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1. Munka célja és logikai folyamata
A munka alapvető célja Miskolc Megyei Jogú Város fejlesztési koncepciójának, továbbá a
2014-2020 közötti időszakra vonatkozó fenntartható településfejlesztési stratégiájának összeállítása.
A koncepció rögzíti azt a célrendszert, amely 2030-ig vázolja a város fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos alapvető elképzeléseket; meghatározza a város jövőképét.
A stratégia az EU 2014 és 2020 közötti kohéziós politikájának megfelelő integrált várospolitika alapját jelentő fenntartható városfejlesztés keretrendszerét adja.
Jelen vezetői összefoglaló a helyzetfeltárás, elemzés és értékelés (közel 400 oldalas dokumentum és az ahhoz kapcsolódó mellékletek) lényegi megállapításait foglalja össze.
A helyzetfeltárás, elemzés és értékelés három fázisban készült (1. ábra).
Tervezési
útmutatók
Információs adatbázis
Területi statisztikai
adatbázisok
• KSH
• TeIR

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

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

ITS
Tényállapot
I.

Útmutató kézikönyv

Vonatkozó jogszabályok,
ajánlások

Módszertan
• trendelemzés
• koncentrációk
mérése
• szóródás vizsgálatok

Városi folyamatok
és tendenciák
elemzése

ITS
Tényállapot
I.

ITS
Tényállapot
I.

20 fejezet
SWOT
elemzése

SWOT
táblák
szintézise

Probléma
és értéktérkép
összeállítása

ITS Helyzetelemzés
II.

ITS
Helyzetelemzés
II.

Városrészek
lehatárolása és
jellemzése

Akcióterületek
lehatárolása
• szegregált
településrészek
• egyéb potenciális akcióterületei

ITS
Helyzetértékelés

III.

1. ábra: Helyzetfelmérés, elemzés és értékelés logikai folyamata
Forrás: saját szerkesztés
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2. Helyzetfelmérés, elemzés és értékelés fontosabb megállapításai
2.1.






Miskolc településhálózati kapcsolatrendszere

Miskolc szerepe a trianoni diktátummal átértékelődött: az alapvetően kereskedelmi jellegű
mezőváros jelentősége a Felvidékről történt betelepítések hatására megnőtt, miközben hagyományos (több száz éves) gazdasági kapcsolatainak jelentős részét elveszítette. A város
a két világháború között újrapozicionálta magát.
A második világháború után a nehézipar erőltetett fejlesztésének következtében a város
lakónépessége ugrásszerűen megnőtt, a városkép és városszerkezet (a korábbi 12 önálló
település egyesülésével) agglomerációjához fűződő kapcsolatai megváltoztak.
Ez a sajátságos fejlődési folyamat az 1980-as évek elején megtört részben az általános politikai és gazdasági válság, másrészt a helyi gazdaság torz szerkezete miatt; a város társadalmi, gazdasági súlya jelentősen csökkent. Ez a változás negatív hatással volt a város
kapcsolatrendszerére is.
Miskolc méretéből és elhelyezkedéséből adódóan napjainkban 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 újraéledő együttműködései ismét erősödnek (2. ábra).

2. ábra: Miskolc a fejlődési tengelyek metszéspontjában
Forrás: saját szerkesztés



Miskolc funkcionális várostérsége két részből áll. A szűkebb körhöz 18, a tágabbhoz még
további 22 település tartozik. A város és funkcionális várostérsége közötti együttműködés
erősödik. A megye sajátságos térszerkezetéből, közlekedési viszonyaiból adódóan öt elér-
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hetőségi időzóna jellemzi BAZ-megye települései, ill. a megyeközpont kapcsolatát (3. ábra).

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

A város térszerkezeti kapcsolatainak SWOT elemzését az 1. táblázat szemlélteti.
1. táblázat: Térszerkezet 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.
lehetőségek









Jelentős számú, zsákjellegű településrész.

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.
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Miskolc és agglomerációjának túlsúlya a régióban, a közszolgáltatások megosztásának nehézségei.
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2.2.









Társadalmi, demográfiai helyzet

Miskolc lélekszáma 1989 után csökkent (egyrészt a negatív születési és halálozási arányok, másrészt a vándorlási veszteség következtében); a lakónépesség fogyása 2011-ben
megállt.
Miskolc lakónépessége öregszik, a legnépesebb korcsoportot jelenleg a nyugdíj előtt állók
alkotják.
A foglalkoztatás 2011-től lassan javul egyrészt a közfoglalkoztatásnak, másrészt a versenyszférában létrehozott új munkahelyeknek köszönhetően; a 2011. évi népszámlálási
adatok alapján 100 háztartásra 86 foglalkoztatott jutott.
A lakónépesség iskolai végzettsége (az alacsonyabb végzettségűeknél) javul, az iskolarendszerben való előrehaladás dinamikája azonban lassul. A társadalmi rétegződés hatására szegregációs folyamatok indultak meg.
A válság gazdasági hatása érzékenyen érintette a szociálisan rászorulókat, számuk nőtt
2010-ig; ezt követően a szociális és foglalkoztatási rendszer átalakításának, a közfoglalkoztatási és a munkaerő-piaci programoknak a hatására csökkent a szociális támogatásra
jogosultak száma.
Az álláskeresési járadékra lényegesen nagyobb kör jogosult, mint az álláskeresési segélyre. A város társadalmi, demográfiai viszonyait a 2. táblázat foglalja össze.

2. táblázat: Társadalmi, demográfiai viszonyok 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.
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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.
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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.





















2.3.

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

Humán infrastruktúra helyzete



Miskolc közoktatási, kulturális, egészségügyi és felsőoktatási infrastruktúrája hagyományosan magas színvonalú.



A humán infrastruktúrához kapcsolódó intézmények (oktatás, kultúra, egészségügy, szociális ellátórendszer) integrációja az elmúlt években megtörtént, működtetésük hatékonysága javult.



A közoktatásban részt vevő gyermekek száma a demográfiai változások miatt csökken, illetve óvodai szinten stagnál. A közoktatás kapacitás kihasználtságát a bejáró tanulók arányának növekedése javítja.



A Miskolci Egyetem a régió legnagyobb felsőoktatási intézménye, K+F+I kapacitása jelentős.
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2012-ben radikálisan átalakult a város szociális ellátó intézményi rendszere (integrálták a
családsegítő és gyermekjóléti alapellátást, a bölcsődéket, a gyermekvédelmi szakellátást, a
specifikus ellátást és az egészségügyi szolgáltatásokat).



A Miskolci Rendőrkapitányság (mint az ország legnagyobb városi rendőrkapitánysága)
nemcsak a megyeszékhely, hanem a vonzáskörzetéhez tartozó további 30 település – közöttük már 5 város – közrendjéért, közbiztonságáért is felel. A kapitányság illetékessége
bel- és külterületekkel együtt 875 négyzetkilométer, amely terület teljes lakossága kb. 250
ezer fő.
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 2012ben megtörtént a működési hatékonyság növelése és a magasabb színvonalú feladatellátás érdekében.
Bölcsődei ellátórendszer kapacitása jó.
Idősgondozási rendszer színvonala jó.





lehetőségek




veszélyek



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

2.4.

Közösségi intézmények felújításra szorulnak.
Szociális bérlakások közel negyede nem összkomfortos, Miskolc MJV tulajdonában kb. 1000 komfort nélküli lakás van.
Szegregált lakóterületek.
Kevés a nők atipikus foglalkoztatási lehetősége.
Szociális alapszolgáltatások kapacitása alacsony a
fogyatékkal élők számára.

Növekvő egészségügyi esetszám.
Intézményrendszer kapacitáskihasználtsága csökken.

Gazdaság helyzete

 A város gazdaságát súlyosan érintette az 1989 után bekövetkezett modellváltás; a bányászat, a kohászat és a hagyományos gépipar, valamint az építőanyagipar leépülése komoly
gazdasági válságot idézett elő.
 Az 1990-es évek gazdasági struktúraváltási kísérletei a várnál kisebb eredménnyel jártak.
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 Az elmúlt 5 évben megindult a gazdaság struktúraváltása. A regisztrált gazdasági szervezetek száma nő.
 A vállalkozások többsége egyéni, ill. mikro- és kisvállalkozás. A kis- és középvállalatok
helyzete heterogén, változatlanul sok a kényszervállalkozás.
 Jelentős ipari parki fejlesztések történtek, ill. indulnak a városban.
 A közlekedési infrastruktúra-fejlesztések kedvező hatást gyakoroltak Miskolc tőkevonzó
képességére.
 Jelentős számú klaszter működik a húzóágazatokban (pl.: informatikai, gépkocsi beszállító-ipari, logisztikai, nanotechnológiai, K+F+I, stb. területek).
4. táblázat: Gazdasági erőforrás potenciál 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.







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.

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.

Gazdaság versenyképessége csökken.
Vállalkozások hozzáadott értéke továbbra is alacsony.

Településüzemeltetés helyzete

 A helyi közszolgáltatások szervezésében és üzemeltetésében a város meghatározó megrendelői, finanszírozói és tulajdonosi szerepben van.
 A településüzemeltetést érintő új szabályozás önkormányzati felelősségi körbe utalta a lakossági közszolgáltatások többségét (hulladékgazdálkodás, vízellátás, szennyvízkezelés,
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folyékony hulladék kezelése, kéményseprő ipari szolgáltatás, nem változott ugyanakkor a
temetők működtetésére és a helyi tömegközlekedésre vonatkozó szabályozás).

5. táblázat: Településüzemeltetés 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
kihasználtságaalacsony.
Kiugróan magas önkormányzati ingatlanállomány.

veszélyek

lehetőségek



2.6.





Megújuló energia arányának növelése.
Miskolci ingatlanállomány racionalizálása.

Településüzemeltetés fenntarthatósága.
Magas a helyi közlekedés díjszabása.
Amortizálódó önkormányzati épületállomány.

Táji és természeti adottságok helyzete

 Miskolc területének jelentős részét erdők és mezőgazdasági területek borítják. Előbbi területek nagysága stagnál, utóbbiaké (a zöldmezős beruházások és a közlekedési infrastruktúra fejlesztése miatt) csökken.
 Az elmúlt évtizedekben az ipari tevékenység csökkenése javította a város levegőminőségét
és a felszíni folyások vízminőségét; változatlan problémát jelent, hogy a város dombvidéki
területein illegális hulladéklerakók jönnek létre.
 A korábbi infrastrukturális fejlesztések rontották az aktív zöldfelületek arányát, illetve
gyorsították a vízlefolyást a városban. A zártkerti övezetek belakása – az infrastruktúra hiányosságai és a hagyományos fűtési módok alkalmazása – egyrészt korábbi zöldterületeken szegregációs folyamatokhoz vezetett, másrészt rontotta a belváros légszennyezettségi
mutatóit.
Táji és természeti adottságok értékelését a 6. táblázat szemlélteti.
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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.










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.

2.7.

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.








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.

Épített környezet helyzete

 Miskolc épített környezete 12 település összevonásának eredményeként alakult ki. A városkép ma is az egyes városszövetek közötti összhang hiányát tükrözi.
 A lakóterületi, intézményi, idegenforgalmi fejlesztésekre a területek rendelkezésre állnak a
városban (7. táblázat).
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7. táblázat: Épített környezet SWOT elemzése
erősségek




gyengeségek

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







lehetőségek




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

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




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

 A városban jelentős a barnamezős, továbbá konfliktussal terhelt (szlömösödött, degradálódott) területek nagysága. Ismert a város telekstruktúrája, az ingatlanállomány tulajdonjogi viszonyai, továbbá ingatlanállomány funkciói, kapacitása, beépítési jellemzői.

2.8.






Közlekedés helyzete

Az elmúlt években dinamikusan fejlődött a város közösségi közlekedése.
Megkezdődött a várost elkerülő út továbbépítése.
Egyes városi útszakaszok állapota rossz.
Nőtt a városban a kerékpár útvonalak hossza.
A lakótelepeken közterületi parkolók kapacitása kicsi.
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8. táblázat: Közlekedés SWOT elemzése
9.
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.









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.

2.9.

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.






Úthálózat romló minősége.
Avuló autóbuszállomány cseréjének elmaradása.
Közösségi közlekedés fenntartásának növekvő
költségei.
Aprófalvas települések döntő többsége több mint
40 perc alatt érhető el közúton.

Közműellátottság helyzete

 A lakossági vízfogyasztás csökkent az elmúlt években Miskolcon (vízfogyasztás az 1960as évek közepén mért értékkel azonos).
 Az ivóvíz- és a szennyvízcsatorna hálózat (főleg a hegyvidéki területen) felújításra szorul,
különösen a karsztos területeken (pl.: Miskolctapolca térségében).
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 A közvilágítási rendszer üzemeltetésének költségei csökkentek, a további fejlesztések
akadálya az eszközök nyilvántartásának hiánya.
 A lakossági gázfogyasztás csökkent, részben korszerűbb eszközök telepítése, takarékosság
és épületenergetikai korszerűsítés, másrészt a környezetszennyezőbb megoldások (pl.: fatüzelés) térnyerése miatt.
 Az önkormányzati intézmények energetikai korszerűsítése folyamatos. A geotermikus beruházás rontja a távhőszolgáltatási erőmű kapacitáskihasználását, de környezetkímélőbb,
olcsóbb energiatermelést biztosít, eddig le nem fedett területekre is eljut.
 Az elektronikus hírközlési hálózatok korszerűek.
10. táblázat: Közműellátottság 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.






lehetőségek







Ivóvízhálózatba bekötött lakások aránya csökken.
Közvilágítási hálózat eszköz nyilvántartása pontatlan, hiányos (vagyonleltár).
Közintézmények földgáztüzelésű kazánjainak
műszaki állapota rossz.
Csapadékvíz elvezetés hiányos.

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.
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Energiahordozók árának növekedésével a környezetszennyezőbb energetikai megoldások nagyobb teret kapnak.
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2.10. Környezetvédelem helyzete
 A közlekedési eredetű légszennyezés Miskolc egyik legsúlyosabb környezetvédelmi problémája, különösen az országos főutak bevezető szakaszain és a városközpontban (Búza
tér). Az utóbbi években az ipari légszennyezőanyag kibocsátás - a kohászati technológiák
felszámolásának és a környezetvédelmi beruházásoknak köszönhetően - jelentősen csökkent.
 A vízforrások védőterületén megtörténtek a biztonságba helyezéshez szükséges diagnosztikai vizsgálatok; a biztonságba helyezési, ill. biztonságban tartási munkálatok azonban
hátra vannak (monitoring, szennyezések elkerülése, szennyezés-mentesítés, víztisztítási
technológia kiépítése). 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,
mely célzott kutatások és beruházások fokozottabb támogatásával fejleszthető.
 Miskolc közigazgatási területéből jelentős helyet foglalnak el a korábbi nehézipari tevékenységek telephelyei, melyek talaja (különböző mértékben és formában) szennyezett,
nincs pontos információ.
 A küszöbértékek alatti zajterhelési értékek megőrzése, a küszöbértéket meghaladó zajterhelés csökkentése, megszüntetése érdekében Miskolc MJV Közgyűlése 2013-ban fogadta
el a zajvédelmi intézkedési tervet; Miskolc csatlakozott a „Green City” mozgalomhoz (10.
táblázat).
11. 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.
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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),.
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lehetőségek






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 helyzete
 A katasztrófavédelem jelentősége a 2006-os és 2010-es árvizek hatására felértékelődött.
 Jelentős a városban az alábányászott területek, barlangok és pincék nagysága, a csúszás-,
süllyedésveszélyes, valamint a vízrajzi veszélyezettség, ezen belül az árvízveszélyes és
belvízveszélyes területek nagysága.
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 városban a Szinva patak árvízveszélyes szakaszait rendezték. További feladatot jelent a
felszíni és felszín alatti monitoring rendszerre épülő árvíz-előrejelző rendszer kiépítése
(11. táblázat).
12. 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.




magas a csúszás- és süllyedésveszéllyel
érintett területek száma.

lehetőségek


Miskolc jelentős mértékben alábányászott, a nyilvántartás hiányos.
Város morfológiai és földtani adottságai, és az
alábányászottsági viszonyok viszonyok miatt

veszélyek

Alábányászott területek felmérése, kockázatelemzése.

16



Vízfolyások egy részében szükséges az iszap,
hordalék eltávolítási munkák elvégzése, az esetleges árvízi elöntések megakadályozása érdekében.
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3. Városrészenkénti SWOT elemzések
A városrészek funkciója, beépítettsége, intézmény- és közműellátottsága, valamint humán- és
gazdasági potenciálja karakteresen különbözik.
A 17 vérosrész körzetének erős és gyenge pontjait, lehetőségeit és veszélyeit az alábbi
táblázatok foglalják össze.
13. 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.

14. 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.
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Veszélyek

Lehetőségek





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

Csorba telep fejlesztése.
Intermodális fejlesztés, Y híd és hármas út meg- 
építése.

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

15. 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.

16. 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.
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Forgalomtechnikai beavatkozások negatív hatásai a
városrészben.
Cementgyár rendezetlensége.
Zártkertek szlömösödése.
Üresen álló épületek állagának romlása.
Közutak állapotának romlása.
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17. 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.

18. 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
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Önkéntesen, illetve irányított módon ide telepített
alacsony társadalmi státuszú családok beáramlása a
Bábonyibércre.
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19. 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.
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Alacsony társadalmi státuszú rétegek beáramlása
a pinceházakba.
Romló közbiztonság.
Széchenyi utca üzleteinek kiüresedése.
Csökkenő zöldterület.
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20. 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.
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Alacsony társadalmi státuszú népesség betelepülése.
Alacsony ingatlanárak miatt a marginalizálódott
társadalmi rétegek erőteljes piaci alapú megjelenése.
Elöregedés.
Közbiztonság romlása.
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21. táblázat: Egyetemváros-Ruzsin 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.

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.

Veszélyek

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
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Fokozódó verseny a felsőoktatási intézmények között, ami az egyetem, egyetemváros fokozott fejlesztését igényli
Bozótlakók megjelenése.
Miskolci Egyetem hallgatói létszáma csökken.
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22. 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.

Hazai és nemzetközi versenytársak erősödése.
Fejlesztések elmaradása.
Szellem-szállodák.

23. 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.
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Szegregátumok kialakulása.
Ládi bazár szlömösödése.
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24. 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.

Szegregált lakókörnyezetek.

25. 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.
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Szegregált területek növekedése.
Romló közbiztonság.
Több alacsony társadalmi státuszú család betelepedése.
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26. 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.

27. 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.
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Panelházak elöregedése.
Romló közbiztonság.
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28. 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.

Alacsony ingatlanárak miatt a lakosság átstrukturálódhat, lassan szegregálódhat.

29. 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.

Tó körüli sétány lepusztult állapota.
Parkolási lehetőségek hiánya.
A turisták átlagos tartózkodási ideje alacsony.
Alagút magassága miatt panorámabuszok nem tudják megközelíteni.

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.
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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).



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.



A 4. ábrán karika jelzi azokat a területeket, amelyek 50 főnél nagyobb lakosságszámmal
bírnak a szegregátumok közül.
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Jelölés:
0-39 %

5.
40-49 %

ábra: Szegregált területek Miskolcon 2011
Forrás: KSH

50-100 %
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5. Ábrajegyzék
1.

ábra: Helyzetfelmérés, elemzés és értékelés logikai folyamata

3

2.

ábra: Miskolc a fejlődési tengelyek metszéspontjában

4

3.

ábra: Miskolc eléréséhez szükséges idő (percben) (2013.07.17.)

5

4.

ábra: Szegregált területek Miskolcon 2011
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6. Táblázatok jegyzéke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

táblázat: Térszerkezet SWOT elemzése (településhálózat)
táblázat: Társadalmi, demográfiai viszonyok SWOT elemzése
táblázat: Humán infrastruktúra potenciál SWOT elemzése
táblázat: Gazdasági erőforrás potenciál SWOT elemzése
táblázat: Településüzemeltetés SWOT elemzése
táblázat: Táji és természeti adottságok SWOT elemzése
táblázat: Épített környezet SWOT elemzése
táblázat: Közlekedés SWOT elemzése
táblázat: Közműellátottság SWOT elemzése
táblázat: Környezetvédelem SWOT elemzése
táblázat: Katasztrófavédelem SWOT elemzése
táblázat: Szentpéteri kapu – Észak-keleti városrész SWOT elemzése
táblázat: Selyemrét – Keleti városrész SWOT elemzése
táblázat: Martin-kertváros - Szirma városrész SWOT elemzése
táblázat: Hejőcsaba - Görömböly városrész SWOT elemzése
táblázat: Avas kelet – Népkert városrész SWOT elemzése
táblázat: Tetemvár - Északi domboldal városrész SWOT elemzése
táblázat: Belváros városrész SWOT elemzése
táblázat: Avas- Dél városrész SWOT elemzése
táblázat: Egyetemváros-Ruzsin SWOT elemzése
táblázat: Miskolc - Tapolca városrész SWOT elemzése
táblázat: Vargahegy – Komlóstető – Ruzsin városrész SWOT elemzése
táblázat: Miskolc közép városrész SWOT elemzése
táblázat: Lyukóvölgy városrész SWOT elemzése
táblázat: Pereces városrész SWOT elemzése
táblázat: Diósgyőr – Nyugati városrész SWOT elemzése
táblázat: Bükkszentlászló városrész SWOT elemzése
táblázat: Lillafüred – Ómassa városrész SWOT elemzése
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Miskolc, 2014. január 24.
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