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Városvezetői előszó 
A fenntartható városi mobilitással kapcsolatos állásfoglalás a város részéről. A meglévő, kapcsolódó 

irányelvek bemutatása és a tervezési irányok meghatározása, diszpozíció. 
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Mobilitási Terv összefoglaló 

 

MISKOLC - A VÁROS, AHOL JÓ ÉLNI! 

Miskolc város Fenntartható mobilitási terve (SUMP) szűken értelmezve koncentrálhatna csupán a 

környezetbarát közlekedési módok előnyben részesítésére, a közösségi közlekedés mellett a 

kerékpárosok feltételeinek javítására és az utcák gyalogosbarát kialakítására. E –realitások talaján 

álló - célok megvalósításának útjára a város már amúgy is rálépett és a továbbhaladás már 

önmagában is jelentős fejlődés a fenntarthatóbb városi élet irányába. De!  

A SUMP tágabb értelmezése ennél több célt ambicionál, és a város lehetőségei jó alapot teremtenek 

a tágabb értelmezés valóságban, tehát a város mindennapjaiban való érvényesítésére. 

„EBBEN A VÁROSBAN JÓ ÉLNI!” – fogalmazható meg tömören a cél, amelyet Miskolc lehetőségei 

alapján e tágabb értelmezésben célul tűzhet, és amely szellemében a fenntartható mobilitási terv 

céljaiban az egyes közlekedési alágazatok környezetbarát fejlesztése, csak elhagyhatatlan alap. Olyan 

elhagyhatatlan alap, amelyre építve a fenntartható városi mobilitás tervezés nem ágazati tervezés, 

hanem kooperatív város-és közlekedéstervezés. Olyan, amelyben a SUMP a városi közlekedés egyes 

kérdéseit átfogó szemlélettel közelíti meg, és amelynek legjellemzőbb sajátossága a széles 

értelemben vett integráció. Ennek részeként, természetes fontosságú az egyes alágazatok 

optimalizálása, de ezen túlmenően alapvető elvárás az összközlekedési szemlélet, sőt, ezen is 

lényegesen túlnyúlva, az integráció kiterjed a városi lét egészére, a mobilitási folyamatok 

városszerkezetbe, a városi életbe ágyazására, tehát Miskolc lakói életminőségének javítására.  

A SUMP így megközelítéseiben sem csupán szakpolitikára támaszkodó szakági tervezés, hanem 

szakpolitikákon átívelő, azokat integráló tervezési folyamat, amelynek eredménye nem csupán a 

mobilitási igények számára megfelelő közlekedési rendszer, hanem sokkal inkább a város 

gazdaságának és a városlakók életvitelei elvárásainak, tehát a várospolitika eszköztárát szolgáló 

közlekedési rendszer. 
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III.PILLÉR IV.PILLÉR 

II.PILLÉR I.PILLÉR 

Átfogó célok 

 

Miskolc Megyei Jogú Város 2013-ban, az ATTAC projekt keretében elkészítette a város Fenntartható 

Közlekedési Tervét (SUMP), a Miskolc Holding Zrt. és MVK Zrt. vezetésével. Ez a terv alap a 

gondolkodáshoz, a terv aktualizáláshoz. Örvendetesen több olyan közlekedési projekt megvalósult 

(Zöld Nyíl, CNG buszok beszerzése, Észak-Magyarország első CNG töltőállomásának kiépítése), 

melyek a SUMP gondolkodást mutatják és országos léptékben is példamutatóak. Városrendezési 

tekintetben az Integrált Városrehabilitációs Mestertervet (Teampannon, 2016.) tekintjük alapnak, 

valamint az időközben, 2016. május-júniusban folytatott tematikus egyeztetések közös célkitűzéseit. 

Átfogó célként négy pillért határoztunk meg. 

 

 

0-2. ábra Miskolc fejlődésének alappillérei 

Van mire építkezni és erre a szükséges idő rendelkezésre áll, a SUMP középtávú időtávja, mintegy 15 

év, 2030-ig. Miskolcon már ma is vannak vonzó városi helyek és 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, vonzó városi helyek rendszere. 
 

• A rendszer meghatározó 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; (ezt követően a tervezett körvillamos; 

távlatban, esetlegesen e vonalak bármelyikén, a Tram-Train közlekedést befogadó rendszer) 

Új városszerkezet –  

Belváros új pozíció, új Fő tér, zero 

emissziós irányba haladva 

Gazdasági innováció –  
Új Ipari Park, a munkahelyteremtés új 

módja, Térségi elérhetőség javítása 

Városkapu szerep –  
Smart szemlélet, Mobilitásmenedzsment, 

Fenntartható közlekedési módok szerepének 
erősítése 

Életminőség javulása –  

Különböző generációk együttélését 

segítő életmód 
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0-3. ábra Közlekedési célú fejlesztés területei 

A rendszer szíve a belváros kiterjesztett, csillapított – elsősorban gyalogosforgalmi - zónája, 

amelynek el kell érnie az Avas kapcsolati pontját, az új Búza teret, és amelyhez szervesen kell, hogy 

kapcsolódjon a tervezett intermodális csomópont (belső városkapu). 

A rendszer artériája: a Szinva patak, amely rehabilitációs–, gyalogos- és kerékpáros kapcsolatokat, 

valamint szabadidős, vendéglátói funkciókat fűz fel. 

A rendszer fő erei: a meglévő és tervezett villamos vonalak, amelyek városszerkezetbe illesztésével 

(vegyes használatú, gyalogoselsőbbségi felületen vezetett villamos pálya) Miskolc innovatívan 

megelőzte a hazai városokat. 

A rendszer kiterjesztett érhálózata: a zéró kibocsátású járműpark irányába továbbfejlesztett 

autóbusz hálózat, a rövidtávon megvalósítható 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. 
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Víziónk 

 

Víziónk - több szcenárió elemzése után - egy nemzetközi pozícióba helyezett, munkaerőt vonzó, 

régiós központként megjelenő „Sokszínű Miskolc”. 

Hogyan látjuk? 
Sokszínű Miskolc 

A helyi döntéshozók, érintettek egyetértése és a források (hazai, EU-s) 
rendelkezésre állása esetén 

Régiós szerep Nemzetközi pozícióváltás 

Munkaerő - mobilitás 
Munkahelyteremtéssel, ösztönzők segítségével visszacsábítani a 
minőségi, képzett munkaerőt 

Népesség Növekvő lakosságszám Miskolcon és vonzáskörzetében 

Belváros - Főtér átalakul 
Új Belváros (Szent István tér - Búza tér - Gömöri tengely - intermodális 
csomópont kapcsolata) 

1000 ha-os Ipari Park Teljes kiépítettség, autóipari súlypont 

Új városszerkezet 

A kelet-nyugati és észak-déli várostengelyen is kötöttpályás 
villamosközlekedés (későbbi tram-train lehetőségével), új vasúti városi 
megállóhelyek; 
Körvillamos:- Avas Dél - Egyetem - Vasgyár - Diósgyőri Stadion 

Városkapuk szerepe Erős külső városkapuk, 4 kiemelt fogadó csomópont 

Átjárhatóság 
Minden irányból alternatív, átszállásmentes módon, illetve attraktív 
eszközváltási lehetőségekkel. 

Belváros, megközelítés 

Közösségi és nem motorizált közlekedés minden irányból, közösségi 
autózás preferált módon, egyéni autózás részére kijelölt parkolási 
zónák, P+R fogadópontok. Az eszközrendszer bővülő, igényekhez 
igazított. 

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

Tehermentesítő utak               
ÉTM és DTM1 átminősítése 
országos úttá 
(háromszámjegyű út) 

ÉTM kiépül, Thököly úttól 2x1 sávon + kerékpár 

Kálvin utca 1x1 sáv + kerékpár 

DTM: Csermőkei - Futó utca kapacitása bővül 

Opciók Új villamos: Kandó tértől - Gömöri - Búza tér - Ady - Széchenyi úton  

0-1. táblázat Kiválasztott szcenárió 

 

  

                                                           
1
 ÉTM, DTM: Északi-, illetve Déli tehermentesítő utak 



Tsz. 4989  

 

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft.

 

 

Miskolc Megyei Jogú Város versenyképességének alapja a jól átjárható, 

emissziós közlekedési rendszer kialakítása. A kialakult városszerkezethez alkalmazkodva az 1

villamosvonal és az új észak-déli vonal 

P+R parkolóik, illeszthetők az elővárosi vasúti

hogy az új ipari területek közvetlenül kapcsolódjanak a városhoz, az oktatás

közintézmények jól elérhetők legyenek, a városi utak, járdák levegőhöz jussanak, a főútvonalak fás, 

ligetes, oxigéndús környezetté alakuljanak, ahol a séta, találkozás, időtöltés az utcakép része, ahol az 

árnyékos megálló, a kutyasétáltatás ugyanúgy a város meghatároz

pályaudvar és a vasútállomás. 

Mindezen közlekedésfejlesztési gondolkodás, a gazdasági innováción

alapul, melynek meghatározója az Új Ipari Park. Ehhez kapcsolódó szükséges infrastruktúra

fejlesztések, az 1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat 3. b) feladat szerint a következők

• M30-as külön szintű centrum csomópont,

• Új IMCS megépítése, 

• Y-híd és 3-as út megépítése, belvárost elkerülő szakasz,

• Avas lakótelepi csomópont,

• Közúti felüljáró az iparterületre,

• Takata vasúti megállóhely.

A SUMP 2030-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 

programmá fejlesztésével folytatódik.

Hozzáférhető
ség, 

megközelítés

Levegőminő
ség javítás, 

zaj 
csökkentés

I. II.

7 elem 6 elem
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Stratégia 

Miskolc Megyei Jogú Város versenyképességének alapja a jól átjárható, a város kiemelt részein 

emissziós közlekedési rendszer kialakítása. A kialakult városszerkezethez alkalmazkodva az 1

éli vonal adná azt az alaphálózatot, melyre telepíthetők a városkapuk és 

P+R parkolóik, illeszthetők az elővárosi vasúti- és buszhálózatok. A villamoshálózat lehetőség arra, 

hogy az új ipari területek közvetlenül kapcsolódjanak a városhoz, az oktatási intézmények

ek jól elérhetők legyenek, a városi utak, járdák levegőhöz jussanak, a főútvonalak fás, 

ligetes, oxigéndús környezetté alakuljanak, ahol a séta, találkozás, időtöltés az utcakép része, ahol az 

árnyékos megálló, a kutyasétáltatás ugyanúgy a város meghatározó elemei, mint az autóbusz

Mindezen közlekedésfejlesztési gondolkodás, a gazdasági innováción és a munkahelyteremtésen 

alapul, melynek meghatározója az Új Ipari Park. Ehhez kapcsolódó szükséges infrastruktúra

z 1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat 3. b) feladat szerint a következők

as külön szintű centrum csomópont, 

as út megépítése, belvárost elkerülő szakasz, 

Avas lakótelepi csomópont, 

Közúti felüljáró az iparterületre, 

ta vasúti megállóhely. 

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 

tódik. 

0-4. ábra Stratégia elemei 

Levegőminő-
ség javítás, 

zaj 
csökkentés

Forgalmi 
zavarok, 

torlódások

Közlekedés-
biztonság 
javítása

Stratégia szempontrendszere 

II. III. IV. 

elem 4 elem 3 elem 
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a város kiemelt részein zéró 

emissziós közlekedési rendszer kialakítása. A kialakult városszerkezethez alkalmazkodva az 1-es 

atot, melyre telepíthetők a városkapuk és 

és buszhálózatok. A villamoshálózat lehetőség arra, 

i intézmények, kórházak, 

ek jól elérhetők legyenek, a városi utak, járdák levegőhöz jussanak, a főútvonalak fás, 

ligetes, oxigéndús környezetté alakuljanak, ahol a séta, találkozás, időtöltés az utcakép része, ahol az 

ó elemei, mint az autóbusz-

a munkahelyteremtésen 

alapul, melynek meghatározója az Új Ipari Park. Ehhez kapcsolódó szükséges infrastruktúra-

z 1315/2015. (V. 21.) Korm. határozat 3. b) feladat szerint a következők: 

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 

 

-
Életminőség 

javítása

V. 

3 elem 
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1. Mobilitási terv metodikája

„A fenntartható tervezés nem annyira módszertan, mint inkább a tervezés teljes folyamatát átható 

szemlélet kérdése.” (Lukovich, 2016.)

1.1. A fenntartható mobilitási terv újszerűsé

Miskolc Város Fenntartható Mobilitási 

környezetbarát közlekedési módok előnyben részesítésére, a közösségi közlekedés mellett a 

kerékpáros közlekedés feltételein

talaján álló - célok megvalósításának útjára a város már amúgy is rálépett és a továbbhaladás már 

önmagában is jelentős fejlődés a fenntarthatóbb városi élet irányába. De!  

értelmezése ennél több célt tart szem előtt

értelmezés valóságban, tehát a város mindennapjaiban való érvényesítésére.

„EBBEN A VÁROSBAN JÓ ÉLNI!” 

alapján e tágabb értelmezésben célul tűzhet

céljaiban az egyes közlekedési alágazatok környezetbarát fejlesztése, csak elhagyhatatlan alap. Olyan 

elhagyhatatlan alap, amelyre építve a

hanem kooperatív város-és közlekedéstervezés. Olyan, amelyben

kérdéseit átfogó szemlélettel közelíti

értelemben vett integráció. Ennek részeként, természetes fontosságú az egyes alágazatok 

optimalizálása, de ezen túlmenően alapvető elvárás az összközlekedési szemlélet

lényegesen túlnyúlva, az integráció kiterjed a városi lét egészére, a mobilitási

városszerkezetbe, a városi életbe ágyazására, tehát Miskolc lakói életminőségének javítására.

A SUMP így megközelítéseiben sem csupán szakpolitikára támaszkodó szakági tervezés, hanem 

szakpolitikákon átívelő, azokat integráló tervezési folyama

mobilitási igények számára megfelelő közlekedési rendszer, hanem sokkal inkább a város 

gazdaságának és a városlakók életvitelei elvárásainak, tehát a várospolitika eszköztárát szolgáló 

közlekedési rendszer. 

Környezet

Fenntarthatóság 

Miskolc Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) felülvizsgálata

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 

Mobilitási terv metodikája 

„A fenntartható tervezés nem annyira módszertan, mint inkább a tervezés teljes folyamatát átható 

szemlélet kérdése.” (Lukovich, 2016.) 

A fenntartható mobilitási terv újszerűsége 

Mobilitási Terve (SUMP) szűken értelmezve koncentrálhatna csupán a 

környezetbarát közlekedési módok előnyben részesítésére, a közösségi közlekedés mellett a 

feltételeinek javítására és az utcák gyalogosbarát kialakítására. E 

célok megvalósításának útjára a város már amúgy is rálépett és a továbbhaladás már 

önmagában is jelentős fejlődés a fenntarthatóbb városi élet irányába. De!  

tart szem előtt, és a város lehetőségei jó alapot teremtenek a tágabb 

értelmezés valóságban, tehát a város mindennapjaiban való érvényesítésére. 

„EBBEN A VÁROSBAN JÓ ÉLNI!” – fogalmazható meg tömören a cél, amelyet Mis

alapján e tágabb értelmezésben célul tűzhet ki, és amely szellemében a fenntartható mobilitási terv 

céljaiban az egyes közlekedési alágazatok környezetbarát fejlesztése, csak elhagyhatatlan alap. Olyan 

amelyre építve a fenntartható városi mobilitás tervezés nem ágazati tervezés, 

és közlekedéstervezés. Olyan, amelyben a SUMP a városi közlekedés egyes 

kérdéseit átfogó szemlélettel közelíti meg, és amelynek legjellemzőbb sajátossága a széles 

vett integráció. Ennek részeként, természetes fontosságú az egyes alágazatok 

optimalizálása, de ezen túlmenően alapvető elvárás az összközlekedési szemlélet

integráció kiterjed a városi lét egészére, a mobilitási

városszerkezetbe, a városi életbe ágyazására, tehát Miskolc lakói életminőségének javítására.

A SUMP így megközelítéseiben sem csupán szakpolitikára támaszkodó szakági tervezés, hanem 

szakpolitikákon átívelő, azokat integráló tervezési folyamat, amelynek eredménye nem csupán a 

mobilitási igények számára megfelelő közlekedési rendszer, hanem sokkal inkább a város 

gazdaságának és a városlakók életvitelei elvárásainak, tehát a várospolitika eszköztárát szolgáló 

1-1. ábra A fenntarthatóság meghatározása 

Társadalom

GazdaságKörnyezet
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„A fenntartható tervezés nem annyira módszertan, mint inkább a tervezés teljes folyamatát átható 

(SUMP) szűken értelmezve koncentrálhatna csupán a 

környezetbarát közlekedési módok előnyben részesítésére, a közösségi közlekedés mellett a 

ek javítására és az utcák gyalogosbarát kialakítására. E –realitások 

célok megvalósításának útjára a város már amúgy is rálépett és a továbbhaladás már 

önmagában is jelentős fejlődés a fenntarthatóbb városi élet irányába. De!  A SUMP tágabb 

, és a város lehetőségei jó alapot teremtenek a tágabb 

fogalmazható meg tömören a cél, amelyet Miskolc lehetőségei 

, és amely szellemében a fenntartható mobilitási terv 

céljaiban az egyes közlekedési alágazatok környezetbarát fejlesztése, csak elhagyhatatlan alap. Olyan 

fenntartható városi mobilitás tervezés nem ágazati tervezés, 

a SUMP a városi közlekedés egyes 

meg, és amelynek legjellemzőbb sajátossága a széles 

vett integráció. Ennek részeként, természetes fontosságú az egyes alágazatok 

optimalizálása, de ezen túlmenően alapvető elvárás az összközlekedési szemlélet. Sőt, ezen is 

integráció kiterjed a városi lét egészére, a mobilitási folyamatok 

városszerkezetbe, a városi életbe ágyazására, tehát Miskolc lakói életminőségének javítására.  

A SUMP így megközelítéseiben sem csupán szakpolitikára támaszkodó szakági tervezés, hanem 

t, amelynek eredménye nem csupán a 

mobilitási igények számára megfelelő közlekedési rendszer, hanem sokkal inkább a város 

gazdaságának és a városlakók életvitelei elvárásainak, tehát a várospolitika eszköztárát szolgáló 
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1-2. ábra Rendszerszemlélet, a közlekedés kapcsolata a város alrendszereivel

1.1.1. Meglévő fejlesztési és fenntartási módszertan

Miskolc ma rendelkezik mindazon városfejlesztési, stratégiai és közlekedésfejlesztési tervvel, 

amelyek önállóan helyes célok érdekében, jó megoldásokat jelölnek ki. A tervek mégsem 

eredményezték, hogy a többszáz

érezhető módon „Miskolc, az élhető város”

befejezése után sem állítható, hogy a stratégiai tervezési gyakorlat megfelelő és jól támogatja a 

legfontosabb célokat. Az életminőség és gazdaság jelentő

bármit is mutatnak a közgazdasági mutatók, az emberek magatartása a legfontosabb jelzőrendszer, 

ennek jelzéseit érdemes figyelni.

A város népessége csökken, a korábbi 200.000 feletti lakosszám ma 160.000 körüli, egyes

hosszútávon 130.000 főt vetítenek előre, az előrejelzések ellenére a városvezetés intézkedéseivel 

minden szinten a trend visszaszorítására, hosszú távon a megfordítására törekszik.

Fejlett országok példái egybehangzóan mutatják, hogy fejlődő gazdaság egy 150 

iparvárosban csak a képzett munkaerő megtartásával, a családi dinasztiákra épülő KKV

történelmi múltra és új gazdasági tudásbázisokra alapozó munkah

A várostervezés közgazdász, mérnök látásmódok

vezet. A városlakókkal közös tervezés nyújthat csak szociális érzékenységet

gyerekekkel, idősekkel való foglalkozás megfe

szabadidős terek jó kialakítása, a kerékpárutak, parkolók megközelítése, mind

tudására, ismereteire építenek. Ilyen gondolkodásban Miskolc városa jó tapasztalatokkal rendelkezik, 

például az ATTAC nemzetközi projekt keretében 2013

Kereskede
lem

Turizmus

Közösségi 
tér, 

környezet

Miskolc Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) felülvizsgálata
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. ábra Rendszerszemlélet, a közlekedés kapcsolata a város alrendszereivel

Meglévő fejlesztési és fenntartási módszertan 

mindazon városfejlesztési, stratégiai és közlekedésfejlesztési tervvel, 

amelyek önállóan helyes célok érdekében, jó megoldásokat jelölnek ki. A tervek mégsem 

száz éves hagyományokkal rendelkező város a városlakó

„Miskolc, az élhető város” jövőkép irányába haladjon. Sok eredményes projekt 

befejezése után sem állítható, hogy a stratégiai tervezési gyakorlat megfelelő és jól támogatja a 

legfontosabb célokat. Az életminőség és gazdaság jelentősen elmarad az EU fejlett országaitól, 

bármit is mutatnak a közgazdasági mutatók, az emberek magatartása a legfontosabb jelzőrendszer, 

ennek jelzéseit érdemes figyelni. 

, a korábbi 200.000 feletti lakosszám ma 160.000 körüli, egyes

hosszútávon 130.000 főt vetítenek előre, az előrejelzések ellenére a városvezetés intézkedéseivel 

minden szinten a trend visszaszorítására, hosszú távon a megfordítására törekszik.

ejlett országok példái egybehangzóan mutatják, hogy fejlődő gazdaság egy 150 

iparvárosban csak a képzett munkaerő megtartásával, a családi dinasztiákra épülő KKV

történelmi múltra és új gazdasági tudásbázisokra alapozó munkahelyekkel lehetséges.

A várostervezés közgazdász, mérnök látásmódok szerinti rendszere jó mérnöki megoldásokhoz 

vezet. A városlakókkal közös tervezés nyújthat csak szociális érzékenységet és 

gyerekekkel, idősekkel való foglalkozás megfelelő mélységét. A közös terek, parkok, folyópartok, 

szabadidős terek jó kialakítása, a kerékpárutak, parkolók megközelítése, mind

tudására, ismereteire építenek. Ilyen gondolkodásban Miskolc városa jó tapasztalatokkal rendelkezik, 

az ATTAC nemzetközi projekt keretében 2013-ra elkészült a város SUMP terve.

KÖZLEKEDÉS

Emberek
Üzlet, 
ipar

Energia

Egészség-

ügy

Oktatás

Kereskede-
lem

Közösségi 
tér, 
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. ábra Rendszerszemlélet, a közlekedés kapcsolata a város alrendszereivel 

mindazon városfejlesztési, stratégiai és közlekedésfejlesztési tervvel, 

amelyek önállóan helyes célok érdekében, jó megoldásokat jelölnek ki. A tervek mégsem 

éves hagyományokkal rendelkező város a városlakók számára 

jövőkép irányába haladjon. Sok eredményes projekt 

befejezése után sem állítható, hogy a stratégiai tervezési gyakorlat megfelelő és jól támogatja a 

sen elmarad az EU fejlett országaitól, 

bármit is mutatnak a közgazdasági mutatók, az emberek magatartása a legfontosabb jelzőrendszer, 

, a korábbi 200.000 feletti lakosszám ma 160.000 körüli, egyes becslések 

hosszútávon 130.000 főt vetítenek előre, az előrejelzések ellenére a városvezetés intézkedéseivel 

minden szinten a trend visszaszorítására, hosszú távon a megfordítására törekszik. 

ejlett országok példái egybehangzóan mutatják, hogy fejlődő gazdaság egy 150 -200 ezer lakosú 

iparvárosban csak a képzett munkaerő megtartásával, a családi dinasztiákra épülő KKV-kal, a városi 

elyekkel lehetséges. 

szerinti rendszere jó mérnöki megoldásokhoz 

 a szegregátumokkal, 

lelő mélységét. A közös terek, parkok, folyópartok, 

szabadidős terek jó kialakítása, a kerékpárutak, parkolók megközelítése, mind-mind az ott élők 

tudására, ismereteire építenek. Ilyen gondolkodásban Miskolc városa jó tapasztalatokkal rendelkezik, 

ra elkészült a város SUMP terve. 

Energia
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1.1.2. A terv lényege, módszerbeli különbségek

A SUMP 2012-ben indult kidolgozása

nagyvárosok és nemzetközi példák

•  a Belváros fokozott védelmének növelése,

•  környezetbarát közlekedési módok támogatása,

•  elérhetőség biztosítása. 

A projekt egy lényeges eredményének tekinthető

között projektvezetőként, a feladathoz emberi és szakmai vonatkozásban alkalmazkodva, 

továbbfejlődve, tudását az Önkormányzattal egyesítve, további nemzetközi feladatok lebonyolítására 

alkalmassá vált. 

A fenntartható mobilitás tervezés ma

eredményes lehet. A módszer iránti elkötelezettség erősítése a hivatalnoki körben, nagyobbrészt a 

lakossági körben erősítendő. 

 

 

• Mérföldkő –
Jóváhagyott terv

• Mérföldkő –
Záró hatáselemzés

Miskolc Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) felülvizsgálata
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A terv lényege, módszerbeli különbségek 

ben indult kidolgozása, Mobilitási Fórumokon egyeztetésre, pontosításra került, 

és nemzetközi példák alapján. Az akkori legfontosabb célkitűzések az alábbiak 

a Belváros fokozott védelmének növelése, 

környezetbarát közlekedési módok támogatása, 

 

eredményének tekinthető, hogy a Miskolc Holding Zrt. nemzetközi partnerek 

között projektvezetőként, a feladathoz emberi és szakmai vonatkozásban alkalmazkodva, 

továbbfejlődve, tudását az Önkormányzattal egyesítve, további nemzetközi feladatok lebonyolítására 

ervezés ma az egyetlen ismert módszer, amely Közép

eredményes lehet. A módszer iránti elkötelezettség erősítése a hivatalnoki körben, nagyobbrészt a 

1-3. ábra A SUMP készítésének folyamata 

• Mérföldkő
Intézkedések

Záró hatáselemzés

A terv 
végrehaj-

tása

Gondos 
előkészítés

Ésszerű és 
átlátható 
célmegha-
tározás

A terv 
kidolgo-zása
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, Mobilitási Fórumokon egyeztetésre, pontosításra került, hazai 

az alábbiak voltak: 

g Zrt. nemzetközi partnerek 

között projektvezetőként, a feladathoz emberi és szakmai vonatkozásban alkalmazkodva, 

továbbfejlődve, tudását az Önkormányzattal egyesítve, további nemzetközi feladatok lebonyolítására 

Közép-európai városokban 

eredményes lehet. A módszer iránti elkötelezettség erősítése a hivatalnoki körben, nagyobbrészt a 

 

Mérföldkő –
Intézkedések

• Mérföldkő –
Problémák és 

lehetőségek
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2016-ra új világgazdasági jelentőségű szempontok jelentek meg:

•  A 2008-as válság után új gazdasági rend keretei formálódnak, de a legnagyobb er

nemzeti elhivatottság jelenti

•  Az energia biztosítása a továbbiakban egyre nehezedő nyomás az országok vezetőire

jelentősen felerősödött a zéró emissziós közlekedési eszközök kutatása, tervezése, gyártása

•  A lakossági értékítéletben erőtelj

a biztonságos élet iránti elvárás

•  A lakossági együttműködési készség jól látható módon és folyamatosan javul (egyszerű 

példaként: közös szemétszedés a közterületen, termelői piacok, kerékpáro

stb.) 

 

A várospolitika közlekedési szektorral szembeni elvárásai tehát, hogy:

••••  a közlekedési szektor fejlesztését célzó stratégia legfelsőbb cél szintje, ne a szektorra, hanem 

a szektorral szembeni elvárásokra koncentráljon,

••••  a közlekedési szakpolitika támogatóan illeszkedjék Miskolc gazdasági

céljaihoz, legyen húzóerő a megcélzott térségi szerep, illetve városi életminőség 

érvényesítésében, 

•••• Miskolc városfejlesztési prioritásainak megfelelő közleked

meghatározza tehát, hogy a városban:

o  melyek a közlekedéssel szembeni gazdasági

o  milyen az elvárások területi eloszlása és függése az egyes területek sajátosságaival,

o  mely közlekedéshálózati, közleke

elvárások terület

 

Miskolc Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) felülvizsgálata

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 

1-4. ábra SUMP Célpiramis 

ra új világgazdasági jelentőségű szempontok jelentek meg: 

as válság után új gazdasági rend keretei formálódnak, de a legnagyobb er

nemzeti elhivatottság jelenti. 

Az energia biztosítása a továbbiakban egyre nehezedő nyomás az országok vezetőire

jelentősen felerősödött a zéró emissziós közlekedési eszközök kutatása, tervezése, gyártása

A lakossági értékítéletben erőteljesen növekszik a jobb szolgáltatás, a kiszámítható városi lét, 

a biztonságos élet iránti elvárás. 

A lakossági együttműködési készség jól látható módon és folyamatosan javul (egyszerű 

példaként: közös szemétszedés a közterületen, termelői piacok, kerékpáro

A várospolitika közlekedési szektorral szembeni elvárásai tehát, hogy: 

közlekedési szektor fejlesztését célzó stratégia legfelsőbb cél szintje, ne a szektorra, hanem 

a szektorral szembeni elvárásokra koncentráljon,  

ési szakpolitika támogatóan illeszkedjék Miskolc gazdasági-

céljaihoz, legyen húzóerő a megcélzott térségi szerep, illetve városi életminőség 

Miskolc városfejlesztési prioritásainak megfelelő közlekedésfejlesztési elvárások irányát 

, hogy a városban:  

melyek a közlekedéssel szembeni gazdasági, társadalmi elvárások,

milyen az elvárások területi eloszlása és függése az egyes területek sajátosságaival,

mely közlekedéshálózati, közlekedéstechnikai beavatkozások alkalmasak az 

elvárások terület- és funkció specifikus kielégítésére. 

ének (SUMP) felülvizsgálata 
BÍRÁLATI TERV 
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as válság után új gazdasági rend keretei formálódnak, de a legnagyobb erőt ebben a 

Az energia biztosítása a továbbiakban egyre nehezedő nyomás az országok vezetőire; 

jelentősen felerősödött a zéró emissziós közlekedési eszközök kutatása, tervezése, gyártása. 

esen növekszik a jobb szolgáltatás, a kiszámítható városi lét, 

A lakossági együttműködési készség jól látható módon és folyamatosan javul (egyszerű 

példaként: közös szemétszedés a közterületen, termelői piacok, kerékpáros demonstrációk, 

közlekedési szektor fejlesztését célzó stratégia legfelsőbb cél szintje, ne a szektorra, hanem 

- és területfejlesztési 

céljaihoz, legyen húzóerő a megcélzott térségi szerep, illetve városi életminőség 

ésfejlesztési elvárások irányát 

társadalmi elvárások, 

milyen az elvárások területi eloszlása és függése az egyes területek sajátosságaival, 

déstechnikai beavatkozások alkalmasak az 
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1.1.3. A terv adta lehetőségek, esélyek Miskolcon 

A terv lehetőséget ad, hogy az eddigi fejlesztési koncepciók mindegyikében feltűnő, nem 

összefüggésében tervezett célok közös célként jelenjenek meg. A legfontosabbak: 

Új városszerkezet, mely a belváros többirányú átjárhatóságát javítja, de nem a személyautóval 

történő átjárást támogatja. 

Zöld belváros, a város K-NY irányú tengelyei (Főutca, Zöldtengely, Szinva-tengely) mentén, a 

Mesterterv szerint új összefüggő gyalogos felületekkel, kiterjesztve a Búza térre, laza kapcsolattal az 

új IMCS Tiszai pályaudvarig és Gömöri pályaudvarig. 

••••  Városkapuk új szerepe. A korábbi anyagokon túllépve, nem behajtási korlátozásra, hanem 

alternatív, új közösségi közlekedési zéró emissziós eszközökre alapozó városkapu P+R 

rendszer. 

••••  A munkahelyteremtés több új területe, közülük kiemelten támogatott, új 1000 hektáros Ipari 

Park, amely nem csak a városi ipari területeken, hanem a teljes területen fellendülést hoz. 

••••  Város és vonzáskörzetének jobb együttműködése. A 160.000 lelket számláló várost 140.000 

fő vonzáskörzet veszi körül, napi ingázó kapcsolat biztosítja a munkába - és iskolába járást. A 

mai, túlnyomórészt autóbuszos utazások mellett a vasút eredményesebb, nagyobb arányú 

részvétele, az autózás mérséklése a cél. 

A legfontosabb célokat emeltük ki. A részletesen kidolgozott fejezetben (3.1 fejezet) 35 -40 cél 

együttes hatása adja az intézkedések alapját. 

1.2. Kommunikációs terv 

A kommunikációs terv öt alappillérre épül: 

1. Társadalmi egyeztetés a városrészek problémáiról, a megoldásokról, kockázatokról, a 

bevezethető intézkedések hatásairól, a SUMP készítése során és azt követően is 

folyamatosan. 

2. Környezetbarát magatartásra ösztönző folyamatos kampány. 

3. A közösségi közlekedés előnyeit, hálózatát, jegyrendszerét, általános használatát bemutató 

kampány. Eszközváltás, P+R használat, flexibilis közlekedés bemutatása. 

4. Az alternatív közlekedési eszközök (kerékpár, e-bike, zéró emissziós járművek, töltés, 

parkolás, közösségi autózás) bemutatása, közös használat ismertetése, ösztönzése. 

5. Az általános iskolások szemléleti képzése. Magatartásformálás, kerékpárhasználat, sportos 

életmód, saját utazási stílus kialakítása. 

6. Teljes lakosság körében smart közlekedési kampány. 

 

Ezen öt pillérre épülő részletes kommunikációs terv készül a SUMP-hoz kapcsolódóan. A motiváció fő 

meghatározó elemei: 

••••  vonzóbb és jobb minőségű városi környezet kialakítása; 

••••  a közlekedésbiztonság fokozása; 

••••  a környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezése, (a környezetszennyezés, az üvegházgáz-

kibocsátás és az energiafogyasztás csökkentése); 
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••••  a munkahelyek és szolgáltatások jobb elérhetőségének biztosítása; 

••••  az áru-és személyszállítás hatékonyságának és költséghatékonyságának növelése; 

••••  okos és költséghatékony elemek megvalósítása; 

••••  lakossági igények figyelembevétele. 

Stratégiai cél 

Miskolc város e projektre vonatkozó kommunikációs stratégiája arra irányul, hogy tudatos szervezeti 

kommunikáció kialakításával, folyamatos, célirányos és pontos információkat biztosítson a projekt 

teljes szakaszában. 

Kommunikációs cél 

A projekt eredményeként megvalósuló fejlesztések által elérhető előnyöket, az azon alapuló 

lehetőségeket - a megvalósítandó projekt erősségeinek kiemelésével - széles körben ismertté tegye. 

Célcsoportok 

•  Döntéshozók: 
o  Miskolc és a fejlesztésében érintett települések önkormányzati képviselői, 

fejlesztésekért felelős munkatársai; 
o  Ágazati és felügyeleti szervek; 

•  Véleményformálók (kiemelt személyek, akik a nagy nyilvánosság előtt vagy a szűkebb 
szervezeti egységen belül meghatározó, véleményformáló szereppel rendelkeznek); 

•  Miskolc város és környezetének lakosai (férfiak, nők, diákok, tanulók, nyugdíjasok, 
egészséges és utazásaik során esetenként segítségre szoruló fogyatékkal élők); 

•  Szakmai szervek, szervezetek: 
o  Közszolgáltató cégek; 
o  Helyi civil szervezetek; 
o  Közlekedési szakmai szervezetek; 

•  Üzleti partnerek; 

•  Sajtó (országos és helyi TV, rádió, nyomtatott léptékű kiadványok, és online médiumok); 

•  Közlekedéssel foglalkozó szaksajtó; 

•  Országos szervezetek (Levegő Munkacsoport, stb.). 
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KOMMUNIKÁCIÓS ÜTEMTERV 

  Feladat 
2016 2017 2018 2019 2020 2020 után 

III.né.  IV.né. I.né.  II.né. III.né.  IV.né.  I.né.  II.né. III.né.  IV.né.  I.né.  II.né. III.né.  IV.né.  I.né.  II.né. III.né.  IV.né.  21 22 23 30 

El
ő

ké
sz

ít
ő

 s
za

ka
sz

 

Civil és szakmai szervezetekkel való folyamatos és 
közös együttműködés kialakítása 

                                            

Kommunikációs közbeszerzési eljárás kiírása, pályázat 
lefolytatása és eredményének hirdetése 

                                            

SUMP honlapjának előkészítése, tartalmának 
összeállítása 

                                            

SUMP hírportál kialakítása és üzemeltetése  a 
VÁROS(Önkormányzat) Honlapján 

                                            

Kommunikációs terv részletes 
megvalósíthatóságának elkészítése,cselekvési 
ütemterv felállítása (nyertes ügynökséggel közösen) 

                                            

Nyomtatott médiában a PR megjelenések 
ütemezése, az ehhez szükséges story-generálásra 
való felkészülés, az információk, a mondanivalók 
egymásra épülésének összeállítása 

                                            

Sajtólista összeállítása                                             

M
eg

va
ló

sí
tá

si
 s

za
ka

sz
 

Projektindító sajtótájékoztató megszervezése                                             

Sajtóanyag megírása és kiküldése a projekt 
indulásáról 

                                            

SUMP weboldal indítása, behirdetése a stratégiai 
partnerek és különféle internetes közösségi 
oldalakon keresztül - online marketing 

                                            

SUMP weboldalának folyamatos karbantartása, 
naprakészségének biztosítása, illetve interaktív 
felület kialakítása 

                                            

Nyomtatott információs anyagok ( szórólapok) 
elkészítése, szórástervük összeállítása, terjesztése 

                                            

Információs pontok felállítása                                             

Dokumentáció készítése, mely a folyamatosan 
küldendő sajtóanyag melléklete  

                                            

Sajtómegjelenések folyamatos gyűjtése és elemzése, 
amely mind a PR,mind az online kommunikáció 
alapja 

                                            

Média részére story generálás                                             

Média megjelenésekhez TV- és rádió spot elkészítése                                             

Média megjelenések: TV-ben, rádióban, sajtóban                                             

Sajtóesemények és az információs pontokon 
lakossági tájékoztatók szervezése a véleményvezérek 
bevonásával 

                                            

Sajtóközlemény megírása, kiküldése                                             

M
eg

va
ló

sí
tá

st
 

le
zá

ró
 s

za
ka

sz
 SUMP weboldalának folyamatos karbantartása, 

naprakészségének biztosítása, illetve interaktív 
felület működtetése 

                                            

Média monitoring - a megjelent cikkek összegyűjtése, 
elemzése az online, elektronikus és nyomtatott 
médiából 

                                            

Folyamatos napi sajtófigyelés                                             
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1.3. Közösségi tervezés kereteinek meghatározása 

1.3.1. Partnerek azonosítása, munkacsoportok összeállítása 

Első lépésben feltérképeztük, azonosítottuk és besoroltuk a partnereket. Törekedtünk arra, hogy 

partnerünk legyen az adott szakterület első számú vezetője, de mindenképpen elkötelezett, vezetői 

látásmódú szakember képviselje az adott szakterületet. 

A SUMP megalkotásában részt vevőket az alábbi táblázat foglalja össze: 

Szakterület Cég megnevezése 
Partneri kapcsolat 

szintje 

Partnerek száma 

(fő) 

Értékelés az 

együttműködésről 

Miskolc 

Önkormányzat 

Polgármesteri 

Hivatal, 

Városfejlesztési 

Kft., Miskolc 

Holding Zrt. 

szoros 

együttműködés 
15  

Állami szint 
NFM egyeztetés 1  

NKH egyeztetés 3  

Üzemeltetés     

Városi közlekedés MVK 
szoros 

együttműködés 
1  

Helyközi 

közlekedés 
ÉMKK egyeztetés 3  

MÁV vasút 

MÁV 

Infrastruktúra-

fejlesztés 

egyeztetés 2  

Parkolás Régió Park Kft. egyeztetés 1  

Civil 
Helyi civil 

szervezetek 
   

Kerékpár 

CSG Plan Kft. egyeztetés 1  

Kerékpáros 

Munkacsoport 
egyeztetés 2  

Fiatalok 
Miskolci Egyetem egyeztetés 5  

Oktatás 

Smart fejlesztések Lechner Központ egyeztetés 1  

1-1. táblázat Partnerek azonosítása 
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Második lépésben meghatároztuk a szereplőkkel való együttműködés módját és formáját. Ezek: 

Megbízói kooperációs találkozók 

Téma Dátum 

Projektindító egyeztetés 2016.04.01. 9:00 

Szakági egyeztetések összegzése, 

következtetések, forgalomszervezés, É-D-i 

várostengely 

2016.05.05. 12:30 

Fenntarthatóság fogalomköre, előrehaladás, 

további szükséges egyeztetések rögzítése 
2016.05.25. 13:00 

Tervezői előrehaladás, továbblépés 2016.06.15. 9:00 

 

Tematikus, szakterületi egyeztetések 

Téma Dátum 

Kerékpáros egyeztetés 
2016.04.07. 9:00 

2016.04.20. 9:00 

Közutas egyeztetés 2016.04.07 11:00 

EU előírások - egyeztetés 2016.04.07. 13:00 

Smart City egyeztetése 2016.04.12. 9:00 

Gazdasági innováció egyeztetés 2016.04.12. 11:00 

Helyközi közösségi közlekedés egyeztetés 2016.04.12. 13:00 

Helyi közösségi közlekedés egyeztetés 2016.04.20. 11:00 

Egyeztetés a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal 2016.05.25. 13:00 

Egyezetés a MÁV Zrt. Stratégiai és Fejlesztési 

Osztályával 
2016.05.03. 10:00 

Egyeztetés a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi 

Hivatalával 
2016.06.24. 11:00 

Egyeztetés a Lechner Nonprofit Kft.-vel 2016.06.03. 9:30 

 

Lakossági, civil egyeztetések 

Téma Dátum 

Egyeztetés a Miskolci Egyetem hallgatóival 2016.06.15. 13:00 

Egyeztetés civil szervezetekkel szervezés alatt 

Társadalmi egyeztetés szervezés alatt 
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1.3.1.1. Tervezői munkacsoport 

A tervezést a Közlekedés Fővárosi Tervező Iroda Kft. végzi, külső szakértők bevonásával. A Tervezői 

munkacsoport összetételét, a legszélesebb szakmai ismeretek, tapasztalatok és kreativitás együttes 

követelményével határoztuk meg. 

A projekt tervezői munkacsoportjának összetételét az alábbi táblázat mutatja: 

Munkacsoportban 

feladat 
Szakterületi tapasztalat 

Gyakorlati évek 

száma 
Különleges adottság 

Projektvezető  

Közlekedés Kft. 

közlekedés üzemeltető 

közlekedés megrendelő  

közlekedés tervező 

közlekedés szakértő 

autóbuszvezető 

40 

innovációs készség 

Projektmérnök 

Közlekedés Kft. 

tervezőmérnök 

SMART szakértő 3 
kreativitás 

kommunikáció 

Stratégiai tervező 

irodavezető 

Közlekedés Kft. 

közlekedés tervező 

tervezőmérnök 

irányító tervező 

24 
koordinációs készség 

Stratégiai tervező 

irodavezető 

Közlekedés Kft. 

közlekedés tervező 

irányító tervező 20 

közúti- és kerékpáros, 

forgalomtechnikai 

szakértő 

Stratégiai tervező 

alapító 

Közlekedés Kft. 

tervező mérnök 45 
 

városi közlekedés 

rendszertervi 

szakértő 

 43 

Magyarország 

legnagyobb tudású és 

legismertebb 

szakembere 

településfejlesztési 

szakértő 

Team-Pannon Kft. 

 
43 

Magyarország megyéinek 

és városainak fejlesztési 

szakértője 

 

1.3.1.2. Irányító munkacsoport 

Az Irányító Munkacsoport Miskolc MJV Önkormányzatának céljait képviseli. Vezetői a Miskolc 

Városfejlesztési Kft. projektmenedzserei, tagjai: 

•  Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere; 

•  Miskolc Megyei Jogú Város Alpolgármestere; 

•  Miskolc Megyei Jogú Város Főépítésze; 

•  Miskolc Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Polgármesteri Megbízott; 

•  Miskolci Városfejlesztési Kft. 
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1.3.1.3. Szakértői munkacsoport 

A szakértői munkacsoport az önkormányzat szakmailag kompetens munkatársaiból, a 

közlekedéspolitika végrehajtóinak (közösségi közlekedési szolgáltatók, üzemeltetők), valamint 

szakmai civil szervezeteknek a képviselőiből áll. Tagjai: 

•  Miskolc Holding Zrt.; 

•  MVK Miskolc Városi közlekedési Zrt.; 

•  Polgármesteri Kabinet Stratégiai Gazdaságfejlesztési Osztály; 

•  Polgármesteri Kabinet Városépítészeti Osztály; 

•  Gazdálkodási Kabinet Vagyonfelügyeleti Osztály; 

•  Régió Park Miskolc Kft.; 

•  Miskolci Városgazda Nonprofit Kft.; 

•  Miskolc városi civil szervezetek. 

1.3.2. Közösségi tervezés színterei 

A tervezés során Tervező és Megbízó meghatározott időközönként, jellemzően 2-3 hetente 

egyeztetést tartanak, mely során Tervező beszámol az előrehaladásról, tervezési irányokról és 

megbízói útmutatást követően módosít, majd folytatja a tervezést a következő egyeztetésig. 

A projekt kezdetén szakági egyeztetések történtek a Tervező és a Megbízó képviselőinek 

részvételével, kerekasztal beszélgetések formájában a meghatározó közlekedési, város- és 

gazdaságfejlesztési szereplőkkel. 

Ezen felül a tervezés első harmadában megszólításra kerültek civil szervezetek képviselői, illetve a 

Miskolci Egyetem hallgatói. Két interaktív kerekasztal beszélgetés került lefolytatásra. 

Tervező biztosítja minden megszólított partner részére, hogy a tervezés befejezéséig további 

észrevételeket, kiegészítéseket tehessenek. 
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1.4. Tervezés ütemezése, kockázatkezelési stratégia 

 

 

Kockázatfelmérés a SUMP végrehajtása alatt, az alábbi főbb kritériumokra 

Potenciális veszélyhelyzetek, tényezők felmérése: 

• új rendszerelemek bevezetésével kapcsolatban felmerülő belső és külső ellenállás, 

• átállásnál várható zavarok, 

• átállási időszak elhúzódása, 

• hiányos, téves információk elterjedése a szervezeten belül és a közvélekedésben, 

• negatív hiedelmek kialakulása, megerősödése, beágyazódása a közvéleménybe, 

• támogató szervezetek megnyerése (érdekképviseleti szervek), 

• utógondozás, 

• projektek összefogása, koordinálása, 

• likviditási gond, határidőcsúszás. 

Válságkommunikációs terv készítése (közlemények elkészítése) 

• kockázatkezelés formája (előzetes kis kommunikációs tervek), 

• információs vonal, felület, általános közlekedési ügyfélszolgálat. 

  

FELADATOK

WORKSHOP 1 WorkShop1

WORKSHOP 2 WorkShop2

WORKSHOP 3 WorkShop3

Bírálati terv 
szállítás, 

elfogadás

Társadalma-
sítás, 

Lakossági 
egyeztetés

WORKSHOP 4 WorkShop4

2016. év

10 NAP 15 NAP

Implementálás. A mobilitási terv  
szakági összefüggéseinek, 
szintézisének bemutatása.Céloknak 
való megfelelés.Mobilitási kampány 
terve.

35 NAP

120 NAP

Elıkészítés-A SUMP elızmények 
összegzett értékelése. A mobilitási 
problémák meghatározása, 
rendszerezése,Fejlesztési szcenáriók

30 NAP

ID
İ

TE
R

V 45 NAP

Célkijelölés – Fı koncepciós elemek meghatározása. A 
mobilitás legfontosabb prioritásai. SMART célok 
meghatározása.A fejlesztési elemek szinergiatérképe.

30 NAP

A koncepció fı elemeinek bemutatása, 
megv itatás, v églegesítendı elemekrıl 
döntés.Programelemek meghatározása. 
Integrált mobilitási terv.


