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3. Stratégia megalkotása
A fenntartható város- és közlekedésfejlesztés feltételeinek megteremtéséhez szükséges erőforrások
mennyisége ma Észak – Magyarországon a központi és a nyugati régióhoz mérten, látszólag szűkre
méretezettek. A kitörést itt sem a külső források iránti passzív várakozás, hanem a város
adottságaira, saját, ma még kiaknázatlan lehetőségeire épített forrásvonzó képesség erősítése
teremtheti meg. Ennek feltétele, a többszintű, kooperatív hálózatosodás, az innovativitásból és az
együttműködésekből kinyerhető többletek forrásvonzás céljából való megszerzése.

3.1. Célrendszer megalkotása
3.1.1. Jövőkép meghatározása
Miskolc fejlesztésének egyik alapterve, a belvárosra elkészült és kiterjesztésre indokolt terv, az
Integrált Városrehabilitációs Mesterterv, amely a város térszerkezeti megújulását szervezi
rendszerbe. Jelen terv, Miskolc Fenntartható Mobilitási Terve töltheti be a város elkövetkező évek
fejlesztéseit befolyásoló másik alaptervet, amely a város mobilitási-, illetve tágabb értelemben véve-,
kapcsolati folyamatainak megújítását szervezi rendszerbe. A város térszerkezetének és a
térszerkezetben zajló folyamatok megújítása együttesen, egymásra építve képes hozzájárulni ahhoz,
hogy maga a város váljék olyan vonzó urbánus hellyé, ahol jó élni, és amely aztán e brandjével
vonzza az embereket, és vonzerőt gyakorol a gazdaság, a kultúra, a turizmus hazai, illetve globális
szereplőire.
Miskolc makrotérségi kapcsolatainak átrendeződése (M30) és a város belső átstrukturálódása
párhuzamos, egymást felerősítő folyamatok. A leépült Diósgyőri vasmű területe, amely egykor a
város növekedésének fő motorja volt, mára a „mainstream” gazdaság, a külső befektetőtőke
szempontjából leértékelődött, miközben a helyi gazdaság szereplői számára - jelenleg még - elavult
infrastruktúrájú, de városközpont közeli területkínálatot biztosít. A város még keresi a terület
lehetséges jövőbeli szerepeit de az ITS egyértelműen a városszövetbe történő integrálás mellett
foglal állást (városias fásított utcák, közterületek kialakítása, középtávon a helyi gazdaság
telephelyeinek fenntartása mellett).
A szerkezeti tervben kijelölt új gazdasági területek és az ezzel összhangban kijelölt gazdaságfejlesztési
akcióterületek a várost délkelet és dél felől teljesen körülzárják. A város északi részén található
Mechapark jórészt betelt, itt potenciális bővítési lehetőséget kínál a repülőtér területe, mely abban
az esetben hasznosítható, ha a tervezett repülőtér új helyen kiépítésre kerül. A Déli Ipari Park
jelenleg (2016. június) 25%-ban betelepített, a város többek között a közlekedési kapcsolatok
fejlesztésével tervezi a MIDIP iránti keresletet javítani. Az Új Ipari Park nagyszabású, egyidejű
infrastruktúrafejlesztése óriási kínálatot teremt, amit javasolt ütemezetten, a városüzemeltetési
szempontokat (kompakt területhasználat ösztönzése, elaprózódás elkerülése) felkínálni a betelepülni
szándékozó vállalkozók számára. A területhasználati irányváltás jövőbeli lehetőségét (különösen
lakóterületek szomszédságában) érdemes a lehető legnagyobb mértékben nyitva hagyni. Míg a soft
telephely választási tényezők bizonyos szegmensei tekintetében Miskolc látványos eredményeket ért
el az elmúlt évtizedekben, addig a jól képzett munkaerő és a fizetőképes kereslet hiánya miatt
számolni kell olyan forgatókönyvvel is, hogy az új területek kihasználtsága hosszabb távon is
elmaradhat a várttól.
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Az infrastruktúrafejlesztés mellett tehát a „soft” tényezők tekintetében is további jelentős lépésekre
van szükség, különös tekintettel a minőségi munkaerő rendelkezésre állására, vagy a regionális
piacokra (kereslet, beszállítói láncok, stb). Ebben az összefüggésben a SUMP egyik fontos szerepe a
minőségi, szakképzett munkaerő számára vonzó városi környezet megteremtéséhez való
hozzájárulás.
A nagy terület- és logisztikai háttér igényű összeszerelő rendszerek ugyanakkor egyre inkább
automatizáltakká válnak, így ha le is települnek egy térségben, kevés, magasan kvalifikált munkaerőt
foglalkoztatnak. Az egyoldalúan e rendszerekre alapozott gazdaság növeli a város és a munkaerőpiac
kitettségét a gazdaság globális kilengéseinek. Az olcsó munkaerőre építő összeszerelő ipar korszaka
rövidesen lejár. Ha Európa újraiparosítása bekövetkezik, az nem az olcsó munkaerőre, hanem a
robottechnológiára, az innovációra, a nagy precizitású beszállítói-láncokra fog épülni. Ebben
Miskolcnak akár lehet is jövője, ez a területkínálat mellett a K+F kapacitások, az innovációs
teljesítmény markáns fejlesztését, az egyetem internacionalizálását, a regionális klaszteresedés
lehetőségét igényli.
A térség adottságai magukban rejtik egy határon átívelő regionális gazdasági térség/hálózat
felépítésének lehetőségét, ami szintén nagyfontosságú a potenciális befektetők számára. A több
országon átívelő városhálózati csomópont lehetőséget nyújt a beszállítói-felvevői kapcsolatok
(klaszteresedési potenciál), a fizetőképes kereslet kritikus tömegének regionális szintű biztosítására,
az innovációs potenciál regionális együttműködésekre építő megsokszorozására. A távolabbi piacok
elérhetőségének javításához is elsősorban a határon átívelő városhálózati csomóponton belüli
kapcsolatok szorosabbra fűzésén keresztül vezethet az út. A SUMP szerepe ebben a városon belüli
infrastrukturális feltételek megteremtése és a kommunikáció kereteinek biztosítása. Kommunikáció
azokkal a partnerekkel, akik a város hatáskörén túlmutató intézkedésekért felelősek.
Másik jelentős átrendeződési folyamat a Belváros felértékelődése, ami az európai trendekhez
igazodó, gyakorlatilag az 1980-as évek óta következetes várospolitika eredménye. A folyamatot az
Európai Uniós csatlakozással hozzáférhetővé vált jelentős források (kiemelten közterületi rendszer
megújítása), és az ezredfordulót követő ingatlanpiaci boom felgyorsították. A dinamikus korszak
eredményeinek egyes elemei megkérdőjelezhetők, ezek ellenére a Belváros lakóterületi, szabadidős
vonzereje és ingatlanpiaci pozíciója kétségbe vonhatatlanul markánsan növekedett.
Sokan a Belváros kereskedelmi kínálatának leépülését is a bevásárlóközpontok jelenlétéhez kötik.
Tapasztalatok azonban igazolják, hogy ha egy város e létesítmények letelepedésétől elzárkózik, azok
máshol megtalálják helyüket (pl. szomszédos településeken). A belvárosok kiskereskedelmi központ
szerepének mérséklődése világtrend, ami a vendéglátás, a szabadidős, a szálláshely-szolgáltatási
kínálat, a humán szolgáltatások diverzifikálódásával, funkcióbővülésével, a „munka
urbanizálódásával” és a belvárosok lakóterületi funkciójának újbóli megerősödésével egyidejűleg
zajlik. A fizetőképes kereslet erősödése ugyanakkor magával hozhatja a helyi-regionális gazdaságra
(élelmiszertermelés, kreatív ipar, stb) épülő, kis léptékű, diverzifikált célcsoport-igényeket kielégítő,
kis szállítás-igényű kiskereskedelmi kínálat újbóli belvárosi megerősödését, a különféle belvárosi
funkciók egyensúlyba kerülését. A Belváros felértékelődése, ezzel együtt működőképessége és
(térségi, regionális) elérhetősége, a Belvároson belüli közlekedési komfort javítása tehát a város
gazdasági megerősítésének egyik stratégiai eleme. A Belvárosok felértékelődésének ugyanakkor
meghatározó eleme a városi szabad terek funkcionális gazdagodása.
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A városi szabad terek iránti használati igények is diverzifikálódnak, a közlekedési funkció egyre
inkább csak az egyik a sok közül, azon belül bővül a közlekedési módok köre is. Ezek a változások, a
város gazdasági területeinek átrendeződésével karöltve a megelőző korszakok városi
területhasználatát kiszolgálni hivatott közterületi rendszerek újragondolását igényli, a közlekedés
különféle szereplőinek, illetve a különféle szabadtér használati igények emancipációs törekvéseit
szem előtt tartva. A Belváros, történelmi Avas Mesterterve e trendekhez való alkalmazkodás alapján
jelöli ki a szabad terek rendszerszerű fejlesztésének irányát. Olyan rendszerben gondolkodik, amely a
Belváros működőképességének fenntartása-javítása mellett a Belváros és a történelmi Avas újbóli
összeszövését, a fő utcától északra és délre fekvő városrészek „belvárosiasodását” a 21. századi
„urbanizálódó munka” és városias életmód számára vonzó terület- és helyiségkínálat bővülését
szolgálja. Ennek érdekét egy olyan új közlekedési rendszer szolgálhatja, amely a fő mobilitási irányok
városon belüli változásait kihasználva, de a városközpont működéséhez szükséges kiszolgálást nem
akadályozva teszi élhetőbbé a várost és kínál lehetőséget a szabad terek sokoldalú hasznosítására, a
közlekedési célú használat mérsékelt visszaszorításával.

3-1. ábra A Mestertervben azonosított várostengelyek (Forrás: Mesterterv, 2016.)

Egy városban jó élni, amennyiben az biztosítja a kellő munkahelyi (megélhetési) feltételeket, jó
közbiztonságot, biztonságérzetet nyújt, a kulturális, szórakozási, szabadidős feltételeket és vonzóvá
teszi a város köztereinek használatát, erősítve ezzel lakói közéletét, kohézióját. A jó városi élet ezen
helyszínei, a város jó helyei, tehát jó (kiemelt) városi helyek. A közlekedési folyamatszervezés egyik
alapvető feladata ezen jó városi helyek funkciók szerinti összekapcsolása, rendszerbe szervezése. A
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SUMP elvárása így nem egy jó közlekedési hálózat megteremtése, hanem a jó városi helyek
hálózatának megteremtése. Innovatív városi network, és ebben Miskolc lehetőségei nagyok.
Van mire építkezni és az építkezéshez van elég idő, a SUMP középtávú időtávja, mintegy 15 év 2030ig. Miskolcon már ma is vannak jó városi helyek és vannak minőségi kapcsolódások. Ezeket fejlesztve,
tovább bővítve kialakulhat a köztereket, gazdasági tereket, városi fogadó tereket, intézményi
tereket, valamint a szabadidős-kulturális- és idegenforgalmi tereket, közlekedési hálózatok által
organikus hálózatba szervező, jó városi helyek rendszere.
•

•

A rendszer meghatározó jó (fontos) helyei: Belváros gyalogos zónája – Búza tér – új
intermodális csomópont – külső városkapuk (gazdasági, kereskedelmi létesítményeikkel) – Avas
– Egyetemváros – Miskolctapolca – Lillafüred.
A rendszer meghatározó kapcsolati elemei: a már működő kelet – nyugati villamosvonalak; a
megvalósításra indokolt észak – déli villamosvonal; (távlatban tervezett körvillamos;
esetlegesen, e vonalak bármelyikén, a Tram-Train közlekedést befogadó rendszer)

3-2. ábra Miskolc fejlesztési területei, jó városi helyek és várostengelyek

A rendszer szíve a belváros kiterjesztett, csillapított gyalogos zónája, amelynek el kell érnie egyfelől
az Avas kapcsolati pontját (vendéglátás, szabadidő), másfelől az átfogalmazott, közlekedési
funkcióitól jórész megszabadított, városi rendezvény helyszínként fontos Búza teret (kiemelt
találkozási hely) és amelyhez szervesen kell, hogy kapcsolódjék a tervezett intermodális csomópont
(belső városkapu).
A rendszer artériája: a Szinva patak, amelynek rehabilitációs – gyalogos- és kerékpáros
kapcsolatokat, valamint szabadidős, vendéglátói funkciókat befogadó – zónájának a tervezett
intermodális csomópontig való kiterjesztése alapfeltétele annak, hogy az intermodális csomópont ne
sziget zárvány, hanem a városi jó helyek hálózatának eleme legyen.
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A rendszer fő erei:: a meglévő és tervezett villamos vonalak, amelyek városszerkezetbe illesztésével
(vegyes használatú, gyalogoselsőbbségi felületen vezetett villamos p
pálya)
álya) Miskolc, követve a fejlett
városok példáját, innovatívan megelőzte a hazai városokat és amely –tervezett
tervezett vonalakkal teljes –
villamoshálózattal, a fent jelzett „„jó városi helyek” közül csupán Lillafüred és Miskolctapolca nem
érhető el közvetlenül. Dee Lillafüred felé kapcsolódik kötöttpályával a kisvasút, így csupán
Miskolctapolca vár valamely kreatív /exkluzív/ megoldásra.
A rendszer kiterjesztett érhálózata
érhálózata:: a zéró kibocsátású járműpark irányába tovább fejlesztett
autóbusz hálózat, a rövidtávon megv
megvalósítható
alósítható közösségi kerékpár rendszer, a középtávon
ugyanolyan szisztéma szerint létrehozott, elektromos autókra alapozott közösségi autó rendszer, a
SUMP időtáv végső fázisában pedig a közösségi autórendszer továbbfejlesztési lehetőségeinek
megteremtése az autonóm (önjáró) autók irányába.
A kiterjedt gyalogosfelületek, az egybefüggő kerékpárút
kerékpárút-hálózat
hálózat lehetővé teszi a megváltozott
mobilitási szokásokhoz
hoz való alkalmazkodást
alkalmazkodást, és ezzel együtt a nem motorizált közlekedés jelentős
növekedését, együttesen 30%-ra.
ra.
Az egyéni autózás új formákat ölt, mint kombinált
kombinált-közösségi
közösségi autóhasználat, nem motorizált
közlekedéssel kombinált használat. A kötöttpályás villamosközlekedés, a vonzáskörzetből elővárosi
vasúttal együttesen a városi közösségi közlekedés arányát 50%-ra növeli,, az autózás 20%-ra
20%
csökkentése mellett. 2030-ra
ra a jelenlegi arány a közösségi közlekedés javára változik, ez a városi
környezeti terhelést jelentősen csökkenti, az elérhetőség, eljutási idő csökken, a parkolási
nehézségek megszűnnek.

3-3.. ábra Modal split a jövő Miskolcában (célértékek)
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A városi közlekedésben a zéró emissziós meghajtású járművek aránya eléri a 35%-ot,
35%
míg a
hagyományos, fosszilis meghajtás 65%
65%-ra csökken. A belvárosban a megfelelően kialakított úthálózat,
parkolás és a töltőhálózat lehetővé teszi 2030
2030-ra
ra kis területen a zéró emissziós zóna kialakítását, ahol
gyalogos-kerékpáros – e-bike
bike – villamos – zéró emissziós járművek együttes közlekedése ad
kapcsolatokat. Miskolcon megkezdődtek a zéró emissziós járművek terjedését elősegítő
intézkedések, például ingyenes parkolást biztosítanak a városi parkolóhelyeken az e-járművek
e
számára.

Zéró emissziós járművek részarányának célértéke a közúti
közlekedésben 2030.

Fosszilis
energia
meghajtás;
65%

E-járművek
(magán és
közösségi
flotta);
35%

3-4. ábra E-járművek
járművek részará
részaránya
nya a közúti közlekedésben (Miskolc, 2030.)

A rendszer térségi kapcsolódásai
kapcsolódásai:: a külső városkapuk északon, délen, keleten és nyugaton, valamint
a belső városkaput jelentő, tervezett intermodális csomópont, a Tiszai pályaudvarral. A külső
városkapuk – kapcsolódó
olódó kereskedelmi potenciáljukkal - elsősorban az egyéni (autós) közlekedés
városba érkezését koordinálják, és transzformálják minél nagyobb arányban környezetbarát
közlekedési módok irányába. Ennek eszközei a villamos, közösségi kerékpár, középtávon az
elektromos
lektromos közösségi autó, távlatban az önjáró autó (városkapu szerepében, a nyugati - kétirányú kapu a többitől kissé eltérő jellegű). A belső városkaput képező intermodális csomóponttal szemben
alapvető elvárás, hogy városi funkciókat és szereplőket is vonzó, jó városi hely is legyen, miközben
alapvetően megfelel az áramlási (kapcsolati) tér követelte funkcióknak. Ehhez, a mainál szervesebb
belvároshoz kapcsolás mellett, alapvető elvárás a funkciók tömörítése, az átszálló kapcsolatok
hosszának minimalizálása
lása és komfortjának növelése úgy, hogy ne elkülönülten, hanem e kapcsolatok
folyamába épüljenek be a napi szükségleteket kielégítő kereskedelmi, és más szolgáltatói
létesítmények, illetve találkozási pontok, vendéglátó létesítmények. (Jó példák erre a „Banhof
„Ba
City”
jelleggel megépült intermodális csomópontok, mint a berlini, és a bécsi főpályaudvar, vagy a szintén
bécsi Wien Mitte).
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A fenntartható városi mobilitás feltételeinek megteremtését tehát Miskolcon nem egy-egy lokális
projekttel kapcsolatos csodavárástól, hanem a projektszemléleten túllépő, integratív és építkező
rendszerszemlélettől, illetve gyakorlattól kell elvárni. Egy olyan városműködés, ezen belül olyan
közlekedéshálózati működés megteremtésével, amely élen jár az innovatív megoldások,
technológiai megújulások alkalmazásában, megelőzve ezzel versenytársait és felébresztve a
globális szereplők érdeklődését a város iránt. Mindehhez, a közlekedés SUMP elvek szerinti
fejlesztése szükséges, de természetesen önmagában elégtelen követelmény.

3.1.2. Átfogó célok meghatározása
Feladat, a ma meglévő és várható, de lokalizált szellemi és technológiai erőforrások felmérése,
aktivizálása és egybekapcsolása. Ezen belül az innovatív platformok hálózatának létrehozása a
szellemi műhelyek között, az egyetem, a gazdasági szereplők (pl. Bosch, Takata), kutatóhelyek és más
szellemi műhelyek városi életbe, városfejlesztési diskurzusokba vonásával. Az infokommunikáció
lehetőségeinek fokozott kihasználása, az innováció városi közterekre való kivitele, például a városi jó
helyeken a szabad wifi használat megteremtése, a telepített és a mobil applikációkra alapozott
információs rendszerek kooperativitást fokozó lehetőségeinek kihasználása, az adottságok SMART
CITY elvárások irányába való továbbfejlesztése.

I.PILLÉR
Új városszerkezet –
Belváros új pozíció, új Fő tér
Új, átjárható zöld belváros a Szent István tértől
Búza térig, Szinva Parkig, csatlakozás a Szendrei
u. új tengelyén Gömöri-pu.-ig. Tiszai-pu. IMCS
megépül.

II.PILLÉR
Gazdasági innováció –
Új Ipari Park, a
munkahelyteremtés új módja,
Térségi elérhetőség javítása
Teljes körű közlekedési kapcsolatrendszer, az
országos-régiós és városi irányokból. Az
ütemezett kiépítés lehetőségei. Az új városi és
átrendeződő munkahelyekhez kapcsolódó új
közlekedési rendszerek.

III.PILLÉR

IV.PILLÉR

Városkapu szerep –

Életminőség javulása –

Smart szemlélet,
Mobilitásmenedzsment, Fenntartható
közlekedési módok szerepének
K-Ny és új É-D erősítése,
kötöttpályás tengely, vasúti

Különböző generációk
együttélését segítő életmód

kapcsolatokkal. A városkapukban kiemelt
fogadó csomópontok és ehhez kapcsolva
belvárosi forgalomcsillapítás.

Rekreáció, zöld város, hely az emberi
együttélésre. A nemzetközi jó gyakorlatok
miskolci honosítása.

3-5. ábra Miskolc fejlődésének alappillérei
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II. pillér – Gazdasági innováció

3-6. ábra Miskolc Déli Ipari Park fejlesztési területe
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III. pillér – Városkapu szerep

3-7. ábra Városkapuk, főbb közlekedési csomópontok, tervezett kötöttpályás közlekedési folyosók
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3.1.3. Forgatókönyvek elemzése
Miskolc integrált fejlesztési tervei, valamint a kedvező városvezetői magatartás két progresszív
forgatókönyv felállítását teszi lehetővé. A szándékok és források teljes értékű egybeesésekor a
„Sokszínű Miskolc” szcenárió lehetséges. Amennyiben a források csak részlegesen mozgósíthatók, a
„Mértéktartó Miskolc” szcenárió célozható meg.
A „Do Nothing” mint előírtan vizsgálandó elem, a jelenlegi helyzetben való lassú fejlődést jelenti, ahol
a fejlesztési lépések szigetszerűen, egymás hatását nem erősítve jelennek meg.

Szcenáriók előkészítése
Do nothing
Hogyan látjuk?
Vizsgálandó forgatókönyv, jelenlegi helyzet lassú fejlődése
Régiós szerep

Térségi vezető szerep megtartása

Munkaerő - mobilitás

Munkaerő elvándorlás folytatódik

Népesség

Lakosszám csökkenés

Belváros - Főtér
kapcsolatrendszer

IMCS megépül, de a Belvárostól függetlenül, szigetszerűen működik,
nem integrálódik a belvárost tehermentesítő ráhordó utak (3-as út)
hiánya miatt.

1000 ha-os Ipari Park

Az új Ipari Park indulása késlekedik

Új városszerkezet

Nem létesülnek új vasúti megállók

Városkapuk szerepe

Városhatári parkolók nem töltik be a funkciójukat

Átjárhatóság

Személyautó használatban nincs szemléleti változás

Belváros, megközelítés

Kerékpáros infrastruktúra csak lassan fejlődik

Új életmód

Részleges fejlesztő beruházások, de elmarad az együttes szinergikus
megjelenés.

Tehermentesítő utak

ÉTM vagy DTM kiépítése késlekedik
3-1. táblázat Szcenáriók előkészítése (0. verzió – „Do nothing”)

A szcenáriók vizsgálatának összegzéseként, a már eldöntött lépésekre - intermodális csomópont
építésre, Y-híd, 3-as út új nyomvonalon vezetésére kormánydöntés; városszerkezet átalakítása
városvezetői szándék – alapozva reális a „Sokszínű Miskolc” forgatókönyv elfogadása, és a
továbbiakban alapvető forgatókönyvként való kezelése.
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3.2. Szcenáriók előkészítése
3.3. Hogyan
látjuk?
Régiós szerep

3.4. Sokszínű Miskolc

3.5. Mértéktartó Miskolc

Szándékaink és az EU támogatottság
teljesértékű megléte esetén

Források esetleges érkezése esetén
fejlődik

Nemzetközi pozícióváltás
Munkahelyteremtéssel és ösztönzőkkel
visszacsábítani a minőségi, képzett
munkaerőt
Növekvő lakosságszám Miskolcon és
vonzáskörzetében
Új Belváros (Szent István tér - Búza tér Gömöri tengely - intermodális csomópont
kapcsolata)
Teljes kiépítettség, autóipari súlypont
Kapcsolatrendszere:
M30 centrum csomópont
Y híd, új 3-as út,
Avas csomópont,
Új közúti felüljáró
A kelet-nyugati és észak-déli
várostengelyen is kötöttpályás közlekedés,
új vasúti városi megállóhelyek - Takata és
Bosch; Körvillamos - Avas Dél - Egyetem Vasgyár - Diósgyőri Stadion

Munkaerő - mobilitás
Népesség
Belváros - Főtér
kapcsolatrendszer

1000 ha-os Ipari Park

Új városszerkezet

Vezető szerep a régióban erősödik
Elsősorban a meglévő munkaerő
megtartása
Stabil, nem csökkenő lakosságszám
Új belváros Szt. István tér - Búza tér
között; IMCS megépül

Részleges ipari telepítés az új Ipari Park
területén

A kelet-nyugati várostengely
kötöttpályás, az észak-déli tengelyen
közösségi közlekedési sáv, vasút városi
szerepe megjelenik, 1-2 új vasúti
megállóhely

Városkapuk szerepe

Erős városkapuk, 4 kiemelt fogadó
csomópont

Városhatári P+R parkolók, nem markáns
fogadózóna

Átjárhatóság

Minden irányból alternatív módon és
attraktív eszközváltási lehetőségekkel.

A hagyományoshoz közelálló erős
személyautóhasználat, lakáshoz közeli
parkolók, egyéni szempontok érvényre
juttatása.

Belváros, megközelítés

Közösségi és nem motorizált közlekedés
minden irányból, közösségi autózás
preferált módon, egyéni autózás részére
kijelölt parkolási zónák, mélygarázsok. Az
eszközrendszer bővül.

Belváros területi korlátozás,
tehermentesítés. Kerékpár és gyalogos
infrastruktúra jelentős fejlesztése.

Új életmód

Zöld tengely, Szinva-part teljes
kiépítettséggel, Avasi oldali
összekapcsolással

Részleges Szinva-part kiépítés, részleges
Zöld-tengely kialakítás, komplex hatású
új városi élettér

ÉTM kiépül, Thököly úttól 2x2 sávon,
Thököly úttól 2x1 sávon + kerékpár

ÉTM kiépül, Thököly útig 2x2 sávon

Kálvin utca 1x1 sáv + kerékpár

Kálvin utca 2x2 sáv

Csermőkei - Futó utca kiépül

Csermőkei - Futó utca kiépül

Tehermentesítő utak
ÉTM és DTM elkerülő utak
átminősítése országos úttá
(háromszámjegyű út)

Opciók

Kandó tértől - Gömöri - Búza tér - Ady Széchenyi ágon új villamos

-

3-2. táblázat Szcenáriók előkészítése (Sokszínű és mértéktartó Miskolc)
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3.6. Stratégia megalkotása
3.6.1. Szakágankénti célrendszer
A projekt kezdetén megtartott tematikus egyeztetetések alapján megalkottuk szakáganként az alábbi
célrendszert.
Mobilitás menedzsment

SUMP CÉLRENDSZER
AUTÓBUSZ

VILLAMOS

Városi vízió

Zero emisszióshoz közeli egységes jármőparkon alapuló közösségi utasszállítás,
a P+R és B+R rendszerrel egységes informatikai, hálózati háttérrel, egységes
v árosi - elıv árosi tarifa, elektronikus jegy- és bérletrendszer, e-ticketing,

Önkormányzati reális célok

Átjárhatóság a hálózaton, új emelt és normál csomópontok egységes
kialakítása, telepítése

Önkormányzati szempontok, A tarifaszöv etség jogi lehetıségei ma A tarifaszöv etség jogi lehetıségei ma
nem adottak
nem adottak
korlátok
Lakosság

Egységesen igénybev ehetı v árosi elıv árosi szolgáltatás

Egységesen igénybev ehetı v árosi elıv árosi szolgáltatás

Esélyegyenlıség

Teljeskörő esélyegyenlıség a jármőv eken és a megállóhelyeken 5 év en belül.

Modal split cél

2/3:1/3 közösségi közlekedés:egyéni közlekedés arány a cél

Integrációs elvek

2019. januártól elektronikus jegy és bérlet. Jármőv ön és automatákban jegy és
bérleteladás. Közös férıhelyterv ezés a közlekedés ágazatai között

Környezet

Környezettudatosság: ma 40 %-os,
késıbb 50 %-os üzemköltség
megtakarítás

Energia - meghajtás

40 - 60 db gázüzemő új busz és ∼ 20 db
új elektromos busz beszerzése

Közlekedésbiztonság

Megállóhelyek biztonságos
elérhetıségének biztosítása.

Villamospálya keresztezésénél smart
forgalomirányítás.

Közösségi hálózat csomópontjaihoz kapcsolt P+R és B+R rendszer. Jobb

Együttmőködés - kooperáció kapcsolatok
Beruházás - mőködés

Szinergikus finanszírozás. Nem megy az ágankénti projekt finanaszírozás.

Díjak, tarifa

Szakaszjegyek bev ezetése.

Marketing, promóció

Mobilitásmenedzsment, DRT, normál menetrend, taxi együttesen,

Hozzáférés

Külterületen szolgáltatás elérhetıség
jav ítása (gyakrabban, kisebb
jármőv ekkel)

Smartosítás

Megállóhelyek modernizálása, smartosítása, hogy "élmény" legyen a
v árakozás. Pl. infó képernyı, ami tájékoztat a városi dolgokról, smart payment
és ticketing a megállóban, napelemes energiaellátás, ahol ez lehetséges, esti
v ilágítás forgalomhoz igazítása (nincs v árakozó 30 %-on a v ilágítás, jön a
v illamos, akkor 100 %-on.)
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Mobilitás menedzsment: Kerékpár, B+R
Nem motorizált

SUMP CÉLRENDSZER
Hagyományos kerékpár
Városi vízió
Önkormányzati reális célok

Esélyegyenlıség

Hálózatosodás, É-d-i kerékpárút,
15 év es terv v an

Közbringarendszer 6-800 m-enkénti
állomásokkal

Elektromos közbringák 5 év en belül.

200 mFt rendelkezésre áll a
megv alósításhoz

Egyelıre nincs ilyen pályázati forrás.

Az új jármőv ek szükséges mértékig
Közbringa használat a mindennapokban szabályozott használata, ösztönzırendszer a
alacsony kaució
beszerzésre.

Akadálymentesítés

Kerékpárszállítási lehetıség a közösségi közlekedési jármőv eken.

Modal split cél

Városi helyv áltoztatás 20%-a, ebbıl 15%
kerékpár.

Integrációs elvek

A kerékpár és a közösségi közlekedési
Belv áros és jelentıs kihaladó
hálózat közös rendszere. A v áltópontokon gerincútv onalakon idegenforgalmi
tárolóhelyek, közös bérlet.
látv ányoságok felfőzése.

Városi helyv áltoztatás 20%-a, ebbıl 1-2%
közbringa.

Mozgáskorlátozott jármőv ek közlekedési
lehetıségei, középületek elérése,
szabadidıs utazások.
Városi helyv áltoztatás 20%-a, ebbıl 3-4% zéró
emissziós hajtással támogatott jármő.
Zéró kibocsátású jármőv ek folyamatosan
növ ekv ı részaránya.

Városi, turisztikai és idegenforgalmi.

Környezet

Jármőfejlesztés - emisszió

-

Energia - meghajtás

-

Közlekedésbiztonság

Új, zéró emissziós hajtással támogatott
jármővek

A teljes v árosra és agglomerációra kiterjedı kerékpárúthálózat, biztonságos, elérhetı tárolók. A kerékpározás új eszközeire
fogadókész v áros.

Önkormányzati szempontok,
2 mrd Ft forrás
korlátok
Lakosság

Közbringa

Pedelek rendszerek bev ezetése.

-

Elektromos meghajtással támogatott
jármőv ek megjelenése hegyv idéki,
belv árosi és családi házas terüketen
v árható.
Zéró emissziós hajtás.

Lehetıség szerint önálló v árosi kerékpárutak. Megfelelı kerékpáros átv ezetések a csomópontokban.
Emelt szintő csomópontok, szolgáltatások,

Kölcsönzı hálózat - v árosi mőködtetésben.

Együttmőködés - kooperáció infópont, kameráv al megfigyelt
Beruházás - mőködés

kerékpártárolók
Kerékpárszerv
íz az emelt szintő
csomópontokban.

Díjak, tarifa

Közösségi közlekedés + kerékpár közös
kártya (tárolás, szállítás)

Alacsony kauciós díj, GPS köv etés mellett.

Marketing, promóció

Kerékpározási kultúra, közlekedéskultúra
oktatása. Eltérı társadalmi rétegek
alkalmazkodása.

Ösztönzı promóciók,
kerékpárhasználattal kapcsolatos
szolgáltatások ismertetése

Hozzáférés

Törkedni kell arra, hogy a v áros minden pontja és a közv etlen agglomerációs térség biztonságosan elérhetı legyen kerékpárral,
közösségi közlekedési jármőv eken kerékpárszállítás megoldása.
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Mobilitás menedzsment

SUMP CÉLRENDSZER

Nem motorizált
Gyalogos

Városi vízió

Emberléptékő, biztonságot sugárzó, természeti környezetet magába foglaló
felületek, járdák, parkok, terek.

Önkormányzati reális célok

A gyaloglás a v áros minden beépített területén lehetséges legyen, v alamint a
beépített területek között átjárhatóság legyen.

Önkormányzati szempontok, A gyalogosfelületeken, járdákon az őrszelv ény és biztonságos haladási feltételek
biztosítandók.
korlátok
Lakosság

Jól kiv ilágított, akadálymentesített járdák, átkelıhelyek, csomópontok, jól
megközelíthetı megállóhelyek, állatsétáltatási helyek biztosítása.

Esélyegyenlıség

Az esélyegyenlıség teljes értékő megv alósítása.

Modal split cél

A helyv áltoztatások 25%-a gyalogosan történik.

Integrációs elvek

A gyaloglás - kerékpár - közösségi közlekedés egységes rendszer, egységes haladási
és tartózkodási feltételek.

Környezet

Gyalogos zónákban, idıszakos jármőforgalommal közös közlekedés.

Energia - meghajtás
Közlekedésbiztonság

A gyalogosfelületek teljesértékő, az átkelıhelyek szabályozott kialakítása. Az emelt
szintő csomópontokban biztonsági sziget.

Együttmőködés - kooperáció

A gyalogos közlekedési rendszer közv etlenül is kapcsolódik a megállók, P+R, B+R,
kiemelt csomópont kapcsolatokhoz. Promenádok lehetısége.

Beruházás - mőködés

Esélyegyenlıség biztosítása - csomópontokban süllyesztett szegélyek kialakítása,
járdák állapotának jav ítása, őrszelv ény biztosítása
-

Díjak, tarifa

Marketing, promóció

Az edukációs kampány részeként, óv odás szinttıl közlekedésbiztonságra, tudatos
közlekedésre v aló nev elés.

Hozzáférés

A biztonságos gyaloglás feltételeit a v áros teljes területén biztosítani kell.
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Mobilitás menedzsment

SUMP CÉLRENDSZER

Motorizált és e-jármővek
Közösségi autózás

Városi vízió

Alakuljon át a saját autótulajdonláson, egyéni döntésen nyugv ó hagyományos
autóhasználat szemlélete, a kollektív használat irányába.

Önkormányzati reális célok

Az Önkormányzat célja az autók kihasználtságának növ elése, gazdaságossá tétele,
utazási célok egyesítése, ezzel együtt az e-autózás bıv ítése, jó példák
bemutatásáv al, ösztönzéssel.
Az Önkormányzat a kollektív használatot ösztönzi elınyös parkolással, közúti

Önkormányzati szempontok,
elınyadással, e-jármő adómentességgel, olcsóbb energiáv al, kedv ezményes
korlátok
jármőv étellel.

Lakosság

Többféle rendszerben v aló alternatív gondolkodás. Lehetıségek: családi autózás,
kollektív autózás egyéni tulajdonlással, közösségi tulajdonlás egyéni igények szerinti
használattal, taxihasználat kilép a függöny mögül.

Esélyegyenlıség

Az esélyegyenlıség háztól - házig rendszere.

Modal split cél

Az autózáson belül 5 év múlv a 5%, 10 év múlv a 15%, 15 év múlv a 40% közösségi
autó.

Integrációs elvek

Az autózás ad-hoc jelleggel tud egyéni v agy kollektív jelleggel mőködni. Sok
csatlakozópont a közösségi használathoz, parkolókhoz.

Környezet

A környezetbarát-kollektív jármőv ek elınyhöz jutása forgalomcsillapított
öv ezetekben, elınyös megállási, haladási opciók.

Energia - meghajtás

Zéró emissziós jármőv ek beszerzésének és mőködtetésének kedv ezményes
rendszere. Töltıhálózat folyamatos bıv ítése célirányos helyeken.

Közlekedésbiztonság

A kollektív autóhasználók kedv ezményes tréningjév el, az egymást segítı magatartás
kialakításáv al cél a mérhetı közlekedésbiztonság jav ulás.

Együttmőködés - kooperáció

Az önkormányzat - energiatermelı - autógyártó együttmőködés és lobby
tev ékenység az alapv etı infrastruktúra létrehozására.

Beruházás - mőködés

A kollektív rendszer bev ezetése.

Díjak, tarifa

A közösségi közlekedéssel közös bérlet lehetısége, kedv ezmények, jelenlegi és
jöv ıbeli autótulajdonosok egyéni autóhasználatról v aló lemondása.

Marketing, promóció

A kollektív autózás elınyeinek, stílusának oktatása a teljes lakosság körében, iskolai
nyílt napok, a direkt (zöld rendszám) és indirekt (parkolás, elınyadás, kisebb v ételár)
ösztönzık.

Hozzáférés

A hozzáférés bıv ítése kormányzati feladat: v illamos energia hálózatok egységes
koncepciója, karbonkv óta helyett e-finanszírozás.
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BÍRÁLATI TERV
Mobilitás menedzsment

SUMP CÉLRENDSZER

Motorizált és e-jármővek
Személyautó

Városi vízió

Belv áros forgalomcsillapítása, elkerülı úthálózati rendszer teljesértékő hálózata,
domináns közúti közlekedés helyett jól átjárható v áros.

Önkormányzati reális célok

A már eldöntött beruházások jó lebonyolítása: ÉTM, Y-híd, …

Önkormányzati szempontok, Városi úthálózat-bıv ítés nem cél, erre nincs is forrás, a kelet-nyugati irányú forgalom
a mai hálózat jobb struktúrájáv al terv ezhetı.
korlátok
Lakosság

Lehetıség legyen a mindenirányú eljutásra, ezt a parkolási tarifák jelentısen terelik,
a belv áros, zöldterületek, rekreációs területek óv ása érdekében.

Esélyegyenlıség

Teljes körő esélyegyenlıség minden új létesítménynél.

Modal split cél

2030-ra az egyéni közlekedés aránya a v árosban 33%-ra csökken, a Belv áros
területén az egyéni közlekedés 10%-os arányú lesz.

Integrációs elvek

2019 januártól a bev ezetendı közösségi elektromos jegy mellett, megjelenik a
közösségi és parkolójegy azonos e-kártyán v aló használata.

Környezet

A környezethez alkalmazkodó jelentısen növ ekv ı e-jármőarány.

Energia - meghajtás

2030-ra a személyautók 1/6-a zéró emissziós lesz, emellett tov ábbi 1/6 a hibrid
jármőv ek aránya.

Közlekedésbiztonság

A v áros belterületén a jármő-gyalogos átkelés mindenhol szabályozott, v agy
gyalogoszónában közlekedik a gyalogos. Külsı területeken a csomópontokon
szabályozott az átkelés 2030-ra.

Együttmőködés - kooperáció Szinergikus, nem ágazati finanszírozás.
Beruházás - mőködés

A beruházások közlekedésbiztonság, az eszközv áltás és közlekedésinformációs
rendszerek létesítését, fejlesztését szolgálják.

Díjak, tarifa

Az üzemanyagárban a fosszilis-elektromos energia jelentıs különbségének
megtartása a cél.

Marketing, promóció

Önálló e-mobilitásmenedzsment felállítása.

Hozzáférés

A hozzáférés kormányzati feladat.
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Motorizált és e-jármővek
Parkolás, P+R

Városi vízió

Teljes v árosra kiterjedı komplex parkolásgazdálkodás, egységes szemlélettel,
öv ezetes környezetbarát rendszer, v ároskapuk létrejötte.

Önkormányzati reális célok

Teljes v árosra kiterjedı komplex parkolásgazdálkodás, új területek díjfizetıs
öv ezetekbe történı bev onása.
A mai bıséges parkolókínálat átrendezıdése, a tartós parkolás 80 %-a közterületen

Önkormányzati szempontok,
kív ülre helyezıdik (meglév ı parkológarázsok, v ároskapuk környezetében terv ezett
korlátok
P+R fogadópontok).

Lakosság

A lakás közv etlen közelében parkoló autó rendszer, átalakul biztonságos parkolási
rendszerré. A lakossági elfogadást a zöldterületek, játszóterek léte kárpótolja a
nagyobb gyaloglásért a parkolóig. Parkolási kedv ezmények, új bérlettípusok.

Esélyegyenlıség

Teljeskörő esélyegyenlıség.

Modal split cél

A belv árosban a felszíni parkolás mélygarázsos rendszerré alakul át, v árhatóan
jelentıs díjnöv ekedéssel (Miskolcon ma a hasonló magyar v árosokhoz képest
jelentısen alacsony a parkolási díj), belv áros megközelítése v árosfejlesztési elv ként
is csillapítandó.

Integrációs elvek

Városkapu - külsı terület - belv árost körülv ev ı zóna - belv áros integráns elv ek
szerint.

Környezet

Mélygarázsi rendszer bıv ítése nem érdemleges, alapv etıen felszíni parkolás,
lehetıség szerint nem közterületen a tartós parkolás.

Energia - meghajtás

E-mobilitás és hibrid kedv ezményes díjak és elhelyezés.

Közlekedésbiztonság

A v árosfejlesztési célokat köv etı parkolásmenedzsment.
Városi- és közparkolóüzemeltetık szabályozott együttmőködése a

Együttmőködés - kooperáció magánparkolókkal. Városrendészettel történı szorosabb együttmőködés,
Beruházás - mőködés

ellenırzések
modernizálása.
Elektromos
autók
számára töltıállomások a parkolóterületeken. Parkolást érintı
építési szabályozások.

Díjak, tarifa

Közösségi közlekedés és parkolási tarifa közös rendszere. E-card. Többféle ösztönzı
idıszakos bérletek. Miskolc Pass. Business Card. Kórház Card.

Marketing, promóció

A kombinált, eszközv áltásos parkolás, P+R-ek ösztönzése jó elhelyezésekkel,
megfelelı befogadóképességgel és e-carddal. A fedett parkolók promóciója, ma
idegenkedés v an ettıl.

Hozzáférés

A gépi kezelés gyorsítása, jobb minıségő szolgáltatás, mind infra-, mind humán
v onatkozásban. I nformációs és foglaltsági / irányító rendszer teljes v árosi hálózata, a
v árost közelítı útv onalakon a v ároskapukhoz és a v áros belsı területén.
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3.6.2. Stratégiai elemek kidolgozása
Miskolc Megyei Jogú Város versenyképességének alapja a jól átjárható, zéró emissziós közlekedési
rendszer kialakítása. A kialakult városszerkezethez alkalmazkodva az 11-es
es villamosvonal és az új
észak-déli
déli vonal adja azt az alaphálózatot, melyre telepíthetők a városkapuk és P+R
P
parkolóik,
illeszthetők az elővárosi vasúti- és buszhálózatok. A villamoshálózat lehetőség arra, hogy az új ipari
területek közvetlenül kapcsolódjanak a városhoz, az oktatás, kórház, közintézmények jól elérhetők
legyenek, a városi utak, járdák levegőhöz jussanak, a főútvonalak fás, ligetes, oxigéndús környezetté
alakuljanak. Mindezen közlekedésfejlesztési gondolkodás, a gazdasági innováción, a
munkahelyteremtésen alapul, melynek meghatározója az Új Ipari Park. Ehhez kapcsolódó szükséges
infrastruktúra-fejlesztése, az 1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat 3. b) pontjában meghatározott
feladat szerint a következők:
•
•
•
•
•
•

M30-as
as külön szintű centrum csomópont,
Új IMCS megépítése,
Y-híd és 3-as
as út megépítése, belvárost elkerülő szakasz,
Avas lakótelepi csomópont,
Közúti
úti felüljáró az iparterületre,
Takata vasúti megállóhely.

A SUMP 2030-ig
ig tartó időszakra, az EU által javasolt ötös szempontrendszerbe illesztve 23 stratégiai
elemet definiáltunk. A SUMP elkészítése a 23 stratégiai elem testületi elfogadását követően, azoknak
azo
programmá fejlesztésével folytatódik.

I.

Hozzáférhetőség,
megközelítés

II.

III.

Levegőminő
Levegőminőség javítás,
zaj
csökkentés

Forgalmi
zavarok,
torlódások

IV.

V.

Közlekedés-biztonság
javítása

Életminőség
javítása

Stratégia elemei
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STRATÉGIA KIDOLGOZÁSA

STRATÉGIA KIDOLGOZÁSA

Hozzáférhetőség megközelíthetőség

Levegőminőség javítás, zaj csökkentés

Forgalmi zavarok, torlódások

Közlekedésbiztonság javítása

Életminőség javítása

Új városszerkezet

Kevesebb energia felhasználás

Átjárhatóság, térségi elérhetőség
javítása

Folyamatos haladás

Networking

1.) Új városszerkezet kialakítása:
- Belváros tehermentesítése
- A zöld Szinva-tengely és Fő utca, a 3-as tengely
Gömöri pu-ig és IMCS-ig
- IMCS létesítése új busz végállomás és vasútivillamos kapcsolati pont
- Avas kertvárosias jellegű fejlesztése lakosságszám
csökkentéssel
2.) Belváros forgalomcsillapítása, Búza tér új
kialakítása

1.) Városi közösségi közlekedés csökkentett emissziós:
- minden régi busz eladása
Csak CNG, illetve e-buszpark,
- Biogáz meghajtás,
Elektromos buszok beszerzése,

-

2.) Zöld beruházások:
- Közösségi közlekedés energia költség, 50 %-os
csökkentése
- Villamos megállóhelyek napelemes energiaellátása
3.) Közösségi autózási formák megjelenése:
- Munkahelyi forgalom
- Taxi egységesítés

4.) Belváros forgalomcsillapítás úthálózat:

4.) Igényvezérelt közösségi buszközlekedés

5.) Új parkolási rendszer
- Belvárosi területeken a parkolási lehetőségek
szűkítése,
- Díjfizető övezetek egységesítése,
- Üzletpolitikai fejlesztések
- E-közlekedés támogatása
- Turistabusz parkolás
6.)Belváros és vonzáskörzet teher- és áruszállítás,
city log tehervillamos
- Áruszállítás szabályozandó, koordinálási igény
- Térbeli és/vagy időbeli korlátozás
7.) Nem motorizált közlekedés:
- Gyalogosbarát közterületek, gyalogos közlekedés
mindenhol
- Kerékpáros városi főhálózat
- Kerékpártárolás biztonságos rendszere
- Közbringa rendszer bevezetése, egységesítés

-

- Kondenzátor alapú,
GPS alapú előnyadás

3.) Belváros forgalomcsillapítás és IMCS-hez
alkalmazkodó új helyi és helyközi tömegközlekedési
hálózat:
- IMCS-hez kapcsolódó új hálózat
- Közvetlen városi vonalak
- Y híd
- 3-as út új nyomvonalon
- ÉTM + 4 új útkapcsolattal
- DTM kiépítése

-

1.) Városkapu rendszer kialakítása,
északi, déli, keleti és nyugati városkapu
K-NY és É-D közösségi közlekedés
tengely végig előnyben részesített
kialakítással:
- I. ütem teljes előnyben részesítés
- II. ütem É-D villamos újvonal Repülőtér
– Takata között
1.) Új úthálózat-szerkezethez
- III. ütem: É-D villamos szárnyvonal
csomópontok felülvizsgálata
Egyetemvárosig – és déli irányban
Miskolctapolcáig biztosítani (szezonális)
- IV. ütem: Körvillamos Diósgyőri
Stadionig
- Opció 1.: Gömöri-pu., Búza tér villamos
szárnyvonal
- Opció 2.: É-D villamos átalakítása tramtrain üzemmódra

- Carsharing

- Városi iskolabusz program
- Esélyegyenlőség és idősek szállítása,

2.) Új városi vasúti megállók (Északi- és
Déli iparterület) a villamoshoz
csatlakozva

2.) Jármű - gyalogos kapcsolat
rendszer

3.) A városkapu rendszer csatlakozó
eleme, eszközváltó pontokon:
- csatlakozó helyközi hálózat
- P+R, B+R, K+R

3.) Villamos – gyalogos
kapcsolatok rendezése

- Látványosságok, rendezvények, fesztiválok
5.)Lakossági e-mobilitás támogatása
- e-töltőhálózat kiépítése
- önkormányzati hozzájárulás
- forgalmi előnyök a tulajdonosoknak
6.) Aktív szemléletformálás:
- Ügyfélközpont, kampányok
- Edukáció – minden korosztály szemléletformálása

-

- Pedelek rendszerek, mint közbringa bevezetés

4.) 1000 hektáros Új Ipari Park
közlekedési koncepciója – szervezett,
közvetlen kapcsolatok minden
városrészből és vonzáskörzetből
műszakváltáskor. Kapcsolatrendszer:
- M30 centrum csomópont,
- Y híd és új 3-as út
- Avas csomópont,
- Új közúti felüljáró
- Északi megközelítés
5.) Kisvasutak hálózatosítása

-

3-3. táblázat Stratégia kidolgozása
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1.) Jegy- és bérletautomaták
telepítése
- E-kártyarendszer bevezetése
- Check in – Check out,
- új bérlettípusok
- Kerékpáros, közösségi
közlekedés közös kártya

2.) Interoperábilis elszámolás
bevezetése a helyi – helyközi
közlekedésben
- Szövetség létrejön,
- Megrendelők azonosítása,
- Jegyrendszer
- Elszámolás
3.) Utastájékoztatási platformok
bővítése:
- free WIFI
- Több applikáció
- Menetrendváltások
csökkentése,
- - Nagy rendezvények,
előretájékoztatás

-

