkciók értékelése


Az elmúlt hét évben a városrészben található panellakások felújításával, energiatakarékossá tételével, ill. a közterületek felújításával a városrész lakófunkciója felértékelődött.



Fejleszthető területek vannak a Széphegy dűlő - Akasztó bérc térségében.



A Szentpéteri kapu gazdasági funkciója tovább nőtt, a várost elkerülő autópálya megépítésével ez a funkció erősödik.



A városrészben a jövőben is megmarad a vegyes (a lakás és a gazdasági-kereskedelmi)
funkció.
15. táblázat: Szentpéteri kapu – Észak-keleti városrész SWOT elemzése

Erősségek

Gyengeségek










Kedvező közlekedés-földrajzi fekvés.
Kereskedelmi üzletek, szupermarketek (TESCO, OBI, STOP SHOP) nagy száma.
Gazdasági erő - betelepült nagyvállalatok
(Bosch).
Megfelelő infrastruktúrájú és komfort fokozatú
lakásállomány.
M30-as autópálya közelsége.




Jelentős tranzitforgalom - zajszennyezés a 26.
út kivezető szakaszán.
Karakter nélküli, szétszabdalt városrész.
Alacsony társadalmi státuszú rétegek fokozott
problémái (Álmos utca, 20 emeletes bérház).

Lehetőségek

Veszélyek








A városkapu gazdaságfejlesztő hatása, a befektetői érdeklődés fokozódása.
Panel program folytatódása.
Elkerülő út megépítése.




Elöregedő lakosság helyét alacsonyabb társadalmi státuszú családok foglalják el, amelyek
összességében a városrész szegregálódásához
vezethetnek.
Bozótlakók a közbiztonságot veszélyeztetik.
Panelek elöregedése.

Forrás: saját szerkesztés
A városrész potenciális fejlesztési lehetőségei








A Mechatronikai Ipari Park továbbfejlesztése.
A Katowice lakótelep környékén az épületállomány további megújulásával, a zöldterületek fejlesztésével csendes, jobb státuszú belváros-közeli lakóterület tartható fenn.
Miskolc elkerülő út megépítése várhatóan tovább növeli a városrész vonzerejét..
A Tesco Áruház környékén a kereskedelmi és szolgáltató funkciók fennmaradása, a
Szentpéteri kapu keleti oldalával (munkahelyek) erősödhetnek.
A Szentpéteri kapu lakótelepi részén folytatni kell az épületállomány megújítását, korszerűsítését, az épületállomány energetikai rehabilitációját.
A Zsarnai telep és a Szentpéteri kapu keleti részén további munkahelyteremtésre alkalmas
területek vannak.
Ki kell dolgozni a Szentpéteri kapui magasház rehabilitációs programját.
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3.2


Selyemrét, Keleti-városrész

Selyemrét, Szondi telep-Csorba telep és a vasúti felüljáró melletti részek alkotják a Selyemrét - Kelet városrészt (3. ábra).

3. ÁBRA: SELYEMRÉT- KELETI VÁROSRÉSZ (2)
Forrás: Google maps felhasználásával saját szerkesztés



A városrész fontosabb adatait a 16. táblázat foglalja össze.
16. táblázat: Selyemrét – Keleti városrész legfontosabb adatai
Selyemrét- keleti városrész
terület
népesség
népesség a város népességének %-ában
népsűrűség
korcsoportos megoszlás
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben
foglalkoztatottak aránya
30

2001
0,49 km2
7207
3,9%
14227 fő/km2
0-14 év: 16,2%
14-59 év: 57,4%
60 – X év: 26,4%
27,1%
4,5%

2013
0,49km2
5456 (2011)
3,3%
11151
0-14 év: 11,3%
14-59 év: 62,7%
60-X év: 26,0%
20,9%
16,6%

31,9%

43,6%
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foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
szegregációs mutató
lakásállomány
alacsony komfortfokozatú lakások aránya
komfortos lakások aránya
összkomfortos lakások aránya
közműellátottság
középiskolák
általános iskolák
óvoda
óvodai férőhelyek száma
orvosi ellátás
posta
temető
vállalkozások száma
1000 főre jutó vállalkozások száma
szolgáltató vállalkozások aránya
kiskereskedelmi üzlet

62,6%
65,6%
31,8%
2855 lakás
22%
68,4%
9,6%
85%
2
2
1
100
4 háziorvosi és 1
gyermekorvosi körzet
1

52,6%
53,8%

2783 lakás
12,5%

274 (2002)
54
80%
122 (2002)
230 (2008)
15 (2002)

ebből: élelmiszer
ebből: ruházati
ebből: vasáru-,festék- üveg
ebből: elektromos cikk
vendéglátó helyeinek száma

21 (2002)
12 (2002)
67 (2008)
6 (2002)
6 (2002)

ebből: étterem-cukrászda
ebből: bár-borozó
kereskedelmi szállásférőhelyek száma
Forrás: KSH és Önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: A hiányzó adatokat a KSH a 2011 évi népszámlálás adatait figyelembe véve 2014. év II. felében
publikálja.



A városrész négy, funkciójában is különböző területet foglal magába:
 A József Attila út - Fonoda út - Szinva-patak és Harmat, Szekerész utcák által határolt
terület (Szondi telep), amelynek észak-nyugati sarkában található a József Attila telep.
 A régi 3-as út a Zsolcai kapu folytatásaként és kivezetéseként itt hagyja el a várost.
 A Zsolcai kapu régi városkapu funkciója kitolódott a József Attila út végére, ahol bevásárló központok épültek; itt található az M30-as autópálya északi lehajtója is.
 A Tiszai pályaudvar és a mellette lévő volt a MÁV-telep.
 Csorbatelep, amely elsősorban rekreációs funkciókat tölthet be.



A városrészben nőtt a 15-64 éves népességen belüli foglalkoztatottak aránya (43,6%), de
elmarad a városi átlagtól (57,1%).
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A foglalkoztatottak aránya alapján nem mutatkoznak jelentős különbség a városrészen belül. A szegregátumban az iskolai végzettség és az alacsony motiváció miatt alacsony a
foglalkoztatottak aránya, míg a Selyemrét területén az elöregedett lakosság miatt.



A városrészben a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 52,6%, ami 10 %-kal alacsonyabb a 10 évvel ezelőtti értéknél (ennél magasabb arány csak a Lyukóvölgyben van).



A rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 53,8%, ami meghaladja a városi átlagot (de jobb, mint a 10 évvel ezelőtti érték,
65,6%).



A városrész szegregációs mutatója magas: 31,8%.

Lakókörnyezet értékelése


Csorbatelep alapvetően vegyes, kereskedelmi és szolgáltató funkciójú terület, a József Attila út északi és déli oldala a városkapui funkciókkal rendelkezik. Az M30-as autópálya és
a 3-as út közelsége jelentős potenciált jelent a terület számára.



A húskombinát környéke alacsony kihasználtságú, jellemzően barnamezős terület több régi telephellyel, de néhány új, közepes méretű gyártó, forgalmazó cég telepedett meg.



A pályaudvart is magába foglaló, a vasút és a Szinva közé ékelődő terület az állomástól
nyugatra fekvő rész leromlott, múlt század elejei beépítésű, az épületek állaga rossz. A
Kandó Kálmán tér funkcionálisan elkülönített közlekedési területek heterogén felülete;
intermodalitás szempontjából korszerűtlen.



A Szondi telep környéke vegyes funkciójú; közlekedési telephelyeket (MVK, Borsod Volán) és nyomokban lakóterületeket magába foglaló alacsony presztízsű terület.



A Selyemrét déli része közepes állapotú, jelentős zöldterületekkel rendelkező terület, az
50-es 60-as évekből származó épületekkel. A lakóépületek egy részét rehabilitálták. A felújításával a környezet felértékelődött.



A Zsigmondy utca környéke a József Attila utcától északra, a Sajótól keletre fekvő zárvány ipari és kereskedelmi környezetbe ágyazott térség alacsony státuszú lakóingatlanokkal vegyes funkciójú, kisebb alapterületű ipari és szolgáltató tevékenységek, illetve lakóterületi beékelődésekkel.



A városrész lakásállományának száma 2.783 db (Miskolc lakásállományának 3,6%-a); a
lakások 94%-a lakott. A lakóházak többsége 1945-1959 (40%), 30,3%-a 1960-as években
épült.



A városrész lakásállományának 22%-a alacsony komfortfokozatú (félkomfortos, komfort
nélküli vagy szükség és egyéb lakás). Felszereltség alapján a komfortos lakások dominálnak 68,4%-kal, az összkomfortos lakások aránya pedig 9,6%.
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Városrész közszolgáltatásai
 A városrészben bölcsőde és óvoda működik.


A városrészben alapfokú és középfokú oktatási intézmény is működik.



Az orvosi ellátást háziorvosi és egy gyermekorvosi körzet biztosítja; a Selyemréten működik a Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Miskolci Egészségügyi
Központ, ahol gyógyszertár is működik; posta a pályaudvaron található.



A városrészben a civil szervezetek, ellátó szolgálat, fogyatékosokkal foglalkozó és hajléktalan szálló működik.

Városrész gazdasági helyzete


A városrészben hagyományosan sok, többségében szolgáltató jellegű vállalkozás működik, különösen magas a kiskereskedelmi üzletek száma. Miskolcon található kiskereskedelmi üzleteknek 4%-át teszi ki.



A városrész gazdasági-kereskedelmi funkciója 2008 óta tovább erősödött.



Selyemrét - Keleti városrészben működik a 3 csillagos Károly Hotel.

Városrészi funkciók értékelése


A városrész változások előtt áll, a Szondi telep felszámolásával gazdasági-kereskedelmi
funkciók telepítésére alkalmas terület jött létre.



A másik nagy átalakulás a Kandó tér és környékén várható. A pályaudvar és környéke,
mint Miskolc ötödik kapuja vonzó befektetési célpont lehet a rendezést (MÁV telep, nem
használt ipari létesítmények, MVSC sporttelep, stb.) követően. A pályaudvar és környezete kereskedelmi, gazdasági, logisztikai és egyfajta sajátos szórakoztató funkciót láthat el.



A Selyemréti strand fejlesztésével vonzó rekreációs terület alakult ki, közel a belvároshoz
és a pályaudvarhoz.



A városrész kereskedelmi területe (Metro áruház, Auchan, Decathlon) dinamikusan fejlődött.
17. táblázat: Selyemrét – Keleti városrész SWOT elemzése

Erősségek

Gyengeségek











Kedvező közlekedés-földrajzi fekvés - M30-as
autópálya közelsége.
Kereskedelmi üzletek jelenléte (METRO. Auchan, DECATHLON, BAUMAX).
Terjeszkedési lehetőség a város határában, befektetésre alkalmas területek.
Árvízrendezés.
Autópálya közelsége.
Selyemréti strand.
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Jelentős tranzitforgalom - zajszennyezés a 3. út
kivezető szakaszán.
A 3. út kivezető szakaszának leterheltsége - forgalmi dugók, különösen csúcsok idején.
Szegregált lakótelepek jelenléte, és a már felszámoltak taszító látványa.
A lakosság alacsony iskolázottsága, és foglalkoztatottsági aránya.
Lakásállomány alacsony komfortja.
Bricostore épületének kihasználatlansága.

Miskolc ITS  III. Helyzetértékelés

Lehetőségek

Veszélyek



Városkapu gazdaságfejlesztő hatása, a befektetői 
érdeklődés fokozódása.
 A felszámolt szegregátum területének hasznosítása.

 Csorba telep fejlesztése.
 Intermodális fejlesztés, Y híd és hármas út meg- 
építése.
Forrás: saját szerkesztés

Városrész további elöregedése, illetve a felszabaduló lakásokba mélyszegénységben élő családok beköltöztetése.
A MÁV telep tulajdonviszonyai rendezésének az
elhúzódása.
Befektetői tőke elmaradása.

Városrész potenciális fejlesztési lehetőségei


Csorbatelep környékén jelentős vízi bázis alakítható ki.



A városrészben barna-, ill. zöldmezős területek vannak, amelyek megalapozhatják a további fejlődést.



A Tiszai pályaudvar környéke intermodális csomóponttá fejleszthető.



A Selyemrét déli részén a lakóépületek rehabilitációjával növelhető a lakóingatlanok
presztízse.
.
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3.3


Martin kertváros, Szirma

Miskolc délkeleti területén található Martin kertváros és Szirma (4. ábra).

4. ÁBRA: MARTIN-KERTVÁROS – SZIRMA (3)
Forrás: Google maps felhasználásával saját szerkesztés



A városrész fontosabb jellemzőit, ill. azok változását a 18. táblázat foglalja össze.
18. táblázat: Martin-kertváros – Szirma városrész legfontosabb adatai
Martin kertváros, Szirma
terület
népesség
népesség a város népességének %-ában
népsűrűség
korcsoportos megoszlás
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrész35

2001
18.86 km2
10 312 fő (2001)
5,6%
542 fő/km2
0-14 év: 17.5%
14-59 év: 63.7%
60-X év: 18.8%
17.3%
14.4%

2013
18,86 km2
9.701 fő (2011)
5,8%
541 fő/km2
0-14 év: 13,8%
14-59 év: 62,6%
60-X év: 23,6%
7,3%
25,1%
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ben
foglalkoztatottak aránya
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
szegregációs mutató
lakásállomány
alacsony komfortfokozatú lakások aránya
komfortos lakások aránya
összkomfortos lakások aránya
közműellátottság
középiskolák
általános iskolák
óvoda
óvodai férőhelyek száma
orvosi ellátás
posta
temető
vállalkozások száma
ebből: egyéni
1000 főre jutó vállalkozások száma
szolgáltató vállalkozások aránya
kiskereskedelmi üzlet

50.3%
37%
45.9%

59,0%
35,1%
36,3%

13.1%
3433 lakás
12,5%

3663 lakás
5,1%

74,7%

2
300
5 felnőtt és 2 gyermekorvosi körzet

937 (2002)
61%
92
78%
73 (2002)
110 (2008)
22 (2002)

ebből: élelmiszer
ebből: ruházati
ebből: vasáru-,festék- üveg
ebből: gyógyszertár
ebből: elektromos cikk
vendéglátó helyeinek száma

2
30 (2002)
38 (2008)
14 (2002)
14 (2002)

ebből: étterem-cukrászda
ebből: bár-borozó
kereskedelmi szállásférőhelyek száma
Forrás: KSH és Önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: A hiányzó adatokat a KSH a 2011 évi népszámlálás adatait figyelembe véve 2014. év II. felében
publikálja.

Városrész társadalmi-, és demográfiai helyzete


Martin kertváros és Szirma lakónépessége a 2011-es népszámlálási adatok szerint 9701 fő,
(a város lakosságának 5,8%-a). Ezen belül Martin kertváros valamivel nagyobb arányt
képvisel (3,3%) a városrész lakónépességéből, mint Szirma (2,3%).



A lakosság 13,8% a 14 éven aluli, 62,6% a 14 és 59 év közötti, és 23,6% a 60 éven felüli;
a városrész korszerkezete jobb a városi átlagnál; Szirmán a 14 éven aluliak aránya 19,4%,
míg az időskorúaké csak 13,6%.
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Az aktív korú népességen (15-59 év) belül legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 7,3% a városrészben, ami kedvezőbb a városi átlagnál (9,5%). A 25 évnél idősebb felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 14,4% (városi átlag 23,7%).



A városrészben jórészt középosztályhoz tartozók élnek. A 15-64 éves népességen belüli
foglalkoztatottak aránya 59% (városi átlag 54,3%). A foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya alacsony (35,1%), jobb, mint a miskolci átlag (41,69%).



A rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül 36,3% (városi átlag: 47%).



Szirmán nincs szegregátum, míg a Martin kertvárosban is csak egy kis terület található. A
szegregációs mutató a városrészben 13,1%; jobb, mint a miskolci átlag (14,3%).

Lakókörnyezet értékelése


Martin Kertváros hagyományos beépítésű, jellemzően családi házas és sorházas lakóterület. A dél-keleti oldalon új parcellázások és nagy alapterületű családi házas beépítés alakult ki.



Szirma családi házas beépítésű, sok a felújított és a közepes állapotú épület. Viszonylag
nagy telkek a jellemzők, domináns a 80-as évekbeli kétszintes családi házas beépítés is. A
városrész Miskolc felőli szélén új, családi házas beépítések vannak.



A városrész lakásállománya 3663 db (a miskolci lakásállomány 4,81%-a).



A lakások közel ötöde 1945 előtt, 168%-a 1990 és 2001 között épült.



Szirma építészetén erőteljesen lehet érezni a település történelmi hagyományait, központi
részén felismerhető a falvakra jellemző utcahálózat; a Martin kertváros mérnöki elrendezésű, hálós utcaszerkezetű.



A városrész lakásainak háromnegyede összkomfortos, míg 5,1%-a alacsony komfortfokozatú (félkomfortos, komfort nélküli vagy szükség és egyéb lakás).

Városrész közszolgáltatásai


A városrész közszolgáltatásokkal való ellátottsága átlagos (postai szolgáltatás, gyógyszertár, kihelyezett önkormányzati ügyfélszolgálati iroda, gyermekorvosi és felnőtt háziorvosi
körzet).

Városrész gazdasági helyzete


A városrészben elsősorban mikro-, kis- és középvállalkozások működnek; az ezer főre jutó vállalkozás ok száma (a terület lakójellegéből adódóan) a városi átlag alatt van.
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Városrészi funkciók értékelése


A városrész fejlődését egyrészt a lakások iránti igény, másrészt az M30-as autópálya kapcsolat határozza meg, ezért a városrész jelentősége tovább nő. A két településrészen vállalkozások betelepülésére lehet számítani. A gazdasági funkciók erősödése azonban nem
jelentheti a terület környezeti állapotának, ill. kertvárosi nyugalmának és komfortjának
csökkenését.
19. táblázat: Martin-kertváros - Szirma városrész SWOT elemzése

Erősségek

Gyengeségek








Nyugodt, biztonságos kertvárosi lakókörnyezet.
Tiszai pályaudvar közelsége.
M30-as autópálya közelsége.
Értékes, befektetésre alkalmas területek a városrészben.




Lehetőségek






A városrész megközelíthetőségének akadályai a város felől - periférikus fekvés, vasúti sínek, sokszor
zsúfolt felüljáró.
A vonatforgalom zavaró hatása – zajszennyezése.
Magas talajvízszint.

Veszélyek

Befektetői érdeklődés erősödése Miskolc iránt.
Sportpálya fejlesztése.
Kertvárosi lakóövezetek iránti igény növekedése.
M30-as szirmai lehajtójának megépítése.
Terület megközelíthetőségének javítása (Y-híd).



Megnövekedett forgalom a városrészben.

Forrás: saját szerkesztés

Városrész potenciális fejlesztési irányai


Szirma Miskolc felőli és Martin-Kertváros dél-keleti részén új beépítésekre van lehetőség.
Az M30-as autópálya közelsége, tervezett lehajtása vállalkozási övezet kialakítását teszi
lehetővé.
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3.4


Hejőcsaba, Görömböly

Miskolc déli, délnyugati részén található városrész Hejőcsaba és Görömböly városrész (5.
ábra).

5. ÁBRA: HEJŐCSABA – GÖRÖMBÖLY (4)
Forrás: Google maps felhasználásával saját szerkesztés



A városrész fontosabb adatait a 20. táblázat foglalja össze.
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20. táblázat: Hejőcsaba – Görömböly városrész legfontosabb adatai
Hejőcsaba, Görömböly
terület
népesség
népesség a város népességének %-ában
népsűrűség
korcsoportos megoszlás
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben
foglalkoztatottak aránya
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
szegregációs mutató
lakásállomány
alacsony komfortfokozatú lakások aránya
komfortos lakások aránya
összkomfortos lakások aránya
közműellátottság
középiskolák
általános iskolák
óvoda
óvodai férőhelyek száma
orvosi ellátás
posta
temető
vállalkozások száma
ebből: egyéni
1000 főre jutó vállalkozások száma
szolgáltató vállalkozások aránya
kiskereskedelmi üzlet
ebből: élelmiszer
ebből: ruházati
ebből: vasáru-,festék- üveg
ebből: gyógyszertár
ebből: elektromos cikk

2001
19.56 km2
10 881 fő
5,9%
549 fő/km2
0-14 év: 14.3%
14-59 év: 63.7%
60-X év: 22%
18.9%
14.7%

2013
19.56 km2
9.327 fő
5,6%
548 fő/km2
0-14 év: 11,8%
14-59 év: 59,3%
60-X év: 28,9%
8,5%
23,4%

49.7%
41.6%
46.4%

55,8%
42,3%
38,5%

14,1%
3 877 lakás
12,3%

4006 lakás
7,1%

63,5%

997 (2002)
93
77,3%
125 (2002)
200 (2008)
28 (2002)
7 (2002)
3 (2002)
60(2002)
65 (2008)
39 (2002)
12 (2002)
60

vendéglátó helyeinek száma

ebből: étterem-cukrászda
ebből: bár-borozó
kereskedelmi szállásférőhelyek száma
Forrás: KSH és Önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: A hiányzó adatokat a KSH a 2011 évi népszámlálás adatait figyelembe véve 2014. év II. felében publikálja.



A két, mára egybeépült egykori községhez csatlakozik a Hajőpark, ami határos az Egyetemvárossal, a Benedek hegyen keresztül lassan összeépül Miskolc-Tapolca városrésszel.
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Mindkét település kertvárosias. Görömbölyön néhány régi parasztház, Hejőcsabán a
Csabavezér úton, ill. a Futó utcán néhány négyemeletes ipari technológiával épült ház,
sorházas, társasházi beépítés is található. Görömbölyön több terület is megújult az elmúlt
évek során, 2011-ben került sor a Ruszin Pincemúzeum megnyitására, mely időszakos kiállító helyként működik.
Az önkormányzat elvégeztette a Hejő patak medertisztítási munkálatait, a terület mértékadó talajvízszintje megközelítőleg 1 m-rel csökkenhet, EU-s forrásokból megújul a
szennyvízcsatorna hálózat (2014. decemberre).
Befejeződött a Görömbölyi Művelődési Ház előtti tér díszburkolatának lerakása és a járda
felújítása, a Görömbölyi pincesorhoz vezető útnál megépült a szalagkorlát, parkoló épült;
az orvosi rendelő-posta parkoló előtt utcabútorokat helyeztek ki.

Városrész társadalmi-, és demográfiai helyzete


A városrész lakónépessége a 2011-es népszámlálási adatok szerint 9327 fő (a város lakosságának 5,6%-a). Hejőcsaba valamivel nagyobb arányt képvisel (2,6%) a városrész lakónépességéből, mint Görömböly (2,3%).



A városrész lakossága idősebb, mint a város átlaga. A lakosság 11,8%-a 14 éven aluli,
59,3%-a 14 és 59 év közötti és 28,9%-a 60 éven felüli.



Az aktívkorú népességen (15-59 év) belül a legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 8,5%, ami magasabb, mint a városi átlag (7,3%).
A 25 évnél idősebb felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 23,4%.



A 15-64 éves népességen belüli foglalkoztatottak aránya 55,8%, kis mértékben meghaladja a városi átlagot (54,3%); a foglalkoztatottak nélküli háztartások aránya (42,3%), alacsonyabb a miskolci átlagnál (41,69%); a rendszeres munka-jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 38,5%, ami kedvezőbb, mint a városi
átlag (47%).
A városrész szegregációs mutatója 14,1%, (miskolci átlag 14,3%).

Lakókörnyezet értékelése


Hejőcsaba, azaz a 3-as út kivezető része felé eső területe kereskedelemi és szolgáltató, városkapu funkciójú terület. Déli kereskedelmi pólus hipermarketekkel, bevásárló zónával és
szakáruházakkal. Hejőcsaba egy része iparterület, a Bogáncs utca mentén (keleti oldalon)
új, gyártással foglalkozó ipari létesítmények jelentek meg, a cementgyár jelenleg nem
üzemel.



Görömböly hagyományos, családi házas beépítésű terület, eltérő sűrűségű lakófunkciókkal. Görömböly déli, Farkasverem felőli részein számos sorházas, valamint új beépítés található, a keleti részek beállt, falusias, Hejőcsaba felőli északi részek hagyományos, családi házas beépítésűek.
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Hejőcsaba keleti része hagyományos, vegyes beépítésű terület a 3-as út bevezető szakaszától keletre és nyugatra. A főúthoz közelebbi területek vegyes hasznosításúak (kisebb
kereskedelmi, szolgáltató funkciók vannak jelen), a távolabbi terület hagyományos beépítésű, családi házas zóna.



A Csaba vezér úttól nyugatra Templom utca és a Szeretet utca térségében főleg pontházakból álló, alacsony intenzitású lakótelepi (tégla) beépítés jellemző a hatvanas évekből.
A Futó utca és a Szalag utca között a hetvenes években épült, alacsony intenzitású panel
lakótelepi beépítés található. Mindkét lakótelepen jelentős a megújított épületek aránya.



A Hejő-park és attól nyugatra fekvő terület családi házas, sorházas, kertvárosias beépítésű.



A városrész lakásállománya 4006 (a város lakásállományának 5,26%-a). A lakások közül
3 736 lakott, 141 olyan lakást tartanak nyilván, amelyet a tulajdonosai nem használnak,
nem hasznosítanak vagy nem lakás céljára használják. A lakások 11%-a 1945 előtt, 7%-uk
1990 után épült. A lakásállomány megújulása elindult, de kisebb ütemben halad, mint más
városrészek új lakópark projektjei.
Területileg Hejőcsaba dominál, ahol a lakások több mint 43%-a található, míg Görömböly
aránya 34%.



A városrész lakásainak 63,5%-a összkomfortos, míg 7,1%-a alacsony komfortfokozatú
(félkomfortos, komfort nélküli vagy szükség és egyéb lakás).A lakásállomány komfortfokozatának mutatói hasonlítanak a miskolci összesített értékekhez. (Mint az előző fejezetben utaltunk rá, az alacsony komfortfokozatú lakások aránya napjainkra kedvező irányba
változott.)

Városrész gazdasági helyzete


A városrészben található iparterület (Déli-Ipari Park) komoly fejlesztés előtt áll, 2014-ben
kb. 1000 fő foglalkoztatását biztosító vállalkozás kezdi meg a működését (TAKATA; további betelepítések előkészítő szakaszban vannak.



A városrészben koncentrálódott kereskedelmi övezet vállalkozásai jelentős foglalkoztatók,
fontos szerepet töltenek be a város és agglomerációja ellátásában.



A cementgyár üzemszerű termelését (tulajdonos váltás miatt) szünetelteti; az egykori Téglási úti autójavító is üresen áll; mindkét vállalkozás korábban jelentős foglalkoztatói feladatokat látott el.

Városrészi funkciók értékelése
 A városrész vegyes funkciója (lakó-, kereskedelmi-, ipari-, vállalkozási terület) várhatóan
a jövőben is megmarad, ill. a Déli Ipari Park területe jelentős fejlesztések előtt áll.


Fontos szerepe van az Agrokultúra Kft. városrészben működő sátras kertészetének.
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21. táblázat: Hejőcsaba - Görömböly városrész SWOT elemzése
Erősségek






Gyengeségek

Kedvező fekvés - M30 autópálya, 3-as út közelsé- 
ge.

Nyugodt, kertvárosi jellegű környezet, különösen
Görömbölyön.
Kereskedelmi üzletek közelsége (CORA, Praktiker
stb.).
Jó tömegközlekedés a Belváros irányába.
Erős helyi identitás és arra épülő civil és kulturális
élet.

Zajszennyezés a 3-as út kivezető szakaszánál.
Öregedő ingatlan állomány.

Lehetőségek

Veszélyek








Déli városkapu továbbfejlesztése.
Kertvárosi lakóövezetek felértékelődése.
Összekötő utak építése.
Sportolási lehetőségek fejlesztése.






Forgalomtechnikai beavatkozások negatív hatásai a
városrészben.
Cementgyár rendezetlensége.
Zártkertek szlömösödése.
Üresen álló épületek állagának romlása.
Közutak állapotának romlása.

Forrás: saját szerkesztés

Városrész potenciális fejlesztési irányai


Hejőcsaba déli kereskedelmi pólusa környékén a vasút – 304-es út 3-as út által határolt területen a Hejő védő területét figyelembe véve további funkciósűrűsödés prognosztizálható, a város ezen övezete összefüggő ipari zóna kialakítására alkalmas, mi fogadhatja az új
típusú gazdaság vállalkozásait.



Meg kell találni a cementgyár területének újrahasznosíthatóságát.
A lakótelepi részeken az épületállomány további megújulása, a kertvárosias területeken a
lakóépületek megújítása, minőségének javítása indokolt.



Hejőcsaba alacsonyabb kihasználtságú területein lakóterületi fejlesztések hajthatók végre.



Görömbölyön a meglévő lakásállomány lassú megújulása, a lakóterületek enyhe sűrűsödése prognosztizálható.
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3.5


Avas Kelet, Népkert

A városrész az Avas keleti nyúlványát és a Népkertet, valamint a Petneházy bérházakat
foglalja magába (6. ábra).

6. ÁBRA: AVAS KELET – NÉPKERT (5) VÁROSRÉSZ
Forrás: Google maps felhasználásával saját szerkesztés



A városrész fontosabb adatait a 22. táblázat foglalja össze.
22. táblázat: Avas kelet – Népkert városrész legfontosabb adatai
Avas-kelet, Népkert
terület
népesség
népesség a város népességének %-ában
népsűrűség
korcsoportos megoszlás
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben
foglalkoztatottak aránya
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2001
2.08 km2
5 982 fő
3,2%
2991 fő/km2
0-14 év: 11.5%
14-59 év:58.8%
60-X év: 33%
7.5%
38.4%

2013
2.08 km2
4.495 fő
2,7%
2818 fő/km2
0-14 év: 9,5%
14-59 év:52,7%
60-X év: 37,8%
4,3%
45,4%

56%

60,9%
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foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
szegregációs mutató
lakásállomány
alacsony komfortfokozatú lakások aránya
komfortos lakások aránya
összkomfortos lakások aránya
közműellátottság
középiskolák
általános iskolák
óvoda
óvodai férőhelyek száma
orvosi ellátás
posta
temető
vállalkozások száma
ebből: egyéni
1000 főre jutó vállalkozások száma
szolgáltató vállalkozások aránya

45.3%
39.1%
5,6%
2780 lakás
3,8%
30,2%
66%
>95%
2
1
4
177 (önkormányzati)
2 háziorvosi körzet és
Semmelweis kórház
0

46,0%
33,2%

2591 lakás
2,7%

1256 (2002)
127
87%
104 (2002)
103 (2008)
21 (2002)

kiskereskedelmi üzlet
ebből: élelmiszer
ebből: ruházati
ebből: vasáru-,festék- üveg
ebből: gyógyszertár
ebből: elektromos cikk

6 (2002)

34 (2002)
42 (2008)
22 (2002)
3 (2002)
107

vendéglátó helyeinek száma

ebből: étterem-cukrászda
ebből: bár-borozó
kereskedelmi szállásférőhelyek száma
Forrás: KSH és Önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: A hiányzó adatokat a KSH a 2011 évi népszámlálás adatait figyelembe véve 2014. év II. felében publikálja.



A Népkert Miskolc belvárosának egyik legnagyobb parkja (56 921 m2), ahol különböző
sportlétesítmények találhatóak (kispályás labdarúgó pálya, jégpálya, stb.). A Népkert növényállománya jó állapotú, a régi látványkapcsolatok és a hangsúlyos elemek állapota leromlott; a területen található fák megnőttek, a park koronafedettsége 75%-os, így elvesznek a korábbi sétányok ill. szoliter díszfák.



A Petneházy bérházak gázos, tégla 4 emeletes beépítettségű; a városrész utcaszerkezete
hálós, amit kettészel a Szilágyi Dezső utca (3-as főút).

Városrész társadalmi-, és demográfiai helyzete


A városrész lakónépessége a 2011-es népszámlálási adatok alapján 4495 fő, (a város lakosságának 2,7%-a). A lakosok nagy része az Avas keleti részére és a Népkert környékére
koncentrálódik, a Petneházy lakótelep részaránya 10%.
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A városrész korszerkezete idősebb a város átlagánál; a lakosságon belül 9,5% a 14 éven
aluli, 52,7% a 14 és 59 év közötti, és 37,8% a 60 éven felüliek aránya. Kiemelkedően magas az időskorúak aránya a Petneházy lakótelepen, ahol a népesség 33%-a 65 év feletti.



Az aktívkorú népességen (15-59 év) belül legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 4,3% .



A 25 évnél idősebb felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben magas,
45,4%. A városrészen belül jelentős területi különbségek figyelhetőek meg, az Avas keleti
részén és a Népkert környékén az érték kiemelkedően magas, míg a Petneházy lakótelepen
alacsonyabb (16,2%).



A 15-64 éves népességen belüli foglalkoztatottak aránya 60,9%, a városrészek közül a
legmagasabb, ami összefügg a képzettségi színvonallal. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (46%) némileg meghaladja a miskolci átlagot (42,3%), ennek a nagyszámú
időskorú (nyugdíjas) az oka. A rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya
az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 33,2%, majd 15%-kal a városi átlag alatt marad.



A szegregációs mutató a városrészek közül itt a legalacsonyabb (5,6%).

Lakókörnyezet értékelése


Az Avas keleti oldala a Csabavezér út és a Csabai kaputól nyugatra fekvő terület vegyes
beépítésű; jelentős számú panel épület (az Avas első üteme); a tapolcai elágazásban lakóés kereskedelmi, valamint szolgáltató funkciójú épületek vannak.



A Népkert keleti része kisvárosias, ill. kertvárosias, hagyományos beépítésű, jellemzően
családi házas terület, villaszerű beépítésekkel; északon kisebb lakótelep található.



A Népkert nyugati része a domboldalon villanegyed, sorházas, családi házas, kisebb részben lakótelepi beépítésű.



A városrész lakásállománya 2591 db (a város lakásállományának 3,4%-a). A legtöbb lakás
az 1980-as években épült (a lakásállomány 36,6%-a); a Petneházy lakótelep épületei 1945
és 1959 között épültek.



A városrész lakásállományának több, mint kétharmada összkomfortos. Az alacsony komfortfokozatú (félkomfortos, komfort nélküli vagy szükség és egyéb lakás) lakások aránya
alacsony, a városrész közművesített.



A közterületek rendezettek, az elmúlt években fejlesztések voltak a Népkertben.

Városrész közszolgáltatásai


A városrész közszolgáltatásai jók, központi fekvése és közvetlen kapcsolata a belvárossal
az esetleges hiányokat ellensúlyozza.



A városrész egészségügyi ellátását is szolgálja a Miskolci Egészségügyi Központ.
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A városrészben bölcsőde, általános iskola és két szakközépiskola (Fáy András
Görögkatolikus Közgazdasági Szakközépiskola, Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola) működik.



A városrészben található a Herman Ottó Múzeum és a Kaffka Margit fiókkönyvtár.

Városrész gazdasági helyzete


A városrészben jelentős számú kis- és középvállalkozás működik, többségük szolgáltató
jellegű.



A városrészben több, mint száz kiskereskedelmi üzlet található, többségük élelmiszer jellegű. A városrész vendéglátó helyeinek száma jelentős, itt működik a City Hotel és a Lévay Villa Hotel, mindkettő három csillagos (a Lévay Villa Hotel 2014-ben újabb szobákat
ad át).

Városrészi funkciók értékelése


A városrész beállt lakófunkciójú terület, ahol gyökeres változás a jövőben sem várható.
23. táblázat: Avas kelet – Népkert városrész SWOT elemzése

Erősségek






Gyengeségek

Elit, kertvárosi lakókörnyezet, gyönyörű villalaká- 
sok, csendes mellékutcák.
A városrész központi fekvésű, jó

megközelíthetőségű.

Kulturális- sport-és egészségügyi intézmények jelenléte (Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár, Városi
Sportcsarnok, Miskolci Egészségügyi Központ) a
városrészben.
Népesség magas iskolázottsága.

Népkert idegenforgalmi és rekreációs potenciáljának kihasználatlansága.
Idősödő lakosság.
Városrész egy részének leromlott állapota.

Lehetőségek

Veszélyek








Lakóterületek, közterületek fejlesztés.
Salakmotor-pálya területének fejlesztése.
Jégcsarnok fejlesztése.
Népkert fejlesztése.

Lakóközösség átstrukturálódása, a terület öregedésével az esetleges szlömösödési folyamatok
megindulása egyes részeken.

Városrész potenciális fejlesztési irányai


Az Avas-kelet lakótelepi házainak övezete az épületállomány korszerűsítésével és a zöldterületek minőségének javításával a terület státusza javítható.



A Tapolcai elágazás környéke, forgalomtechnikai elrendezése közlekedési szempontból
újragondolandó.
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3.6



Tetemvár, Északi domboldal

A Belvárost észak felől határoló, elsősorban kertvárosi jellegű lakóterület (Tetemvár, a
Bábonyibérc és a Bedegvölgy- Bodótető városrészek); a belvárost északról határoló
domboldalon található területek külvárosi lakónegyedek; a dombokat völgyek választják
el egymástól (Bodótető, Közdomb, Bábonyibérc, az Árok utca térsége és Tetemvár; 7. ábra).

7. ÁBRA: TETEMVÁR – ÉSZAKI DOMBOLDAL (6)
Forrás: Google maps felhasználásával saját szerkesztés



A városrész fontosabb adatait a 24. táblázat szemlélteti.
24. táblázat: Tetemvár – Északi domboldal legfontosabb adatai
Tetemvár, Északi domboldal

2001
21,2 km2
4790 fő
2,6%
199.1 fő/km2
0-14 év: 19.4%
14-59 év:61.1%
60-X év: 19,5%
22.1%

terület
népesség
népesség a város népességének %-ában
népsűrűség
korcsoportos megoszlás
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
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2013
21,2 km2
4152 fő
2,5%
199.1 fő/km2
0-14 év: 17,9 %
14-59 év:60,1%
60-X év: 22,0%
15,6%
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felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben
foglalkoztatottak aránya
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
szegregációs mutató
lakásállomány
alacsony komfortfokozatú lakások aránya
komfortos lakások aránya
összkomfortos lakások aránya
közműellátottság
középiskolák
általános iskolák
óvoda
óvodai férőhelyek száma

24.5%

35,8%

48.5%
44.8%
49.4%

54,7%
39,5%
41,9%

17.8%
1664 lakás
25,7%

1611 lakás
14,5%

83,5%

3 háziorvosi és 2
gyermekorvosi körzet
0

orvosi ellátás
posta
temető
vállalkozások száma
ebből: egyéni
1000 főre jutó vállalkozások száma
szolgáltató vállalkozások aránya

444 (2002)
105
80%
18 (2002)
21 (2008)
10 (2002)

kiskereskedelmi üzlet
ebből: élelmiszer
ebből: ruházati
ebből: vasáru-,festék- üveg
ebből: gyógyszertár
ebből: elektromos cikk

1 (2002)

vendéglátó helyeinek száma
ebből: étterem-cukrászda
ebből: bár-borozó
kereskedelmi szállásférőhelyek száma
Forrás: KSH és Önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés

12 (2002)
7 (2008)
6 (2002)
6 (2002)
0

Megjegyzés: A hiányzó adatokat a KSH a 2011 évi népszámlálás adatait figyelembe véve 2014. év II. felében publikálja.



A Bábonyibérc és a Bedegvölgy-Bodótető területen valamikor szőlőtermesztés volt, ma
kertvárosi környék, kisebb zártkerti résszel. A terület két dombot foglal magába.

Városrész társadalmi-, és demográfiai helyzete


A városrész lakónépessége a 2011-es népszámlálási adatok szerint 4152 fő (amely a város
lakosságának mindössze 2,5%-a). A városrész lakosságának nagyobb része a
Bábonyibércen lakik, míg a Tetemvár lakosságszáma hivatalosan 83 fő.
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A Bábonyibércen és a Bedegvölgy-Bodótetőn az utóbbi években jelentős lakásépítések
történtek, további fejlesztésekre alkalmas területek vannak. A Tetemvár - Északi
domboldal a város legritkábban lakott területei közé tartozik, népsűrűsége csupán 199,1
fő/km2.



A lakosságon belül 17,9% a 14 éven aluli, 60,1% a 14 és 59 év közötti, és 22% a 60 éven
felüliek aránya, a városrész korszerkezete fiatalabb a városi átlagnál. BedegvölgyBodótetőn még magasabb a 14 éven aluliak aránya (23,6%) itt történtek a legnagyobb
lakásépítések, míg a Tetemvár esetében masszív a 14 és 60 év közötti aktív korú
középkorú lakosságnak tekinthetők aránya (72,3%).



Az aktívkorú népességen (15-59 év) belül legfeljebb általános iskolai végzettségűek
aránya 15,6% (magasabb, mint a városi átlag: 7,3%). A 25 évnél idősebb felsőfokú
végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben jobb (35,8%), mint a városi átlag
(23,7%).



A 15-64 éves népességen belüli foglalkoztatottak aránya (54,7%) a városi átlaggal közel
azonos (54,3%), de az előző szempontokhoz hasonlóan a Tetemvár értékei kiemelkednek
(60%).



A városrészben a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (39,5%) alacsonyabb, mint a
miskolci átlag. A rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül 41,9%, ami a városi átlagnál (47%) alacsonyabb.



A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres
munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktívkorúakon belül 17,8%, magasabb a
miskolci átlagnál (14,3%), ami a Bábonyibérc és a Tetemvár rosszabb mutatóinak
köszönhető (a KSH szegregátumként tartja nyilván a 2001-es adatok alapján az Arany
János tér, Laborfalvy Róza utca, Tetemvári középső sor és a belterület határig terjedő
tömböt).

Lakókörnyezet értékelése


A közdombi terület (Bodótető és a Bábonyibérc között) a város egyik fejlődő
lakóterülete. A domb alsó szakaszán hagyományos, kertvárosias, felsőbb részein új
beépítések találhatóak. A Közdomb dűlő felső szakaszán még zártkertes terület található.



A Bábonyibérc terület, az Árok utca és a Feszty utca mentén húzódó, domboldalra épült
családi házas beépítést foglalja magában, köztük a völgyben leromlott státuszú
lakóterületekkel. Az Árok utca és a Bábonyibérc tetején is zártkertes beépítések
találhatók. Mindkét ágon (Árok utca, Feszty utca) az alsóbb részeken beállt,
hagyományos családi házas területek, a felsőbb részeken, főleg az Árok utca környékén új
beépítések, nagy alapterületű lakóépületek találhatók.
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A Tetemvár pincesorból átalakított, hagyományos beépítésű, sűrű városrész a Szentpéteri
kaputól nyugatra. Zárvány jellegű településrész sok leromlott ingatlannal; a Szentpéteri
kapu nyugati oldalán hagyományos, kisvárosias beépítésű sáv található vegyes minőségű
épületállománnyal.



A Petőfi tér környéke a hivatali negyedtől északra található, vegyes beépítésű városrész
részben városias, részben lakótelepi, pontházas beépítéssel. A lakótelepi épületek egy része felújított..



A városrészben található lakások száma1611, (a város lakásállományának mindössze
2,11%-a). A lakások többsége a Bábonyibércen található. A lakások közel ötöde 1945
előtt épült, míg a későbbi évtizedek lakásépítése egyenletesnek mondható.



A városrész lakásainak közel 15-a alacsony komfortfokozatú (félkomfortos, komfort
nélküli vagy szükség- és egyéb lakás), ami jóval magasabb a város átlagánál.



A településrész nem rendelkezik részönkormányzattal, posta nem található a
városrészben,az orvosi ellátást három háziorvosi és két gyermekorvosi körzet biztosítja. A
Szent Erzsébet "Segítő Kezek" Közhasznú Egyesület I. sz. Miskolci Támogató Szolgálata
található a városrészben. Egy óvoda működik a városrészben. Civil szervezetet mindössze
egyet tart nyilván az Önkormányzat.



A Tetemváron az országhatárainkon túl is ismert Deszkatemplom és több egyházi fenntartású temető található.



A városrészben jelentős fejlesztési területek vannak.

Városrész gazdasági helyzete


A városrészben található vállalkozások száma nem jelentős.



A Tetemvár-Északi domboldalon több kiskereskedelmi üzlet működik, többségük élelmiszer jellegű.

Városrészi funkciók értékelése


A városrész alapvetően lakófunkcióval rendelkező terület, újabb lakóterület fejlesztések
történhetnek a Tetemvári és a Bodótetői részeken. Kialakulhat Miskolc egy teljesen új
városrésze a Tetemváron. Ezekhez a fejlesztésekhez kapcsolódóan kisebb
szolgáltatásbővülés elképzelhető, ami a területet élhetőbbé, komfortosabbá teszi.
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25. táblázat: Tetemvár - Északi domboldal városrész SWOT elemzése
Erősségek




Gyengeségek

Nyugodt, csendes, kertvárosi élettér.

Szép természeti környezet, és panoráma.

Közvetlen, rövid úton elérhető kapcsolat a belvá- 
rossal.

Lehetőségek


Kiskereskedelmi ellátottság hiánya.
Intézmények hiánya.
Alacsony komfortfokozatú lakások magas aránya.

Veszélyek

Város lakáscélú építési területei iránti fokozódó 
igény

Önkéntesen, illetve irányított módon ide telepített
alacsony társadalmi státuszú családok beáramlása a
Bábonyibércre.

Forrás: saját szerkesztés

Városrész potenciális fejlesztési irányai


A Bedegvölgy térségében a zártkerti területek lakóterületekké alakításával további lakóterületi fejlesztések várhatók. A Bábonyibérc zártkerti területek lakóterületekké alakítása, a
völgyben lévő, leromlott lakóterületek épületállományának megújítása.



Fel kell számolni a városrészben található szlömöt.



A Deszka-temetőben jelentős számú neves városi személyiség sírhelye található; a temető
Miskolc Házsongárd-ja lehető.



Indokolt az iparosított technológiával épült lakóépület rehabilitációja.
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3.7

Belváros, Avasalja városrész



A Belváros-Avasalja városrész három a KSH által definiált területet érint, a belvárost,
amely a történelmi belvárosból (az un. városmag területéből), valamint a Vörösmarty és
Tizeshonvéd utcai lakótelepből áll, továbbá a Vologda-Jókai lakótelepet és az Avasalját.



A városrész Miskolc tágabb értelemben vett belvárosa; É-D-i irányban kiterjedése Avas
domb északi lejtője és az Északi domboldal közötti területre, K-Ny-i irányban a Soltész
Nagy Kálmán utca és a Thököly utca közötti területre terjed ki. Itt található a város
közintézményeinek jelentős része, a hivatali negyed és a Búza tér.

8. ÁBRA: BELVÁROS – AVASALJA (7)
Forrás: Google maps felhasználásával saját szerkesztés



A városrész fontosabb adatait a 26. táblázat foglalja össze.
26. táblázat: Belváros – Avasalja városrész legfontosabb adatai
Belváros - Avasalja
terület
népesség
népesség a város népességének %-ában
népsűrűség
korcsoportos megoszlás
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben
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2001
2,6 km2
27574 fő
15%
10601 fő/km2
0-14 év: 13.5%
14-59 év:66.7%
60-X év: 19,8%
17,8%
21,7%

2013
2,6 km2
23843 fő
14,2%
10469 fő/km2
0-14 év: 12,1%
14-59 év:62,0%
60-X év: 25,9%
10,1%
29,0%
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foglalkoztatottak aránya
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
szegregációs mutató
lakásállomány
alacsony komfortfokozatú lakások aránya
komfortos lakások aránya
összkomfortos lakások aránya
közműellátottság
középiskolák
általános iskolák
óvoda
óvodai férőhelyek száma
orvosi ellátás
posta
temető
vállalkozások száma
ebből: egyéni
1000 főre jutó vállalkozások száma
szolgáltató vállalkozások aránya

47,7%
43,2%
48,1%

55,9%
41,1%
39,2%

13,7%
12637 lakás
6,9%

13090 lakás
4,1%

12
9
7
1266
21 háziorvosi és 8
gyermekorvosi körzet
3
3579 (2002)
130
88,2%
1470 (2002)
1010 (2008)
74 (2002)
392 (2002)

kiskereskedelmi üzlet
ebből: élelmiszer
ebből: ruházati
ebből: vasáru-,festék- üveg
ebből: gyógyszertár
ebből: elektromos cikk

280 (2002)
290 (2008)
186 (2002)

vendéglátó helyeinek száma

ebből: étterem-cukrászda
ebből: bár-borozó
kereskedelmi szállásférőhelyek száma
585
Forrás: KSH és Önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: A hiányzó adatokat a KSH a 2011 évi népszámlálás adatait figyelembe véve 2014. év II. felében publikálja.



Miskolc belvárosa (a történelmi Miskolc), melynek első utcája a Kossuth utca; a többi
városrész vagy önálló település volt, vagy később épült.



A Belváros legjelentősebb feltáró útja a városrész teljes hosszán kelet-nyugati irányban
áthaladó Széchenyi István utca; az utca két oldalán álló épületek jellegzetes régi
körfolyosós házak, több patinás épület (pl.: Weidlich-palota, Rákóczi ház, Sötét kapu,
Avas szálloda, Nemzeti Színház) található itt. A történelmi belváros utcái szabálytalan
elrendezésűek, kis közökkel, átkötésekkel tarkítottak; beépítésük zártsorú; a sétáló utca
burkolata (2013) és házainak jelentős része megújult az elmúlt években. Az épületek
többségének belső udvara azonban elhanyagolt.
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A belvárosban két nagy közlekedési csomópont (Búza tér és az Ady híd), továbbá több,
viszonylag kis területi kiterjedésű tér található, jobbára zöldfelületi funkcióval rendelkeznek (pl.: Deák tér, Szent István tér), de valós városközpont nincs.



A városrész egyedülálló része az Avasalja; a pincesora eklektikus, a borházak nagy része
elhanyagolt; a terület egy része szlömösödött, hajléktalanok és alacsony társadalmi
státuszú rétegek lakhelyévé vált.



A gótikus református templom környezete (temető) megújult; a templom harangtornya
Miskolc egyik jelképe; a történelmi belváros teljes területe műemléki jelentőségű.



Az Avason található a város egyik legnagyobb parkja a Horváth-tető; a domboldalak
zöldfelülete leromlott, a sétáló utak állapota változó. A függőkert hajdanán igényesen és
ötletesen megtervezett kilátópontjairól, napjainkban nem látható a város.

Városrész társadalmi-, és demográfiai helyzete


A Belváros lakónépessége a 2011-es népszámlálási adatok szerint 23843 fő (a város lakosságának 14,2%-a). Ennek felét a belvárosi lakótelepek lakossága teszi ki, a történelmi
belvárosban mindössze a város lakosságának 1,5%-a él.



A lakosságon 12,1%-a 14 éven aluli, 62%-a 14 és 59 év közötti, és 25,9% a 60 éven felüli;
a történelmi belvárosban magas (23,1%) a 60 év felettiek aránya.



Az aktívkorú népességen (15-59 év) belül legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 10,1%, ami kedvezőtlenebb, mint a városi átlag (7,3%).



A 25 évnél idősebb felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben jobb, mint
a városi átlag (23,7%).



A városrészben a foglalkoztatottak aránya a városi átlaggal közel azonos, rosszabb az
Avasalján, valamelyest jobb a lakótelepeken.



A városrészben a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya (41,1%), alacsonyabb, mint a
városi átlag (42,3%). A rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív
korúakon (15-59 évesek) belül 39,2%, ami kedvezőbb, mint a városi átlag (47%). A városrész szegregációs mutatója 13,7%, ami valamivel jobb, mint a városi átlag (14,3%).

Lakókörnyezet értékelése


A városrész magán viseli a különböző korok építészeti stílusát, az ott élők korábbi és jelenlegi jövedelmi viszonyait. Ezt tükrözi többek között a hagyományos, falusias beépítésű,
szűk telkes, sűrűn beépített lakóterület az Avasalján, ill. a magasabb státuszú, újabb beépítésű részek a felsőbb területen (Mendikás dűlőn).



A Vörösmarty utca sűrű beépítésű lakótelep, 4 és 10 emeletes pont- és sorházaival a belváros közvetlen közelében.
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A Belváros északi részén található Búza tér a város egyik legforgalmasabb területe (piac,
bevásárlóközpont, kiskereskedelem, helyi és helyközi, távolsági autóbusz pályaudvar).



A Belváros déli része (Miskolc főutcájának keleti szakasza) városias beépítésű, kiskereskedelmi, vendéglátó és kulturális funkciókkal rendelkező épületek vannak, a közelmúltban
felújított közterületekkel; a Szinvapark a város egyik jelentős bevásárló központja. A
Borsvezér út környéke kisvárosias, épületállománya többségében leromlott, társadalmilag
szegregálódott. Szinvától északra alacsony státuszú 60-as évekbeli lakótelepi beépítés található. A Vologda városrész jellemzően lakótelepi, pontházas és sorházas (négy- és tízemeletes) terület, szélein hagyományos lakóépületek találhatók.



A Deák Ferenc tér környékén található Miskolc hivatali negyede, a terület hagyományos
beépítésű, városi lakóépületek; intézményi, valamint kereskedelmi-szolgáltató épületek
állnak egymás mellett.



A Tizeshonvéd úti lakótelep környéke lakótelepi beépítésű, panelépületekkel és téglaépítésű tömbökkel. A Kis- Hunyad utca térségében hagyományos, kisvárosias beépítés található vegyes, részben leromlott épületállománnyal.



A Meggyesalja út környéke hagyományos beépítésű, családi házas terület, kis telkekkel és
heterogén épületállománnyal.



A Kis-avasi pincesor mentén számos vendéglátó egység található.



A Kálvin János út és környéke városias, zártsorú beépítésű, több intézmény található itt. A
terület középső három-négyemeletes panel épületek, ill. tízemeletes pontházak épültek.



A belváros lakásállománya 13090 lakás, ebből 11456 lakott, 1181 olyan lakást tartanak
számon, amelyet a tulajdonosai nem használnak, nem hasznosítanak vagy nem lakás céljára használják. A lakások döntő többsége a belváros lakótelepi részein található, különösen
a Vörösmarty lakótelepen, ahol mintegy 4500 lakás van. A lakások kétharmada 1970 és
1989 között épült. A panellakások egy része energiahatékonysági felújítása a hazai panelprogram keretében megtörtént.



A városrész lakásai (4,1%) félkomfortos, komfort nélküli vagy szükség és egyéb lakás, a
történelmi belvárosban ez magasabb (15,7%).



Rossz az infrastrukturális ellátottság az Avasalján (annak is a közép és nagyavas részén);
az itt található lakások egy részében nincs vezetékes ivóvíz és közcsatorna (ez az állapot
vonzza a marginalizálódott társadalmi rétegeket, fokozva az Avasalja környezeti állapotának sérülését).
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Városrész közszolgáltatásai


A Belváros közszolgáltatásai sokszínűek és színvonalasak (a közigazgatás, a gazdasági szolgáltatások, az oktatás, egészségügy és egyéb személyi szolgáltatások). A belvárosban működik a Városháza, a Megyeháza, a Földművelésügyi Hivatal, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal,
az APEH, Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság, Bíróságok, bankok, biztosítók, stb.
A városrészben postahivatalok találhatóak, továbbá postai kirendeltség az Okmányirodában.



A városrészben magas a közoktatás koncentrációja, több általános iskola (13. Sz. Hunyadi
Mátyás Általános Iskola, Fazekas-Istvánffy Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 4. Sz. Istvánffy Gyula Általános Iskola, Vörösmarty Mihály Általános Iskola,
Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola, Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény, Jókai Mór Református Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Miskolci Görög Katolikus Általános Iskola, Egressy Béni Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) és számos középfokú
oktatási intézmény (Andrássy Gyula Szakközépiskola, Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola, Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, Kandó Kálmán Szakközépiskola), valamint gimnáziumok (Herman Ottó Gimnázium, Földes Ferenc Gimnázium, Zrínyi Ilona Gimnázium, Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium, Miskolci Lévay József Református Gimnázium, Evangélikus Kossuth L. Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola,
MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Magyar Iparszövetség Oktatási
Központ Miskolci tagozat) található itt..



A városrész bölcsődei és óvodai ellátottsága magas színvonalú.



A lakosság egészségügyi ellátását 21 háziorvosi és 8 gyermekorvosi körzet látja el.



A belvárosban több nem önkormányzati fenntartású támogató szolgálat és civil szervezet,
valamint kulturális intézmény (pl.: Művészetek Háza - Uránia és Béke Terem; Miskolci
Galéria Városi Művészeti Múzeum Igazgatósága, Rákóczi-ház; Feledy-ház; Petró- ház;
Színháztörténeti és Színészmúzeum; Mission Art Galéria; Miskolc Városi Könyvtár; Szabó Lőrinc Fiókkönyvtár Idegennyelvű Könyvtár és Zeneműtár; Szabó Lőrinc Fiókkönyvtár Letéti Hangos Könyvtára; Lévay József Muzeális Könyvtár; Nyilas Misi Ház; Miskolci
Nemzeti Színház; Csodamalom Bábszínház) működik.

Városrész gazdasági helyzete


A belvárosban jelentős gazdasági erő koncentrálódik. A Belváros - Avas-aljaként emlegetett városrészben közel négyezer vállalkozás van bejegyezve, messze megelőzve Miskolc
több városrészét. A vállalkozások közül az egyéni és társas vállalkozások körülbelül egyforma arányban vannak jelen a területen; a vállalkozások jelentős része szolgáltatási ágazatban tevékenykedik. A vállalkozások, ill. üzletek elsősorban a Búza téren és az Ady híd
környékén, valamint a sétálóutcán (Széchenyi utca az Ady hídtól a Városház térig) helyezkednek el.
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A városrészbe koncentrálódik Miskolc kiskereskedelmi üzletek közel fele. Az 1470 üzletből 74 darab élelmiszer jellegű, 392 ruházati jellegű. Az élelmiszer jellegű üzletek elsősorban a belvárosi lakótelepekre (pl.: Vörösmarty) koncentrálódnak, általában garázsbolt
formájában. A belváros városmagnak nevezett területén - amely a klasszikus értelemben
vett történelmi belváros - kevés élelmiszer jellegű üzlet van, amelyek között igazán igényes, belvárosba illő üzletet egyáltalán nem találhatunk. A ruházati üzletek ezzel szemben
a főutcán, illetve a belvárosban található nagy bevásárló centerekben, úgynevezett plázákban vannak jelen.



A Széchenyi utcán található kiskereskedelmi üzletek esetében gyakori a funkcióváltás;
ebben szerepe van a bevásárló központoknak.



A vendéglátóhelyek szintén felülreprezentáltak a Belvárosban, itt található az üzletek
mintegy harmada (éttermek, kávézók, cukrászdák).



A településszerkezeti adottságok (villamosközlekedés a főutcán, viszonylag szűk mellékutcák) miatt korlátozott a kiülős vendéglátóhelyek száma (pozitív példa a Déryné utca, ill.
a Városház tér; kívánatos lenne, hogy a belváros nagyobb zárt udvarai is kapjanak hasonló
funkciót, esetleg tematikus gasztronómiai udvarok jöjjenek létre).

Városrészi funkciók értékelése


Fontos a Belváros - Avasalja városrész funkcionális sokszínűségének fenntartása a jövőben is. A Széchenyi utcán lévő épületek tereinek felújítása, a fő-utca kétirányú megnyitása, a funkcionális területek bővítése mind városképi, mind pedig turisztikai szempontból
kiemelt fontosságú.



A lakófunkciójú városrészek (lakótelepek) is megtartják funkciójukat.



A történelmi belvárosban erősödni fog a kereskedelmi, szolgáltató, és az ezekhez közvetlenül kapcsolódó turisztikai funkció. A kereskedelmi-gazdasági funkció különösen az Ady
híd - Villanyrendőr közötti területen erős és marad továbbra is jelentős.



A Városház tér és környékén erősödött a közigazgatási funkció, a Városháza új szárnyának megépítésével; a fejlesztések szinergikus hatásával (közigazgatási funkció fejlődése,
közlekedési kapcsolatok fejlesztése, zöldfelületek fejlesztése, lakásállomány korszerűsödése, irodai kapacitások fejlődése) a „City” funkció erősödésével kell számolni a jövőben.
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27. táblázat: Belváros városrész SWOT elemzése
Erősségek

Gyengeségek













Műemlék és műemlékjellegű épületek és emlékek magas száma.
Jelentős gazdasági potenciál, sok működő vállalkozás.
Jó intézményi ellátottság.
Erős közigazgatási funkciók.
Központi fekvés, jó tömegközlekedési kapcsolatok.
Magas szolgáltatási színvonal.
Megújult Széchenyi utca.
Gazdag kulturális programkínálat.









Történelmi városmagban magas a 65 év felettiek
aránya.
Komfort nélküli, alacsony komfortfokozatú lakások magas aránya.
Búza tér és az Ady híd környékének levegő terhelése.
Romló közbiztonság.
Avasalja szlömösödése.
Igényes belvárosi terek hiánya.
Belvárosi ingatlanok belső udvarainak elhanyagolt állapota.
Beépítetlen foghíjak.

Lehetőségek

Veszélyek






Kis- és Nagy Avas turisztikai fejlesztése.
Külső befektetési érdeklődés megjelenése elsősorban szálláshely fejlesztések és kereskedelmi
fejlesztések terén.
 Város éves „nagy rendezvényeinek” pozitív
marketing és image hatása újabb fejlődést generál.
 Avas-alja idegenforgalmi felértékelődése - a
borturizmus.
 Idegenforgalom fejlesztése.
 Főtér kialakítása.
Forrás: saját szerkesztés





Alacsony társadalmi státuszú rétegek beáramlása
a pinceházakba.
Romló közbiztonság.
Széchenyi utca üzleteinek kiüresedése.
Csökkenő zöldterület.

Városrész potenciális fejlesztési iránya


Városközponti funkcióval rendelkező főtér kialakítása, a Széchenyi tér és az Avas közötti
átjárhatóság lehetőségének javítása; a Széchenyi utca két oldalú kinyitása, a Shzinva melletti zöld folyosó kiépítése, a Széchenyi utcán álló üres, ill. romos szálloda épületek rehabilitációja.



A Vologda és a Tizeshonvéd utcai lakótelepek lakóépület-állományának revitalizációja.



Az intermodális fejlesztésekkel összhangban a Búza tér rendezése.



A Meggyesalja utca épületállományának rehabilitációjával növelni kell a terület státuszát.
Revitalizációra szorul a Kis és Nagyavas épületállománya és zöldterülete, a körzet a város
fontos turisztikai célterülete.



A Kálvin János út épületeinek rehabilitációjával erősíthetőek a városias funkciók, ki kell
alakítani a terület déli részének belvároshoz való jobb kapcsolódását.
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3.8


Avas Dél városrész

Az Avas Dél városrészen található Miskolc egyik legnagyobb lakótelepe, a város népességének közel 20%-a lakik itt (elsősorban az alsó-középosztálybeli rétegeknek, a közös
életüket kezdő fiatal családosoknak ad otthont); a lakások többsége bérlakás, ami magántulajdonban van (9. ábra).

9. ÁBRA: AVAS DÉL (8)
Forrás: Google maps felhasználásával saját szerkesztés



A városrész fontosabb adatait a 28. táblázat foglalja össze.
28. táblázat: Avas dél városrész legfontosabb adatai
Avas dél
terület
népesség
népesség a város népességének %-ában
népsűrűség

2001
2,6 km2
32658 fő
17,2%
11212 fő/km2
0-14 év: 15.7%
14-59 év:73.6%
60-X év: 10,7%

korcsoportos megoszlás
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2013
2,6 km2
28969 fő
17,3%
10998 fő/km2
0-14 év: 14,3%
14-59 év:66,8%
60-X év: 18,9%
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legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben
foglalkoztatottak aránya
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
szegregációs mutató
lakásállomány
alacsony komfortfokozatú lakások aránya
komfortos lakások aránya
összkomfortos lakások aránya
közműellátottság
középiskolák
általános iskolák
óvoda
óvodai férőhelyek száma
orvosi ellátás
posta
temető
vállalkozások száma
ebből: egyéni
1000 főre jutó vállalkozások száma
szolgáltató vállalkozások aránya

18,7%
12,8%

12,0%
17,8%

50,4%
33,1%
47,2%

53,0%
36,9%
42,4%

12,6%
12106 lakás
1,6%

12304 lakás
0,3%

98,4%
>95%
4
5
5
1149
15 háziorvosi és 9
gyermekorvosi körzet
2
1902 (2002)
60%
65
86,3%
212 (2002)
180 (2008)
73 (2002)
16 (2002)

kiskereskedelmi üzlet
ebből: élelmiszer
ebből: ruházati
ebből: vasáru-,festék- üveg
ebből: gyógyszertár
ebből: elektromos cikk

4
46 (2002)
50 (2008)
31 (2002)
8 (2002)
414

vendéglátó helyeinek száma

ebből: étterem-cukrászda
ebből: bár-borozó
kereskedelmi szállásférőhelyek száma
Forrás: KSH és Önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: A hiányzó adatokat a KSH a 2011 évi népszámlálás adatait figyelembe véve 2014. év II. felében publikálja.

Városrész társadalmi-, és demográfiai helyzete


Az Avas Dél városrész lakónépessége a 2011-es népszámlálási adatok szerint 28969 fő, (a
város lakosságának 17,3%-aÖ; a város legnagyobb egybefüggő és legnépesebb lakótelepe,
a város legsűrűbben lakott területe.



A városrész korszerkezete kedvezőbb a városi átlagnál; lakosságának 14,3%-a 14 éven
aluli, 66,8%-a 14 és 59 év közötti, és 18,9%-a 60 éven felüliek aránya (ebben szerepe van
annak, hogy a lakásárak nyomottabbak, mint a város egyéb lakótelepein, ezért a fiatalok
könnyebben hozzá tudnak jutni ezekhez a lakásokhoz).
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A városrészbe jelentős számú roma családot költöztetett a Szondi-József Attila telepről.



Az aktívkorú népességen (15-59 év) belül legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 12%, ami magasabb a városi átlagnál (7,3%); a 25 évnél idősebb felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 17,8%, elmarad a városi átlagtól (23,7%), ami jelzi, hogy azok
az értelmiségiek, akik csak tehetik, próbálnak elköltözni ebből a városrészből, ill. nem ide
költöznek.



A 15-64 éves népességen belüli foglalkoztatottak aránya (53%) alacsonyabb, mint a városi
átlag (54,3%). A városrészben a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 36,9%, ami a
második legkedvezőbb városrészi adat. A rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 42,4%, valamivel kedvezőbb a városi
átlagnál (47%).



Az előző két adatból összeálló szegregációs mutató (legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktívkorúakon belül) a városrészben 12,6%, kedvezőbb, mint a városi átlag (14,3%).

Lakókörnyezet értékelése


Miskolc legnagyobb lakótelepének déli része szinte kizárólag panelos technológiával épült
(négy- és tízemeletes pont- és sorházak a Szentgyörgy út keleti és nyugati oldalán); a lakótelep középső része (a Szentgyörgy út keleti és nyugati oldala) az Avas városközponti
részét is magában foglalja; az északi, újabb építésű rész is szinte kizárólag panelos technológiával épült pont- és sorházakkal a Klapka és Pattantyús utcák keleti és nyugati oldalán.
A terület észak-nyugati oldalán, az Adler Károly utca térségében jelentős, magasabb
presztízsű sorházas beépítés található. A Tesco Avas környékén Kereskedelmi terület alakult ki az Avas lakótelep peremén, a Szentgyörgy úttól délre.



A városrész lakásállománya 12304 lakás; a lakások 97,5%-a lakott, a nem lakott lakások
száma elenyésző (286 lakás); a lakások 1970 után épültek; az 1990-es években épültek a
Sályi utcai és az Adler Károly úti sorházak.



Meglehetősen nagy kontraszt van az Avas I-es és II-es ütem, ill. a III-as ütem között; a IIIas ütemben rendezettebbek a közterek, jobb állagúak a lépcsőházak, összességében rendezettebb a kép.



A lakásállomány összkomfortos; a városrész közművesített ami a lakótelep jellegből adódik, az építés során központilag látták el ezeket a lakásokat a szükséges infrastruktúrával.



A lépcsőházak jelentős része lelakott, korszerűtlenek a gépészeti berendezések, a folyosó
világítások sok helyen nem működnek, a liftek korszerűtlenek, több lépcsőházban szinte
már életveszélyesek.



A városrész kiemelkedő jelentőségű épületegyüttese a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium
és környezete.
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Városrész közszolgáltatásai


Számos közoktatási intézmény működik a városrészben (Kazinczy Ferenc Általános és
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola; Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy
Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; Munkácsy Mihály Általános és Művészeti
Iskola; Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény; Széchenyi István Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, a Martin János
Szakképző Iskola, valamint az Avasi Gimnázium és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium).
A városrészben több óvoda és bölcsőde biztosítja a legkisebbek napközbeni felügyeletét
és ellátását.



A városrészben postahivatal működik, továbbá 14 háziorvosi és 9 gyermekorvosi körzet
találhat.



Több szociális ellátó intézmény (Iránytű Avasi Szociális Szolgálatot, a Magyar Ökomenikus Szeretetszolgálat, Miskolc-Avas Gesztenyéskerti Idősek Otthonáért Alapítvány és a
Tiszántúli Református Egyházkerület MÁON Fogyatékosok Otthona) működik a területen.



A városrészben az elmúlt időszakban nőtt a civil szervezet száma, nincs kulturális intézménye a városrésznek (pl.: könyvtár, internet hozzáférés, stb.).

Városrész gazdasági helyzete


A városrészben közel kétezer vállalkozás működik, az egyéni és társas vállalkozások aránya 60-40%; többségük szolgáltató jellegű (87%); jelentős számú garázsüzlet működik,
ezek kereskedelmi, szolgáltató funkciót látnak el.



Az elmúlt évtizedben több nagyobb kereskedelmi üzletlánchoz tartozó egység létesült
(Rossmann, Spar, Profi, Lidl, Tesco).



A városrészben több vendéglátó hely (étterem- cukrászda, 8 bár-borozó) működik.



kategóriában működik a területen, általában nem túl magas és igényes színvonalon. Ez a
szám napjainkra tovább emelkedett, ma 50 ilyen üzletet tartanak nyilván. Az emelkedés
valószínűleg újabb italkimérő helyek megjelenését, vagy egyéb lakossági szolgáltatások
bővülését jelzi.



A városrészben található iskolák (Jezsuita, Szemere) kollégiumi szállásként is működnek,
szállodai szolgáltatást nyújtó vállalkozása nincs a városrésznek.

Városrészi funkciók értékelése


A városrész településrész lakótelep jellegéből adódóan alapvetően lakófunkciójú; a lakófunkció minőségének javítása az elkövetkező évek egyik fontos feladata.
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29. táblázat: Avas- Dél városrész SWOT elemzése
Erősségek

Gyengeségek












A városrész közel fekszik a belvároshoz, minden
irányból jól megközelíthető.
Virágosítási és parkosítási akciók egy-egy kisebb
lokális területen, karácsonyi díszkivilágítás, amely
erősítheti az itt élők önbecsülését és a városrészi
identitás kialakulását.
Más városrészekhez képest széles körű közszolgáltatások.
Jó az oktatási intézményekkel való ellátottság, széles képzési kínálat a városrészen belül.
Saját rendőrőrs és polgárőrség.
Jó tömegközlekedési kapcsolatok, sűrű buszhálózat.












Lehetőségek

Leromlott állagú, és rossz energia hatékonyságú
épületállomány.
Megnövekedett a szegénységben élők, ezen belül is
a roma kisebbséghez tartozók aránya, ezért a városrész kevésbé vonzó költözési célpont a középosztály számára, ami erősíti a terület szegregálódását.
Szabadidő eltöltésére alkalmatlan közterületek,
rendezetlen közparkok, közösségi terek hiánya.
Romló közbiztonság.
Parkolóhelyek hiánya.
Hajléktalanok jelenléte a Csermőkei út és a vasút
közötti területen.
Alacsony gazdasági aktivitás, alacsony az 1000 lakosra jutó vállalkozások száma.
Alacsony színvonalú üzletek és gazdasági, személyi szolgáltatások.
Üzleti szolgáltatások szinte teljes hiánya, alacsony
banki aktivitás.
Közterek állapota leromlott.

Veszélyek



Panelprogramba való intenzív bekapcsolódás révén 
javul az épületek energia hatékonysága, ez által javul az itt élők megélhetése.

 Szociális városrehabilitáció kiterjesztése.
 Fészekrakók lakásainak rehabilitációja.

 Zöldfelületi fejlesztések.

Forrás: saját szerkesztés

Alacsony társadalmi státuszú népesség betelepülése.
Alacsony ingatlanárak miatt a marginalizálódott
társadalmi rétegek erőteljes piaci alapú megjelenése.
Elöregedés.
Közbiztonság romlása.

A városrész potenciális fejlesztési iránya


Az épületállomány korszerűsítésével és a zöldterületek minőségének javításával a terület
státusza javítható.



A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és az Egyetemváros közötti domboldal rehabilitációra
szorul; a területnek meg kell tartani a zöld jellegét.



Komoly erőfeszítéseket kíván a jövőben a társadalmilag leszakadt, ill. leszakadó városrészi lakosság integrációja.



Bővíteni kell a városrész zöldterületeinek növényállományát, a kulturált szabadidő eltöltésére alkalmas parkok számát.
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3.9


Egyetemváros, Ruzsin

A városrész két egymástól markánsan elkülönülő funkciójú területrészből áll: a város felsőoktatásának helyet adó, közel 85 hektáros területen található campus és a zártkeretes,
családi házas övezetű Ruzsin (10. ábra).

10. ÁBRA: EGYETEMVÁROS - RUZSIN
Forrás: Google maps felhasználásával saját szerkesztés



A városrész fontosabb adatait a 30. táblázat foglalja össze.
30. táblázat: Egyetemváros - Ruzsin városrész legfontosabb adatai
Egyetemváros
terület
népesség
népesség a város népességének %-ában
népsűrűség
korcsoportos megoszlás
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben
foglalkoztatottak aránya
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők ará65

2001

2013

1867 fő
1%
0-14 év:
14-59 év:
60-X év:
6,8%
25,4%

2210 fő
1,3%
0-14 év: 4,0%
14-59 év:94,3%
60-X év:1,6%
4,0%
24,3%

5,8%
67,1%
96%

8,0%
51,2%
91,9%
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nya az aktív korúakon belül
szegregációs mutató
6,5%
lakásállomány
70 lakás
75 lakás
alacsony komfortfokozatú lakások aránya
62,9%
22,7%
komfortos lakások aránya
összkomfortos lakások aránya
közműellátottság
óvoda
1
óvodai férőhelyek száma
30
orvosi ellátás
1
1
posta
1
1
vállalkozások száma
3
5
szolgáltató vállalkozások aránya
kiskereskedelmi üzlet
ebből: élelmiszer
1
ebből: ruházati
vendéglátó helyeinek száma
2
kereskedelmi szállásférőhelyek száma
1200
Forrás: KSH és Önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: A hiányzó adatokat a KSH a 2011 évi népszámlálás adatait figyelembe véve 2014. év II. felében publikálja.

Városrész társadalmi-, és demográfiai helyzete


Az Egyetemváros - Ruzsin városrész lakónépessége a 2011-es népszámlálási adatok alapján 2210 fő (a város lakosságának 1,3%-a); a népesség jelentős hányada nem állandó lakos, hanem az egyetem kollégiumaiban lakó diák. Az állandó népesség a városrészben
mindössze 254 fő, akiknek a többsége a ruzsini településrészben él.



A városrész speciális helyzetét a lakosság korszerkezete is igazolja; az egyetemisták magas száma miatt a 14 és 59 év közöttiek aránya 97%, míg 14 éven aluliak aránya 1%, a 60
éven felülieké pedig 2%.



Az aktívkorú népességen (15-59 év) belül legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 4%, ami városrészek közül a legalacsonyabb; a 25 évnél idősebb felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 24,3%, ami magasabb a városi átlagnál (23,7%); a 15-64 éves
népességen belüli foglalkoztatottak aránya a városrész speciális egyetemi jellege miatt
csupán 8%, Miskolc városrészei közül itt a legalacsonyabb.



A városrészben a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 51,2%, ami 9%-kal rosszabb a
város átlagánál (42,3%), a rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 91,9%. A mutatók a városrész sajátos funkcióját és az
állandó lakóhelyként itt tartózkodók társadalmi összetételét tükrözik.



Az előzőekben említett okok miatt a városrész szegregációt mutatója alacsony (6,5%).
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Lakókörnyezet értékelése


Az egyetemi terület monofunkciójú (oktatási és rekreációs) karbantartott, zöldfelületekkel,
intézményi funkciókkal; a körzet csermőkei és magashegyi részein burkolatlan dűlőutakkal feltárt, zártkertes, kisebb részben lakófunkciójú területek találhatóak.



A városrészben 75 lakást tartanak nyilván, többségük alacsony komfortfokozatú (félkomfortos, komfort nélküli vagy szükség és egyéb lakás).

Közszolgáltatások a városrészben


Az Egyetemváros területén számos szolgáltatás található (posta, könyvtár, ATM, háziorvos, fogászat, kereskedelmi egységek).



Az sport-infrastruktúrája jó színvonalú (teniszpályák, nagypályás labdarúgópálya atlétikai
pályával, kézilabda pályák, sportcsarnok); 2008-2009-ben ez tovább bővült nemzetközi
versenyek lebonyolítására is alkalmas 50 m-es medencével rendelkező fedett uszodával. A
városrész az Avasi lakótelep és Miskolctapolca közötti elhelyezkedésével egyre fontosabb
szabadidős központtá válik mind a helyi lakosság, mind a turisták számára.

Városrész gazdasági helyzete


Az Egyetem vállalkozási tevékenysége az elmúlt években dinamikusan bővült, az Egyetem 7
városi, regionális gazdasági klaszter tagja; a felnőttképzés, K+F+I szolgáltatások kapacitásai
dinamikusan bővültek, új laborok települtek be (nano, anyagvizsgáló, alternatív energia, nem
fémes szerkezetek, mechatronika, logisztikai laborok fejlesztése), részben az egyetemi vállalkozások (pl.: UNI-FLEXSYS Kft.) közreműködésével.

Városrészi funkciók értékelése



Említeni kell a városrésznek az oktatási funkciója K+F+I, valamint a turisztikai, rekreációs és kulturális, művelődési jellegű funkcióit.
A volt Egyetemi Fűtőmű közművelődési, kulturális célú fejlesztése színesítheti a funkciókat.
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31. táblázat: Egyetemváros városrész SWOT elemzése
Erősségek






Gyengeségek

Szép természeti környezetben található egyetemi 
campus, ahol szabad fejlesztési területek állnak
rendelkezésre.

Egyetemi oktatási-kutatás infrastruktúrafejlesztési
program megvalósítása, főként a műszaki és termé- 
szettudományos képzéshez kapcsolódóan.
Kiépített és fejlesztés alatt lévő kulturális, szabadidős, sport infrastruktúra, ami egyre hangsúlyosabbá teszi az Egyetemvárost a turisták és a helyi lakosok körében.
Színvonalas sportcentrum, fedett uszoda.

Veszélyek

Lehetőségek













Egyetemvárosban felújításra szoruló könyvtár és
kiszolgáló épületállomány.
Ruzsin területén, főútvonal mentén, kiskertes zöldövezeti részben szegregált terület alakult ki.
Egyetemi infrastruktúrafejlesztés néhány épületet
nem érintett.

Alkalmazott kutatások iránti igény növekedése, 
ami szükségessé teszi a K+F befogadására alkalmas infrastruktúra fejlesztését
Spin-off cégek megjelenése.

Kompetencia központ és inkubációs szerepkör erő- 
sítése.
Piaci igényeknek megfelelő képzések indítása.
K+F+I szolgáltatások felfuttatása.
Egyetemi sportcentrum a városi sportinfrastruktúra
részévé válhat.
Egyetemváros megközelíthetősége kötött pályán.
Turisztikai hasznosítás (kollégiumok, Science múzeum, Rock-múzeum).
Sportcentrum területén jelentős kihasználatlan területek vannak.
Sportszálloda, konferencia hotel felépítése.
Konferenciaturizmus.
Varga-hegyi út fejlesztése

Fokozódó verseny a felsőoktatási intézmények között, ami az egyetem, egyetemváros fokozott fejlesztését igényli
Bozótlakók megjelenése.
Miskolci Egyetem hallgatói létszáma csökken.

Forrás: saját szerkesztés

Városrész potenciális fejlesztési irányai


A Miskolci Egyetemmel továbbra is mint a régió meghatározó felsőoktatási intézményével kell számolni; bővíteni kell az Alma Mater idegen nyelvű oktatási kínálatát.



Az új gazdaság betelepülésében meghatározó szerepe van az Egyetemen; erősíteni kell a
K+F+I potenciált, ill. a kínálati portfóliót.



Fejleszteni kell az egyetemhez kötődő spin-off és a start-up vállalkozások infrastrukturális
feltételeit.
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3.10 Miskolc – Tapolca


A városrész a város üdülő, kertvárosi övezete (11. ábra).

11. ÁBRA: MISKOLCTAPOLCA (10)
Forrás: Google maps felhasználásával saját szerkesztés

 A városrész fontosabb adatait a 32. táblázat rendszerezi.
32. táblázat: Miskolctapolca városrész legfontosabb adatai
Miskolctapolca

2001

2013
2

terület
népesség
népesség a város népességének %-ában
népsűrűség
korcsoportos megoszlás
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben
foglalkoztatottak aránya
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18,81 km
3347 fő
1,8%
166 fő/km2
0-14 év: 17%
14-59 év:60%
60-X év: 23%
10%
36%

18,81 km2
2662 fő
1,6%
166 fő/km2
0-14 év: 13,6%
14-59 év:60,1%
60-X év: 26,3%
5,4%
49,5%

51,8%

58,6%
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foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
szegregációs mutató
lakásállomány
alacsony komfortfokozatú lakások aránya
komfortos lakások aránya
összkomfortos lakások aránya
közműellátottság
középiskolák
általános iskolák
óvoda
óvodai férőhelyek száma
orvosi ellátás
posta
temető
vállalkozások száma
ebből: egyéni
1000 főre jutó vállalkozások száma
szolgáltató vállalkozások aránya

41%
45,8%
8,1%
1334 lakás
11,4%
25,4%
63,2%

32,5%
38%

1263 lakás
5,9%

1
1
40
3 háziorvosi és 1
gyermekorvosi körzet
1
475 (2002)
152
87%
19 (2002)
86 (2008)
5 (2002)

kiskereskedelmi üzlet
ebből: élelmiszer
ebből: ruházati
ebből: vasáru-,festék- üveg
ebből: gyógyszertár
ebből: elektromos cikk

1
2 (2002)
71 (2002)
48 (2008)
61 (2002)
10 (2002)
1461

vendéglátó helyeinek száma

ebből: étterem-cukrászda
ebből: bár-borozó
kereskedelmi szállásférőhelyek száma
Forrás: KSH és Önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: A hiányzó adatokat a KSH a 2011 évi népszámlálás adatait figyelembe véve 2014. év II. felében publikálja.

Városrész társadalmi-, és demográfiai helyzete


A városrész alacsony népsűrűségű. A lakosságon belül 13,6% a 14 éven aluli, 60,1% a 14
és 59 év közötti, és 26,3% a 60 éven felüliek aránya. A városrész korszerkezete hasonlít a
városi átlaghoz, de a 14 éven aluliak és az időskorúak aránya 2%-kal magasabb annál.



Az aktívkorú népességen (15-59 év) belül legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 5,4%, Miskolc városrészei közül a harmadik legkedvezőbb érték, feltételezhetően ez a
Kőbányai kolónia, illetve Tapolca idősebb lakossága miatt alakul így. A 25 évnél idősebb
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 49,5%, ami a városi átlag több mint a duplája.



A 15-64 éves népességen belüli foglalkoztatottak aránya 58,6%, meghaladja a miskolci átlagot (54,3%); a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 32,5%, ami 10%-kal alacsonyabb a miskolci átlagnál; a rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az
aktív korúakon (15-59 évesek) belül 38%, alacsonyabb a városi átlagnál (47%).
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A számokból is látható, hogy Tapolca elit lakóterületnek számít a városon belül, jelentős
számban olyan értelmiségi és vállalkozói réteg lakja, akik komoly egzisztenciával rendelkeznek, magasan kvalifikáltak.
A város szegregációs mutatója 8,1%, ami Miskolc városrészei rangsorában a harmadik
legkedvezőbb városrészi aránya.

Lakókörnyezet értékelése


A városrész Miskolc egyik országhatáron belül és kívül ismert jelentőségű turisztikai területe.



A Barlangfürdő az ország egyik legszebben kiépített fürdője, fedett és szabadtéri medencékkel; a csónakázó tó és az őspark leromlott állapotú, felújításra szorul.



A strandfürdő átépítésére a tervek elkészültek, a kivitelezés első fázisa megindult, átadása
2014 augusztusában várható.



A Hejő-liget - Miskolctapolcai parkrendszer olyan ökológiai folyosó, amely összeköti a
hegyvidéket a sűrűn beépített városi környezettel (a Hejő-liget természetközeli tájával, patakjával és zöldfelületével komoly értéket képvisel).



A hat hektáros arborétum jellegű Miskolctapolcai parkrendszer 1979 óta helyi védelem
alatt áll; építése óta sokat változott, máig őrzi az évszázados, őshonos és exóta dendrológiai értékeket, látványkapcsolatokat és a közel 11.000 m2 felületű csónakázó tó menti tájképi jelentőségű mézgás-éger facsoportokat.



Miskolc-Tapolca vegyes beépítésű, elsősorban lakóterület, zártkerti, hagyományos családi
házas és nagy alapterületű (új) beépítések egyaránt találhatóak; a város egyik legmagasabb
presztízsű lakókörnyezete.



Miskolctapolca városrész lakásállományának száma 1263 (a város lakásállományának
1,65%-a), a lakások 84%-a lakott. A városrész lakásállományának döntő többsége 1960
után épült (villalakások, hagyományos családi házak, társasházak, ill. nyaralóból átépített
és átminősített lakóházak). A városrész lakásainak többsége (63,2%) összkomfortos,
25,4%-a pedig komfortos59 az alacsony komfortfokozatú (félkomfortos, komfort nélküli
vagy szükség és egyéb lakás) lakások aránya alacsony (5,9%). A Kőbányai kolónián 39
alacsony komfortfokozatú lakás található.

Városrész közszolgáltatásai


A városrész közszolgáltatási színvonalának fejlődésének üteme az elmúlt évtizedben elmaradt a helyi lakosság és a városrészbe érkező turisták igényeitől.



A városrészben óvodai, ill. általános iskola is működik (ez utóbbi az Avason működő Kazinczy Iskola tagintézménye); háziorvosi és gyermekorvosi körzetek vannak; a Napház
Gondozó Centrum Kht. Napház Otthona az idősek bentlakásos ellátását biztosítja.



A városrészben aktív a helyi civil élet, ennek központja a Miskolctapolcai Közösségi Ház.
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Városrész gazdasági helyzete


A városrészben a 2011 évi KSH adatok szerint 411 vállalkozás működött. A vállalkozások
közül az egyéni és társas vállalkozások körülbelül egyforma arányban vannak jelen a területen. A szolgáltató jellegű vállalkozások aránya 87%, 6 mezőgazdasági, 36 ipari és 22
építőipari vállalkozás működik a városrészben.



A városrészben több kiskereskedelmi üzlet működik, a vendéglátó helyek száma magas; a
város kereskedelmi szálláshelyeinek harmada a városrészben található (szálloda, panzió és
magánszálláshely).



A városrészben található Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft-nek
fontos szerepe van a város gazdasági potenciáljában; profiljának (mechatronika,
nanoanyagok, nanomedicina, szerkezetintegritás), ill. szolgáltatási portfóliója nagyban
hozzájárul a magasabb hozzáadott értékű gazdasági vállalkozások fejlődésében, városba
településében.

Városrészi funkciók értékelése



A városrész kiemelt turisztikai és lakó funkciójú; a turisztikai funkciók erősítése során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek megóvására.
Tapolca lakó funkciója a jövőben is megmarad.
33. táblázat: Miskolc - Tapolca városrész SWOT elemzése

Erősségek

Gyengeségek



















Természeti értékek (őspark, kőbánya).
Kibővült szolgáltatásokat nyújtó Barlangfürdő.
Magas a zöldfelületek aránya, a mikro-klimatikus
adottságok jók.
Idegenforgalmi frekventáltság (szállodák, panziók).
Kertvárosi minőségi lakókörnyezet.
Új régészeti leletek feltárása.
Kiterjedt, fejlesztésre alkalmas területek.
Jó közlekedési kapcsolat Miskolccal.
BAY-LOGI Kutatóintézet jelenléte.

Elhanyagolt zöldfelületek, utcabútorok.
Szolgáltatások színvonala alacsony.
Településközpont hiánya.
Marketing és PR gyengesége.
Település nagyrészt lakó-alvó funkcióval bír.
Funkció nélküli területek a Hejő-liget mentén.

Lehetőségek

Veszélyek










Kőbánya területének rendezése.
Többlépcsős fejlesztési program kidolgozása.
Uszoda és strandfejlesztések.
Turisztikai szolgáltatások fejlesztése.

Forrás: saját szerkesztés
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Fejlesztések elmaradása.
Szellem-szállodák.
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Városrész fejlesztési irányai


A városrész jellegéből adódóan kiemelt figyelmet kell fordítani a turisztikai fejlesztésekre;
kiemelt feladat a strand második ütemének fejlesztéséhez szükséges források megteremtése, a tapolcai park és környékének rehabilitációja.



A Barlangfürdő potenciáljára támaszkodva számos további egészség-turisztikai fejlesztés
indítható.



Tapolca épített környezetét kedvezőtlenül befolyásolja a Junó Szálloda, ill. a camping állapota; rehabilitációjuk sürgető feladat.
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3.11 Komlóstető, Vargahegy


Komlóstető a Kiliántól délre a Bükk nyúlványára kapaszkodik Miskolctapolca északi pereméig (12. ábra).

12. ÁBRA: KOMLÓSTETŐ – VARGAHEGY (11)
Forrás: Google maps felhasználásával saját szerkesztés



A városrész fontosabb adatait a 34. táblázat foglalja össze.
34. táblázat: Komlóstető – Vargahegy – Ruzsin városrész legfontosabb adatai
Komlóstető – Vargahegy – Ruzsin
terület
népesség
népesség a város népességének %-ában
népsűrűség
korcsoportos megoszlás
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben
foglalkoztatottak aránya
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
szegregációs mutató
74

2001

2013

4680 fő
2,5%
547,2 fő/km2
0-14 év: 17%
14-59 év:68%
60-X év: 15%
20,4%
11,6%

4611 fő
2,7%
547 fő/km2
0-14 év: 12,4%
14-59 év:68,1%
60-X év: 19,5%
11,4%
18,3%

53,8%
32,8%
44,8%

56,0%
34,7%
40,0%

14,9%
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lakásállomány
1605 lakás
1813 lakás
alacsony komfortfokozatú lakások aránya
14,6%
10,1%
komfortos lakások aránya
48%
összkomfortos lakások aránya
37,4%
közműellátottság
középiskolák
általános iskolák
1
óvoda
óvodai férőhelyek száma
115
orvosi ellátás
2 háziorvosi körzet
posta
temető
1
vállalkozások száma
298
ebből: egyéni
150
1000 főre jutó vállalkozások száma
63
szolgáltató vállalkozások aránya
233
kiskereskedelmi üzlet
18 (2008-ban 28)
ebből: élelmiszer
ebből: ruházati
ebből: vasáru-,festék- üveg
ebből: gyógyszertár
ebből: elektromos cikk
vendéglátó helyeinek száma
13
ebből: étterem-cukrászda
5
ebből: bár-borozó
7
kereskedelmi szállásférőhelyek száma
Forrás: KSH és Önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: A hiányzó adatokat a KSH a 2011 évi népszámlálás adatait figyelembe véve 2014. év II. felében publikálja.

Városrész társadalmi-, és demográfiai helyzete


A városrész lakónépessége a 2011-es népszámlálási adatok szerint 4611 fő, a város lakosságának 2,7%-a; a városrész népességének 90%-a a Komlóstetőn él.



A lakosságon belül 12,4% a 14 éven aluli, 68,1% a 14 és 59 év közötti, és 19,5% a 60
éven felüliek. Az aktívkorú népességen (15-59 év) belül legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 11,4%, ami kicsit nagyobb, mint a városi átlag (7,3%); a 25 évnél idősebb felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben 18,3%, nem éri el a városi átlagot (23,7%).



15-64 éves népességen belüli foglalkoztatottak aránya 56%, meghaladja a városi átlagot
(54,3%); a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 34,7%; a rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 40%, alacsonyabb, mint a városi átlag (47%); a városrész szegregációs mutatója 14,9%, a miskolci
átlagközeli (14,3%).
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Lakókörnyezet értékelése


Komlóstető hagyományos kertvárosias beépítésű lakóterület, a keleti oldalán zártkertekkel; lassan megújuló, telken belül sűrűsödő beépítésű; épületállománya az elmúlt években
megújult, számos új ingatlan épült.



A Varga hegy a Csermőkei út és Batthyány sor mentén lakóterületi zárvány van, az épületállomány állaga vegyes. Az átmenő forgalom jelentős, a domborzati adottságai és a
DAM területét határoló funkciója miatt alacsony fejlődési potenciállal rendelkezik.



A Komlóstetői lakótelep jó státuszú, zöld környezetbe ágyazott lakótelep jellemzően
négyemeletes pontházakkal és szalagházakkal.



A városrész lakásállománya 1813 lakás (a város lakásállományának 2,38%-a). A lakások
jelentős része az 1970-es és az 1980-as években épült, 1990 után csupán 69 lakás épült a
városrészben.



A városi részben magas a komfortos felszereltségű lakások aránya.

Közszolgáltatások a városrészben



A Komlóstető-Vargahegy városrészen általános iskola és óvoda is működik.
A Vasgyári köztemető a Varga hegy lábánál található; a városrészben működik a Miskolci
Autista Alapítvány Autisták Családi Otthona. Két civil szervezetet tart nyilván az Önkormányzat a területen: ETKA Jóga Nemzetközi Egyesület Miskolci Szervezete; Komlóstetői
Kerékpáros Sport Klub (KKSK).

Városrész gazdasági helyzete


Komlóstető-Vargahegy városrészen kevés kis- és középvállalkozás működik.



A városrészben kiskereskedelmi üzletek találhatóak.

Városrészi funkciók értékelése


A lakófunkció erősödése mellett ügyelni kell a megfelelő szolgáltatási színvonal biztosítására is.
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35. táblázat: Vargahegy – Komlóstető – Ruzsin városrész SWOT elemzése
Erősségek

Gyengeségek








Szép természeti környezet, Bükk közelsége.
Nyugodt lakókörnyezet.
Városi átlagnál fiatalabb korszerkezet.

Lehetőségek

Periférikus elhelyezkedés a városon belül.
Megközelíthetőség városon belülről és kívülről
egyaránt.
 Jelentős átmenő forgalom a Vargahegyen.
 Rossz úthálózat.
 Szennyvíz- és csapadékvíz elvezetés hiányossága,
közművek állapota.
 Zártkerti területek rendezetlensége.
 Gyógyszertár hiánya.
Veszélyek







Vargahegyi út fejlesztése.
Iskola, óvoda felújítása.

Szegregátumok kialakulása.
Ládi bazár szlömösödése.

Forrás: saját szerkesztés

Fejlesztési irányok


Felújításra szorul a városrész közoktatási intézménye.



Revitalizációra szorul a „Ládi bazár” területe.



Felújításra szorulnak a városrészi utak, ill. a cspadékvíz elvezető hálózat.
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3.12 Miskolc Közép városrész


Miskolc Közép városrész magában foglalja a Győri kapu, Békeszálló-Muszkás telep,
Újdiósgyőr, Kilián településrészeket (13. ábra).

13. ÁBRA: MISKOLC KÖZÉP VÁROSRÉSZ (12)
Forrás: Google maps felhasználásával saját szerkesztés



A városrész fontosabb adatait a 36. táblázat szemlélteti.
36. táblázat: Miskolc Közép városrész legfontosabb adatai
Miskolc Közép városrész
terület
népesség
népesség a város népességének %-ában
népsűrűség
korcsoportos megoszlás
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben
foglalkoztatottak aránya
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
szegregációs mutató
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2001
8,2 km2
37937 fő
21%
4765 fő/km2
0-14 év: 15%
14-59 év:58%
60-X év: 27%
20,3%
16,5%

2013
8,2 km2
35451 fő
21,1%
4670 fő/km2
0-14 év: 13,5%
14-59 év:59,0%
60-X év: 27,5%
12,1%
22,3%

46,5%
50%
48,3%

56,3%
45,6%
39,8%

15,5%
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lakásállomány
alacsony komfortfokozatú lakások aránya
komfortos lakások aránya
összkomfortos lakások aránya
közműellátottság
középiskolák
általános iskolák
óvoda
óvodai férőhelyek száma

17077 lakás
9,6%
37,4%
53%
>90%
12
11

17502 lakás
5,4%

1431
22 háziorvosi és 10
gyermekorvosi körzet
3
2882 (2002)

orvosi ellátás
posta
temető
vállalkozások száma
ebből: egyéni
1000 főre jutó vállalkozások száma
szolgáltató vállalkozások aránya

75
83%
426 (2002)
514 (2008)
95 (2002)
24 (2002)
18 (2002)
7
10 (2002)
133 (2002)
164 (2008)
52 (2002)
49 (2002)
384

kiskereskedelmi üzlet
ebből: élelmiszer
ebből: ruházati
ebből: vasáru-,festék- üveg
ebből: gyógyszertár
ebből: elektromos cikk
vendéglátó helyeinek száma

ebből: étterem-cukrászda
ebből: bár-borozó
kereskedelmi szállásférőhelyek száma
Forrás: KSH és Önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: A hiányzó adatokat a KSH a 2011 évi népszámlálás adatait figyelembe véve 2014. év II. felében publikálja.



A Győri kapu jelentős része a 19. század végéig mezőgazdasági művelés alatt álló terület
volt; kisebb részt szőlőként, rét és kaszáló területként használták; később a Szinván inneni
területen öntözéses kertésztelepek, a túli területeken pedig gyárak jelentek meg (pl.: téglagyár, a textilgyár, s a 20. század első negyedétől az üveggyár)..



Az 1950-es években a Győri kapu beépítése a város egyik legvitatottabb városrendezési
kérdése volt. A Győri kapu - Gyula utca környékén 1951-1954, a Gyula utca - Zoltán utca
térségében 1953-1954 között épültek hagyományos technológiával 3 emeletes bérházak.
A lakásépítési programnak megfelelően később blokkos technológiát alkalmaztak. A Győri kapu déli részén (1968-72 között) már más technológiával, házgyári előregyártott elemekből történt az építkezés; 10 emeletes, a Szinva felőli oldalon négy emeletes tömbök
épültek.



A piacot a számozott utcák egyede veszi körül, a lakónegyed közepén a Lyukó patak folyik keresztül.



A DVTK Stadion jelentős fejlesztés előtt áll.
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Az Újgyőri Főtér eklektikus beépítettségű (Vasas Művelődési Könyvtár, Bükk Áruház
épülete).



Az újdiósgyőri városrész patinás, jobb sorsra érdemes területe a vasgyári-kolónia.



A terület az ott élők szociális és anyagi körülményei miatt pusztul. A teljes kiterjedésében
műemléki városképi és városszerkezeti jelentőségű területnek minősített területen 11 intézmény (köztük a Vasgyári Kórház), továbbá jelentős és számos kisebb vállalkozásnak,
civil szervezetnek a telephelye.



A Kilián lakótelep az Előhegyi (volt Kilián észak), és a Kenderföldi (volt Kilián dél) részből áll.



Bulgárföld Újdiósgyőr és Diósgyőr határán helyezkedik el. A város kelet-nyugati tengelye
mentén fekszik, a DVTK Sporttelep közelében. Északról a Szarka-hegy, délről az Andrássy (Kiss tábornok) út, keletről a Kárpáti, nyugatról a Bertalan utca határolja. Az 1970-es
években megjelentek a panelházak is, melyekből három darab tízemeletes, a többi pedig
négyemeletes.



A panelházak ellenére meglehetősen sok zöldterület található, itt folyik az Erenyő-patak,
amely a Szinvába ömlik a stadion mellett.



Bulgárföld északi vége az újonnan épült Fehér Akác lakóparkig tart, utána hétvégi telkek
sora található.

Városrész társadalmi-, és demográfiai helyzete


A városrész a megyeszékhely legnépesebb városrésze, a lakosainak száma a 2011-es népszámlálási adatok szerint 35451 fő (a város lakosságának 21 %-a).



A városrész a városi átlagnál idősebb korszerkezet összetételű; a 14 éven aluliak aránya
13,5%, a 14 és 59 év közöttiek aránya 59%, a 60 éven felülieké pedig a városi átlagnál
magasabb (27,5%).



Az aktívkorú népességen (15-59 év) belül legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 12,1%, ami kis mértékben magasabb, mint a városi átlag (7,3%); a 25 évnél idősebb
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 22,3%, ami az előző mutatóhoz hasonlóan
nem tér el jelentősen a városi átlagtól (23,7%); a 15-64 éves népességen belüli foglalkoztatottak aránya (56,3%) közel azonos a városi átlaggal (54,3%).



A városrészben a háztartások 45,6%-a foglalkoztatott nélküli, ami magasabb a városi átlagnál (42,3%); a rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15¬59 évesek) belül 39,8%; a városrész szegregációs mutatója 15,5%, kicsit nagyobb a városi átlagnál (14,3%).
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Lakókörnyezet értékelése


A DAM területe jelentős részben felhagyott barnamezős terület; rendezetlenek a tulajdoni
viszonyok, az infrastruktúrája leromlott, revitalizációja (annak ellenére, hogy számos tanulmány készült) megoldatlan.



A vasmű egykori lakótelepe beállt lakóterület; az épületállomány állapota vegyes, számos
lakóépület megújult, de jelentős a leromlott ingatlanok száma. A terület a Vasgyár és az
egyéb ipari létesítmények között zárványként helyezkedik el, feltárása és átjárhatósága
nem megfelelő.



Az Előhegyi lakótelep jelentősebb része 1950 és 1960 között épült; az Előhegyi útnál lévő
épületek alacsony státuszúak; az Almás utca jó státuszú, folyamatosan fejlődik; nagy alapterületű családi házas fejlesztési terület.



A Bulgárföldi lakótelep vegyes összetételű, alapvetően lakótelepi terület (épületei 1950 és
1970 között épültek). A részben tégla-, részben panelos technológiával épült házak többsége revitalizációra szorul, közepes státuszú. A Szarkahegy utcától délre eső része családi
házas beépítésű.



A Bulgárföld hagyományos, zártsorú beépítésű lakóterület, az Andrássy u. északi és déli
oldalán, magában foglalva a DVTK Stadiont és környékét. A dél-keleti oldalon leromlott
státuszú, egyszintes, szegregálódott gyári lakótelep található.



Újgyőr az Andrássy utca északi és déli oldalán elhelyezkedő terület, jellemzően téglaépítésű, négyemeletes, ill. alacsonyabb szintszámú lakóépületekkel, az épületek egy része
már felújított. A körzet északi része a Görögszőlő utca térségében falusias, kertvárosias
beépítésű, vegyes minőségű ingatlanállománnyal; a körzetben található az Újgyőri főtér, a
város egyik fontos átszállópontja, amelyhez különböző kiskereskedelmi, vendéglátó funkciók is kapcsolódnak.



A Győri kapu északi és déli oldalán (a Szinváig) elhelyezkedő körzet négyemeletes lakóépület, téglaépítésűek, ill. panelos technológiával épült; az épületek egy része felújított. A
körzet északi része az Andor utca térségében falusias, kertvárosias beépítésű, vegyes minőségű ingatlanállomány található.



A Tönkölyös területe hagyományos, falusias beépítésű, családi házas terület beékelődött
ipari zárványterületekkel, illetve az Üveggyár területével.



A Győri kapu északi és déli oldalán, főként panelos technológiával épült, tízemeletes lakóépületekkel, jelentős, helyi szolgáltató funkciókkal, a lakóépületek egy része már felújított; a körzet északi része az Andor utca térségében falusias, kertvárosias beépítésű, közepes státuszú ingatlanállományú; a Győri kapu út és a József utca sarkán áll a 2010-ben felszentelt felsővárosi református templom.



A Szent Anna tér környéke lakótelepi beépítésű a Győri kapu északi és déli oldalán, tízemeletes, panelos technológiával épült pont- és sorházakkal, négyemeletes szalagházakkal
(1970-es évek); egy-egy újabb, lakófunkciójú beépítés található a Győri kapu mentén.
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A városrész lakásállománya 17502; a lakásállomány jelentős része 1980 előtt épült.



A lakásállomány több, mint fele összkomfortos, harmada komfortos; alacsony (5% körüli) az
alacsony komfortfokozatú (félkomfortos, komfort nélküli vagy szükség és egyéb lakás) lakások száma.



A városrész közműellátottsága jó.

Városrész közszolgáltatásai


A városrészben több közoktatási intézmény található (11 általános iskola, 3 szakiskola, 7
szakközépiskola és 2 gimnázium, továbbá óvodák és bölcsődék).



Jó a városrész közszolgáltatási infrastruktúrája (posta, háziorvosi és gyermekorvosi körzetek);
itt működik a Kolping Támogató Szolgálat, Lórántffy Zsuzsanna Református Kismamaházért
Alapítvány, Szeretet Alapítvány Csilla Bárónő Szeretetotthon.



A városrészben jelentős számú civil szervezet működik (pl.: Diósgyőri Cukorbetegek Egyesülete; Diósgyőri Természetbarát Sport Klub; Dózsa Úti Óvoda Alapítvány; Drogambulancia
Alapítvány; Értük, Velük Együtt Közhasznú Egyesület; Háló a Fiatalokért Segítő Foglalkozásúak Egyesülete; Kalamajka Bábszínház Egyesület; Magyar Óvodapedagógiai Egyesület;
Magyar Szív - és Érbetegek Egyesülete; Miskolc Város és B.A.Z. Megye Népművészeti
Egyesülete; Miskolci Fotóklub Egyesület; Miskolci Jóga Egyesület; Miskolci Műlegyező
Klub; Miskolci ÖKO-KÖR; Miskolc-Vasgyár Roma Szervezet; Napraforgó Gyermek és Ifjúsági Alapítvány; Szeretet Alapítvány "Csilla Bárónő" Szeretetotthon Alapítvány; Tudásért
Alapítvány).

Városrész gazdasági helyzete


A városrészben jelentős számú vállalkozás működik, többségük kis- és középvállalkozás.



A városrészben több, mint 500 üzlet (élelmiszer boltok, ruházati jellegű üzletek, vasáru-,
üveg-, festék szaküzletek, elektromos és háztartási üzletek), továbbá 7 gyógyszertár működik.



A városrészben több, mint 100 vendéglátóhely található (éttermek, cukrászdák, borozók; a kereskedelmi és a vendéglátó vállalkozások száma 2007-2013 között volt.

Városrészi funkciók értékelése


A városrész vegyes funkcióját célszerű fenntartani. A lakó funkció tekintetében fejleszteni
kell a (köz)szolgáltatásokat, ill. olyan új szolgáltatási elemeket kell létrehozni, amely a városrész komfortját, nívóját és presztízsét emeli. Ilyenek lehetnek például a sport-és rekreációs célú létesítmények fejlesztései. A telepszerű, alacsony infrastruktúrájú és komfortfokozatú lakóterületek felszámolása (Számozott utcák) révén, új minőségi lakó- és kereskedelmi-szolgáltató
területek nyerhetők, amelyek az új városközpont kialakulásával (Újgyőri főtér rendezése)
vonzó költözési célpontok lehetnek. Lakótelepek fizikai környezetének megújítása, a panel
lakásállomány korszerűsítésének eredményeként egy komfortosabb, energiatakarékosabb lakóterület alakulhat ki.
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A terület a revitalizálást követően vállalkozások, közösségi funkciójú terek kialakítására
adna lehetőséget.



Javítani kell Diósgyőr közúti elérhetőségét, az Andrássy utat, és az Újgyőri Főteret tehermentesíteni kell



Folytatni kell a Déli tehermentesítő utat, el kell kezdeni az Északi tehermentesítő folytatását.
37. táblázat: Miskolc közép városrész SWOT elemzése

Erősségek

Gyengeségek










Központi fekvés, jó megközelíthetőség.
Jó tömegközlekedési feltételek.
Színvonalas közoktatási intézmények.
Kereskedelmi és vendéglátóhelyek színvonala.

Lehetőségek

Rossz hőszigetelésű panellakások.
Vasgyár területének rendezetlensége.
Vasgyár barnamezős iparterületei.

Veszélyek



Fejlesztési koncepció a valamikori vasgyár terüle- 
tére.
 Területek kisajátítása, önkormányzati tulajdonba
vétele.
 Feltáró úthálózat kialakítása.
 Belvárost Lillafüreddel összekötő kerékpárút.
 Alacsony társadalmi státuszú rétegek felzárkóztatása és integrációja.
Forrás: saját szerkesztés

Szegregált lakókörnyezetek.

A városrész fejlesztési lehetőségei


A Békeszálló, valamint a Számozott utcák épületeinek felszámolásával vállalkozásra alkalmas területek vannak, ahol elsősorban a kereskedelmi és szolgáltató, ill. kisebb javító
szolgáltatások kaphatnának helyet.



A városrész évek óta megoldatlan problémafája a Vasgyár (DAM) és a DIGÉP területének
a rendezése, a barnamezős területek rehabilitációja.



Meg kell vizsgálni a volt vasgyári iparvágány közösségi közlekedési célú hasznosíthatóságát.
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3.13 Lyukóvölgy
 A városrész korábban önálló tradicionális szénbányászati kultúrával rendelkező terület
(14. ábra).

14. ÁBRA: LYUKÓ-VÖLGY (13)
Forrás: Google maps felhasználásával saját szerkesztés

 A városrész fontosabb adatait a 38. táblázat szemlélteti.
38. táblázat: Lyukóvölgy városrész legfontosabb adatai
Lyukóvölgy
terület
népesség
népesség a város népességének %-ában
népsűrűség
korcsoportos megoszlás
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben
foglalkoztatottak aránya
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
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2001

2013

981 fő

99 fő
0,1%

0-14 év: 20%
14-59 év:51%
60-X év: 29%
31%
1,9%

0-14 év: 12,1%
14-59 év:51,5%
60-X év: 36,4%
5,9%
31,2%

23,7%
63,5%
45,3%

54,5%
53,7%
43,1%
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szegregációs mutató
29,6%
lakásállomány
302 lakás
49 lakás
alacsony komfortfokozatú lakások aránya
62,2%
24,5%
komfortos lakások aránya
összkomfortos lakások aránya
közműellátottság
<50%
<50%
középiskolák
általános iskolák
óvoda
óvodai férőhelyek száma
orvosi ellátás
1
vállalkozások száma
20 (2002)
ebből: egyéni
1000 főre jutó vállalkozások száma
20
szolgáltató vállalkozások aránya
75%
kiskereskedelmi üzlet
3 (2002)
ebből: élelmiszer
1 (2002)
ebből: ruházati
ebből: vasáru-,festék- üveg
1 (2002)
ebből: gyógyszertár
ebből: elektromos cikk
vendéglátó helyeinek száma
4 (2002)
ebből: étterem-cukrászda
ebből: bár-borozó
2 (2002)
kereskedelmi szállásférőhelyek száma
0
Forrás: KSH és Önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: A hiányzó adatokat a KSH a 2011 évi népszámlálás adatait figyelembe véve 2014. év II. felében publikálja.

Városrész társadalmi és demográfiai helyzete


Bár a bányamező jelentős feltáratlan készlettel rendelkezik, a szén magas kéntartalma miatt a jelenlegi környezetvédelmi jogszabályok értelmében nem értékesíthető, így a bezárás
elkerülhetetlen volt. A bányához vezető Lyukóvölgyben zártkertek voltak, amit hobby
kertekként funkcionált. Az 1980-as évek végén elindult a kitelepülési folyamat ezekbe a
zártkertekbe, elsősorban nyugdíjba vonult emberek, családok költöztek ki, később azok,
akik nem tudták fizetni a megemelkedett rezsiköltségeket. A kitelepülés második nagy
hulláma az 1990-es évek második felében indult; a terület erősen szegregálódott.



A városrész lakónépessége hivatalosan (!) alacsony (99 fő). A lakosság elenyésző része. A
lakosságon belül 12,1% a 14 éven aluli, 51,5% a 14 és 59 év közötti, és 36,4% a 60 éven
felüliek aránya. A városrész korszerkezete ellentmondásos; a 14 éven aluliak aránya 5%kal, a 60 év felettiek aránya pedig 7 %-kal meghaladja a városi átlagot.



Az aktívkorú népességen (15-59 év) belül legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 5,9% a városrészben, ami a miskolci átlagnál (7,3%) alacsonyabb.

85

Miskolc ITS  III. Helyzetértékelés



A 15-64 éves népességen belüli foglalkoztatottak aránya 54,5%, ami a városi átlaggal közel azonos (54,3%); a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 53,7%. A rendszeres
munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül
43,1%, alacsonyabb Miskolc összesített átlagánál (47%). A statisztikai adatok azonban
nem tükrözik a valós helyzetet; a városrészben rendkívül magas az illegálisan ott lakók
száma.
 A városrész szegregációs mutatója 29,6%, ami jóval magasabb a városi átlagnál.

Lakókörnyezet értékelése


A korábbi zártkertes, hétvégi házas terület átrendeződött, lakócélra használt, alacsony státuszú körzetté vált, jelentős szegregációval.



A városrészben hivatalosan 49 lakást tartanak nyilván, többségük 1960 és 1990 között
épült. Az alacsony komfortfokozatú (félkomfortos, komfort nélküli vagy szükség és egyéb
lakás) lakások aránya magas, 25% körüli.



A városrész közműellátottsága alacsony; a lakások közel felében nincs hálózati víz.

Közszolgáltatások a városrészben


A városrészben kitelepített körzeti rendelő és rendőrőrs működik; a bánya egyik volt épületét közösségi házzá alakították, ahová kitelepült a családsegítő szolgálat.

Városrész gazdasági helyzete



A bejegyzett vállalkozások száma rendkívül alacsony, a helyzetvizsgálat időpontjában
pontos adatok nem álltak rendelkezésre.
A városrészben kiskereskedelmi üzlet és 4 borozó működik.

Városrészi funkciók értékelése


Lyukóvölgy külterület, így (a terület hivatalosan nem lakóterület).



A városrész közbiztonsága, épületeinek állaga, közterületi állapota rossz.
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39. táblázat: Lyukóvölgy városrész SWOT elemzése
Erősségek

Gyengeségek







Szép természeti környezet, Bükk közelsége.
Korszerkezet: a fiatalok magas. aránya



Lehetőségek

Szegregálódott lakókörnyezet.
Alacsony társadalmi státuszú lakosság koncentrációja.
Alacsony iskolázottság és foglalkoztatottság.
Lakásállomány alacsony komfortfokozata.

Veszélyek



Alacsony társadalmi státuszú rétegek felzár- 
kóztatását és integrációját célzó programok.

 Valós intézményi fejlesztés

 Feltáró útvonal kiépítése.
 Szociális földmunka program.
 Szociális inkubátor.
 Tömegsport lehetőségek növelése.
 Belterületbe vonás, infrastruktúra fejlesztés.
Forrás: saját szerkesztés

Szegregált területek növekedése.
Romló közbiztonság.
Több alacsony társadalmi státuszú család betelepedése.

Városrész potenciális fejlesztési irányai


A városrész szegregációjának megállítása érdekében alacsony iskolai végzettségűek számára alkalmas szociális munkahelyeket kell létrehozni és hosszabb távon fenn kell tartani
(a szlömösödést kiváltó okok egyszeri beavatkozással nem szüntethetők meg).



A veszélyeztetett gyermekek problémáinak kezelése érdekében sajátságos felzárkóztatási,
oktatási, nevelési programokat kell indítani.



Hosszú távú programokkal csökkenteni kell a mentáligiénés problémákat.
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3.14 Pereces


Az egyeik bányatelepülés Pereces önálló településrész, területe 10,87 km2., a korábbi bányaművelés nyomai ma is láthatók; a városrész Miskolc központjától mintegy 8 km-re
fekszik, a Bükk hegység déli lábánál.

15. ÁBRA: PERECES
Forrás: Google maps felhasználásával saját szerkesztés



A városrész fontosabb adatait a 42. ábra szemlélteti.
40. táblázat: Pereces városrész legfontosabb adatai
Pereces
terület
népesség
népesség a város népességének %-ában
népsűrűség
korcsoportos megoszlás
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben
foglalkoztatottak aránya
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők ará88

2001
10,87 km2
4102 fő
2,2%
363 fő/km2
0-14 év: 18%
14-59 év:62%
60-X év: 20%
25,8%
10,8%

2013
10,87 km2
3822 fő
2,3%
362 fő/km2
0-14 év: 16,0%
14-59 év:63,1%
60-X év: 20,9%
12,3%
21,3%

40,6%
48%
53,8%

53,8%
38,8%
42,5%
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nya az aktív korúakon belül
szegregációs mutató
lakásállomány
alacsony komfortfokozatú lakások aránya
komfortos lakások aránya
összkomfortos lakások aránya
közműellátottság
középiskolák
általános iskolák
óvoda
óvodai férőhelyek száma

19,9%
1445 lakás
22,5%
25,5%
52%
kb. 75%
2
2

1532 lakás
11,2%

40
2 háziorvosi és 1
gyermekorvosi körzet

orvosi ellátás

posta
temető
vállalkozások száma
220 (2002)
ebből: egyéni
1000 főre jutó vállalkozások száma
56
szolgáltató vállalkozások aránya
78%
kiskereskedelmi üzlet
14 (2002)
ebből: élelmiszer
5 (2002)
ebből: ruházati
ebből: vasáru-,festék- üveg
ebből: gyógyszertár
1
ebből: elektromos cikk
vendéglátó helyeinek száma
7 (2002)
ebből: étterem-cukrászda
1 (2002)
ebből: bár-borozó
3 (2002)
kereskedelmi szállásférőhelyek száma
70
Forrás: KSH és Önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: A hiányzó adatokat a KSH a 2011 évi népszámlálás adatait figyelembe véve 2014. év II. felében publikálja.

Városrész társadalmi-, és demográfiai helyzete


A városrész lakónépessége a 2011-es népszámlálási adatok alapján 3822 fő (a város lakosságának 2,3%-a); a városrész népsűrűsége 362 fő/km2.



A lakosság 16%-a 14 éven aluli, 63,1%-a 14 és 59 év közötti, és 20,9%-a 60 éven felüli, a
városrész korszerkezete fiatalabb a város egészétől.



A városrész népességének iskolázottsága alacsonyabb, mint a városi átlag; az aktívkorú
népességen (15-59 év) belül legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 12,3%, a
városi átlag 7,3%; a 25 évnél idősebb felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 21,3%
(a városi átlag 23,7%; a 15-64 éves népességen belüli foglalkoztatottak aránya 53,8% (a
városi átlag 54,3%).



A városrész foglalkoztatott nélküli háztartásainak aránya 38,8%, magasabb a miskolci átlagnál (42,3%). A rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 42,5%, kis mértékben meghaladja a városi átlagot (47%).



A városrész szegregációs mutatója 19,9%.
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Lakókörnyezet értékelése


A városrész vegyes, jellemzően lakóterületi funkciójú településrészek összessége. A városhoz közeli zártkertes részekben hagyományos falusias beépítések találhatók szuburbán
átépüléssel. Az északi rész az egykori bányászkolóniát és zártkertes beépítéseket foglal
magába. A lakosság jelentős része itt koncentrálódik; a terület épületállománya változatos,
jórészt romló minőségű, romló társadalmi összetétellel.



A terület megközelíthetősége jó (aszfaltozott utak), de a domborzati viszonyok miatt nehézkes.



A városrész lakásállománya 1532 lakásból áll, amely a Miskolc lakásállományának
2,01%-a; a lakások 95%-a lakott. Az újonnan épült lakások száma az utóbbi évtizedekben
folyamatosan csökkent.



A lakások harmada 1945 előtt épült, 26%-uk 1945-59 közötti, 18%-uk 1960-as évekbeni.
Az 1970-es évektől épített lakások összesen 25%-ot tesznek ki.



A összkomfortos lakások aránya kisebb, az alacsony komfortfokozatúaké (félkomfortos,
komfort nélküli vagy szükség és egyéb lakás) pedig magasabb, mint a városi átlag; a komfortos lakások aránya nem tér el jelentősen a város átlagától. A városrész közműellátottság
alacsony, a lakások több, mint tizedében nincs hálózati víz.

Közszolgáltatások a városrészben


A városrészben szakiskola, szakközépiskola, általános iskola és óvoda működik; háziorvosi és gyerekorvosi körzet található; a Perecesi Szolgáltatási Központ és Gondozóház látja el a rászorulókat; több civil szervezet működik.

Városrész gazdasági helyzete


A városrészben több, mint kétszáz kis- és középvállalkozás működik, amelyek foglalkoztató képessége viszonylag szerény.

Városrészi funkciók értékelése
 Perecesen meg kell tartani a lakóövezeti funkciót.
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41. táblázat: Pereces városrész SWOT elemzése
Erősségek

Gyengeségek








Szép természeti környezet, Bükk közelsége.
Nyugodt, kertvárosi lakókörnyezet.
Alacsony ingatlanárak.
Rendelkezésre álló fejlesztési területek.




Lakásállomány alacsony
műellátottsága.
Rossz település imázs.
Szegregátumok, kolóniák.

Lehetőségek

Veszélyek










Városrész lakóövezeti felértékelődése.
Felhagyott bányaterület újrahasznosítása.
Szociális foglalkoztatás fejlesztése.

komfortfokozata,

köz-

Szegregált lakóterületek gyarapodása a városrészben.
Alacsony iskolázottság.
Romló egészségi állapot.
Romló közbiztonság.

Forrás: saját szerkesztés

Városrész fejlesztési lehetőségei


A kertvárosi lakófunkció fenntartása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani az alacsony képzettségűek foglalkoztatási lehetőségeinek megteremtésére.



Fel kell tárni a szociális foglalkoztatás növelésének lehetőségeit.
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3.15 Diósgyőr, Nyugati városrész


A Diósgyőr - Nyugati városrész Diósgyőr, Berekalja és Majlát településrészeket foglalja
magába, területe 17,42 km2 (16. ábra).

16. ÁBRA: DIÓSGYŐR – NYUGATI VÁROSRÉSZ (15)
Forrás: Google maps felhasználásával saját szerkesztés



A városrész legfontosabb adatait a 42. táblázat foglalja össze.
42. táblázat: Diósgyőr – Nyugati városrész legfontosabb adatai
Diósgyőr – Nyugati városrész
terület
népesség
népesség a város népességének %-ában
népsűrűség
korcsoportos megoszlás
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben
foglalkoztatottak aránya
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
92

2001
17,42 km2
18065 fő
9,9%
1063 fő/km2
0-14 év: 15%
14-59 év:62%
60-X év: 23%
16,5%
16,5%

2013
17,42 km2
16707 fő
10,0%
1055 fő/km2
0-14 év: 13,8%
14-59 év:59,7%
60-X év: 26,5%
8,5%
23,4%

46,5%
43,7%
46,4%

57,6%
40,8%
38%
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szegregációs mutató
lakásállomány
alacsony komfortfokozatú lakások aránya
komfortos lakások aránya
összkomfortos lakások aránya
közműellátottság
középiskolák
általános iskolák
óvoda
óvodai férőhelyek száma

11,8%
6944 lakás
9,1%
13,2%
77,7%
>90%

7148 lakás
4,1%

1
576
8 háziorvosi és 4
gyermekorvosi körzet
1

orvosi ellátás

posta
temető
vállalkozások száma
1726 (2002)
ebből: egyéni
55%
1000 főre jutó vállalkozások száma
92
szolgáltató vállalkozások aránya
kiskereskedelmi üzlet
138 (2002)
ebből: élelmiszer
49 (2002)
ebből: ruházati
6 (2002)
ebből: vasáru-,festék- üveg
10 (2002)
ebből: gyógyszertár
3
ebből: elektromos cikk
1 (2002)
vendéglátó helyeinek száma
69 (2002)
ebből: étterem-cukrászda
42 (2002)
ebből: bár-borozó
21 (2002)
kereskedelmi szállásférőhelyek száma
41
Forrás: KSH és Önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: A hiányzó adatokat a KSH a 2011 évi népszámlálás adatait figyelembe véve 2014. év II. felében publikálja.

Városrész társadalmi-, és demográfiai helyzete


Diósgyőr - Nyugati városrész lakónépessége a 2011-es népszámlálási adatok szerint
16707 fő volt (ami a város lakosságának 10%-a); a városrész népsűrűsége 1055 fő/km2.



A lakosságon 13,8%-a 14 éven aluli, 59,7%-a 14 és 59 év közötti, és 26,5%-a 60 éven felüli; a városrész korszerkezete valamivel idősebb a városi átlagtól; a 14 és 59 év közöttiek
aránya 2%-kal alacsonyabb, az időskorúaké pedig ugyanennyivel magasabb.



Az aktívkorú népességen (15-59 év) belül legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 8,5%, ami kedvezőbb a városi átlagnál (7,3%); a 25 évnél idősebb felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 23,4%, közel azonos a városi átlaggal; a 15-64 éves népességen belüli foglalkoztatottak aránya (57,6%) nem tér el lényegesen a városi átlagtól
(54,3%).



A városrészben a foglalkoztatott nélküli háztartások aránya 40,8%, ami közel azonos a városi átlaggal (42,3%). A rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59 évesek) belül 38%, kedvezőbb a városi átlagnál (47%).



A városrész szegregációs mutatója 11,8%, kedvezőbb a városi átlagnál (14,3%).
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Lakókörnyezet értékelése


A városrészen belül az ún. Szilvás terület családi házas, sorházas, hagyományos, részben
falusias beépítés.



A Berekalja hagyományos, kertvárosias és falusias, részben sorházas beépítésű, magas
státuszú városrész; a déli részen néhány új, nagyobb alapterületű lakóingatlannal. Falusias,
kertvárosias, északi oldalán kisvárosias beépítésű, jobb státuszú lakóterületi körzet, heterogén beépítéssel; a diósgyőri vár felújításával jelentős turisztikai központ formálódik.



A Tatárdomb térsége vegyes beépítésű terület a Kilián lakóteleptől délre a Lórántffy Zsuzsanna utca két oldalán; a déli területek falusias, családi házas beépítésűek; a Muhi utca
északi oldala ipari terület (Shinwa és autókereskedelemmel foglalkozó vállalkozások).



A Kondor Béla u. környéke részben kisvárosias, részben alacsony intenzitású lakótelepi
beépítésű, jó státuszú terület; a lakótelepi épületek nagyobb hányada felújított.



A Diósgyőri lakótelep nagy intenzitású, jellemzően tízemeletes, kisebb részben felújított
szalagházakkal beépített terület, az északi részeken az Előhegy utcánál családi házas beékelődésekkel; a körzet déli része a Nagy Lajos király útjánál a hagyományos, családi házas beépítés; a Berekalja irányában jelentős a hagyományos, szalagtelkes, családi házas
beépítés.



A Kenderföldi- és a Kilián lakótelep az 1960-as évek lakótelepi pontházas és sorházas beépítésű körzete, jelentős zöldterületekkel; a Lórántffy Zsuzsanna utca keleti oldalán vegyes hasznosítású, családi házas terület található.



Diósgyőr - Nyugati városrész lakásállománya 7148 lakás (Miskolc lakásállományának
9,39%-a); a lakásállomány közel fele az 1970-es években épült; a lakásállomány komfortfokozata magas; a város közműellátottsága Miskolcon belül jó.

Közszolgáltatások a városrészben


A városrészben több általános iskola és óvoda, továbbá egy bölcsőde, posta, 8 háziorvosi
és 4 gyermekorvosi körzet található.



Több nem önkormányzati fenntartású szociális intézmény és civil szervezet működik a városrészben, továbbá jelentős szakmai múlttal rendelkező kulturális és szabadidős intézmények találhatók (Petőfi Sándor Fiókkönyvtár; Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ; Diósgyőri Kézműves Alkotóház).

Városrész gazdasági helyzete



A városrészben jelentős számú vállalkozás működik (közel tizede a város vállalkozásainak).
A városrészben nagy számú kiskereskedelmi üzlet van (élelmiszer boltok; ruházati jellegű; vasáru-, festék-, üveg jellegű; valamint elektromos cikk szaküzlet, 3 gyógyszertár),
vendéglátó helyek (éttermek, cukrászda, borozó és kereskedelmi szálláshelyek).
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Városrészi funkciók értékelése


A városrész fejlesztésének kulcseleme a turizmus, elsősorban a Diósgyőri Vár, továbbá a
Csanyik-völgy és a Vadaspark turisztikai vonzerejének és környezetének fejlesztésére alapozva.



A közeljövő egyik fontos feladata a panelépületek rehabilitációja, fizikai környezetének
megújítása, a lakásállomány korszerűsítése.



Meg kell teremteni a kerékpáros közlekedés feltételeit Lillafüredig.
43. táblázat: Diósgyőr – Nyugati városrész SWOT elemzése

Erősségek

Gyengeségek









Bükk közelsége.
Diósgyőri vár és környéke turisztikai potenciálja.
Jó tömegközlekedés.
Vadaspark.

Lehetőségek




Panellakások hőszigetelésének hiánya.
Csúcsidőben a főút (Árpád, Andrássy) túlzsúfoltsága.
Kereskedelmi szálláshelyek hiánya.
Csanyiki tüdőszanatórium épületének elavult állapota.

Veszélyek





Idegenforgalom fejlesztése.

Panelprogram - megújuló energiák alkalmazása.

Diósgyőri vár és Lillafüred közötti turisztikai kapcsolat megteremtése.
 Kerékpárút kialakítása.
 Magyar mesepark kialakítása a Csanyikban.
 Hermann Ottó park rehabilitációja.
 Természetközeli sportok fejlesztése.
Forrás: saját szerkesztés
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Panelházak elöregedése.
Romló közbiztonság.
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3.16 Bükkszentlászló

17. ÁBRA: BÜKKSZENTLÁSZLÓ (16)
Forrás: Google maps felhasználásával saját szerkesztés



A városrész fontosabb adatait a 44. táblázat szemlélteti.
44. táblázat: Bükkszentlászló legfontosabb adatai
Bükkszentlászló
terület
népesség
népesség a város népességének %-ában
népsűrűség

2001
17,08 km2
461 fő

korcsoportos megoszlás
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben
foglalkoztatottak aránya
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
szegregációs mutató
lakásállomány
96

37 fő/km2
0-14 év: 17%
14-59 év:59%
60-X év: 24%
25%
5,1%

2013
17,08 km2
569 fő
0,3%
35 fő/km2
0-14 év: 11,4%
14-59 év:64,0%
60-X év: 24,6%
12,1%
11,3%

53,1%
41,7%
45,8%

55,0%
36,9%
39%

17,4%
146 lakás

198 lakás
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alacsony komfortfokozatú lakások aránya
komfortos lakások aránya
összkomfortos lakások aránya
közműellátottság
középiskolák
általános iskolák
óvoda
óvodai férőhelyek száma
orvosi ellátás
posta
temető
vállalkozások száma
ebből: egyéni
1000 főre jutó vállalkozások száma
szolgáltató vállalkozások aránya
kiskereskedelmi üzlet
ebből: élelmiszer
ebből: ruházati
ebből: vasáru-,festék- üveg
ebből: gyógyszertár
ebből: elektromos cikk
vendéglátó helyeinek száma
ebből: étterem-cukrászda
ebből: bár-borozó
kereskedelmi szállásférőhelyek száma

46,2%

15,2%

25

30 (2002)
70%
47
70%
3 (2002)

3 (2002)
2 (2002)
0

Forrás: KSH és Önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: A hiányzó adatokat a KSH a 2011 évi népszámlálás adatait figyelembe véve 2014. év II. felében publikálja.



Bükkszentlászló városrész lakónépessége 569 fő; a terület a város legritkábban lakott területe. A városrész korszerkezete idősebb a város átlagánál; a lakosság 11,4%-a 14 éven
aluli, 64%-a 14 és 59 év közötti, és 24,6%-a 60 éven feletti.



Bükkszentlászló népességének iskolázottsága alacsonyabb a miskolci átlagnál; az aktívkorú népességen (15-59 év) belül legfeljebb általános iskolai végzettségűek aránya 12,1% (a
város átlaga 7,3%); a 25 évnél idősebb felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya 11,3%
(a városi átlag 23,7%); a 15-64 éves népességen belüli foglalkoztatottak aránya 55%,
meghaladja a városi átlagot (54,3%); a városrészben a foglalkoztatott nélküli háztartások
aránya (36,9%), jobb a miskolci átlagnál (42,3%).



A rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon (15-59
évesek) belül 39%, kedvezőbb a városi átlagnál (47%); a városrész szegregációs mutatójának értéke 17, 4%.
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Lakókörnyezet értékelése


Hagyományos, falusias beépítésű terület a Bükkben, amely jelentős turisztikai potenciállal
rendelkezik; a városrész lakásállománya 198 lakás; döntő többsége lakott; ötöde 1945
előtt, jelentős része 1945-59 között (29%), az 1980-as években pedig 20 % épült.



A lakásállomány komfortossága és közműellátottsága közepes. Az alacsony komfortfokozatú (félkomfortos, komfort nélküli vagy szükség és egyéb lakás) lakások aránya magas
(15,2%), majd háromszorosa Miskolc átlagának (4,91%).

Közszolgáltatások a városrészben


A település egyutcás jellegéből és az alacsony lakosság számból adódóan a közszolgáltatások száma korlátozott Bükkszentlászlón. A városrész alapfokú oktatását a legkisebbek számára egy óvoda szolgálja. A hagyományokat a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat ápolja; a városrész önálló köztemetővel és templommal rendelkezik.

Városrész gazdasági helyzete


A városrészben csak szerény számú (mezőgazdasági, ipari és szolgáltató jellegű) vállalkozás működik; a városrészben nincs kereskedelmi szálláshely.

Városrészi funkciók értékelése


A településrész lakó funkciója megmarad a jövőben is növelni kell a település turisztikai
funkcióját (bakancsos és kerékpáros turizmus).
45. táblázat: Bükkszentlászló városrész SWOT elemzése

Erősségek

Gyengeségek









Jó levegő, szép természeti környezet.
Túrázási lehetőségek és útvonalak a Bükkben.
Kulturális és népi hagyományok ápolása.







Gyenge tömegközlekedési kapcsolat.
Öregedő korstruktúra.
Lakásállomány alacsony komfortfokozata, közműellátottsága.
Kereskedelmi szálláshelyek hiánya.
Turizmusban rejlő lehetőségek kihasználatlansága.
Fejlesztési területek hiánya.
Közszolgáltatások hiánya.
Rossz útviszonyok.

Lehetőségek

Veszélyek






Lakásállomány minőségi és mennyiségi fejlődése.
Turisztikai fejlesztések.

Forrás: saját szerkesztés
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Alacsony ingatlanárak miatt a lakosság átstrukturálódhat, lassan szegregálódhat.
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3.17 Lillafüred, Ómassa


Lillafüred Ómassa-Jávorkúttal alkot településrészt 63.39 km2 (18. ábra).

18. ÁBRA: LILLAFÜRED – ÓMASSA (17)
Forrás: Google maps felhasználásával saját szerkesztés



A városrész fontosabb adatait a 46. táblázat foglalja össze.
46. táblázat: Lillafüred – Ómassa városrész legfontosabb adatai
Lillafüred - Ómassa
terület
népesség
népesség a város népességének %-ában
népsűrűség
korcsoportos megoszlás
legfeljebb általános iskolát végzettek aránya
felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya a városrészben
foglalkoztatottak aránya
foglalkoztatott nélküli háztartások aránya
rendszeres munka jövedelemmel nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül
szegregációs mutató
lakásállomány
alacsony komfortfokozatú lakások aránya
komfortos lakások aránya
összkomfortos lakások aránya
közműellátottság
középiskolák
általános iskolák
óvoda
óvodai férőhelyek száma
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2001
63,39 km2
2548 fő
1,4%
13 fő/km2
0-14 év: 23%
14-59 év:59%
60-X év: 18%
15,3%
13,7%

2013
63,39 km2
652 fő
0,4%
13 fő/km2
0-14 év: 11,8%
14-59 év 61,2%
60-X év: 27,0%
6,5%
20,0%

52,1%
43,7%
43,6%

59,4%
37,8%
34,8%

10,4%
363 lakás
28,7%
32,3%
39,1%
1
1

334 lakás
11,7%
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orvosi ellátás
posta
temető
vállalkozások száma
ebből: egyéni
1000 főre jutó vállalkozások száma
szolgáltató vállalkozások aránya

1
1
57 (2002)
70%
67
72%
18 (2002)
16 (2008)
8 (2002)

kiskereskedelmi üzlet
ebből: élelmiszer
ebből: ruházati
ebből: vasáru-,festék- üveg
ebből: gyógyszertár
ebből: elektromos cikk

26 (2002)
16 (2008)
20 (2002)
8 (2002)
975

vendéglátó helyeinek száma

ebből: étterem-cukrászda
ebből: bár-borozó
kereskedelmi szállásférőhelyek száma
Forrás: KSH és Önkormányzat adatai alapján saját szerkesztés
Megjegyzés: A hiányzó adatokat a KSH a 2011 évi népszámlálás adatait figyelembe véve 2014. év II. felében publikálja.

Városrész adottságai


A városrész országosan ismert turisztikai célpont; az elmúlt évben a Palotaszálló alatti
függőkert felújításával a környezet turisztikai potenciálja tovább nőtt.



A Hámori tó másfél kilométer hosszú, helyenként meglehetősen mély, nyáron csónakázásra és vízibiciklizésre alkalmas; egyik partján Bánkútra vezető autóút, a másikon sétány található. Sziklának nevezett objektum jelenleg kihasználatlan.



A Szinva völgyében a patak jobb partján, illetve helyenként a hegyoldalban vezető tanösvény a Palotaszálló alól, az Anna-barlangtól indul. Az István-barlanggal átellenben a
hegyoldalba felkapaszkodva érinti a Patrona Hungariae szoborfülkét, majd a Limpiászi
keresztet, és ereszkedik vissza a patak völgyébe.



Lillafüredtől néhány kilométerre a Garadna völgyében pisztrángtelep található.



Ómassa kistelepülés a Bükk hegységben, a Garadna-völgy nyugati szegletében helyezkedik el, egy télen napfénytől elzárt katlanban, a település Fazola Henriknek és a Garadna
pataknak köszönheti létrejöttét; az őskohó ipartörténeti műemlék, mellette kohászati múzeum működik. A településen több népi lakóház található; kápolnája 1983 és 1986 között
épült; közelben van az újmassai őskohó, valamint a szentléleki pálos kolostorrom. A turisták Ómassán kulcsosházban szállhatnak meg; Ómassa több turistaút kedvelt
kiindulóhelye.
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Városrész társadalmi-, és demográfiai helyzete


Lillafüred elsősorban turisztikai jellegű, Alsó- és Felső-Hámor, valamint Ómassa hagyományos, falusias beépítésű lakóterületi körzet.



Lillafüred-Ómassa városrész lakásállománya 334 lakás; a lakások 85%-a lakott. A lakásállományon belül jelentős az 1945 előtt épült lakások száma (közel fele).



A lakásállomány többsége alacsonyabb komfortfokozatú.

Közszolgáltatások a városrészben


A városrészben a közszolgáltatások száma korlátozott



A Hámori Waldorf Iskola és Gimnázium biztosítja a városrészben az alap- és középfokú
oktatást. A speciális tanterv és módszer miatt jellemzően nem a helyi lakosok gyerekei
járnak ebbe az intézménybe, hanem a város számos részéről hordják fel gyermekeiket az
alternatív pedagógiában bízó szülők.



Ómassán postai kirendeltség és háziorvosi rendelő működik. Két köztemető található
(Ómassán, a másik Felsőhámorban).

Városrész gazdasági helyzete


A városrészben közel száz vállalkozás van, ami alapvetően a turizmusra épül.

Városrészi funkciók értékelése


A településrész lakó funkciója fennmarad a jövőben is, de tovább javítható a turisztikai
funkció. Lillafüred ma is kiemelt konferencia helyszín, klimatikus gyógyhely és wellness
üdülő.
47. táblázat: Lillafüred – Ómassa városrész SWOT elemzése

Erősségek

Gyengeségek





















Palotaszálló.
Függőkert.
Természeti adottságok.
Hermann Ottó emlékház.
Szeleta kultúra.
Természeti környezet, tiszta levegő.
Kikapcsolódási, sportolási, túrázásai lehetőségek.
Lillafüred magas turisztikai potenciálja.
Kohászati múzeum.
Kereskedelmi szálláshelyek száma.
Egyedi turisztikai attrakciók (pl.: Kisvasút, Vízesés, Hámori tó, Pisztráng telep, stb.).
Lillafüred és a Bükk imázsa, ismertsége.
Kiemelt üdülőövezet.
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Tó körüli sétány lepusztult állapota.
Parkolási lehetőségek hiánya.
A turisták átlagos tartózkodási ideje alacsony.
Alagút magassága miatt panorámabuszok nem tudják megközelíteni.
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Lehetőségek

Veszélyek














Zalka Máté laktanya hasznosítása.
Panoráma út kiépülése.
Konferenciaturizmus erősödése.
Bakancsos turisztikai szolgáltatások fejlesztése.
Kereskedelmi létesítmények fejlesztése.
Parkőrség.
Miskolc-Eger útvonal mentén kerékpárút kialakítása.
Forrás: saját szerkesztés
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Rongálások.
Bánkúti sícentrummal kapcsolat hiánya.
Tó karbantartásának elmaradása.
Balesetveszély, kőomlás.
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4. SZEGREGÁLT VAGY SZEGREGÁCIÓVAL VESZÉLYEZTETETT
TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA


Miskolc szegregált területeinek lehatárolása a 2011. évi népszámlálás adatok alapján készült a Városrehabilitációs Kézikönyvben meghatározott un. szegregációs mutató alapján
(a Kézikönyvben foglaltak szerint azon területek tekinthetők szegregátumnak, ahol a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők és a rendszeres munkajövedelemmel
nem rendelkezők aránya az aktív korúakon belül eléri, illetve meghaladja az 50%-ot).



A 19. ábra térképe a 40%-os szegregációs mutató feletti területeket (ezek a szegregáció
szempontjából veszélyeztetettek) szemlélteti; karika jelzi azokat a területeket, amelyek 50
főnél nagyobb lakosságszámmal bírnak. Ezen területekről szegregátumonként kartogramot készítettünk a szegregációs területek pontos beazonosításához (20-30. ábra).



Nyolc indikátor (legfeljebb az általános iskola 8 osztályával rendelkezők aránya a 15-59
éves népesség körében, a felsőfokú végzettségűek aránya a 25 év feletti népesség körében,
alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya, gazdaságilag
nem aktív népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül, munkanélküliek aránya
az akcióterületen, tartós munkanélküliek aránya, komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya, egyszobás lakások aránya) alapján városban 15 szegregátum található
(48. táblázat).



A térképek a település belterületén található szegregátumokat szemléltetik (a külterületen
található szegregátumokról a KSH nem tud adatokat adni). A térképen olyan területeket is
megjelenítenek, amelyek eleget tesznek ugyan a szegregációs mutató kritériumának, de az
alacsony népességszámuk, vagy egyéb okok miatt mégsem tekinthetők valódi
szegregátumoknak.
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Jelölés:
0-39 %
40-49 %
50-100 %

19. ÁBRA: SZEGREGÁLT TERÜLETEK MISKOLCON 2011
Forrás: KSH
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48. táblázat: Miskolc szegregátumainak jellemzői

Mutató megnevezése

1. Legfeljebb általános iskola 8
osztályával rendelkezők aránya
a 15-59 éves népesség körében
2. Felsőfokú végzettségűek
aránya a 25 év feletti népesség
körében
3. Alacsony presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya 2011-ben
(7,8,9 kategóriájú foglalkoztatási főcsoportúak/foglalkoztatottak)
4. A gazdaságilag nem aktív
népesség aránya az akcióterületi lakónépességen belül
5. Munkanélküliek aránya az
akcióterületen (munkanélküliségi ráta)

6.
szegregátum
(Bábonyibérc
Új telep)

7.
szegregátum
( Muszkás telep - Ruzsini
utca Deszkásoldal
dűlő - Tóth
sor - Domb u.
- Avasalja u. Csonka sor Nagy Avas
csonka sorTeleki sor Danyi völgy Deszkásoldal
dűlő)

8.
szegregátum
(Kalló u. Békeszálló telep - Csillag
u. - Orsó u. Nap u. - Szövő u. - Tímár
Malom u.)

9.
szegregátum
(Andrássy u. Kilencedik u.
- Vasgyári újtelep - Hatodik u. - Andrássy u. Harmadik u. Első u. - Negyedik u. Második u.Fürdő u. Mányoki
Ádám u. Ballagi Károly u. ALsószinva
u. - Kabar u. Tizenegyedik
u. - Tizedik u.
- Vasgyári újtelep - DVTK
stadion
északkeleti
oldala )

1.
szegregátum
(Sajószigeti
u.-Vikend telep- Névtelen
u. - Zsigmond
Vilmos u.)

2.
szegregátum
( Üteg u. Szondy
György u. Tüzér u.Szekerész u. Tüzér u. - Baross Gábor út
- Szekerész
u.)

3.
szegregátum
(Ámos u. Kassai u. Zombori u. Huszár u.)

4.
szegregátum
(Hadirokkantak útja Lenke u. Bors vezér u.
- Sarolta u.)

5.
szegregátum
(Tetemvár
felsősor - Tetemvár középsor - Tetemvár alsósor- Arany
János tér
nyugati része
- Petőfi Sándor tér északi
része)

60,7

61,5

72,8

60,0

66,0

63,5

68,0

63,7

71,3

58,3

60,6

78,0

61,9

0,0

2,8

0,0

9,6

0,8

0,0

2,7

0,0

1,2

2,0

5,3

1,2

1,9

75,0

66,7

94,4

53,6

91,1

100,0

62,5

75,0

72,5

61,5

50,0

88,9

70,2

66,9

68,2

62,1

58,9

64,4

80,6

75,8

78,1

73,7

74,1

72,9

71,6

74,3

64,4

37,8

67,3

53,3

53,8

63,0

36,8

45,5

55,1

38,1

62,5

58,7

45,9
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10.
szegregátum
(Gózon Lajos
u. - Puskin u.
keleti oldala)

11.
szegregátum
(Iglói u. Várhegy u.
északi oldala)

12.
szegregátum
(Lyukóbánya
külterület)

13.
szegregátum
(Lyukóvölgy
külterület)
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Mutató megnevezése

6.Tartós munkanélküliek (legalább 360 napig) aránya.
(Számítás: tartós munkanélküliek száma/ munkanélküliek+foglalkoztatottak száma)
7. Magas azon aktív korúak
(15-59 éves) aránya, akiknek
2011-ben a jövedelemforrásuk
kizárólag állami vagy helyi
támogatás
volt
A 2011. évi népszámlálás során jövedelemforrás nem került
felvételre ezért a mutató nem
állítható elő
8. A komfort nélküli, félkomfortos és szükséglakások aránya a lakott lakásokon belül
9. Az egyszobás lakások aránya a lakott lakásokon belül

6.
szegregátum
(Bábonyibérc
Új telep)

7.
szegregátum
( Muszkás telep - Ruzsini
utca Deszkásoldal
dűlő - Tóth
sor - Domb u.
- Avasalja u. Csonka sor Nagy Avas
csonka sorTeleki sor Danyi völgy Deszkásoldal
dűlő)

8.
szegregátum
(Kalló u. Békeszálló telep - Csillag
u. - Orsó u. Nap u. - Szövő u. - Tímár
Malom u.)

9.
szegregátum
(Andrássy u. Kilencedik u.
- Vasgyári újtelep - Hatodik u. - Andrássy u. Harmadik u. Első u. - Negyedik u. Második u.Fürdő u. Mányoki
Ádám u. Ballagi Károly u. ALsószinva
u. - Kabar u. Tizenegyedik
u. - Tizedik u.
- Vasgyári újtelep - DVTK
stadion
északkeleti
oldala )

1.
szegregátum
(Sajószigeti
u.-Vikend telep- Névtelen
u. - Zsigmond
Vilmos u.)

2.
szegregátum
( Üteg u. Szondy
György u. Tüzér u.Szekerész u. Tüzér u. - Baross Gábor út
- Szekerész
u.)

3.
szegregátum
(Ámos u. Kassai u. Zombori u. Huszár u.)

4.
szegregátum
(Hadirokkantak útja Lenke u. Bors vezér u.
- Sarolta u.)

5.
szegregátum
(Tetemvár
felsősor - Tetemvár középsor - Tetemvár alsósor- Arany
János tér
nyugati része
- Petőfi Sándor tér északi
része)

35,6

30,5

27,3

25,0

30,0

48,1

18,4

20,5

28,8

19,0

31,3

41,3

28,2

92,3

27,5

91,9

47,8

55,2

93,8

71,8

88,5

90,3

41,4

95,5

82,6

64,1

20,5

26,1

59,5

43,5

27,6

37,5

30,8

80,8

65,0

58,6

95,5

26,4

40,7

Forrás: KSH.
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10.
szegregátum
(Gózon Lajos
u. - Puskin u.
keleti oldala)

11.
szegregátum
(Iglói u. Várhegy u.
északi oldala)

12.
szegregátum
(Lyukóbánya
külterület)

13.
szegregátum
(Lyukóvölgy
külterület)

Miskolc ITS  III. Helyzetértékelés
1. szegregátum (Sajószigeti u.-Vikend telep- Névtelen u. - Zsigmond Vilmos u.)

20. ÁBRA: SZEGREGÁTUM 1.
Forrás: KSH

2. szegregátum (Üteg u. - Szondy György u. - Tüzér u.- Szekerész u. - Tüzér u. - Baross Gábor út - Szekerész u.)

21. ÁBRA: SZEGREGÁTUM 2.
Forrás: KSH
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3. szegregátum (Ámos u. - Kassai u. - Zombori u. - Huszár u.)

22. ÁBRA: SZEGREGÁTUM 3.
Forrás: KSH

4. szegregátum (Hadirokkantak útja - Lenke u. - Bors vezér u. - Sarolta u.)

23. ÁBRA: SZEGREGÁTUM 4.
Forrás: KSH
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5. szegregátum (Tetemvár felsősor - Tetemvár középsor - Tetemvár alsósor- Arany János tér
nyugati része - Petőfi Sándor tér északi része)

24. ÁBRA: SZEGREGÁTUM 5.
Forrás: KSH

6. szegregátum (Bábonyibérc Új telep)

25. ÁBRA: SZEGREGÁTUM 6.
Forrás: KSH
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7. szegregátum ( Muszkás telep - Ruzsini utca - Deszkásoldal dűlő - Tóth sor - Domb u. Avasalja u. - Csonka sor - Nagy Avas csonka sor- Teleki sor - Danyi völgy - Deszkásoldal dűlő)

26. ÁBRA: SZEGREGÁTUM 7.
Forrás: KSH

8. szegregátum (Kalló u. - Békeszálló telep - Csillag u. - Orsó u. - Nap u. - Szövő u. - Tímár
Malom u.)

27. ÁBRA: SZEGREGÁTUM 8.
Forrás: KSH
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9. szegregátum (Andrássy u. - Kilencedik u. - Vasgyári újtelep - Hatodik u. - Andrássy u. Harmadik u. - Első u. - Negyedik u. - Második u.- Fürdő u. - Mányoki Ádám u. - Ballagi Károly u. - ALsószinva u. - Kabar u. - Tizenegyedik u. - Tizedik u. - Vasgyári újtelep - DVTK
stadion északkeleti oldala )

28. ÁBRA: SZEGREGÁTUM 9.
Forrás: KSH

10. szegregátum (Gózon Lajos u. - Puskin u. keleti oldala)

29. ÁBRA: SZEGREGÁTUM 10.
Forrás: KSH
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11. szegregátum (Iglói u. - Várhegy u. északi oldala)

30. ÁBRA: SZEGREGÁTUM 11.
Forrás: KSH
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5. TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE
1.

táblázat: Miskolc térszerkezetének SWOT elemzése (településhálózat)

7

2.

táblázat: Miskolc társadalmi, demográfiai viszonyainak SWOT elemzése

8

3.

táblázat: Humán infrastruktúra potenciál SWOT elemzése

9

4.

táblázat: Miskolc gazdasági erőforrás potenciáljának SWOT elemzése

10

5.

táblázat: Településüzemeltetési szolgáltatások SWOT elemzése

11

6.

táblázat: Táji és természeti adottságok SWOT elemzése

12

7.

táblázat: Miskolc épített környezetének SWOT elemzése

13

8.

táblázat: Miskolc közlekedésének SWOT elemzése

14

9.

táblázat: Közművesítés SWOT elemzése

15

10.

táblázat: Környezetvédelem SWOT elemzése

17

11.

táblázat: Katasztrófavédelem SWOT elemzése

18

12.

táblázat: Miskolc városrészi felosztása

20

13.

táblázat: Városrészek és jellemzőik

21

14.

táblázat: Szentpéteri kapu – Észak-keleti városrész fontosabb adatai

26

15.

táblázat: Szentpéteri kapu – Észak-keleti városrész SWOT elemzése

29

16.

táblázat: Selyemrét – Keleti városrész legfontosabb adatai

30

17.

táblázat: Selyemrét – Keleti városrész SWOT elemzése

33

18.

táblázat: Martin-kertváros – Szirma városrész legfontosabb adatai

35

19.

táblázat: Martin-kertváros - Szirma városrész SWOT elemzése

38

20.

táblázat: Hejőcsaba – Görömböly városrész legfontosabb adatai

40

21.

táblázat: Hejőcsaba - Görömböly városrész SWOT elemzése

43

22.

táblázat: Avas kelet – Népkert városrész legfontosabb adatai

44

23.

táblázat: Avas kelet – Népkert városrész SWOT elemzése

47

24.

táblázat: Tetemvár – Északi domboldal legfontosabb adatai

48

25.

táblázat: Tetemvár - Északi domboldal városrész SWOT elemzése

52

26.

táblázat: Belváros – Avasalja városrész legfontosabb adatai

53

27.

táblázat: Belváros városrész SWOT elemzése

59

28.

táblázat: Avas dél városrész legfontosabb adatai

60

29.

táblázat: Avas- Dél városrész SWOT elemzése

64

30.

táblázat: Egyetemváros - Ruzsin városrész legfontosabb adatai

65

31.

táblázat: Egyetemváros városrész SWOT elemzése

68

32.

táblázat: Miskolctapolca városrész legfontosabb adatai

69

33.

táblázat: Miskolc - Tapolca városrész SWOT elemzése

72

34.

táblázat: Komlóstető – Vargahegy – Ruzsin városrész legfontosabb adatai

74

35.

táblázat: Vargahegy – Komlóstető – Ruzsin városrész SWOT elemzése

77

113

Miskolc ITS  III. Helyzetértékelés
36.

táblázat: Miskolc Közép városrész legfontosabb adatai

78

37.

táblázat: Miskolc közép városrész SWOT elemzése

83

38.

táblázat: Lyukóvölgy városrész legfontosabb adatai

84

39.

táblázat: Lyukóvölgy városrész SWOT elemzése

87

40.

táblázat: Pereces városrész legfontosabb adatai

88

41.

táblázat: Pereces városrész SWOT elemzése

91

42.

táblázat: Diósgyőr – Nyugati városrész legfontosabb adatai

92

43.

táblázat: Diósgyőr – Nyugati városrész SWOT elemzése

95

44.

táblázat: Bükkszentlászló legfontosabb adatai

96

45.

táblázat: Bükkszentlászló városrész SWOT elemzése

98

46.

táblázat: Lillafüred – Ómassa városrész legfontosabb adatai

99

47.

táblázat: Lillafüred – Ómassa városrész SWOT elemzése

101

48.

táblázat: Miskolc szegregátumainak jellemzői

105
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6. ÁBRÁK JEGYZÉKE

1.

ábra: Helyzetértékelés logikai folyamata

2.

ábra: Szentpéteri kapu – Észak-keleti városrész (1)

25

3.

ábra: Selyemrét- Keleti városrész (2)

30

4.

ábra: Martin-kertváros – Szirma (3)

35

5.

ábra: Hejőcsaba – Görömböly (4)

39

6.

ábra: Avas kelet – Népkert (5) városrész

44

7.

ábra: Tetemvár – Északi domboldal (6)

48

8.

ábra: Belváros – Avasalja (7)

53

9.

ábra: Avas dél (8)

60

10.

ábra: Egyetemváros - Ruzsin

65

11.

ábra: Miskolctapolca (10)

69

12.

ábra: Komlóstető – Vargahegy (11)

74

13.

ábra: Miskolc Közép városrész (12)

78

14.

ábra: Lyukó-völgy (13)

84

15.

ábra: Pereces

88

16.

ábra: Diósgyőr – Nyugati városrész (15)

92

17.

ábra: Bükkszentlászló (16)

96

18.

ábra: Lillafüred – Ómassa (17)

99

19.

ábra: Szegregált területek Miskolcon 2011

104

20.

ábra: Szegregátum 1.

107

21.

ábra: Szegregátum 2.

107

22.

ábra: Szegregátum 3.

108

23.

ábra: Szegregátum 4.

108

24.

ábra: Szegregátum 5.

109

25.

ábra: Szegregátum 6.

109

26.

ábra: Szegregátum 7.

110

27.

ábra: Szegregátum 8.

110

28.

ábra: Szegregátum 9.

111

29.

ábra: Szegregátum 10.

111

30.

ábra: Szegregátum 11.

112

115
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7. MELLÉKLETEK
Tartalomjegyzék
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

melléklet: Alulhasznosított barnamezős területek elhelyezkedése (2013)
melléklet: Miskolc zajtérképe (2013)
melléklet: Alábányászott területek, barlangok, pincék
melléklet: Balesetek Miskolcon (2012. 11.-2013.11. hó)
melléklet: Közterületen elkövetett bűncselekmények (2012. 10.-2013. 10. hó)
melléklet: Személy elleni erőszakos bűncselekmények száma (2012.10. – 2013.10. hó)
melléklet: Lopások száma (2012.10.-2013.10. hó)
melléklet: Gépkocsi lopások, jármű önkényes elvételének száma (2012. 10 – 2013.10 hó)
melléklet: Gépkocsifeltörések (2012. 10 – 2013.10 hó)
melléklet: Betöréses lopások (2012. 10 – 2013.10 hó)
melléklet: Lakásbetörések (2012. 10 – 2013.10 hó)
melléklet: Rongálások (2012. 10 – 2013.10 hó)
melléklet: Rablások, kifosztások (2012. 10 – 2013.10 hó)
melléklet: Garázdaságok, rendbontások
melléklet: Tulajdon elleni szabálysértések (2012. 10 – 2013.10 hó)
melléklet: Ipari parkok Miskolcon
melléklet: EU támogatott projektek elhelyezkedése Miskolcon ÉMOP Gazdaságfejlesztési forrásaiból
melléklet: EU támogatott projektek elhelyezkedése Miskolcon GOP Gazdaságfejlesztési forrásaiból
melléklet: Felszínborítottság és védett területek
melléklet: Védett természeti területek
melléklet: Védett természeti értékek
melléklet: Miskolc régészeti lelőhelyei
melléklet: Műemlékek Miskolcon
melléklet: Vendéglátóhelyek elhelyezkedése
melléklet: Szálláshelyek elhelyezkedése
melléklet: Múzeumok, Közérdekű muzeális kiállítóhelyek, Kiállítóhelyek elhelyezkedése
melléklet: Látnivalók elhelyezkedése
melléklet: Rendezvényhelyszínek elhelyezkedése
melléklet: Kulturális intézmények elhelyezkedése
melléklet: Könyvtárak elhelyezkedése
melléklet: Egyházi emlékek, templomok elhelyezkedése Miskolcon
melléklet: Térfigyelő kamerák elhelyezkedése Miskolcon
melléklet: Oktatási intézmények elhelyezkedése Miskolcon
melléklet: Miskolc városrészei a KSH lehatárolásainak összevonásával
melléklet: Miskolc városrészeinek területe
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1. melléklet: Alulhasznosított barnamezős területek elhelyezkedése (2013)

Forrás: Miskolc MJV Önkormányzat
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Miskolc ITS – IV. Mellékletek – 2.

2. melléklet: Miskolc zajtérképe (2013)

Forrás: Miskolc MJV Önkormányzat
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3. melléklet: Alábányászott területek, barlangok, pincék (2013)

Forrás: Miskolc MJV
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Miskolc ITS – IV. Mellékletek – 2.

4. melléklet: Balesetek Miskolcon (2012. 11.-2013.11. hó)

120
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5. melléklet: Közterületen elkövetett bűncselekmények (2012. 10.-2013. 10. hó)

Forrás: Police.hu
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Miskolc ITS – IV. Mellékletek – 2.

6. melléklet: Személy elleni erőszakos bűncselekmények száma (2012.10. – 2013.10. hó)

Forrás: Police.hu

122

Miskolc ITS  III. Helyzetértékelés

7. melléklet: Lopások száma (2012.10.-2013.10. hó)

Forrás: Police.hu
123

Miskolc ITS – IV. Mellékletek – 2.

8. melléklet: Gépkocsi lopások, jármű önkényes elvételének száma (2012. 10 – 2013.10 hó)

Forrás: Police.hu
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9. melléklet: Gépkocsifeltörések (2012. 10 – 2013.10 hó)

Forrás: Police.hu

125

Miskolc ITS – IV. Mellékletek – 2.

10. melléklet: Betöréses lopások (2012. 10 – 2013.10 hó)

Forrás: Police.hu
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11. melléklet: Lakásbetörések (2012. 10 – 2013.10 hó)

Forrás: Police.hu

127

Miskolc ITS – IV. Mellékletek – 2.

12. melléklet: Rongálások (2012. 10 – 2013.10 hó)

Forrás: Police.hu
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13. melléklet: Rablások, kifosztások (2012. 10 – 2013.10 hó)

Forrás: Police.hu

129

Miskolc ITS – IV. Mellékletek – 2.

14. melléklet: Garázdaságok, rendbontások

Forrás: Police.hu
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15. melléklet: Tulajdon elleni szabálysértések (2012. 10 – 2013.10 hó)

Forrás: Police.hu

131

Miskolc ITS – IV. Mellékletek – 2.

16. melléklet: Ipari parkok Miskolcon (2013)

Forrás: saját szerkesztés

132

Miskolc IVS  IV. Mellékletek – 2.

17. melléklet: EU támogatott projektek elhelyezkedése Miskolcon ÉMOP Gazdaságfejlesztési
forrásaiból

Forrás: NFÜ Térképtér 2013.11 hó

133

Miskolc ITS – IV. Mellékletek – 2.

18. melléklet: EU támogatott projektek elhelyezkedése Miskolcon GOP Gazdaságfejlesztési forrásaiból

Forrás: NFÜ Térképtér 2013.11 hó

134

Miskolc IVS  IV. Mellékletek – 2.

19. melléklet: Felszínborítottság és védett területek (2013)

Forrás: Palásthy Á. Zöldinfrastruktúra fejlesztés Miskolcon, 2013
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20. melléklet: Védett természeti területek

Jelmagyarázat: █ Magterület, █ Pufferzóna, █ Ökológiai folyosó
Forrás: Miskolc Város Környezetvédelmi Programja
136

Miskolc IVS  IV. Mellékletek – 2.

21. melléklet: Védett természeti értékek

Forrás: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság

137

Miskolc ITS – IV. Mellékletek – 2.

22. melléklet: Miskolc régészeti lelőhelyei

Forrás: Régészeti topográfia adatok Miskolc történetéhez az őskőkortól a késő középkorig (Lengyel Gy.–Pusztainé F.K.–Ringer Á.)

138

Miskolc IVS  IV. Mellékletek – 2.

23. melléklet: Műemlékek Miskolcon

Forrás: saját szerkesztés
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Miskolc ITS – IV. Mellékletek – 2.

24. melléklet: Vendéglátóhelyek elhelyezkedése

Forrás: saját szerkesztés
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Miskolc IVS  IV. Mellékletek – 2.

25. melléklet: Szálláshelyek elhelyezkedése

Forrás: saját szerkesztés
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Miskolc ITS – IV. Mellékletek – 2.

26. melléklet: Múzeumok, Közérdekű muzeális kiállítóhelyek, Kiállítóhelyek elhelyezkedése

Forrás: saját szerkesztés

142

Miskolc IVS  IV. Mellékletek – 2.

27. melléklet: Látnivalók elhelyezkedése

Forrás: saját szerkesztés

143

Miskolc ITS – IV. Mellékletek – 2.

28. melléklet: Rendezvényhelyszínek elhelyezkedése

Forrás: saját szerkesztés

144

Miskolc IVS  IV. Mellékletek – 2.

29. melléklet: Kulturális intézmények elhelyezkedése

Forrás: saját szerkesztés
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Miskolc ITS – IV. Mellékletek – 2.

30. melléklet: Könyvtárak elhelyezkedése

Forrás: saját szerkesztés

146

Miskolc IVS  IV. Mellékletek – 2.

31. melléklet: Egyházi emlékek, templomok elhelyezkedése Miskolcon

Forrás: saját szerkesztés

147

Miskolc ITS – IV. Mellékletek – 2.

32. melléklet: Térfigyelő kamerák elhelyezkedése Miskolcon

Forrás: saját szerkesztés

148

Miskolc IVS  IV. Mellékletek – 2.

33. melléklet: Oktatási intézmények elhelyezkedése Miskolcon

Forrás: saját szerkesztés

149

Miskolc ITS – IV. Mellékletek – 2.

34. melléklet: Miskolc városrészei a KSH lehatárolásainak összevonásával

Forrás: saját szerkesztés
150

Miskolc ITS – IV. Mellékletek

35. melléklet: Miskolc városrészeinek területe

Forrás: saját szerkesztés
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