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Szakmai állásfoglalás 
a Miskolc MJV Önkormányzata integrált településfejlesztési 

stratégia 2021–2027, valamint a Miskolc MJV 
Önkormányzata integrált településfejlesztési stratégiájának 

megalapozó vizsgálata című dokumentumokhoz 
 
 
 
 
1. Általános megállapítások 
 
Állásfoglalásunk a város honlapján letölthetővé tett 2022. októberi ITS és 2022. augusztusi 
megalapozó vizsgálat alapján készült. 
 
Általános véleményünk szerint a véleményezett dokumentum nem képviseli azt az 
előremutató, környezettudatos szellemiséget, magas minőséget és koncepcionális koherenciát, 
amely méltó lenne Miskolchoz, mint megyei jogú városhoz. A dokumentum számos helyen 
tényszerűen hibás adatokat tartalmaz (és később ezekre a hibás adatokra alapoz stratégiát), így 
az abból származtatott következtetések is több helyen hibásak. Emellett több szakasz között 
ellentmondások vannak, a dokumentum gyakran egy fejezeten belül állít valamit, majd a 
kifejtésben gyakorlatilag megcáfolja azt. Számos stratégiai intézkedés vagy fontos részterület 
kifejtése hiányos vagy teljességgel hiányzik, mintha a dokumentum készítői nem ismerték volna 
föl relevanciájukat és fontosságukat. Több helyen érzékelhető a kivágás-beillesztés funkció 
(túl)használata, emiatt a dokumentum néhol kontextus szerint értelmezhetetlen kijelentéseket 
tartalmaz.  
 
Állásfoglalásunkban kizárólag a közzétett ITS-tervezetre fókuszálunk – az azt megalapozó 
vizsgálatot javasolt újból elvégezni, részletes véleményezésétől eltekintünk, mivel a hibák teljes 
körű fölsorolása kezelhetetlen terjedelmű lenne. 
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Csupán néhány kiragadott példa a megalapozó dokumentumból: 
 az 51. oldalon a képzettségre vonatkozó legfrissebb adatok 2011-esek (most 2022 van), 
 a 99. oldal táblázatában írtakkal szemben a szarvasmarha, ló, sertés stb. nem állatfajta 

(varietas), hanem állatfaj (species), 
 a 120. oldalon írtakkal ellentétben az InterPici szolgáltatás nem lehet része a vasúti 

közlekedésnek, mivel ez a vonatnem országosan 12 éve megszűnt, 
 a 132. oldal úgy ír pályázati osztályról, hogy valójában jó ideje már pályázati főosztály 

működik (a holding projektigazgatóságából átalakulva, amiről – mint az a dokumentum 
más részeiből kiderül – a szerzőknek is van tudomásuk). 

 
Releváns kérdés, hogy mennyire tekinthető az ITS kész, vagy mértékadó, magas minőségű 
stratégiai dokumentumnak, ha az azt megalapozó vizsgálat mind tartalmában, mind pedig 
minőségében kívánnivalókat hagy maga után. 
 
Általános véleményünk szerint – melyet a lent található tételes javítások és megjegyzések 
alapján alakítottunk ki – a véleményezett ITS-tervezet 

 általános minősége és információtartalma nem megfelelő; 
 alkalmatlan arra, hogy a jövőképben található célok elérését elősegítse; 
 nem garantálja a dekarbonizációt a szükséges (illetve: bármilyen) mértékben; 
 nem teszi lehetővé a vágyott (és a „100 klímasemleges város” misszió révén most már el 

is várt) klímasemlegességet; 
 nem szünteti meg vagy mitigálja hatékonyan a város legfontosabb problémáit a 

tématerületek egyikén sem; 
 a kezelendő akut szegregátumok listájának leszűkítésével bizonyos városrészeket 

egyszerűen magára hagy; 
 nem tükrözi a civilizált, 21. századi és az európai fősodorral összhangban lévő 

közlekedéstervezési, biztonságtervezési, inkluzivitási alapelveket; 
 a személygépjármű-központú várost konzerválja ahelyett, hogy a biztonságra, 

élhetőségre, fenntarthatóságra és a közlekedési diverzitásra törekedne és helyezné a 
hangsúlyt; 

 nem hogy elősegítené a város természeti értékeinek megőrzését és gyarapítását, hanem 
a turizmus túlfejlesztése (Lillafüred, Tapolca) és az értelmetlen beruházások (Népkert, 
salakmotor-pálya) révén tovább erodálná azokat; 

 csak szavaiban garantálja a civil szféra és a szakmai civil szervezetek bevonását – erre 
legjobb példa maga a véleményezett dokumentum, amelynek egy éves előkészítése során 
a város egyáltalán nem fáradt az egyes tématerületeket képviselő civil szakmai 
szervezetek bevonásával. 
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A 2014-es koncepcióra építeni tulajdonképpen azt jelenti, hogy már az alapok is hibásak – 
emlékeztetnénk, hogy maga a városvezetés is több ízben arról nyilatkozott, hogy a 2014 óta 
megvalósult (vagy megvalósítás alatt álló) beruházások jelentős része elhibázott. Ezzel szemben 
a jelenleg véleményezés alatt álló ITS ugyanezen alapokra épül. Ez a dokumentum a közzétett 
formában sajnálatos módon nem a város fejlesztéséről, hanem sajnálatosan a lerontásról szól. 
 
Általános javaslatunk az, hogy mind a stratégiát megalapozó vizsgálatot, mind pedig az ITS-t 
az alapoktól szükséges újraírni, ezúttal azonban megfelelő, a városhoz méltó magas 
minőségben, tényszerűen is helyes adatokra és helyzetértékelésre alapozva, a valóságot szem 
előtt tartva, az egyes tématerületeket képviselő civil és szakmai civil szervezeteket bevonva, az 
élhető, fenntartható, zöld, megtartóerejében erős, inkluzív Miskolcot szem előtt tartva. 

 
 

 
 

 
2. Észrevételek az integrált településfejlesztési stratégiához 
 
Ad 1 fejezet 8. oldal, 3. bekezdés 
Téves állítás, hogy a mai helyzet tudatos városépítészet eredménye lenne. Leglátványosabb 
cáfolata ezen állításnak a Tiszai pályaudvar, amely a Tiszavidéki Vasút kérése ellenére az akkori 
városvezetők tudatlansága, rövidlátása miatt valósulhatott meg olyan helyszínen, amely máig 
gondot okoz a város közlekedésében – és amelyre a most véleményezett stratégiai dokumentum 
sem ad jó (vagy elfogadható) megoldást. 
 
Ad 1. fejezet 9. oldal 
A civil szervezetekkel foglalkozó szövegrész egyáltalán nem vesz tudomást a szakmai civil 
szervezetekről. A helyzetleírásból hiányzik, hogy a városvezetés nem működik együtt 
megfelelően a civil szférával, egyebek között például a jelenleg véleményezett stratégiai 
dokumentum kidolgozásába sem voltak – az egyes tématerületek mindegyikének megfelelő – 
szakmai szervezetek elégséges mértékig bevonva. 
 
Ad 1. fejezet 10. oldal, Gazdasági szerkezet és dinamika 4. bekezdés 
A turisztikai ágazat tárgyalásakor hiányoljuk annak bemutatását, hogy jelenlegi állapotában 
mennyire fenntartható a város turizmusa, illetve milyenek annak környezeti hatásai. 
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Ad 1. fejezet 11. oldal, Természeti és táji adottságok 
Közismert, hogy a Bükki Nemzeti Park területén számos súlyos környezeti problémával kell 
szembenézni (tarvágás, illegális hulladéklerakás, tűzveszély stb). Az ITS hiányosságaként 
értékeljük, hogy ezek még említés szintjén sem részei a dokumentumnak, illetve hogy 
potenciális (a problémák megelőzésére vagy megszüntetésére irányuló) intézkedéseket sem 
javasol még stratégiai távlatokban sem. 
 
Ad 1. fejezet 11. oldal, Zöldfelületi ellátottság 
Teljesen hiányzik annak bemutatása, hogy az utóbbi években folytatott koncepciótlan és 
nagyvolumenű gépjárműparkoló-építés milyen mértékben pusztította a város zöld felületeit és 
ennek mik a hatásai a fenntartható közlekedési munkamegosztás, a klímavédelem (hőszigetek) 
és a levegőtisztaság és zajvédelem szempontjából. Ugyanakkor merész kijelentésnek érezzük a 
szakaszt megnyitó mondatot („A zöldfelületi ellátottság jó”), miközben a szakasz utolsó 
mondata kijelenti, hogy „[n]aprakész zöldfelületi kataszterrel a város nem rendelkezik”. A 
zöldfelületi ellátottság véleményünk szerint csak mind a megfelelő mennyiség, mind a 
megfelelő minőség, összetétel és állapot megléte esetén minősíthető. A kezdeti kijelentésnek 
szintén ellentmond a szakasz harmadik mondata: „a zöldfelületek eloszlása egyenetlen, a városi 
zöldfelületek valódi hálózati rendszerbe nem integrálódnak”. Ezen problémák alapján 
érthetetlen a szakaszt megnyitó kijelentés, illetve a „jó” definíciója minőségét és értelmét 
veszíti. 
 
Ad 1. fejezet 12. oldal, a levegőminőségről 
A levegőminőség elemzése súlyosan hiányos, nem tartalmazza a rosszul szervezett, 
korszerűtlen módmegoszlású közlekedés által okozott drámai mértékű szennyezést és 
egyáltalán nem foglalkozik a dízelüzemű gépkocsik különösen súlyos károsító hatásaival. 
Szintén nincs említés a korszerűtlen lakossági szilárdtüzelésű fűtési berendezések okozta 
környezeti terhelésről, így (bár a dokumentum kvázi sikerként hozza példaként a részben 
geotermikus energiával működtetett távhőszolgáltatást) nem részletezi azt sem, hogy a város 
milyen erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a környezetterhelő fűtési rendszereket 
működtető háztartásokat segítse a tisztább energiára történő átállásra. Hiányzik az ebben 
érintett városrészek felsorolása, holott ez a lista a valóságban nagyon is ismert. A város 
levegőminőséggel kapcsolatos földrajzi adottságai sincsenek kiemelve a dokumentumban, mint 
a hosszantartó füstködös időszakok egyik (de nem kizárólagos!) előidéző tényezője. 
 
Ad 1. fejezet 12. oldal, Green City 
A Green City egy megvásárolható, szakmai értékkel nem bíró cím. Az erre való hivatkozás nem 
fedi el a súlyos bajokat, illetve azt sem, hogy a valóságban Miskolc MJV semmilyen nagy 
impakttal rendelkező, koncepcionális és hosszú távra is értelmezhető intézkedést sem hozott a  
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város zöldítése és környezettudatosabbá tétele érdekében. Az elmúlt évtized(ek)ben megannyi 
terv és dokumentum született a témában, ám ezeket nem kísérte kézzelfogható cselekvés vagy 
eredmény. 
 
Ad 1. fejezet 12. oldal, 100 klímasemleges város misszió 
A város ezt a programját sem társadalmasítja. A Miskolcon eddig tett intézkedések pedig teljes 
mértékben szembe mennek a klímasemlegességi célokkal (parkolóépítések, útépítések és a 
meglévő utak áteresztőképességének bővítése, közösségi közlekedés versenyképtelenségének 
növekedése, gyalogos közlekedés kritikán aluli feltételei, kerékpárforgalmi hálózat állapota, 
megfelelő üzemeltetésének hiánya). Hiányoljuk továbbá a már lefolytatott vizsgálatok 
(amennyiben készültek egyáltalán ilyenek) eredményeit azzal kapcsolatban, hogy az útépítések, 
parkolóépítések milyen környezeti és klimatikus hatásokkal járnak (illetve jártak a 
korábbiakban), különösen tekintettel a megnövekvő burkolt felületek hőszigethatására, 
valamint vízgazdálkodás-befolyásoló hatására. 

 
Ad 1. fejezet 12. oldaltól a közlekedési hálózat és minősége 
Az ilyen-olyan forrásokból ellenőrizetlenül átmásolt mondatok helyett javasolt tényleges 
elemzést végezni, hogy más példát ne mondjunk teljesen pontatlan napi két pár Kassára 
közlekedő EC vonatról beszélni. Felületes utánajárással a laikusok számára is nyilvánvaló, hogy 
valójában már jó ideje napi 7 pár kassai vonatról beszélünk, amelyek azonban nem EC-k. 
A város jövőjére nézve súlyosan káros a Gömöri pályaudvaron logisztikai központ kialakításával 
tervezni. Hiszen jelenleg is a Gömöri pályaudvarra irányuló nehézgépkocsiforgalom a város 
közlekedésének egyik legsúlyosabb problémája, részben környezetvédelmi, élhetőségi, közúti 
forgalomszervezési okokból, részben mert ezek a nehézgépkocsik súlyos károkat okoznak az 
úthálózatban. A logisztikai funkciók a belváros-széli Gömöri pályaudvarról ehelyett 
áthelyezhetők lennének a város északi részére (a Bosch út mellé, a régi repülőtéri 
teherpályaudvar környékére), ezáltal is csökkentve a belváros és környékének terhelését. 
 
Az anyag adós marad a város közösségi közlekedési szolgáltatásait jellemző tragikus leépülési 
folyamat részletes elemzésével (amely leépülés hosszabb ideje tart, és az elmúlt 2-3 évben egyre 
súlyosbodott). 
 
A Magyar Közút Zrt. a város közigazgatási határain belül biztosan nem kezel 325 km utat. 
Javasolt a leírásban szereplő értékek felülvizsgálata. 
 
Egyetértünk a forgalomcsillapítási stratégia szükségességében, ezt korábban többször is 
magunk javasoltuk, azonban nem világos, hogy ebben a kontextusban miért Martin-kertváros 
lett nevesítve, annak ellenére, hogy a forgalomcsillapítás a város egészére megfogalmazandó  
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igény. A „lakótelepek” említése értelmezhetetlen, hiszen a városnak gyakorlatilag minden 
kerületében található lakótelep. A belváros forgalomcsillapítására vonatkozó igény 
megfogalmazása különösen ironikus annak fényében, hogy a közelmúlt belváros-közeli 
beruházásai és intézkedései (Dayka-átkötés, Y-híd és turbókörforgalom, Görögszőlő és Andor 
utcák forgalmi rendjének felülírása) mind azt a célt szolgálták, hogy megkönnyítsék a 
belvárosba gépkocsival történő közlekedést, hatásuk a belváros gépjárműforgalmi terhelését 
növeli. 
 
Téves a kijelentés, miszerint a „forgalom” növekedett meg Miskolcon – valójában az egyéni 
autóhasználat növekedett. Jelentős mértékben a tudatos, felelős közlekedéspolitika és 
közlekedésfejlesztés hiánya miatt. 
 
A gépjárműparkolás „megeszi” a várost, különösen súlyos (de nem egyedi!) a probléma a 
belvárosban. Az anyagból teljesen hiányzik a felülethasználati arányok bemutatása. Nem a P+R 
rendszer kialakítása a legfontosabb feladat, hanem egyrészt a minden civilizált európai városra 
jellemző tudatos kapacitáscsökkentés, másrészt az illegális parkolással szembeni határozott és 
hatékony fellépés, különös tekintettel a gyalogos- és kerékpárközlekedésre szolgáló felületek 
elparkolás elleni védelmére. 
 
A kerékpárforgalmi hálózat értékelése szintén hiányzik, a szakszerű elemzés hiányára utal, hogy 
a dokumentum nem mutatja be a meglévő főhálózat súlyos hiányosságait. Nem szól arról, hogy 
a kerékpározás modal split részarányának növeléséhez a legalapvetőbb feltétel a meglévő 
hálózat rendbetétele és a kerékpárelhelyezés megoldása a forgalomvonzó létesítményeknél, 
valamint a város minden lakótelepén. Ehhez képest a „Szinva Zöld Folyosó” és a Diósgyőr–
Lillafüred kerékpárút töredékes jelentőségű. 
 
Ad 1. fejezet 14. oldaltól a közlekedési hálózat és minősége 
Tévedés, hogy a város úthálózatának kapacitása szűk. Ezzel szemben a tény az, hogy a modal 
split összetétele kedvezőtlen, mivel az egyéni gépjárműforgalom volumene túlzott. Alapvető 
hiányosság például, hogy az elkerülő utak építésével nem jártak együtt a szükséges városi 
intézkedések – ilyen például a 306 j. út átadásával a 26 j. út egyidejű kapacitásszűkítése az 
egyéni autóhasználatra vonatkozóan (buszsáv), hogy csak egyet említsünk. 
 
Hiányosság, hogy teljesen hiányoznak Miskolcról a korszerűen tervezett lakóutcák. 
 
Az anyag egyáltalán nem foglalkozik a közlekedés biztonságával, pedig a városban tavaly is 6-
an haltak meg közlekedés közben. Mindannyian gyalogosok. A városban a közlekedésszervezés 
figyelmen kívül hagyja a legvédtelenebb úthasználók szempontjait, példaképpen a részlegesen 
védett irányítású jelzőlámpás csomópontok nagy számára utalunk. 
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A dokumentum szintén adós marad a fogyatékkal élők inkluzív közlekedésének megoldására 
vonatkozó elképzeléssel. 
 
A környezettel foglalkozó francia bekezdésből teljesen hiányzik a közlekedés károsító 
hatásainak említése, így a gépjárműpark kedvezőtlen kor- és hajtásrendszer-összetétele. 
 
Ad 1. fejezet 14-15. oldal Térképek 
Amellett, hogy a dokumentum két darab „1. térképet” tartalmaz, egy ilyen összetettségű 
stratégiai dokumentum esetében teljesen komolyan vehetetlen két olyan (egyébként különböző 
kivágással készített) térkép használata, amelyről a mutatók teljes listája nem olvasható le 
(éppen ezért az egyes helyszínek azonosíthatósága kérdéses). Emellett a „saját szerkesztés” 
forrásmegjelölés mellett a szerző(k) eltekint(enek) a Google Maps, mint térképszolgáltató 
megemlítésétől. Jelen formájukban a beillesztett térképrészletek csupán illusztrációként 
hasznosulnak, (valószínűleg) elvárt funkciójuk betöltésére teljesen alkalmatlanok. 
 
Ad 1. fejezet 16-17. oldal Szegregátumok 
Érthetetlen számunkra, hogy a dokumentum kizárólag az „5 legnagyobb szegregátumra” 
fókuszál. A város korábbi dokumentumai például rendre a szegregátumok, illetve a szlömösödés 
által veszélyeztetett településrészek között említik Pereces városrészt. A korábbi 
dokumentumok keletkezése óta eltelt időben Perecesen megszűnt az általános iskolai oktatás, 
a településrészen például gyógyszertári vagy postai szolgáltatás nem elérhető. Az egyéb 
szolgáltatások száma vészesen csökken, garázsboltoknál nagyobb kereskedelmi egység nincs. 
Az úthálózat állapota tovább romlott, a közösségi közlekedés követési idői pedig lassan 
képtelenek kiszolgálni a városrész (elsősorban az intézmények, szolgáltatások hiányából adódó) 
igényeit, a kerékpárforgalmi hálózatba bekötve nincs stb. A korábbi városi dokumentumokban 
megfogalmazott igénnyel ellentétben Pereces városrész szlömösödését nem hogy megállítani 
vagy lelassítani nem sikerült, de az elmúlt évek intézkedéseinek köszönhetően az még fel is 
gyorsult. Pereces kivonása a szegregátumokat érintő intézkedési tervből azt jelenti, hogy a város 
az egyik veszélyeztetett városrészét egyértelműen magára hagyja, illetve az ott változást elérni 
próbáló civil szervezetekre hárítja a városrész felszínen maradásának felelőségét. Némi 
ellentmondásként a dokumentum 28. oldalán szereplő 2. táblázat Perecest továbbra is a 
„szegregátumokkal érintett városrészek” közé sorolja. 
 
Ad 2. fejezet 18. oldal Jövőkép 
A város élhetőségének egyik alapvető feltétele, hogy radikálisan megváltozzon a közlekedési 
munkamegosztás, jelentősen csökkenjen az egyéni autóhasználat és jelentősen nőjön az aktív 
és a közösségi közlekedés aránya és az ahhoz szükséges tényezők minősége. A problémának 
városépítészeti összefüggései is vannak. Mindezzel teljesen adós marad a jövőkép, amely ezen 
hiányosságok miatt (is) irreális, értelmezhetetlen. 
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Ad 2. fejezet 18. oldal 2.2.1. pont 
A 2014-es településfejlesztési koncepcióból kiindulni fatális tévedés. A város mai és jövőbeli 
problémáinak jelentős része éppen az említett, alapjaiban hibás koncepcióból vezethető le. Új, 
a fenntarthatóságot komolyan vevő koncepcióra van szükség. 
 
Ad 2. fejezet 19. oldal 1. ábra 
A S2 stratégiai célból hiányoznak a modal split és a modal shift célok, valamint hiányoznak a 
közlekedésbiztonsági célok. Feltűnő továbbá, hogy a közlekedésbiztonság a dokumentum 
egészéből hiányzik átfogó célként meghatározva, mintha a közutakon életüket vesztő, vagy 
megsérülő polgárok nem számítanának. Alapvetően szükségesnek tartjuk a Vision Zero 
célkitűzések megjelenítését, természetesen az eléréshez szükséges feladatok részletezésével 
együtt. A külföldi példákkal összhangban Miskolcon is cél- és időszerű lenne fölismerni, hogy a 
közlekedésbiztonság éppannyira alapul a megfelelően, a biztonságot szem előtt tartva tervezett 
és megvalósított infrastruktúra meglétén, mint a szabályok betartatásán. 
 
Ad 2. fejezet 20. oldal 
A gazdaságfejlesztés célja önmagában kevés, sajnálatos módon nem jelenik meg, hogy annak is 
a fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve kell történnie. 
 
Ad 2. fejezet 21. oldal, S2 
Teljesen hiányzik az aktív közlekedési módok (gyaloglás, mikromobilitás) említése, pedig ezek 
nélkül nem lehet fenntartható városi infrastruktúráról beszélni. Nincs értelme az úthálózat 
gépjárműközpontú bővítésének. A város megközelíthetőségét nem az egyéni autóhasználatra 
optimalizálva kell elképzelni. Évtizedek óta tudott és tanulmányok sokasága óta bizonyított 
tény, hogy a megnövelt kapacitás nem enyhít a közlekedés nehézségein, sokkal inkább további 
forgalmat generál (induced demand).  
 
Ad 2. fejezet 24. oldal, H3 Esélyegyenlőség biztosítása 
Itt javasolt megjeleníteni, hogy a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésekor legyen hangsúlyos 
szempont annak inkluzivitása. A mozgásukban korlátozottak jelentős részére az autóhasználat 
nem elérhető, speciális kerékpárokkal ők is tudnak közlekedni, ha erre a hálózat alkalmas. Jelen 
állapotában nem az. 
 
Ad 3. fejezet 31. oldal, Városi modális csomópontok 
A „széthúzott intermodalitás” kifejezéssel nem értünk egyet. Biztosra vehető, hogy sem ez, sem 
pedig az észak-déli tram-train vonal nem lesz kifizetődő módon működtethető, ha nem a 26 j. 
úton, a forgalomvonzó intézmények és egyéb egységek (bevásárlóközpont és -udvar, oktatási és 
egészségügyi intézmények, a 26 j. út keleti és nyugati oldalán található lakóingatlanok stb.) 
közvetlen elérését szolgáló módon érkezik be a városba. 
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Ad 3. fejezet 33. oldal, 5. táblázat 
Lillafüreden nem „zöldparkolót” kell létrehozni (ez a fogalom divatos bullshit, legfeljebb azért 
használhatja a dokumentum, hogy kényszeresen beleérthetővé tegye a zöld fejlesztések 
körébe), hanem a személygépkocsikat kell távol tartani a turisztikai desztinációktól. A turisták 
eljutását fenntartható módon, például a kiránduló-, túra- és kerékpárutak fejlesztésével, a 
közösségi közlekedés kapacitásának növelésével kell biztosítani. 
 
Ad 3. fejezet 36. oldal, 9. táblázat 
Feltűnő, hogy az anyag a lehetséges vasútvillamos irányok között pont a hidasnémeti irányt 
mellőzi, miközben abból az irányból a 3 j. úton rendkívül nagy mennyiségű helyközi 
autóbuszjárat közlekedik. Ezek egy részének kötöttpályás kiváltásával a Búza tér és a József 
Attila utca jelentős forgalmi és környezeti terhelése is csökkenthető lenne. 
 
Ad 3. fejezet 39. oldal, Lakossági épületállomány energetikai korszerűsítése 
Alapvetően nem új területeken új épületek építése kívánatos, amely a szétterülés jelenségének 
megfelelően új és fölösleges közlekedési szükségleteket generálna azok minden káros 
hatásával, hanem a meglévő kihasználatlan és pusztuló ingatlanvagyon korszerű követelmé-
nyeknek megfelelő felújítása. Ismételten hivatkoznánk például (de nem kizárólagosan) Pereces 
városrészre, ahol a Debreczeni Márton tér több lakóépülete, szakiskola és a hozzá tartozó 
kollégiumi épület és más egykori intézményi épület is kihasználatlanul áll, egyre romló 
állapotban. Miskolc város szinte minden kerületében találhatók hasonló épületek, ideértve a 
legszűkebb értelemben vett belvárost is. 
 
Ad 3. fejezet 41. oldal, Fenntartható vízgazdálkodás 
A vízhálózat rekonstrukcióját javasolt összekapcsolni a lakóutcák rekonstrukciójával, a 
vízgazdálkodást és az utca élhetőségét egyaránt javító kialakítással, megfelelő burkolat 
alkalmazásával. 
 
Ad 3. fejezet 41. oldaltól, Fenntartható várostérségi mobilitást biztosító közlekedési 
infrastruktúra fejlesztése 
A hivatkozott dokumentumoknak nem a felülvizsgálatára van szükség, hanem teljesen új 
alapokra helyezésükre, mivel ezek a dokumentumok múlt századi szemléletet tükröznek és nem 
alkalmasak a mai és jövőbeni klímavédelmi és közlekedési fenntarthatósági célok elérésére. 
 
Intelligens közlekedésirányítási rendszer kialakításakor fontos szempontnak kell lennie a 
gyalogosközlekedés, kerékpározás és a közösségi közlekedés priorizálásának. Miskolcon – bár a 
tervezéskor figyelembe vették – jelenleg még a Zöld Nyíl Projekt során megvalósított intelligens 
közlekedésirányítási megoldások sincsenek kihasználva, így például a villamos továbbra sincs 
előnyben részesítve számos csomópontban. 
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A Diósgyőri várnál jelenleg is van kerékpárparkoló és önkiszolgáló szervizpont, e kiragadott 
példa helyett a kerékpárelhelyezés összvárosi szintű megoldása szükséges, mind a 
forgalomvonzó létesítményeknél, mind pedig a lakótelepeknél. 
 
A várostérségi mikromobilitás ösztönzésével nyilván egyetértünk, de így leírva ez nem kínál 
semmiféle konkrétumot. Ennél konkrétabb kifejtésre lenne szükség. Felhívjuk továbbá a 
figyelmet arra is, hogy amíg a biztonságos gyalogos- és kerékpárközlekedés körülményei sem 
biztosítottak, teljesen fölösleges olyan (marginális mértékben használt) mikromobilitási 
eszközökre fókuszálni, mint a hoverboard (amelyek egyébként is nagy általánosságban a 
meglévő, magas minőséget és biztonságot nyújtó úthálózatra tudnak rátelepülni). 
 
Ad 3. fejezet 45. oldal, 3.3.2 Hálózatos projektek Út- és kerékpárútfejlesztések 
Városunkban a közterületeken sokfelé hiányzik az összhang a tartózkodási és közlekedési 
funkciók között. Aránytévesztés a Szinva patak mellett létesítendő tengelyt kiemelt fontosságú 
beruházásnak minősíteni. A kerékpározás fejlesztésében legalapvetőbb feladat az észak-déli és 
a kelet-nyugati tengely funkciójának teljes mértékben alkalmatlan elemeinek kiváltása 
nagykapacitású, biztonságos és versenyképes eljutást nyújtó hálózati elemekkel. Utalunk arra, 
hogy az elmúlt évtized beruházásai messze nem hozták a kerékpárforgalom elvárható mértékű 
növekedését, pedig a beruházások eredményességének ez az igazi indikátora. Emellett a másik 
kulcselem a lakóövezetekben olyan hatékony csillapítási megoldások megvalósítása, amely 
lehetővé teszi a kerékpárhasználók számára a vegyes járműforgalomban történő félelem- és 
veszélymentes közlekedést. 
 
A városban kritikusan rosszak a legalapvetőbb városi közlekedési mód, a gyaloglás feltételei, 
ahol (pl. belvárosban) vannak járdák, azok sokfelé keskenyek, botlásveszélyesek, rendeltetésük 
szerinti használatukat parkoló gépkocsik teszik lehetetlenné. Emellett a város belterületén 
jelentős hosszban egyáltalán nincs járda. A kerékpárforgalmi főhálózat jelentős részét járdákból 
hasították ki. Ezért nem véletlen, hogy a legvédtelenebb úthasználók (gyalogosan és kerékpárral 
közlekedők) közlekedésbiztonsági helyzete rossz – ez alatt nem csak a baleseti statisztikák által 
megismerhető eseteket, hanem a látenciát és a dynomen helyzeteket is értjük. 
 
A kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésénél hiányzik a célok meghatározása pl. kívánatosan 
elérendő iskolai modal split stb. 
 
A nagy gépjárműállomány és a pongyolán megfogalmazott „jelentős városi forgalom” 
(helyesen: jelentős városi gépjárműforgalom) nem indok az úthálózat további bővítésére (l. 
mint korábban, induced demand) legfeljebb csak indikátora annak, hogy a városból hiányzik a 
felelős, tudatos, 21. századi közlekedéspolitika, amely a rendelkezésére álló eszközrendszer 
kihasználásával fenntartható irányba tolja el a modal splitet. Ugyanez vonatkozik a  
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gépjárműparkolásra: ahogyan azt minden civilizált európai nagyváros teszi, a kívánatos 
fejlődési irány a parkolókapacitás kis lépésekben, de folyamatosan történő csökkentése. 
 
Az út és kerékpárút szakaszokról készült külön tételes felmérést (amennyiben készült ilyen) az 
anyag nem tartalmazza, ennek hiányában a lista csak egy szakmai megalapozás nélküli, 
véletlenszerű lista, amely ebben a formában nyilvánvalóan semmire nem alkalmas. 
 
Az északi tehermentesítő út meglévő szakaszának bővítése indokolatlan. Itt a sávok 
újraelosztásával és a csomópontok kapcsolódó korrekciójával, valamint az egyéni 
személygépjármű-használat fokozatos kiváltásával (a közösségi közlekedést, a kerékpározást 
stb. érintő fejlesztések segítségével) a jelenlegi kapacitás is képes lenne kiszolgálni a (fenti 
beruházások miatt csökkenő-módosuló) igényeket. 
 
Ad 3. fejezet 46. oldal, Települési zöld- és kékinfrastruktúra integrált fejlesztése 
Hiányoljuk a konkrét, szám- és tényszerű adatokat: mennyi most a zöld felület, milyen annak 
kora, összetétele és minősége, valamint hogy a kiindulási állapotnak tekinthető jelenlegi 
helyzethez képest mi az, amit a város szeretne elérni a zöldfelület mennyiségét, korát (stb., l. 
mint fent) tekintve. 
 
Ad 3. fejezet 47. oldal, Digitális átállás a közösségi és közúti közlekedésben 
A fejezetnek már a címe is hibás és itt jelezzük, hogy egy stratégiában elvárható lenne a 
szakszerű terminus-használat – amely a véleményezett dokumentum egészének gyengesége. A 
közösségi és közúti közlekedés nem két külön dolog. A közösségi közlekedés a közúti közlekedés 
részhalmaza.  
 
A közúti közlekedés kifejezést használó szerző vélhetőleg az egyéni gépjárműközlekedésre 
gondolt. Nem világos, hogy a modal splitre vonatkozó eszmefuttatás miért a digitális átállás 
szakaszba került be, de ha már itt van szó a lakosságszámról, akkor hiányoljuk, hogy az 
anyagban sehol nem látjuk leírva, hogy Miskolcon ilyen kevés ember ilyen lassan, ilyen magas 
CO2 kibocsátással, ilyen magas egyéni és össztársadalmi költséggel még nem közlekedett. 
 
Üdvözlendő a közösségi közlekedés modal split részarányának növelésére vonatkozó törekvés, 
amely azonban nyilvánvalóan elérhetetlennek bizonyul, ha a stratégiában szereplő múltszázadi 
logikájú út- és parkolókapacitás-növekedés megvalósul. A modal split kedvező irányú 
befolyásolásához a push és pull típusú intézkedések összhangjára van szükség. 
 
Kiemeljük, hogy a stratégia egyáltalán nem nevesíti a városi közösségi közlekedés modal split 
részarány-növelésének az egyik legkorszerűbb eszközét, a last mile eljutási lehetőségek 
fejlesztését. 
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Ad 3. fejezet 48. oldal, Városi közlekedési stratégia elkészítése 
Az anyag figyelmen kívül hagyja a közlekedésbiztonságot, valamint az aktív közlekedési 
módokat. Hiányoznak az új megoldások, mint pl. DRT. 
 
Egyáltalán nem foglalkozik a stratégia azzal, hogy Miskolcon teljesen rendezetlenek a 
közlekedés kezelésének szervezeti keretei, hiányzik a felelős közlekedésszervező, a Miskolci 
Közlekedési Központ. A korszerű szervezeti keretek hiányában nem lehet csodálkozni azon, 
hogy a közlekedés minden szempontból tekintve súlyos problémákkal küzdő terület. 
 
Ad 3. fejezet 48. oldal, Intelligens forgalomirányítás 
Szintén hiányoznak a lágy módok, valamint a lágy módok és a közösségi közlekedés előnyben 
részesítése a közlekedésben. 
 
Ad 3. fejezet 50 oldal, 3.3.3 Egyéb projektek 
A Népkert egyébként is erősen megfogyatkozott területét nem kellene tovább csökkenteni 
látványtóval és egyéb mesterséges (és egyben mesterkélt) beavatkozással – ehelyett a 
zöldfelület megőrzésére, bővítésére kellene koncentrálni és a gépjárműparkolás kiszorításával 
foglalkozni. A város mindenkori vezetői előszeretettel aposztrofálják a Népkertet „a város 
tüdejeként”, ám ezt a funkcióját csak a zöldfelületek maximalizálásával képes betölteni a 
terület. 
 
A dokumentum 15. oldala a társadalom problémái között említi a rendezvények tekintetében a 
belváros felé „fejnehéz” rendezvény-infrastruktúrát és a rendezvényhiányos városrészeket, 
éppen ezért érthetetlen, hogy jelen szakaszban a tervezett főbb beavatkozások között miért 
szerepelnek túlsúlyban ismét belváros-közeli bővítés-fejlesztések, mint például a „Művészetek 
Háza - hátsó színpad és öltözőszárny bővítés ingatlanvásárlással” beavatkozás. A főbb 
beavatkozások listája gyakorlatilag szembe megy a problémaként leírtak által indukálható 
célokkal, mintha a dokumentum egyes szakaszai olyan brainstorming eredményei lennének, 
amelyből valaki elfelejtette kihúzni az egymásnak ellentmondó szakaszokat. 
 
Ad 3. fejezet 51. oldal, Tervezett főbb beavatkozások 
Határozottan ellenezzük a nemzetközi versenyekre alkalmas salakmotor-pálya kialakítását. Egy 
ilyen pálya a felvert por által jelentett környezeti terhelés mellett a zajterhelést is jelentős 
mértékben növelné. Miskolc városának jelenleg is hatalmas problémája mind a PMx- mind a 
zajterhelés: nincs olyan civilizált város a világon, ami a fentiek okán amúgy is leromlott 
életminőséget még tovább erodálná egy – egyébként szükségtelen és pusztán a nosztalgiára 
épített – beruházással. 
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Ad 3. fejezet 52. oldal, Települési civil szerepvállalás és társadalmi vállalkozások erősítése és 
támogatása 
Sosem volt tudathasadásosabb a város és a civil társadalom kapcsolata, mint napjainkban. 
Egyrészt vannak kitűnő kezdeményezések, mint pl. a Közösségi Gyűlés (amelynek ajánlásait 
és/vagy eredményeit azonban a jelen stratégia is figyelmen kívül hagyja) vagy a részvételi 
költségvetés, másrészt a város polgármestere és a városházi apparátus jelentős része korábban 
soha nem látott arroganciával viszonyul a civil szervezetekhez. A civil szervezetek 
állásfoglalásainak, véleményének figyelmen kívül hagyása súlyos károkat okoz a városnak. 
Ehhez képest a startégiában írtaknak nem sok köze van a valósághoz. Jól mutatja ezt az is, hogy 
a jelen stratégia egyeztetése sem történt meg az adott tématerületekben érintett civil 
szervezetekkel. 
 
Ad 3. fejezet 52. oldal, Helyi identitást erősítő programcsomag 
A „helyi identitást” nem ad-hoc programokkal és „miskolcikumnak” minősített 
rendezvényekkel lehet kialakítani, hanem azzal, ha a várost professzionális munkával élhetővé, 
a fiatalok számára vonzóvá, gazdaságilag diverzzé sikerül tenni, valamint ha a település 
megtartóerejét növelve a lakosai nem hagyják hátra azt a bizonyos „helyi identitásukat”, hogy 
máshol keressék a boldogulást. 
 
Ad 3. fejezet 52. oldal, Városrészi központok funkcionális fejlesztése 
A városrészi központok fejlesztése üdvözlendő cél, azonban érdemes lenne említeni, hogy erre 
elsősorban azért van szükség, hogy csökkenjenek a város különböző területei közötti mozgások, 
helyben elérhető legyen minél több áru, szolgáltatás, ezáltal az egyéni autóhasználat 
csökkenjen. Kis távolságokról fenntarthatóan gyalogosan, akár kerékpárral lehessen biztosítani 
az elérést. 
 
Ad 3. fejezet 54. oldal, Miskolc Turizmusfejlesztési Stratégia 2030 
Aggályosnak tartjuk Miskolc-Tapolcán újabb létesítmények pl. 4 csillagos hotel létesítését, 
ezzel Miskolc-Tapolca természeti erőforrásainak további leszívását és környezeti terhelés 
növelését. 
 
Ad 3. fejezet 60. oldal, 3.5 A fejlesztések ütemezése 
A 12. táblázatot javasolt úgy tördelni, hogy az évszámok minden oldalon láthatók legyenek. 
 
Ad 3. fejezet 66. oldal, Klímasemleges Városok 
Javasoljuk a CTRL-C és CTRL-V funkció körültekintőbb használatát, mert ha régebbi anyagból 
vesszük át, hogy az „Európai Bizottság csütörtökön tette közé” a városok listáját, akkor ebben a 
stratégiai dokumentumban nem érthető, hogy ez pontosan melyik csütörtökre vonatkozik – 
másrészt pedig jelen stratégia szempontjából a dátum amúgy is irreleváns. 
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Ad 3. fejezet 71. oldal 
Tényszerűen nem igaz, hogy Miskolc városa a beavatkozások azonosítását széleskörű 
partnerség keretében valósította meg. Jelen vélemény civil kapcsolatokkal foglalkozó 
szakaszában ezt már kifejtettük. Emellett ismételten jelezni kívánjuk, hogy a deficit egyik 
legékesebb példája maga a véleményezett stratégia, melynek előzetes tartalmi és a célokra 
vonatkozó egyeztetése a „partnerség keretében” nem történt meg az adott tématerületekben 
érintett civil szervezetekkel. 
 
Ad 5. fejezet 95. oldal, 5.1.1 Illeszkedés EU 2020 tematikus célkitűzéseihez 
A stratégia valójában az erőszakkal megfeleltetett táblázat ellenére sem illeszkedik az EU 
tematikus célkitűzéseihez, egész egyszerűen azért, mert a javasolt intézkedések egy része 
gyakorlatilag kizárja a klímacélok teljesülését – gondolunk itt elsősorban a közúti motorizáció 
indokolatlan és érthetetlen előtérbe tolására (például mind az út-, mind a parkolási kapacitások 
bővítésének okozataként). 
 
Ad 6. fejezet 123–124. oldal, táblázat 
A projektelőkészítés elhúzódását az eddigi tapasztalatok alapján nem közepes, hanem súlyos 
kockázatként indokolt értékelni. A szakemberhiány sem alacsony, hanem jelentős kockázat. 
 


