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2. Megalapozó vizsgálatok, jelenlegi helyzet elemzése 

2.1. Település helye a település- és közlekedési hálózatban 

2.1.1. Térségi szerepkör 

Miskolc pozícionálása nemzetközi szinten 

Miskolc nemzetközi szintű pozícionálása távolról a folyamatban lévő partnerségek, 

szándéknyilatkozatok mentén, Európa-szinten az EU-s pályázatokban való részvételen keresztül, 

kisebb léptékben pedig a határon átnyúló kapcsolatok vizsgálatával történhet. A város 2011-ben 

csatlakozott a Green City mozgalomhoz, 2015.03.12-i II-42/271.225/2015 sz. KGY határozatában 

deklarálta a Covanant of Mayors szövetséghez, amelyben vállalta Fenntarthatósági Energia Akcióterv 

(SEAP) elkészítését, illetve a CO2 kibocsátás 20 %-kal történő csökkentését 2020-ra. A közelmúlt 

legjelentősebb lépése nemzetközi színtéren az volt, hogy Miskolc MJV Önkormányzatának közgyűlése 

2016. június 9-i ülésén támogatta a város Johannesburgi Nyilatkozathoz történő csatlakozását. A 

város a csatlakozással kötelezettséget vállal a közlekedési rendszer ecomobility szemléletű 

átalakítására. 

A 21. század európai tereiben a fejlődési tengelyek - pólusok terjedése határozza meg a gazdasági 

folyamatok alakulását. E tengelyek egyre szervesebben épülnek rá a nagy infrastrukturális-logisztikai 

és kommunikációs folyosókra. A makroregionális folyosók erőteljesen átszövik a korábbi pólusok, 

nagyvárosok körül sűrűsödő agglomerációkat, melyek egyre inkább rászerveződnek az őket összekötő 

hálózatok mentén népességet és tőkét, gazdasági erőforrásokat koncentráló tengelyekre. 

  

Európai TEN-T folyosók (Város-Teampannon Kft) 

 

A TEN-T hálózat, amely a reálfolyamatokat jól tükrözi, Miskolcot és Földközi-tenger térségét 

Oroszországgal összekötni hivatott ún. Mediterrán folyosón helyezi el. Ez a folyosó ugyanakkor 

Budapest érintésével az európai centrumtérség felé is biztosítja Miskolc számára kapcsolatot. Amint 

a TEN-T folyosók és Magyarország TEN-T hálózaton belüli pozícióját bemutató térképe mutatja, az 

Unió centrumához képest perifériális elhelyezkedés nem csak hátrány, de egyúttal lehetőség is az 

érintett városok számára: kétirányú (Unió centruma felé és a szomszédos országok felé egyaránt), 

nyitott, sokrétű együttműködésre épülő politikával, ennek tudatos-következetes építésével e városok 

az innováció, tudás, a kreativitás közvetítőivé válhatnak. Ebben az összefüggésben is nagy 
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jelentőséggel bír, hogy Miskolc MJV Önkormányzatának közgyűlése támogatta a város Johannesburgi 

Nyilatkozathoz történő csatlakozását.  

 
2-1. ábra Miskolc nemzetközi és országos kapcsolatai 

A Miskolc-Kassa kapcsolat nem csak közlekedési-infrastrukturális megerősítése akár a folyosó 

eltérítését is eredményezheti, különösen, ha a Visegrádi 4-ek az általuk kívánatosnak tartott 

kapcsolaterősítést következetesen képviselik és – akár saját erőből is – érvényesítik. Ennek a 

részleges eltérítésnek többek között az a négy határon átívelő, kb. 2 millió lakosú városhálózati 

csomópont lehet az alapja, amelynek Miskolc a nyugati „KAPU”-ja és amelyen belül - Alföld-Szlovákia 

(Felvidék) és Szlovákia (Felvidék)- Románia (Dél-Erdély) relációban – egyik jelentős HUB-ja lehet. 

 
 

Kb. 2 millió lakosú, négy országon átívelő településhálózati 

csomópont (Város-Teampannon Kft) 
Határon átívelő településhálózati csomópontokban rejlő 

lehetőségek kiaknázása a kelet-magyarországi drámai 

zsugorodási folyamat egyensúly irányába történő 

elmozdítására (Város-Teampannon Kft) 
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Miskolc pozícionálása országos szinten 

Az európai folyamatok jól tükröződnek a hazai területi folyamatokban: a gazdaság és az urbanizáció 

fő csapás iránya az M1-M5-ös autópályák nyomvonalára fűződő térségben terjed, míg az M3-as 

mentén kelet felé ez a folyamat kevésbé látványos. Az európai TEN-T folyosók ezt a folyamatot 

látszanak erősíteni: a tervezett hálózatból hiányoznak azok az alapvetően észak-déli irányultságú 

kapcsolatok, amelyek az Európai Unió keleti perifériáján lévő országok - Lengyelország, Szlovákia, 

Magyarország, Románia - egymás közötti kapcsolatainak erősödéséhez járulnának hozzá. A még 

ebben a ciklusban megépíteni tervezett Miskolc-Kassa gyorsforgalmi út ebben a folyamatban 

mérföldkő lehet és Miskolc makroregionális pozícióját Debrecen-Miskolc-Kassa viszonylatban 

nagymértékben javíthatná. Nem csupán azért, mert a három regionális pólus között Miskolc jelenti a 

kapcsolódási pontot, hanem azért is, mert jelenlegi „fejállomás” helyzetéből, a makroregionális 

kapcsolatok szempontjából „zsáktelepülés” pozíciójából a főhálózatok Kassa irányú továbbépítése 

tudná kimozdítani.  

  

OFTK településhálózati vízió és a valós folyamatokat leíró városhálózati modell összevetése 

(OFTK, 2014, Város-Teampannon Kft) 
 

 

Miskolc pozícionálása regionális szinten 

Miskolc az ország negyedik legnagyobb lakosszámú városa – Budapest, Szeged és Debrecen után -, 

lakónépessége a KSH 2015.január 1-jei adatai szerint 159.554 fő. A város területe 236,66 km2. A 

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megye alkotta Észak-magyarországi régió meghatározó 

centruma mind gazdasági, mind oktatási és munkaerő-piaci értelemben. A térség meghatározó 

szereplőjeként feladata az innovációs, technikai, gazdasági és kulturális fejlődés közvetítése tágabb 

térsége és a többi nagyváros felé, illetve magas színvonalú szolgáltatások biztosítása és oktatási, 

közigazgatási feladatok ellátása. 

A közoktatási infrastruktúra színvonala az országos átlagnál jobb, de folyamatos fejlesztése 

szükséges, különösen a speciális igényű gyermekeket tekintve. A közoktatási infrastruktúra 

kapacitása a létszámmal összhangban van. A Miskolci Egyetem a régió legnagyobb felsőoktatási 

intézménye, széles oktatási választékkal rendelkezik. Az egyetem kutatási infrastruktúrája jó; a város 

gazdasági versenyképessége szempontjából kiemelten fontos az egyetem fejlődése, valamint az 

egyetem és a város szakmai együttműködése, melyhez jelentősen hozzájárulnak a már jelenleg is 

zajló duális képzések. Miskolc humán infrastruktúrája jól kiépített, színvonalas, összetett 

szolgáltatásokat ellátni képes. Az egészségügyi ellátás megfelelő színvonalú, de eszközparkja 

folyamatos fejlesztésre szorul, a városnak ebben fontos koordináló szerepe van. Erősödtek a város 
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térségi kapcsolatai  közlekedés- és iparfejlesztés, hulladékkezelés területén. A Miskolc székhelyű 

vállalatok több klaszter együttműködésben vesznek részt, ami szintén erősíti a város térszerkezetben 

betöltött szerepét. 

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

találkozási pontja. Az M3 és M30 autópálya a város és a megye elérhetőségét javította, ami kedvező 

hatással volt a gazdaságra. A belső úthálózat jelenlegi közlekedési igényeket több helyen már nem 

tudja megfelelően kielégíteni. A város tagolt településszerkezete miatt az egymáshoz közeli 

városrészek sokszor csak kerülő úton érhetők el. A város tömegközlekedése az elmúlt évek 

beruházásainak köszönhetően nagy mértékben fejlődött. 

Miskolc közigazgatási, gazdasági, oktatási, kulturális súlya szignifikáns hatást gyakorol a megye és a 

régió fejlődésére. Az elmúlt években a város és vonzástérsége közötti kapcsolatok erősödtek, közös 

infrastrukturális beruházásokra került sor. 

Miskolc nemzetközi, határon átnyúló kapcsolatai is pozitív irányba mozdulnak a fejlesztések hatására. 

Közlekedési csomóponti (logisztikai) pozíció tekintetében Miskolc mellett Nyíregyháza van súlyponti 

helyzetben, az együttgondolkodás Miskolc és Nyíregyháza között (más egyebek mellett) ezért is 

indokolt.  

város 

(ezer lakos) 

Miskolc 

(160) 

Eger 

(55) 

Nyíregy- 

háza 

(120) 

Debrece

n (205) 

Kassa 

(240) 

Eperjes 

(90) 

Ungvár 

(115) 

Munkács 

(86) 

Szatmár- 

németi 

(102) 

Nagyvár

ad (195) 

Miskolc (160)    55 85 100 90 125 185 230 210 195 

Eger (55)   120 125 160 195 225 245 225 210 

Nyíregyháza (120)    49 120 157 95 125 100 140 

Debrecen (205)     190 228 145 165 110 75 

Kassa (240)      35 95 140 285 275 

Eperjes (90)       115 159 235 310 

Ungvár (115)        40 145 235 

Munkács (86)         110 210 

Szatmárnémeti 
(102) 

         140 

Nagyvárad (195)           

2-1. táblázat A városhálózati csomópont településeinek egymástól való távolsága közúton (Város-Teampannon Kft.) 

A fenti táblázatban sárgával jelöltük azokat a kapcsolatokat, ahol a távolságok két város között nem 

haladják meg a 100 km-t. Ezek kínálják legfontosabb kapcsolatokat a hálózaton belül. Jól látható, 

hogy Miskolc az a város, amelyből 2 régióközpont és 2 megyeszékhely érhető el 100 km-en belül. 

Sötétebb olajzölddel jelöltük azokat a viszonylatokat, ahol a legrövidebb út Miskolcon át vezet, illetve 

Miskolcot erősítik. A városhálózat egyéb pontjainak további kapcsolódásait is vizsgálva, Miskolc és 

Nyíregyháza hálózati előnye számottevő. Kassát és Debrecent regionális repülőtereik és - különösen 

a funkcionális várostérségeikkel együtt értelmezett – méretük emeli a többi város fölé. Ez a rövid 

elemzés jól mutatja, hogy egy olyan városhálózati csomópontról beszélhetünk, ahol minden város 

rendelkezik valamiféle helyzeti előnnyel a többiekhez képest, de - jelenleg legalábbis - egyiknek sincs 

esélye arra, hogy a többiekre „rátelepedjen”. Éppen ez az, ami egy kiegyensúlyozott és egészséges 

együttműködés és munkamegosztás, a kényszeres versenyektől való elszakadás, és az európai térbe 

való közös integrálódás alapjául szolgálhat. 
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2.1.2. Területlehatárolás 

A tervezési területet elsősorban maga Miskolc városa jelenti, de a tágabb tervezési területbe 

beletartozik további 38 település, melyek közül 13 a miskolci agglomeráció részét képezi, 11 

településről 350 fő fölötti a naponta Miskolca ingázók száma, további 9 település esetében a lakosság 

legalább 40%-a Miskolcra jár dolgozni, és 6 egyéb település van még, amely a lefedett területen belül 

található. A táblázatban szereplő települések közül a városok kiemelt, félkövér betűvel szerepelnek. 

Miskolc  Sajóbábony  Hernádnémeti Parasznya 

Alsózsolca  Sajóecseg Sajólád Varbó 

Arnót Sajókeresztúr Szikszó  Újcsanálos 

Berente Sajópálfala Tiszalúc Alacska 

Felsőzsolca  Sajószentpéter  Aszaló Bőcs 

Kazincbarcika  Sajóvámos Bükkaranyos Kondó 

Kistokaj Szirmabesenyő Bükkszentkereszt Sajókápolna 

Mályi Edelény  Gesztely Sajólászlófalva 

Nyékládháza  Emőd  Hernádkak Sajópetri 

Onga  Harsány Kisgyőr Mezőkövesd 

2-2. táblázat Területlehatárolás (érintett települések) 

 
2-2. ábra Jellemző napi ingázó mozgások Miskolc környezetében 



Tsz. 4989  Miskolc Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) felülvizsgálata 
BÍRÁLATI TERV 

 

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 31 

 

2.2. Illeszkedés a meglévő fejlesztési dokumentumokhoz (a fenntarthatósági elvek 

tükrében) 

2.2.1. Nemzetközi szintű dokumentumok 

EU 2020 

Cél, hogy a tagállami kormányok, helyi kormányzati szervek együttműködése segítse a városlakókat 

abban, hogy magukénak érezzék az EU prioritásait és tevékenyen részt vehessenek a célkitűzések 

megvalósításában. 

Célkitűzések: 

•  Foglalkoztatás – Biztosítani kell a 20-64 éves korosztály 75%-ának foglalkoztatottságát; 

•  K+F – az Európai Unió GDP-jének 3%-át kutatás-fejlesztésre kell fordítani; 

•  Az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását min. 20%-kal csökkenteni kell az 1990-es 

szinthez képest; 

•  A megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni; 

•  Az energiahatékonyságot 20%-kal javítani kell; 

•  A 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a rendelkezzen felsőfokú végzettséggel. 

A stratégia kiemelt kezdeményezése a fenntartható növekedés, egy erőforrás-hatékonyabb, 

környezetbarátabb, versenyképesebb Európa létrehozása, melyben minden tagállam részvétele 

szükséges. 

Közlekedési Fehér könyv 

Az Európai Unió a 2011-ben kiadott „Fehér Könyvében” határozta meg a 2050-ig tervezett 

közlekedéspolitikai intézkedéseit, mely szerint a kitűzött célok megvalósítását a nagy infrastrukturális 

projektek mellett, egyre inkább szabályozással, szervezéssel, és új szállítási technológiák 

ösztönzésével kívánják megoldani. Az Európai Unió Fehér Könyvének kiemelt célja a „Versenyképes 

és fenntartható közlekedési rendszer” megvalósítása. 

Az európai közlekedéspolitika elsődleges célja annak elősegítése, hogy olyan közlekedési rendszer 

jöjjön létre, amely hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, növeli a versenyképességet, magas színvonalú 

mobilitási szolgáltatásokat nyújt, és emellett az erőforrásokat is hatékonyabban használja fel. A 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a közlekedésnek kevesebb és tisztább energiát kell felhasználnia, 

jobban kell gazdálkodnia a korszerű infrastruktúrával, valamint csökkentenie kell a környezetre és a 

kulcsfontosságú természeti kincsekre gyakorolt káros hatását. A dokumentum fő célkitűzései az 

alábbiak szerint foglalhatók össze: 

•  2030-ra a városi közlekedésben a hagyományos üzemanyaggal működő gépkocsik számának 

megfelezése; 

•  Intermodális TEN-T vasúti törzshálózat és hozzá kapcsolódó helyközi és városi buszhálózat 

kifejlesztése 2030-ra; 

•  Integrált multimodális információs, jegyértékesítési és viteldíj rendszer kereteinek 

megteremtése 2020-ig, 

•  Zéró víziójú közlekedésbiztonság – a városi közlekedésben a halálos közlekedési balesetek 

nullára redukálása; 
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•  Utasjogok egységes kezelése – egységes védelmi szabvány; 

•  Varratmentes háztól-házig mobilitás, 

•  Mobilitási folytonossági terv – Mindazon tevékenységek megszüntetése, amelyek az utazás 

folyamatát bomlasztják vagy tervezhetetlenné teszik; 

•  Innovatív telepítési stratégia – Telephelyek olyan elhelyezése, ahol a zaj, a CO2, a tankolás a 

lakóhelyeket nem zavarja; 

•  Fenntarthatóbb közlekedési viselkedés – Üzemanyag hatékonyság és energiatakarékos 

vezetés megismertetése és megközelítése; 

•  Integrált városi mobilitás – Mobilitási tervek, okos városok partnersége, flottákban alacsony 

károsanyag kibocsátású járművek beszerzése. 

Közlekedési Zöld könyv 

A stratégia fő célja, hogy kisebb legyen a közlekedésből eredő károsanyag-kibocsátás, de javuljon a 

megközelíthetőség. A stratégia célkitűzése, a közúti torlódások mérséklése a városokban, melynek 

megoldása lehet a közösségi közlekedés biztonságossá, vonzóvá, kiszámíthatóvá tétele, optimális 

közlekedés elérése, kombinált közlekedési módokra szervezhetőség. A stratégia értelmében ki kell 

építeni a helyi igényekhez alkalmazkodó közlekedési rendszereket, a városoknak támogatni kell a 

carsharing rendszereket és fejleszteni a P+R parkolókat. Az áruszállítás tekintetében a stratégia a 

hatékony útvonaltervezést, gondos szervezést emeli ki, mellyel elkerülhetőek a felesleges útvonalak, 

megállások. A célkitűzések között szerepel továbbá a közlekedés okozta légszennyezés csökkentése, 

a városi közlekedés akadálymentes hozzáférhetősége és intelligens közlekedési rendszerek 

alkalmazása is. 

2.2.2. Országos és regionális szintű dokumentumok 

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 

A stratégia szerint az egyéni, vállalkozói, civil és kormányzati felelősség megfelelő egyensúlya 

szükséges, ezáltal biztosítható az erőforrások fenntartása, illetve bővülése. A felelősségvállalás 

egyúttal hosszú távú tervezést is jelent, a fenntarthatóság innovatív gondolkodást, döntéshozást 

feltételez. A stratégia a társadalmi felelősség és egyenlőség fontosságát, a természeti erőforrások 

felhasználásának csökkentését emeli ki hangsúlyosan. Célként fogalmazódik meg az üvegházhatású 

gázok kibocsátásának mérséklése. 

Nemzeti Közlekedési Stratégia 

2014-ben a KKK összefogásában az NFM megbízásából elkészült a Nemzeti Közlekedési Stratégia 

(NKS), annak Stratégiai dokumentuma és a szakági anyagok. Az ebből készült előterjesztést a 

Kormány elfogadta. A stratégia három időtávban gazdálkodott 2020, 2030, és 2050-es időtávokban. 

A stratégia fő céljai az alábbiakban foglalhatók össze: 

•  Környezetre gyakorolt negatív hatások csökkentése, 

•  Egészség- és vagyonbiztonság javulása, 

•  Foglalkoztatás javulása, 

•  Lakosság jólétének és mobilitási feltételeinek javulása, 

•  Területi egyenlőtlenségek mérséklése, 
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•  Nemzetközi kapcsolatok erősítése, 

•  Erőforrás-hatékony közlekedési módok erősítése, 

•  Szállítási szolgáltatások javítása, 

•  Közlekedési infrastruktúra javítása. 

Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK) 

Az Országos Területfejlesztési Koncepcióban (OTK) megfogalmazottak alapján hosszú távú fejlesztési 

cél, hogy az ország a főváros mellett rendelkezzen néhány komplex fejlesztési pólussal. Ennek 

megfelelően, Miskolc, mint pólusváros fejlesztésének alapvetően a következő célkitűzések mentén 

kell megvalósulnia: egyrészt fejleszteni kell a város térségi – innovációs, gazdasági, kulturális, 

irányítási, kereskedelmi – funkcióit, másrészt meg kell teremteni a feltételeket – elérhetőség, 

kooperációs kapcsolatok, alközpontok – a kisugárzó hatások érvényesüléséhez. 

Cél továbbá egy, a jelenleginél intenzívebben kooperáló, kiegyensúlyozott városhálózat 

megteremtése, amelyben az ország jelentős növekedési pólusai – köztük Miskolc – és a nagyobb - 

megyei jogú – városok, mint regionális alközpontok hálózatosan együttműködnek. A fejlesztési 

pólusok fenntarthatósága érdekében az OTK az alábbi célokat tűzi ki: 

•  kulturális szerepkör megerősítése, a magasan képzett munkaerő számára; 

•  nemzetközi tekintetben is vonzó lakó- és rekreációs környezet kialakítása; 

•  komplex kulturális kínálat kialakításával és regionális, országos, nemzetközi rendezvények 

szervezésével; 

•  közlekedési kapcsolatok modernizációja, a közlekedési szennyezéseket csökkentő 

beruházások létesítése, forgalomcsillapító intézkedések bevezetése; 

•  tehermentesítő utak építése, környezetbarát tömegközlekedés fejlesztése; 

•  az elmúlt időszak szuburbanizációs folyamataiból adódó társadalmi problémák kezelése 

(agglomerációs feszültségek), a fejlesztési pólusok társadalmilag, illetve fizikailag erodálódó, 

illetve funkcióvesztett belvárosi, átmeneti, lakótelepi területeinek revitalizálása, barnamezők 

rehabilitációja; 

•  a fokozott környezeti terhelés ártalmainak csökkentése, a levegő-, és zajszennyezés, a 

hulladék- és szennyvízkezelés problémáinak megoldása, az összehangolt zöldfelületi rendszer 

megteremtése, a városok körüli zöldgyűrűk létrehozásával, illetve fenntartásával, az 

agglomerálódó térségekben a környező településekkel együttműködve. 

Országos Területrendezési Terv (OTrT) 

Az OTrT jelenleg felülvizsgálat alatt van. A felülvizsgálat kapcsán, Miskolc tekintetében fontos a két 

tervezett, belvárost elkerülő út átminősítése. A kiépítésre javasolt Északi tehermentesítő utat (Jókai 

utca – Fazekas út – Vologda utca nyomvonalon), valamint a belvárost délről elkerülő (Csermőkei utca 

– Futó utca) útvonalat indokolt három számjegyű útként, országos üzemeltetési körbe vonni. Az 

Önkormányzat az előkészítő tárgyalásokat az illetékes közút üzemeltetővel megkezdte. 

Jedlik Ányos Terv 

A terv az Európai Unió egyik első, átfogó elektromobilitási stratégiája, fókuszában a plugin hibrid 

(hibrid és elektromos meghajtás variációja), a hatótáv növelt elektromos járművek és a tisztán 
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elektromos meghajtású járművek állnak. Jelenleg Magyarországon a gyakorlatban nem létezik az 

elektromobilitás, a hazai adózási szabályok kis mértékben ösztönzik az elektromos gépkocsik 

vásárlását (regisztrációs adó kedvezmény, cégautó adó). 

A Jedlik Ányos Terv az alábbi indirekt ösztönzőket foglalja magában: 

• buszsáv használata, 

•  parkolási, behajtási, útdíj kedvezmények, 

•  adómentesség kiterjesztése az összes fókuszban lévő járműre, 

•  vásárláshoz kapcsolódó ÁFA tartalom mérséklése. 

Széchenyi 2020 

Az Új Széchenyi Tervben meghatározásra kerültek a magyar gazdaság kitörési pontjai, amelyek a 

tartalmas élet, a sikeres gazdasági működés általános feltételeinek javítására fókuszálnak, többek 

között ilyen a kiemelkedő földrajzi adottságaink kihasználását segítő infrastruktúra fejlesztése. A 

Közlekedésfejlesztési Program célja, hogy a hazai közúti és vasúti infrastruktúra beépüljön az európai 

és a regionális integrált közlekedési hálózatokba, figyelembe véve a környezeti és energetikai 

szempontokat, valamint technológiai színvonala közelítsen az európai élvonalhoz és elvárásokhoz. 

2.2.3. Megyei szintű dokumentumok 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye kitűzött átfogó célja, hogy ipari hagyományaira, potenciális munkaerő-

kínálatára, kiváló természeti adottságaira és erőforrásaira fenntartható módon építve, földrajzi 

elhelyezkedéséből adódó előnyeit kihasználva elérje, hogy a megye versenyképessége 2020-ig a 

megyék átlaga feletti mértékben erősödjön. A megye jelenlegi helyzetéből való érdemi és tartós 

hatású elmozdulás csak a belső adottságokra és erősségekre épített, azok továbbfejlesztésére 

összpontosító stratégiával érhető el. 

A koncepció részletesen foglalkozik a megyén belüli, elővárosi jellegű közösségi közlekedés 

fejlesztésével, elsősorban a meglévő vasúti infrastruktúra bővítése és rekonstrukciója útján. Kiemelt 

terület Miskolcon a Búza tér tehermentesítése, Kandó téren intermodális központ kiépítése. 

Rugalmasan működő közösségi közlekedési megoldások mind helyi, mind helyközi szinten a 

munkaerőpiac jobb kiszolgálása érdekében. 

Fontos célként jelenik meg Miskolcon és a nagyobb városokban a CO2 kibocsátás csökkentése és a 

kerékpáros infrastruktúra továbbfejlesztése. 

2.2.4. Település szintű dokumentumok 

A Modern Városok Programban - 82/2015 (XII.23) BM rendelet - Miskolc Önkormányzata 

kormányzati támogatást kap a Diósgyőri Vár, a Miskolctapolcai Fürdő, az Okos Város Program és az új 

Ipari Park kialakításához, fejlesztéséhez. 

Miskolc Önkormányzata 2015 májusában elfogadta a város ITP-jét, mely a lehetséges, konkrét TOP-

fejlesztéseket foglalja össze. A programban foglalt, a SUMP szempontjából releváns projektjavaslatok 

a következők: 

•  fenntartható városi közlekedésfejlesztést: intelligens forgalomirányítási rendszer 

kialakítása; kerékpárút-fejlesztések: Bosch – Katalin utca, Kandó tér – Felsőzsolca, Diósgyőr – 
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Lillafüred, Tapolca – Komlóstető, városi kerékpárút-hálózat teljessé tétele; közösségi 

kerékpáros rendszer kiépítése. 

•  leromlott városi közterületek rehabilitációja.  

A városi és elővárosi kötöttpályás közlekedési rendszerek fejlesztését, a KÖZOP keretében készült 

RMT vizsgálta 2014-ben. Az RMT sok változatból kiválasztott javasolt változata, a 92-es vasútvonalból 

a Repülőtérnél kiágazik, a tervezett É-D-i villamos, majd az 1-es nyomvonalon halad nyugati irányba. 

Előkészítési és kivitelezési ideje egységesen 6 év, költsége 35 mrd Ft, az RMT-ben a haszon-költség 

mutatója 1,33. 

A Tiszai-pályaudvar és Kandó tér intermodális csomóponttá fejlesztése, mellyel a Búza téri 

végállomási autóbusz funkciók átkerülnek a vasútállomáshoz, a kormány által elfogadott program. A 

2020-ig tartó EU ciklus IKOP programjában a Miskolc intermodális csomópont beruházás nevesített 

program. 

2014-ben készült el az IVS, mely szintén tartalmaz mobilitás-fejlesztési irányokat: egyéni motorizáció 

mérséklése, közösségi közlekedés népszerűsítése, Búza tér közlekedési tehermentesítése, Belvárost 

elkerülő utak építése, barnamezős területeken új közösségi-kereskedelmi funkciók telepítése. 

Miskolc Város Önkormányzata 2013-ben, az ATTAC nemzetközi projekt keretében elkészítette a 

Fenntartható Városi Közlekedésfejlesztési Tervét. A terv Mobilitási Fórumokon az érintettek 

véleményének figyelembevételével készült. Legfontosabb céljai a belváros védelme, illetve a 

környezetet kevésbé terhelő közlekedés és a környezetbarát közlekedési módok előnyben 

részesítése. 

2.3. Mobilitást befolyásoló háttér 

2.3.1. Városszerkezeti és környezeti háttér 

Miskolc egyike annak a három hazai megyei jogú városnak (Miskolc mellett Győr és Pécs), amelyik az 

„agglomeráció” fogalmának hazai kritériumai szerint agglomeráció típusú településegyüttes 

központja. Közöttük Miskolc az egyetlen, ahol a nagyváros mellett több kisebb városi jogállású 

központ is működik: az agglomeráció 35 Miskolcon kívüli települése 90 ezer főt meghaladó 

népességének több mint 50%-a 6 városi jogállású településen él (Alsózsolca, Emőd, Felsőzsolca, 

Nyékládháza, Sajóbábony, Sajószentpéter, Szikszó). A hivatalosan agglomerációnak minősített 

területen túl, 20-40 km-en belül olyan jelentős foglalkoztatási potenciállal rendelkező települések 

találhatók, mint Kazincbarcika-Berente és Tiszaújváros (egykori Sajó-völgyi agglomeráció), továbbá 

kistérségi szervező szerepeket ellátó központok: Mezőcsát és Edelény.  

Összességében nem túlzás egy 300-350 ezres agglomerációról-funkcionális várostérségről beszélni, 

amelyen belül a gazdaság, a szakképzés, a szolgáltatások, a K+F+I vonatkozásában sokrétűek 

(lehetnek) a (kölcsönös) kapcsolatok, és amelyben Miskolc jelentős „HUB” (csomóponti, szervező) 

szerepet tölt be. Bár a Miskolci agglomeráció és a KSH adatok szerint közel 80 ezer lakosú Egri 

településegyüttes közvetlenül határos egymással, a kapcsolatok mainál sokkal szélesebb körű 

kibontakozásnak részben természetföldrajzi akadályai vannak. 
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2.3.2. Társadalmi háttér 

Népesség alakulása 

Az Észak-magyarországi régiót 605 település alkotja, ebből negyven város (a népességkoncentrációt 

jelzi, hogy a városok közül hét a Miskolci járásban található). A régió társadalmi-gazdasági életében, a 

lakossági szolgáltatások biztosításában meghatározó jelentősége van a megyeszékhelyeknek 

(Miskolc, Eger, Salgótarján), és a közepes nagyságú városoknak (Balassagyarmat, Gyöngyös, Hatvan, 

Ózd, Kazincbarcika, Tiszaújváros, Sátoraljaújhely). A régió népsűrűsége 95 fő/km2, ami magasabb a 

vidéki átlagnál, a régiók között csak a Közép-magyarországi és a Közép-dunántúli haladja meg. Régión 

belül az átlagosnál Borsod-Abaúj-Zemplén - sűrűbben, Nógrád és Heves megye ritkábban lakott. A 

járások közül a térségi szerepkörrel rendelkező Miskolci, Egri, Hatvani és Salgótarjáni a legsűrűbben 

lakott, míg az elmaradottabb, halmozottan hátrányos helyzetű rurális térségeket (Gönci, Mezőcsáti, 

Cigándi járások) alacsonyabb népsűrűség és évtizedek óta tartó jelentős elvándorlás jellemez. Az 

alábbi diagram a Miskolci kistérség adatait mutatja. 

 
2-3. ábra Lakónépesség változása, 1980-2015 (Adatforrás: KSH) 

Az 1998 és 2015 közötti lakónépesség változás fő jellemzője, hogy a Miskolci kistérség átlaga jobb a 

megyei és a regionális értékeknél egyaránt. 10 év alatt, amíg Borsod-Abaúj-Zemplén népességfogyása 

10%-ot tett ki, addig a Miskolci kistérség átlaga 8% alatt maradt. 2011-2015 között Miskolcon a 

népességfogyás üteme csak minimális mértékben mérséklődött: ha a jelenlegi ütem fennmarad, 

akkor 2021-ben (5 éven belül) Miskolc népessége alig fogja meghaladni a 150 ezer főt - a KSH 

népszámlálási adatok és 2015. évi Helységnévkönyv alapján. 

Történt ez annak ellenére, hogy 2004-re, tehát több mint egy évtizede már elérte Miskolcot a Bécs-

Budapest autópálya folytatása, amitől Miskolc a gazdaság és a foglalkoztatás bővülését, ezzel az 

elvándorlási trendek megfordulását joggal remélhette. A gyorsforgalmi úttól várt növekedés 

elmaradásának oka többek között abban kereshető, hogy az ezredforduló után az ország gazdasági 
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növekedése jelentősen lelassult, leállt, a váls

élénkülése is igen mérsékelt, ingadozó. A rövid távú trendek leginkább a nagy multinacionális cégek 

(kiemelten autóipar) aktuális eredményeihez és az EU támogatások ciklusosságával összefüggő 

felívelésekhez-mélyvölgyekhez köthető. A külföldi tőke olyan, vagy akár csak ahhoz közelítő mértékű 

beáramlására, mint ami a kilencvenes éveket jellemezte, vagy a hazai vállalkozások nagyobb léptékű 

befektetéseire rövid-közép távon igen kicsi az esély.

A népesedési trend hosszabb távon nehezen prognosztizálható. A pusztán demográfiai 

előreszámítások további népességcsökkenéssel, idős, alulképzett, szociális problémákkal küzdő 

rétegek arányának növekedésével számolnak, és ma ez tűnik a reálisabb forgatókönyvnek. A 

forgatókönyv annál inkább figyelmeztető, mert a népességcsökkenés nem a környező vidéki térségek 

javára történik, nem szuburbanizációs természetű, mint az korábban megfigyelhető volt: az egész 

térség zsugorodása, ezzel együtt a szociális nehézségekkel küzdő

növekedése figyelhető meg, még ha a várost övező települések népességvesztése kisebb mértékű is, 

mint magáé a városé. Nem zárható ki azonban a trend megfordulása sem: bevándorlás pl. Ukrajna 

irányából. A bevándorlás értelemszerűen a természetes szaporulatra is pozitív hatást gyakorolhat. 

Ezek is lehetséges forgatókönyvek, amelyekkel számolni lehet és kell. 

Korösszetétel 

A népesség korcsoportok szerinti megoszlásából az látható, hogy Miskolco

évben alacsonyabb volt a 18 éven aluliak

szint átlaga. Az elöregedés Miskolc esetében volt a legnagyobb mértékű, hiszen 2001

2005-ben is még magasabb volt az aktív korúak ar

illegve országos értékek (kb. 1,7

különbség 0,1-0,7 százalékpontra csökkent. Miskolc öregedő lakónépességéből a legnépesebb 

korcsoportot jelenleg a nyugdíj előtt állók alkotják.

2-4. ábra A népesség korcsoportos megoszlása, 2001
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térség zsugorodása, ezzel együtt a szociális nehézségekkel küzdő csoportok arányának térségi szintű 

növekedése figyelhető meg, még ha a várost övező települések népességvesztése kisebb mértékű is, 

mint magáé a városé. Nem zárható ki azonban a trend megfordulása sem: bevándorlás pl. Ukrajna 

. A bevándorlás értelemszerűen a természetes szaporulatra is pozitív hatást gyakorolhat. 

Ezek is lehetséges forgatókönyvek, amelyekkel számolni lehet és kell.  

A népesség korcsoportok szerinti megoszlásából az látható, hogy Miskolcon valamennyi vizsgált 

évben alacsonyabb volt a 18 éven aluliak-, és magasabb az idősek aránya, mint a többi területi 

szint átlaga. Az elöregedés Miskolc esetében volt a legnagyobb mértékű, hiszen 2001

ben is még magasabb volt az aktív korúak aránya, mint a borsodi-, Észak

illegve országos értékek (kb. 1,7-2,7 százalékponttal). 2011-ben ugyanezen értékek közötti 

0,7 százalékpontra csökkent. Miskolc öregedő lakónépességéből a legnépesebb 

j előtt állók alkotják. 

. ábra A népesség korcsoportos megoszlása, 2001-2011 (Adatforrás: KSH)
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ág környékén pedig drámaian visszaesett. Az elmúlt évek 

élénkülése is igen mérsékelt, ingadozó. A rövid távú trendek leginkább a nagy multinacionális cégek 

(kiemelten autóipar) aktuális eredményeihez és az EU támogatások ciklusosságával összefüggő 

mélyvölgyekhez köthető. A külföldi tőke olyan, vagy akár csak ahhoz közelítő mértékű 

beáramlására, mint ami a kilencvenes éveket jellemezte, vagy a hazai vállalkozások nagyobb léptékű 

i trend hosszabb távon nehezen prognosztizálható. A pusztán demográfiai 

előreszámítások további népességcsökkenéssel, idős, alulképzett, szociális problémákkal küzdő 

rétegek arányának növekedésével számolnak, és ma ez tűnik a reálisabb forgatókönyvnek. A 

orgatókönyv annál inkább figyelmeztető, mert a népességcsökkenés nem a környező vidéki térségek 

javára történik, nem szuburbanizációs természetű, mint az korábban megfigyelhető volt: az egész 

csoportok arányának térségi szintű 

növekedése figyelhető meg, még ha a várost övező települések népességvesztése kisebb mértékű is, 

mint magáé a városé. Nem zárható ki azonban a trend megfordulása sem: bevándorlás pl. Ukrajna 

. A bevándorlás értelemszerűen a természetes szaporulatra is pozitív hatást gyakorolhat. 

n valamennyi vizsgált 

, és magasabb az idősek aránya, mint a többi területi 

szint átlaga. Az elöregedés Miskolc esetében volt a legnagyobb mértékű, hiszen 2001-ben és 

, Észak-magyarországi-, 

ben ugyanezen értékek közötti 

0,7 százalékpontra csökkent. Miskolc öregedő lakónépességéből a legnépesebb 

 
2011 (Adatforrás: KSH)  
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2.3.3. Gazdasági háttér 

Gazdasági alapadatok 

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, valamint az 1990-es évek gazdasági struktúraváltási kísérletei a várnál kisebb 

eredménnyel jártak. Az elmúlt évtizedben azonban megindult a gazdaság struktúraváltása.  

Vállalkozások számának alakulása  

A működő vállalkozások számának alakulását az elmúlt évtizedben mind Miskolcon, mind a 

megyében, illetve régióban hasonló tendenciák jellemezték. A KSH adatai szerint Miskolc a 25 hazai 

gazdasági központ rangsorában, településgazdasági súlya (vállalkozók adózott eredménye, 

értékesítés nettó árbevétele, export értékesítés nettó árbevétele, kibocsátás összesen, 

mérlegfőösszeg, saját tőke összege, bruttó hozzáadott érték) alapján a 10. helyen állt 2011-ben.  

Az elmúlt években a városban működő vállalkozások gazdasági helyzete javult; két új ipari park a 

struktúraváltozás megindulását jelzi. További lehetőséget jelent a Déli-ipari park fejlesztése.  

A miskolci bejegyzésű vállalkozások átlagos hozzáadott értéke elmarad az országos átlagtól annak 

ellenére, hogy a hagyományosan magasabb hozzáadott értéket teremtő szolgáltatási szektor 

részaránya magas (83,7%) a városban. A tömeges foglalkoztatást biztosító ipari vállalkozások aránya 

alacsony. A helyi vállalkozások nemzetgazdasági ágankénti megoszlása azt mutatja, hogy az elmúlt 

években csökkent az építőipar, a villamosenergia-ipar és a kiskereskedelem súlya. 

A munkaerő képzettsége Miskolcon az országos átlagnál jobb, ami fontos szempont a befektetői 

döntések meghozatalakor. A Miskolc Holding Zrt. tevékenysége nyomán megkezdődött a 

hiányszakmák felszámolása, a versenyszféra munkaerő-piaci igényeinek felmérése, a munkaerő 

kínálat kompetenciáinak fejlesztése, a felnőttképzési szolgáltatások versenyképességének javítása.  

Miskolc a régió legjelentősebb K+F+I központja. Részben ennek is köszönhető, hogy jelentős számú, 

húzóágazatokhoz kapcsolódó klaszter együttműködés segíti a gazdasági növekedést. A Miskolcra 

betelepült vállalkozások egyre nagyobb arányban kívánnak a beszállítói hálózatokra támaszkodni. 

Ehhez a beszállítók megerősödésére, további technológiai transzferekre van szükség. 

A város 10 legnagyobb árbevétellel rendelkező vállalkozása közül öt közmű-, ill. közszolgáltató 

(ÉMÁSZ Csoport), három ipari vállalkozás (Robert Bosch Energy and Body Systems és Remy 

Automotive Hungary, továbbá a Robert Bosch Power Tool Kft.), ill. egy közúti fuvarozással és egy 

élelmiszer-kiskereskedelemmel foglalkozó cég. Miskolc kedvező feltételeket biztosít a betelepülő 

ipari vállalkozásoknak. A város hosszabb távú egyensúlyi gazdasági növekedésének javítása 

érdekében további területekre van szükség. Ki kell jelölni a város új iparfejlesztési zónáját, ami 

összhangban van egy-részt a befektetői, másrészt a fenntarthatósági elvárásokkal.  

A miskolci székhelyű 10 legnagyobb foglalkoztató listájának élén a korábban felsorolt vállalkozások 

mellett a harmadik legnagyobb foglalkoztató az Északerdő Erdőgazdasági Zrt. Negyedikként bekerült 

a Waberer's Szemerey Logisztikai Kft. és a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. is 800 fő foglalkoztatottal. 
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CÉG 
LÉTSZÁM 

2015. (fő) 
Működési terület 

Robert Bosch Energy and Body Systems 
Kft. 2800 autóipari alkatrészek 

Robert Bosch Power Tool Kft. 1700 elektromos kéziszerszámgyártás 

Északerdő Erdőgazdasági Zrt. 1021 Erdőgazdálkodási tevékenység 

Waberer's Szemerey Logisztikai Kft. 800 közúti áruszállítás 

Miskolc Város Közlekedési Zrt. 800 helyi személyszállítás 

Shinwa Magyarország Precíziós Kft. 750 autóipari alkatrészek 

Takata Safety System Hungary Kft. 634 autóipari alkatrészek 

Vodafone Magyarország Zrt. 613 mobil szolgáltató 

Nestle Hungaria Kft. 600 élelmiszeri vállalkozás 

Sanofi-Aventis  Zrt. 509 gyógyszeripari vállalkozás 

TS Hungaria Járműjavító Kft. 500 járműjavító vállalkozás 

Remy Automotive Hungary Kft. 420 autóipari alkatrészek 

Starplus Műanyagipari Kft. 346 műanyagipari vállalkozás 

Ross Mould Nemzetközi Öntvénygyártó 
Kft. 

320 öntvénygyártás 

Miskolci Hőszolgáltató Kft. 192 
hőenergia szolgáltatás, kapcsolt 

villamosenergia termelés 
2-3. táblázat A 15 legnagyobb miskolci székhelyű vállalkozás a foglalkoztatottak létszáma alapján (Forrás: Miskolc város 

Önkormányzata) 

 

Ipari parkok leírása 

A gazdaságszervezés fő intézményi eszközei az ipari parkok. Jelentős ipari parki fejlesztések 

történtek, ill. indulnak a városban, Jelenleg Miskolc Megyei Jogú Város területén három ipari park 

működik: 

• Miskolci Ipari Park (MIP) 2005-ben nyerte el az ipari park címet. Új zöldmezős, összközműves 

fejlesztési területe az ún. Mechatronikai Ipari Park. A Mechatronikai Ipari Park projekt 2007 

augusztusában a Magyar Kormánytól kiemelt minősítést nyert. Létrejött az a 39,5 hektár 

nagyságú, kiemelkedő földrajzi és logisztikai adottságokkal rendelkező, összközműves 

zöldmezős terület, melyre azóta többek között betelepült a Gustav Wolf cégcsoport, a 

WetWipe és a Toolstyle is. A fokozott befektetői érdeklődés következtében, több ütemben új 

területek kialakítása és ipari parkba vonása történt meg, mára a MIP-ben 224 hektáron 44 

cég működik. 

• A Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) nagysága 93,5 hektár, az M30 gyorsforgalmi út autópálya 

bekötőútja és a Budapest-Miskolc vasúti fővonal mellett található. A parkban működő 9 

vállalkozás több mint 1000 főt foglalkoztat, melyek közül a japán TAKATA cég a 

legjelentősebb. A légzsákokat gyártó üzem 2014-ben az Év beruházásaként kitüntetett 

projekt keretén belül települ a MIDIP területére, a beruházás 10 hónapos rekordidő alatt 

valósult meg. Miskolc város elsők között fogalmazta meg befektetésösztönzési és 
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vállalkozásfejlesztési rendeletét, mely törvényes kereteket biztosít a városi fejlesztések 

támogatására. 

• Barnamezős Ipari Parkok A két régi vállalatóriás telephelye magántulajdonban lévő 

barnamezős ipari parkká alakult. A DIGÉP Ipari Park 44 hektáros területére 62 vegyes 

funkciójú gazdasági vállalkozást jegyeztek be, zavartalan működésük feltételeit a város a 

közüzemi szolgáltatókkal közösen igyekszik megteremteni. A ténylegesen működő cégek 

között vasúti berendezések gyártásával, melegalakítással, porfestéssel, vasszerkezetek 

gyártásával, fémforgácsolással, asztalosipari tevékenységgel foglalkozó vállalkozások 

találhatók. Az egykori kohászat területének egy része még rekultivációra és hasznosításra vár, 

nehezen kezelhető tájsebként jelenik meg a város térképén. A kohászat melléktermékeként 

keletkező salak feldolgozását és újrahasznosítását 1997-2011 között elvégezték, ennek 

eredményeként a salakhegy helyén alakulhatott ki a város legfiatalabb ipari parkja, az Európa 

Center Miskolc Üzleti és Logisztikai Park.  20 hektáros, iparvágánnyal is rendelkező területen 

2500 m2 nagyságú inkubátorház és 30.000 m2-es csarnokrendszer épült, melynek bérlői 

között szerepel a Bosch, a Dimico, és a Borsodwood fűrészüzem is. Az ipari park célkitűzése a 

kutatás-fejlesztési projektek betelepítése, vállalati innovatív zóna kialakítása, hosszútávon a 

Technológiai és Tudományos Ipari Park cím megszerzése. 
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2.4. Közlekedési igények 

A városban a kerékpáros közlekedés kedveltsége folyamatosan növekszik, jelenleg az utazási módok 

között 5%-os az aránya. További elterjedésének határt szab, hogy f

infrastruktúra kiépítettsége, összefüggő városi kerékpáros hálózat egyelőre nincs. A 

gyalogosmozgásokkal együttesen a nem motorizált közlekedés aránya 

Az egyéni személyautós közlekedés ma igen kedvelt, jelentős torl

okoz különösebb nehézséget, aránya a közösségi közlekedéshez képest (

egyéni személyautós közlekedésben a zéró emissziós járművek aránya ma nem mérhető a városban.

A közlekedési arányok meghatározásához a 

vizsgálat eredményeiből indultunk ki, melyeket az egyéni motorizáció változásának mértékével, 

illetve saját megfigyelések alapján módosítottunk.

2010 és 2015 között az egyéni motorizáció mértéke növekedett 26

284 gépjármű/1.000 lakos értékre

autóban együtt utazókat, a taxival utazókat, illetve a motor tulajdonosokat sem.

Jelenleg nem állnak rendelkezésre minden közlekedési ágra pontos mérési adatok, a 2

egyfajta közelítést adnak, melyet a 

a későbbiekben pontosítani szükséges.

Egyéni
közúti:

Közlekedési módok jelenlegi részaránya Miskolcon (2016.)

Miskolc Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) felülvizsgálata

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 

A városban a kerékpáros közlekedés kedveltsége folyamatosan növekszik, jelenleg az utazási módok 

os az aránya. További elterjedésének határt szab, hogy fő irányokban sem teljes értékű a

, összefüggő városi kerékpáros hálózat egyelőre nincs. A 

gyalogosmozgásokkal együttesen a nem motorizált közlekedés aránya 15%. 

Az egyéni személyautós közlekedés ma igen kedvelt, jelentős torlódások nincsenek, a parkolás nem 

okoz különösebb nehézséget, aránya a közösségi közlekedéshez képest (45% 

egyéni személyautós közlekedésben a zéró emissziós járművek aránya ma nem mérhető a városban.

2-5. ábra Miskolc modal split – jelenlegi 

A közlekedési arányok meghatározásához a Miskolci Egyetem Marketing Intézete által végzett 

vizsgálat eredményeiből indultunk ki, melyeket az egyéni motorizáció változásának mértékével, 

ját megfigyelések alapján módosítottunk. Az Egyetem által végzett vizsgálat 2010

2010 és 2015 között az egyéni motorizáció mértéke növekedett 261 gépjármű/1.000 lakos értékről 

284 gépjármű/1.000 lakos értékre. Ez az arány nem mutatja az agglomerációból érkezőket,

autóban együtt utazókat, a taxival utazókat, illetve a motor tulajdonosokat sem. 

Jelenleg nem állnak rendelkezésre minden közlekedési ágra pontos mérési adatok, a 2

egyfajta közelítést adnak, melyet a városban hamarosan lezajló forgalomfelvétel eredményei alapján 

a későbbiekben pontosítani szükséges.  

Kerékpár, :
5% Gyalogos:

10%

Közösségi 
(MVK): 40%

Egyéni
: 45%

Közlekedési módok jelenlegi részaránya Miskolcon (2016.)

ének (SUMP) felülvizsgálata 
BÍRÁLATI TERV 

41 

A városban a kerékpáros közlekedés kedveltsége folyamatosan növekszik, jelenleg az utazási módok 

ő irányokban sem teljes értékű az 

, összefüggő városi kerékpáros hálózat egyelőre nincs. A 

ódások nincsenek, a parkolás nem 

- 40%) kétszeres. Az 

egyéni személyautós közlekedésben a zéró emissziós járművek aránya ma nem mérhető a városban. 

 

Miskolci Egyetem Marketing Intézete által végzett 

vizsgálat eredményeiből indultunk ki, melyeket az egyéni motorizáció változásának mértékével, 

Az Egyetem által végzett vizsgálat 2010-ig terjedt, 

1 gépjármű/1.000 lakos értékről 

rációból érkezőket, az 

 

Jelenleg nem állnak rendelkezésre minden közlekedési ágra pontos mérési adatok, a 2-5. ábra értékei 

an lezajló forgalomfelvétel eredményei alapján 

Közlekedési módok jelenlegi részaránya Miskolcon (2016.)
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A jellemző napi ingázásban a kordonpontokon kedvező az egyéni és a közösségi közlekedést választó 

utasok megoszlása, a négy fő irányban a közösségi közlekedés részaránya kis mértékben meghaladja 

az egyéni közlekedőkét. 

Vizsgálatunk szerint Mezőkövesd irányban a legmagasabb a közösségi közlekedést választók iránya 

(67%), ezen belül a vasúti utazások megoszlása is itt a legmagasabb, az egyéni utazások aránya pedig 

Kazincbarcika és Tiszaújváros irányban a legmagasabb (49%). 

Ingázó forgalomban a kerékpárosok részaránya a mai körülmények közt nem mérhető. 

 

2-6. ábra Régiós közlekedés – napi ingázó forgalom megoszlása 



Tsz. 4989  Miskolc Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) felülvizsgálata 
BÍRÁLATI TERV 

 

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 43 

 

2.5. Közlekedési rendszer kínálata 

2.5.1. Közösségi közlekedés 

 

  

 

Miskolc közösségi közlekedéséről a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. gondoskodik, amely – több más 

város közlekedési szolgáltatójával ellentétben – nem osztozik a helyi Volán-társasággal a város 

közlekedésében, hanem egymaga látja el Miskolc és a közeli Felsőzsolca tömegközlekedését, míg az 

ÉMKK Zrt. kizárólag a helyközi közlekedésért felelős. 

Ma Miskolc egyike annak a hat magyar városnak, melyeknek saját közlekedési vállalata van. A 

városnak két pályaudvara (Tiszai, Gömöri) és egy kisebb repülőtere van (ez utóbbi a nyilvánosság 

számára jelenleg nem nyitott, tehát a közforgalmú közlekedésben nem játszik szerepet). 
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Miskolc közigazgatási határán belül 2 villamos- és 40 (+4 éjszakai) autóbuszvonal szolgálja ki az 

utazóközönséget. A viszonylatok közül 3 szerződéses vonal van, amelyek a város szélein fekvő 

áruházakhoz közlekednek. A járművek telephelye a Szondi György utcában található. A miskolci 

közösségi közlekedés szolgáltatási színvonala a megyei jogú városok között kiemelkedő, az indított 

napi menetszámok tekintetében: 

• munkanapi autóbuszjáratok száma: 1679 db,  

•  villamosjáratok száma: 274 db, 

•  autóbusz- és villamos megállóhelyek száma: 567 db 

Miskolcon a villamosközlekedésnek fontos szerepe van, a város kelet-nyugat irányú közvetlen 

kapcsolatát teremti meg 2 viszonylaton: 

•  1-es villamos a Tiszai pályaudvar és Felső-Majláth között  

•  2-es villamos a Tiszai pályaudvar és a Vasgyár között  

Az autóbusz-hálózatot a következőek jellemzik: 

•  észak-dél és kelet-nyugat irányú közvetlen kapcsolatok fennállnak;  

•  a város területén átszállási pontok lettek kijelölve, annak érdekében, hogy az átszállás 

biztosított legyen egyik helyi autóbuszról a másikra, helyi autóbuszról helyközi járatra, illetve 

autóbuszról villamosra, vagy fordítva;  

•  alap és betétjáratok szolgálják ki az utazóközönséget (a tanulmányi időszakban ME jelzéssel 

gyorsjárat is közlekedik);  

•  a nappali mellett még éjszakai autóbusz és villamos közlekedés is kiszolgálja az 

utasforgalmat.  

Miskolc helyközi autóbusz közlekedésnek Miskolc a fő központja, mellette az Észak-magyarországi 

Közlekedési Központ Zrt.-nek a megyében még Ózdon, Sátoraljaújhelyen, Tiszaújvárosban, Encsen, 

Kazincbarcikán és Mezőkövesden található telephelye.  

Az autóbuszok az alábbi irányokba adják meg a helyközi autóbusz közlekedést: 

•  Északi irány (26-os út) – Szirmabesenyő, Edelény, Kazincbarcika, Ózd, Sajóvámos 

•  Nyugati irány – Bükkszentkereszt, Répáshuta, Mályinka 

•  Déli irány (3-as út) – Mályi, Nyékládháza, Tiszaújváros, Mezőkövesd, Eger 

•  Keleti irány – Alsózsolca, Szerencs, Szikszó, Sátoraljaújhely, Sárospatak 

Miskolc vasútközlekedés szempontjából kedvező helyen fekszik, 4 vasútvonal metszéspontjában 

helyezkedik el a város. A belföldi forgalom mellett nemzetközi irányú Eurocity vonatok is 

megjelennek Miskolcon keresztül Kassa irányába, napi 2 alkalommal. A Miskolcon átmenő 

vasútvonalat és az azokon közlekedő vonattípusokat a következőkben foglaljuk össze: 

•  80-as vasútvonal (Hatvan – Miskolc – Szerencs – Sátoraljaújhely): személyvonat, expressz, 

Intercity, Eurocity 

•  90-es vasútvonal (Miskolc – Hidasnémeti): személyvonat, Eurocity 

•  92-es vasútvonal (Miskolc – Bánréve – Ózd): személyvonat 

•  94-es vasútvonal (Miskolc – Tornanádaska): személyvonat. 
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2.5.2. Közúti közlekedés 

Miskolc közúti úthálózatának teljes hosszúsága 755 km. A város közigazgatási határain belül az 

Önkormányzat 448 km szilárd burkolatú út kezelését végzi, 42 km burkolt út fenntartása pedig a 

Magyar Közút Nonprofit Zrt. feladata. 

A város közúti hálózata, amit első és másodrendű főutak, gyűjtő utak és mellékutak hierarchikus 

felépítése alkot, alapvetően eltolt kereszt alakú, mely kiegészül gyűrűs szerkezetű, kevés körirányú 

elemmel. Az első és másodrendű főutak a város területén nagyrészt 2*2 sávos kialakításúak, a Búza 

téri összefonódásnál és a város keleti végében 2*3 sávos kialakításúak. 

A belvárosban az Arany J. u. – Erzsébet tér – Városház tér – Palóczy u – Régiposta u. – Ady E. u. – 

Arany j u. által határolt területen forgalom csillapított zóna üzemel, ahova személygépjárművel csak 

külön engedéllyel, kerékpárral, illetve közösségi közlekedési járművel lehet behajtani. 

A városi jelzőlámpás forgalomirányítás feladatait az országos közutak vonatkozásában, 68 

csomópontban a Magyar Közút Nyrt. Megyei Igazgatósága, míg a helyi utakat tekintve, mintegy 72 

csomópontban, a Miskolc Városi Közlekedési Zrt. látja el. 

A jelzőlámpák jellemzően 6.00-20.00 óra között működnek, 22.00-6.00 óra között sárga villogó 

üzemmódban. Azonban néhány csomópontban 6:00-22:00 vagy akár 0:00-24:00 óráig működnek a 

jelzőlámpák baleset megelőzési okokból. A felújított villamos vonalon és annak 16 jelzőlámpás 

csomópontjában megvalósult a villamosok előnyben részesítése. Az új diszpécseri rendszer által 

biztosított központi intelligens rendszer figyeli a villamosok tervezett menetrendjét és pillanatnyi 

tartózkodási helyét, amennyiben késést észlel, akkor az úgynevezett intelligens fázissorrend 

módosítással a villamos számára zöld utat kér, a villamos pedig „előnyben részesül”, zöld utat kapva.. 

A közúti közlekedés legnagyobb problémája a belváros közúti terheltsége, mely a városi elkerülő utak 

hiányából fakad. 

2.5.3. Parkolás 

  
 

Miskolc városában a parkolási formák szinte minden fajtája megtalálható. Legjellemzőbb a felszíni 

parkolás, de elsősorban a belvárosban találhatóak mélygarázsok és parkolóházak is. 

A város közigazgatási területén a díjköteles parkolási közszolgáltatást a RégióPark Miskolc Kft. 

biztosítja, illetve a város területén több magánparkoló is található. A várakozási övezetek a város 

egyes területein meghatározott zónákra tagolódnak, amelyeket jelzőtáblák, illetve a díjfizetésre utaló 

kiegészítő jelzőtáblák jeleznek. A maximális várakozási időtartam zónánként a következő: zöld 
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zónában - 3802 parkolóhely - 2 óra, sárga zónában – 2051 parkolóhely - 3 óra, kék zónában – 597 

parkolóhely - 4 óra. A kiemelt idegenforgalmi övezetekben (Diósgyőr, Lillafüred) nincs időkorlátozás. 

A parkolások ellentételezése történhet: 

•  parkolójegy kiadó automatánál váltott parkolójeggyel,  

•  a mobiltelefonos díjfizetéssel, 

•  előre váltott parkolóbérlettel, 

•  előre megvásárolt chip-kártyával. 

A parkoló zónákban a parkolóhelyek használatáért a díjfizetési kötelezettség általában 

munkanapokon 8-18 óráig, szombaton 8-13 óráig tart, vasárnap és ünnepnap díjmentes. Parkolási 

gondokkal elsősorban a 70-80-as években épült lakótelepeken lehet szembesülni, melyek parkolóit 

egy jóval alacsonyabb motorizációs szinthez tervezték, így a parkolók helyett az út szélén várakozó 

járművek akadályozzák a forgalom zökkenőmentes lebonyolítását. 

A parkoló keresésére töltött idő nagyvárosokban elérik a 15-25 percet, ez az idő Miskolcon 2 percben 

határozható meg. Országos szakmai tapasztalatcserék alapján, más városokkal történő 

összehasonlításban a miskolci parkolás jónak mondható. 

2.5.4. Nem motorizált közlekedés 

  
 

A város kerékpárforgalmi hálózata kelet-nyugati irányban teljesen, észak-déli irányban nem áll teljes 

hosszban rendelkezésre a kerékpáros infrastruktúra. A város területén a teljes kijelölt kerékpáros 

infrastruktúra 15 km. A jelenlegi kerékpáros létesítmények jelentős hosszban nem felelnek meg sem 

a közlekedésbiztonsági követelményeknek, sem a növekvő forgalmi igényeknek. A közeljövőben TOP-

forrásokból jelentős kerékpáros infrastruktúra fejlesztések valósulhatnak meg: Bosch – Katalin utca, 

Kandó tér – Felsőzsolca, Diósgyőr – Lillafüred, Tapolca – Komlóstető, városi kerékpárút-hálózat 

teljessé tétele 

A közösségi kerékpár rendszere a közeljövőben kiépül a városban, jelenleg stratégiai elemként két 

állomás épült ki Bagolyvár és a Diósgyőri Vár összekötésére, a szolgáltatás jelenleg még nem üzemel. 

Problémát jelent, hogy a környező településekről Miskolc egyik irányból sem érhető el kerékpárral, a 

városi bevezető főutak mentén ugyanis nem épült ki kerékpáros infrastruktúra – a megyei TOP-

pályázatok nyomán Miskolc közeli települések kerékpáros elérésének biztosítása tervezett. További 

probléma, hogy közterületeken nem megoldott jelenleg a biztonságos kerékpártárolás, illetve, hogy a 

városban nincsenek kijelölt, javasolt kerékpáros útvonalak. 
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A gyalogos infrastruktúra kapcsán kiemelendő, hogy Miskolcon található az ország leghosszabb 

sétálóutcája, melyen azonban villamos is közlekedik. Nehéz, de nem megoldhatatlan feladat a két 

funkció együttélésének biztosítása, szükséges és elvárható, hogy a villamosvonal mentén és annak 

keresztezésekor a gyalogosok, illetve adott szakaszon a villamosvezetők is fokozottan figyelmesek 

legyenek. 

Problémát jelent, hogy a város néhány helyén gyalogos infrastruktúra nem épült ki, illetve, hogy a 

Szinva-parton sem lehet teljes hosszban biztonságosan végigsétálni, további probléma a város több 

pontján a hidak, műtárgyak hiánya. A lakóterületeken hiányoznak a sebességkorlátozott övezetek. 

Miskolcnak biztosítania kell, hogy a város minden pontja gyalogosan is biztonságosan elérhető 

legyen. 

2.5.5. Légi közlekedés 

Miskolc repülőtere a város északi részén, Szirmabesenyő térségében helyezkedik el. Futópályájának 

hosszúsága 850 m, területe burkolatlan. A repülőteret a Borsod Megyei Repülő Klub üzemelteti, 

jelenleg csak sportcélokra használják. A futópálya hossza és a környék beépítettsége a jövőben sem 

teszi lehetővé a repülőtér további funkciókkal való bővítését. Az alábbi táblázatban a közeli 

repülőterek adatait foglaltuk össze: 

Miskolc térségének légi közlekedési jellemzői 

Szempontok Debrecen Kassa Mezőkövesd 

P
ar

am
ét

er
ek

 

Közlekedési 
eszköz 

Autó/Vonat/Busz Autó/Vonat Autó/Busz/Vonat 

Távolság (Km) 115/100/100 87,9/88 42,4/47/44 

Idő (Perc) 80/99/130 84/92 45/47/37 

C
él

 Repülőtér 
funkciója 

Személy és áruszállítás 
Személy és 
áruszállítás 

Nincs 

G
eo

m
et

ri
a 

Repülőtér 
geometriája 

Hosszú és elnyújtott Hosszú és elnyújtott Hosszú és elnyújtott 

Kifutópálya 
hossza (Méter) 

2500/2500/1000 3100 3500 

Fogadó épület Van Van Van, de felújítandó 

Fo
rg

al
o

m
 

Utasforgalom Van Van 

Nincs, a repülőtér 
logisztikai központ. 
Személyszállítás a 
jövőben sem fog 

megvalósulni. 

Éves forgalom 
(Utas/év) 

172.212 (2015) 410.449 (2015) 

Repülések száma 
(Darab) 

1.350 (2015) 12.932 (2009) 

Teherszállítás 
(Tonna/év) 

N.A. 446 (2009) 

2-4. táblázat Miskolc környéki repülőterek jellemzői 

A város egyértelmű szándéka a légi közlekedés fejlesztése – elsősorban üzleti, logisztikai célú 

utazások biztosítása -, ennek érdekében Miskolc térségében a későbbiekben meg kell találni a 

megfelelő, repülőtérként kialakítható területet, mely tervezett repülőtér kialakítása esetén a jelenlegi 

Sportrepülőtér területe egyéb célokra hasznosítható.  
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2.6. A problémák azonosítása 

A problémákat a 2.6.1 és 2.6.2 pontban a SWOT-elemzésen és problémafán keresztül mutatjuk be. 

2.6.1. SWOT-elemzés 

ERŐSSÉG GYENGESÉG 

• A város topográfiai helyzete alkalmassá teszi a 
nemzetközi régión belüli vezető szerepre. 

• A mai közúti kapcsolatrendszer is megfelelő 
elérhetőséget nyújt, M30 autópálya és keleti 
útkapcsolatok. 

• A városi közösségi közlekedési vállalata - az 
önkormányzat felügyelete alatt jól tervezett - 
tudatos fejlesztéseket tervez. 

• A közelmúltban befejezett „Zöld nyíl” program és 
CNG hajtású autóbusz beszerzés bizonyítja, hogy a 
városvezetés elkötelezett a környezetbarát 
városalakítás irányában. 

• A közösségi közlekedés kedveltsége és tekintélye 
növekszik. 

• A lakosság környezettudatossága érzékelhetően 
javul. 

• A turisztikára fordított és közeljövőben tervezett 
beruházások (Diósgyőri Vár, Lillafüred, Stadion, 
Miskolctapolca) a város vonzerejét növelik. 

• Munkaerő kínálat – létszámban – rendelkezésre áll 
(vagy hazavonzható). 

• A közelmúltban elkészült városrehabilitációs 
Mesterterv jó alap a belváros és környezetének új 
szemléletű átalakítására. 

• A repülőtér léte előny. 

• A közlekedési kultúra nem tart lépést a város 
társadalmi átalakulásával, fejlődésével. Erős a 
ragaszkodás a megszokotthoz . 

• A városon belüli főúthálózat, néhány útvonalra és 
a belvárosra korlátozza a forgalom zömét. 

• Az úthálózat csak a keleti oldalon bővült, kevés az 
elkerülő funkció, belvárost csillapító elem. 

• Az úthálózat állapota csak helyenként javuló, 
általánosan a romlás jellemző. 

• Kerékpárút-hálózat nem alakult ki, az 
infrastruktúra nem hálózatos jellegű, sok a hiányzó 
elem. 

• A gyalogos közlekedés prioritása, a rendelkezésre 
álló területek, járdák nem elegendőek, a városi 
településtervezés egyelőre a mérnöki tervezési 
módszert követi. 

• A város több területén szegregátumok alakultak ki, 
mélyszegénységben élők és alulképzett, az új 
munkapiaci feltételekhez alkalmazkodni nem tudó 
népesség növekszik. 

• A reptér elhelyezkedése miatt bővítésre 
alkalmatlan. 

• A város közepén az acélgyár és környéke évek óta 
rendezetlen. 

• A napi közösségi közlekedési ingázás nem minden 
irányból összehangolt menetrendileg. 

LEHETŐSÉG VESZÉLY 

• Az eldöntött beruházások, M30 folytatás, Y-híd 
jelentősen csökkenthetik a belvárosi átmenő 
forgalmat. 

• Az IMCS megépítése lehetővé teszi a helyi-helyközi 
buszközlekedés átalakítását az átjárhatósága 
érdekében. 

• A városkapu – elv jó fogadópontokat eredményez, 
lehetővé teszi az eszközváltást közösségi 
közlekedésre. 

• A Modern Városok program és az EU pályázatok 
több fejlesztési lehetőséget adnak. 

• 1000 hektáros Ipari Park – és a meglévő ipari 
parkok - céltudatos, ütemezett fejlesztése. 

• A városi gerincúthálózat tudatos, célszerű arányok 
szerint (közlekedési sáv, kerékpársáv, közlekedési 
előnyadás) kapacitás bővítése. 

• Repülőtér fejlesztése, helybiztosítása, térségi 
szerep a településen kívül megoldható. 

• A környező régió Miskolcra települ, mint fő 
munkahelyteremtő erőre, ezzel az ingázó 
közlekedés megnő, a kapacitások viszont végesek. 

• A központi szerep mobilitásnövelő hatású. 

• A tervezett beruházások késése, elmaradása. 

• Az elvándorolt kvalifikált munkaerő tervezett 
visszatelepítése egyelőre nem sikerül. 

• Az ipartelepítő beruházások késlekedése nem 
teremt új munkahelyeket, nem indul meg a 
szegregációs környezetek felszámolása. 

• A fenntartható beruházások indításához nem lesz 
elegendő lakossági támogatottság. 

• Az ígéretes nemzetközi régiós együttműködés 
(Kassa – Miskolc – Nagyvárad) lassulása. 

2-5. táblázat SWOT - analízis  
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2.6.2. Problémafa 

PROBLÉMAFA - ALAPVETÉSEK 

Városszerkezet 
Forgalom – Hálózat - 

Szolgáltatás 
Fenntartás - 
üzemeltetés 

Szabályozás - 
Szervezet 

Társadalom átalakul, 
városszerkezet 
fejlődik, a 
közlekedéskultúra 
ezzel nem tart lépést 

Elkerülő 
lehetőségek híján 
a forgalom zöme 
a belvároson 
halad át 

Ma kétpólusú az 
intermodalitás, két 
önálló rendszer: 
helyközi busz és 
vonat párhuzamos 
szolgáltatása zajlik. 

Önkormányzati – állami 
útfenntartás nem 
összehangolt, nincs 
egységes fenntartási 
rendszer 

Szemléletben a 
2020. évi EU 
környezeti normák 
felé kell haladni 
(CO2) 

A lakónépesség 
városban és 
vonzáskörzetében 
stagnál, illetve 
enyhén csökken 

A villamos nem 
hálózatos 
kialakítású, csak 
K-NY irányú. 

Nincs kerékpárút-
hálózatosodás. 

Lakóhely – munkahelyi 
új zónák közötti 
közösségi hálózat hiánya 

Irányelvként, nem 
az 
útkeresztmetszet 
szerinti 
kapacitástervezés a 
cél 

Szellemi innovatív és 
szakemberi 
elvándorlás 

A városi É-D 
tengely közútra 
szervezett 

A turisztikai pontok 
nincsenek 
kerékpárra 
szervezve 

Komplex városi 
fenntartási gondolkodás 
hiánya 

Nincs elfogadott 
országos 
tarifastratégia a 
közösségi 
közlekedésben 

Mai városszerkzet és 
a tervezett IMCS nem 
erősíti egymást 

Monocentrikus 
hálózat a Búza 
térre szervezve, 
az egyéni autós 
közlekedés az Ady 
– Zsolcai – Király 
útvonalra 
koncentrál. 

Nincs közbringa 
rendszer 

Sok a jelzőlámpás 
csomópont, nem ebben 
kell a fejlődés elé menni. 

Késik a közösségi 
közlekedés 
szövetségi 
együttműködése 

Gömöri-pályaudvar 
térsége élettelen, 
lakatlan, 8 vasúti 
pont karnyújtásnyira 
a belvárostól 

A belváros közúti 
körüljárhatósága 
nem adott 

Gyaloglás feltételei 
sok helyen nem 
adottak. (pl. hidak) 

Az utazástervezésnél 
nem az útbővítés, 
hanem az átjárhatóság a 
cél. 

Késik az egységes 
országos 
kártyarendszer 
bevezetése 
(smartcard) 

Munkahelyi struktúra 
átalakul, de a 
közlekedési szerkezet 
nem tart vele lépést 

Nincs a várost 
elkerülő K-NY-i 
úthálózat 

Regionális-
nemzetközi 
útkapacitás hiánya 
(Via Karpatia) 

Járdán néhány helyen 
kerékpár és gyalogos 
forgalom közös felületen 
zajlik, a gyalogos 
űrszelvény nem 
biztosított. 

Nincs rendszeres 
utasforgalom és 
honnan-hova 
adatbázis 

A városszerkezethez 
nem illeszkedik a 
kialakult 
kerékpárhálózat 

Teherforgalom 
részére nincs K-
NY jó útvonal. 
Diósgyőr – Ipari 
Park 

Légi business – 
turista elérhetőség 
hiánya 

A többféle kerékpáros 
igényhez, a lehetőségek 
és tárolóhelyek nem 
adottak. 

Kerékpáros 
munkába járás 
támogatása 
megoldandó. 
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PROBLÉMAFA - ALAPVETÉSEK 

Városszerkezet 
Forgalom – Hálózat - 

Szolgáltatás 
Fenntartás - 
üzemeltetés 

Szabályozás - 
Szervezet 

Különböző sebességű 
közlekedési ágak 
(kerékpár és autó) 
együttélése nem 
megszervezett 

Vannak 
városkapu 
pontok, de nem 
töltik be 
szerepüket 

Különböző 
szolgáltatások (P+R, 
B+R) és ezek 
rendszerének 
hiánya 

Elővárosi és regionális 
buszpark korszerűtlen 

Minden 
beruházásnak 
magába kell 
foglalnia a nem 
motorizált 
közlekedés 
feltételeit  

A közösségi tér és 
hely tudatos 
kialakítása hiányzik 

A vasúthálózat 
nem tölt be városi 
szerepet, 
nincsenek városi 
megállói 

Elővárosi vasúti 
elérés korlátozott. 

Rossz állapotú 
útburkolatok, a 
közösségi közlekedés 
szempontjából is 
hátrányos 

Nem kizárólagos 
gyalogoszónák, 
hanem 
időkorlátozás, 
vegyes 
gyalogosfelületek 
kialakítása a cél 

Emberközpontú 
településtervezés 
megjelent, de nem 
átütő, a klasszikus 
mérnöki tervezés a 
jellemző 

Az elővárosi 8 
irányból vasúton 
jelentéktelen az 
ingázó forgalom, 
elsősorban 
távolsági szerep 

DRT szolgáltatásra 
a pilot projekt 
alapján szükség 
lenne, mégsem lett 
kiterjesztve. 

- 

Az utazási és 
szokásjellemző 
felvételek és 
elégedettségi 
indexek felvétele, 
rendszeressé tétele 

 

PROBLÉMAFA – A KÖZLEKEDÉS MINDENNAPOS PROBLÉMÁI 

Városszerkezet 
Forgalom – Hálózat - 

Szolgáltatás 
Fenntartás 

üzemeltetés 
Szabályozás 

szervezet 

Járdák jó 
használhatósága (pl. 
parkolás, építkezések) 

Átszálló kapcsolatoknál (Volán – MVK 
villamos kapcsolat) jellemző a nagy 
gyaloglási távolság 

A jelzőlámpák 
összehangolása nem jó, 
állandó torlódások 

Volán – MÁV –MVK 
összehangolás nem 
megoldott 

Parkolók jó kijelölése, 
szabad helyek jelzése 

 A közösségi közlekedés előnyben 
részesítése nem általános, az 
autóbuszok az autók foglyai 

Alternatív ("létra") 
kapcsolatok nincsenek: 
Dajka, Malomszeg, 
Nagyváthy (nk) Thököly 
útvonalak használata 

Önkormányzati 
parkolási rendelet 
felülvizsgálandó, 
jelenleg nem jó a 
szabályozás, 
bevételorientált. 

Kerékpártárolók 
jelzése, védett 
elhelyezése 

Közösségi közlekedési szolgáltatások 
kiterjesztése a versenyképessé tétel 
érdekében egyelőre hiányzik. 

Az É-D tengelyen sokféle 
buszvonal jön, nem 
ütemes menetrendi 
struktúra 

- 

2-6. táblázat Problémafa 

 



Tsz. 4989  Miskolc Fenntartható Városi Mobilitási Tervének (SUMP) felülvizsgálata 
BÍRÁLATI TERV 

 

KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft. 51 

 

 

2-7. ábra Hiányzó kapcsolati pontok – városi és vasúti közlekedés 

 

2-8. ábra Felülvizsgálandó csomópontok a belvárosban  


