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Cím 
Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Területi 
Programja (ITP) 

Verzió 4.0 

Közgyűlési határozat száma és 
dátuma 

Az ITP alapjaként szolgáló tervdokumentumok 
elfogadásának dátuma határozat száma és dátuma: 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése I-
8/80.129/2014. számú határozatával elfogadta 
Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési 
Koncepcióját; 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése VIII-
105/80.939/2014. számú határozatával elfogadta 
Miskolc Megyei Jogú Város Integrált 
Településfejlesztési Stratégiáját; 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése V-
90/271.369/2015. számú határozatával elfogadta a 
2014-2020 közötti ITP-t; 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése VII-
115/314.536/2016. számú határozatával elfogadta az 
ITP 1. számú módosítását; 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése XIII-
188/315.090/2016 számú határozatával elfogadta az 
ITP 2. számú módosítását; 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 25/2018. (III.2.) 
sz. határozatával elfogadta az ITP 3. számú 
módosítását. 

Területfejlesztés stratégiai 
tervezéséért felelős 
minisztériumi jóváhagyás 
száma és dátuma 

 

IH jóváhagyó határozat száma 
és dátuma: 

 

Finanszírozó operatív 
program: 

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) 

Érintett földrajzi terület: Miskolc  

  

ITP felelős szervezet: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

ITP felelős szervezet 
kapcsolattartó: 

Veres Pál, Polgármester 

ITP felelős szervezet címe: 3525 Miskolc, Városház tér 8. 
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1 Előzmények 
 

Az ITP a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forrásai Miskolcon történő 

felhasználásának megtervezésére készült. A TOP célkitűzései, illetve fejlesztési tervei: 

„A TOP elsődleges célja a térségi, decentralizált gazdaságfejlesztés, ezáltal a foglalkoztatás 

növelése, a munkavállaló lakosság helyben boldogulásának biztosítása. Valamennyi prioritása, 

intézkedése közvetlenül vagy közvetetten hozzájárul ehhez a célhoz. A TOP elsősorban az 

önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat, az önkormányzatok gazdaságfejlesztési és azzal 

összefüggő város-, és településfejlesztési akcióit támogatja. A TOP integrált területi programok 

alapján nyújt támogatást, a megyék és a megyei jogú városok szintjén összehangolt fejlesztésekre. 

A megyék és megyei jogú városok fejlesztéseinek végrehajtására a Területi Kiválasztási Rendszert 

(TKR) alkalmazza.” 

TOP stratégiai célkitűzései 

(1) Gazdaságélénkítéshez és foglalkoztatási szint növeléséhez szükséges helyi feltételek biztosítása:  

• helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése a beruházások és befektetések növelésére, a 

munkahelyek elérhetőségének javítására,  

• helyi szolgáltatások biztosítása a gazdasági aktivitás és a foglalkoztatás segítésére,  

• turisztikai vonzerőkben rejlő endogén potenciál kibontakoztatása a foglalkoztatás 

növekedése érdekében  

(2) Vállalkozásbarát és népességmegtartó település-, ezen belül kiemelten a városfejlesztés és az 

életminőség, társadalmi összetartozás javításához szükséges helyi feltételek biztosítása  

• város- és településfejlesztés a gazdasági funkciók erősítésére, a beruházások és 

befektetések növelésére és a népesség megtartására, a zöldfelületek és a kisléptékű 

környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése a települési környezeti minőség javítására,  

• fenntartható városi közlekedésfejlesztés a települési környezet minőségének javítására és a 

széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében,  

• a munkába járás segítésére,  

• az önkormányzati épületek energiahatékonyságának javítása a hatékony 

településüzemeltetés és a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében,  

• a közszolgáltatások fejlesztése, bővítése az életminőség javítása, és a népesség, különösen 

a fiatalok megtartása érdekében,  

• leromlott városrészek fejlesztése az alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek 

javítására,  

• helyi közösségek és együttműködés erősítése a helyi és térségi gazdasági és közösségi 

aktivitás ösztönzésére.  

A 272/2014. (XI.05) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) határozza meg Magyarországon 

a 2014–2020 programozási időszakban a különböző európai uniós fejlesztési alapok felhasználási, 

támogatási rendjét. 
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272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerint a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság (NFK) 

határozatban dönt az egyes Integrált Területi Programokról, amely tartalmazza a következő 

információkat: 

a) az elfogadott ITP megnevezését, 

b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő megnevezését, 

c) az ITP teljes 7 éves forráskeretét, 

d) az ITP-ben megtett indikátorvállalásokat, 

e) az intézkedés, valamint tematikus célkitűzés szerinti forrásallokációt. 

A Rendelet 3. § (1) bekezdésének 63. pontja értelmében a megyei jogú városok, mint területi 

szereplők - amelyek a rendelet hivatkozott szakasza, valamint 19. §-a szerint - felelősek az integrált 

területi program összeállításáért, a helyi szintű projektkiválasztásért, valamint az indikátorvállalás 

teljesítésért. Továbbá kezdeményezhetik az ITP módosítását, véleményezik az irányító hatóság által 

megküldött felhívást, adatot szolgáltatnak az irányító hatóság részére a többéves nemzeti keret és az 

éves fejlesztési keret összeállításához, és végrehajtják az ITP-t. 

A területi szereplők, így Miskolc Megyei jogú Város számára a 1702/2014. (XII.3.) Korm. határozat 

alapján rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználását az adott szervezet fejlesztési stratégiája, 

vagy programja alapozza meg. Ez a dokumentum a Megyei jogú városok esetén a város integrált 

településfejlesztési stratégiája. Az integrált településfejlesztési stratégia megvalósítása és a TOP 

források felhasználásának hatékonnyá tétele érdekében szükségessé vált egy olyan stratégiai 

gondolkodásra alapozott dokumentum kidolgozása, amely a helyi igényekkel összhangban a 

rendelkezésre álló TOP forráskeret felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését 

támasztja alá a 2014-2020-as költségvetési időszak vonatkozásában, erre szolgál az ITP. 

A Rendelet 54/D. §) bekezdése kötelezően előírja, hogy: "Területi kiválasztási eljárásrendben kell 

dönteni a főváros, a megye és a megyei jogú város integrált területi programja keretében 

támogatandó projektek támogatási kérelmeiről...". A területi szereplőnek (vagyis Miskolc Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának) kell a Rendelet 57. § (1) bekezdése alapján elkészítenie az ITP-t és be 

kell nyújtania a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter részére. 

A kormány az 1562/2015. (VIII. 12.) Korm. határozatban hagyta jóvá a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program keretében megvalósuló integrált területi programokat. A kormány az 1562/2015. 

(VII. 12.) Korm. határozatot visszavonja, így a Miskolc MJV programját és intézkedésenkénti 

forráskeretét, valamint a TOP eredményességi keretbe tartozó indikátorok elvárt értékét az 

1612/2016. (XI. 8.) Korm. határozat tartalmazza 2018-ig és 2023-ig. 

Az Európai Parlament és a Tanács 1303/2013/EU rendeletének 21.-22. cikke rögzíti az 

eredményességi felülvizsgálat tényét és teendőit. Az Európai Bizottság 2019-ben a tagállamokkal 

együttműködésben, valamennyi tagállamban felülvizsgálta a programok teljesítését az adott 

programokban meghatározott eredményességmérési célok alapján.  

A fentiek alapján a nem teljesülő TOP-6. ESZA prioritásrész eredményességmérési tartaléka (6 %) 

átcsoportosításra került a TOP-6 ERFA prioritásrészre (azon belül a TOP-6.1 intézkedésére) Az 

átcsoportosítást, azaz a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 4. számú módosítását az 

Európai Bizottság a C(2019) 9210. számú határozatával jóváhagyta. Tehát a technikai 

átcsoportosítással a TOP-6. prioritáson belül a TOP-6.1, TOP-6.8 és TOP-6.9 intézkedések OP-ban 
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rögzített keretösszegei és indikátorai módosultak. Eger MJV vonatkozásában az alábbi táblázatok 

tartalmazzák a változásokat 

 

Az ITP átdolgozása a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóság (a 

továbbiakban: RFP IH) iránymutatása alapján történt. 

2 Vezetői összefoglaló (Bevezető) 

Az ITP alapadatai: 

a) az ITP megnevezése:  
Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Területi 

Programja 

b) az ITP-t végrehajtó területi szereplő 

megnevezése: 
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

c) az ITP teljes 7 éves forráskerete a 1562/2015. 

(VIII. 12.) Korm. határozat szerint: 
35,26 milliárd forint  

 

Az ITP a város önkormányzata által jóváhagyott stratégia dokumentumok alapján készült el. Miskolc 

Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját a város Közgyűlése 2014. február 13-án I-

8/80.129/2014. számú határozatával hagyta jóvá. A koncepcióval összhangban készült el az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia (ITS), melyet a város Közgyűlése 2014. szeptember 18-án, a VIII-

105/80.939/2014. számú határozatával hagyta jóvá. 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. szeptember 18-i ülésén tárgyalta az ITP 1. változatát. 

Ekkor Magyarország még nem rendelkezett elfogadott Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Programmal, és a programalkotás célja a területi szereplők fejlesztési szükségletinek, ill. szándékainak 

feltérképezése volt. Azóta megtörtént a TOP Európai Bizottság felé történő benyújtása és a Bizottság 

általi jóváhagyása is. A TOP tartalma és a vonatkozó szakmai követelmények időközben módosultak, 

ezért az NGM RFP IH az operatív program elfogadása után új útmutatót és tematikát adott ki. 

Jelen ITP változat ezért az elfogadott és megvalósításra kerülő TOP-ból finanszírozható, és az Integrált 

Területi Program végrehajtását szolgáló források felhasználási módját, területeit, arányait és 

ütemezését, valamint a tervezett beavatkozásokat tartalmazza. 

Az ITP-t a közgyűlési elfogadás után megtárgyalta és elfogadta a Nemzeti Fejlesztési 

Kormánybizottság, majd az ITP elfogadását tartalmazó Kormányhatározat hatályba lépését (2015. 

augusztus 13.), illetve az ITP-k alapján készülő TOP Éves Fejlesztési Keret kormány általi elfogadását 

követően jelentette meg az Irányító Hatóság az első körös támogatási felhívásokat 2016-ban. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP valamennyi specifikus célterületéhez 

illeszkedően tervez projekteket megvalósítani. A Miskolc Megyei Jogú Város számára rendelkezésre 

álló támogatási forrás intézkedésenként az alábbiak szerint alakul: 
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TOP 6. intézkedések 
MJV forráskeret 
belső arányai % 

MJV 
forráskeret, 

MFt 

6.1 Gazdaságfejlesztés 31,91% 11 254 

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése (óvoda, bölcsőde) 

6,35% 2 239 

6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés 
(város-rehabilitáció és csapadékvíz-elvezetés) 

18,61% 6 563 

6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés 8,90% 3 139 

6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló 
energia-felhasználás arányának növelése 

15,83% 5 583 

6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése (egészségügyi és 
szociális alapellátás) 

5,41% 1 906 

6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja (szociális város-
rehabilitáció) 

2,37% 837 

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés 
(ESZA - szoft) 

7,84% 2 766 

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok (ESZA - szoft) 2,77% 978 

Összesen 100% 35 265 

Partnerségi egyeztetések: 

Az ITP tartalmára és beavatkozásaira vonatkozóan széles körű szakmai és érintetti egyeztetés zajlott 

és jelenleg is zajlik Miskolcon, annak érdekében, hogy azok valós társadalmi-gazdasági igényekre 

épüljenek. Az ITP tervezését számos egyeztetés kísérte a következő érintetti célcsoportok 

bevonásával: 

• egyházakkal való egyeztetés fejlesztési tervek illesztéséről és megvalósíthatóságáról 

• gazdasági szereplők, civil szervezetek igényeink figyelembe vétele a településfejlesztési 

stratégia kapcsán folytatott egyeztetések alapján 

• megyei önkormányzattal való konzultáció a városhatáron átnyúló vonalas infrastrukturális 

fejlesztések, illetve a hasonló témájú szolgáltatás-fejlesztési jellegű intézkedések (pl. 

foglalkoztatási együttműködések) tárgykörében. 

• kormánnyal való megállapodás a Modern városok program részeként a város gazdasági 

fejlődésének elősegítésére 

Mivel az ITP a városfejlesztési koncepciója és integrált fejlesztési stratégiája alapján készült, ezért 

bemutatjuk azokat a főbb partnerségi egyeztetési lépéseket, melyek az említett stratégiai 

dokumentumok elkészítését támogatják. Az ITP-t megalapozó Településfejlesztési Koncepció és 

Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotása a kötelező, a településfejlesztési koncepcióról, 

az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben 

meghatározott egyeztetési folyamatokon túl széles társadalmi konzultációra épült. 

A társadalmasítási folyamat főbb lépései: 

• szakmai tájékoztató a tervezési folyamatról a tervezési munka kezdetekor (2013. július 3.) 
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• együttműködési szándéknyilatkozatok megkötése Miskolc MJV Önkormányzat és a Miskolci 

járás településeinek önkormányzatai között a városi és a járás más településein 

megvalósuló fejlesztések összehangolása érdekében 

• 7 tematikus munkacsoport működése az egyes szakterületek legfontosabb helyi 

képviselőinek részvételével a fejlesztési szükségletek beazonosítása érdekében: 

közlekedési, humán, gazdaságfejlesztési, felzárkóztatás, szegénység elleni küzdelem, 

energiahatékonyság, megújuló energiaforrások, intézményi kapacitások fejlesztése, 

hatékony közigazgatás, városépítészet 

• a város jövőképének kialakításához öt tematikus műhelymunka szervezése a vonzó 

városkép, javuló életminőség, fenntartható környezet, növekvő biztonság és versenyképes 

gazdaság témakörében 

• 2 konzultációs nap szervezése a szakmai szervezetek, civil szervezetek, vállalkozások 

képviselőinek részvételével az ITS tervezett beavatkozásainak megvitatására 

• 2014. áprilisában az ITP 1. változatának elkészítéséhez tématerületenként szakemberek 

bevonásával munkacsoport alakult a tervezett beavatkozások meghatározásához, illetve 

azok szakmai tartalmának kidolgozására 

• 2014. májusában két lakossági és két szakmai fórum szervezése civil szervezetek, valamint 

vállalkozások számára a 2014-2020-as támogatási program időszakban tervezett 

fejlesztések bemutatására, közös áttekintésére 

• Elkészült a közgyűlés által jóváhagyott ITS és az ITP 1. változatának szakmai ismertetője, 

illetve a rendezvényeken túl a város a www.miskolcvaros2020.hu honlapon folyamatos 

tájékoztatást nyújt és konzultációs lehetőséget biztosít a tervezett fejlesztésekről. 

 

Az ÁROP-1.A.6-2013-2013-0039 azonosító számú „Partnerség-építés és településfejlesztés 

Miskolcon” projekt keretében 8 workshop-ot (műhelyfoglalkozást) szerveztek, ahol az 

önkormányzat képviselői áttekintették a partnerekkel (civil, gazdálkodó szervezetek, 

érdekképviseleti szervezetek) a város jövőbeni fejlesztési elképzeléseit. A program keretében 6 civil 

szervezettel, 1 civil ernyőszervezettel, 7 vállalkozással, 2 szomszédos önkormányzattal, 6 

államigazgatási szervezettel és közintézménnyel írt alá együttműködési megállapodást az 

Önkormányzat. E szervezetek az ITP tervezési folyamatába bevonásra kerültek. 

Az ITP dokumentumát minőségbiztosítását elvégezte a NORDA és az RFP IH is, amely szempontok 

figyelembe vételre kerültek jelen változat elkészítéséhez. 

Az ITP dokumentáció a Monitoring Bizottság által elfogadott Területi Kiválasztási Kritérium 

Rendszerrel és a feltöltött Excel fájllal együtt értelmezhető. 

3 Az MJV által alkalmazott Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer 
 

A Területi Kiválasztási Kritérium Rendszer Monitoring Bizottság által történő elfogadása feltétele az 

ITP elkészítésének és elfogadásának.  

A kiválasztási kritériumok elvi keretet biztosítanak a majdani projektértékelési szempontrendszerhez. 

Ezek egyrészt az Irányító Hatóság hatáskörében rögzített kritériumok (TOP általános végrehajtásához 

kötődő elvárás rendszer), másrészt az ITP gazda területi szereplők által meghatározott kritériumok. 
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A kiválasztási kritériumok horizontális, a teljes ITP-t átszövő ALAPELVEK, amelyek később kerülnek 

átalakításra minden egyes felhívás kapcsán felhívás-specifikus értékelési szempontokká. Minden 

felhívásban megjelennek, de minden esetben az adott témára igazítva, konkretizálva. 

Az IH által meghatározott, kötelező területi kiválasztási kritériumok: 

Sorszám Kritérium 

megnevezése 

Tartalmi magyarázat 

I.1. Illeszkedés a TOP 

céljaihoz 

A kiválasztás kritériuma, a TOP valamely konkrét céljához/céljaihoz 

való szoros illeszkedés és a kapcsolódó indikátorokhoz való 

hozzájárulás. 

I.2. Szakmai 

indokoltság, igény 

és kihasználtság 

A kiválasztás kritériuma a beavatkozás indokoltsága. Szükséges a 

szakmai alátámasztás, indoklás és/ vagy igényfelmérés és 

kihasználtsági terv. 

I.3. Megalapozottság A kiválasztás kritériuma, hogy a fejlesztési elképzelés 

kivitelezhetősége, megvalósíthatósága milyen mértékben 

megítélhető a rendelkezésre álló információk, és a benyújtásra 

került dokumentumok alapján. A szempont ennek megfelelően 

garanciát is jelent pl. a vállalt indikátorértékek teljesítésére és a 

költségigényekre vonatkozóan. 

I.4. Kockázatok A kiválasztás kritériuma, hogy a megvalósíthatóság és a 

működtetés milyen kockázatokat hordoz. 

I.5. Projekt 

komplexitása 

A kiválasztás kritériuma, hogy a beavatkozás mennyire képes 

hozzájárulni működőképes rendszerek létrehozásához. 

I.6. Hatás A kiválasztás kritériuma, hogy mekkora földrajzi területen, illetve 

hogy milyen számú érintett körben váltja ki a beavatkozás a 

hatását. 

I.7. Integrált 

megközelítés 

Az ágazati OP-k projektjeihez illetve a TOP más intézkedéseinek 

projektjeihez való kapcsolódás, a tervezett fejlesztések egymáshoz 

való illeszkedése, szinergikus hatása. 

I.8. Fenntarthatóság Kiválasztási kritérium a beavatkozás eredményeként megvalósuló 

produktum társadalmi, környezeti és leginkább pénzügyi 

fenntarthatósága, az erőforrás-hatékonyság, az alacsony 

károsanyag-kibocsátás és környezetterhelés, a 

környezettudatosság (pl. a fejlesztésekben az energiahatékonysági 

szempontok érvényesítése, megújuló energiaforrások, a kedvezőbb 

környezeti hatásokkal járó megoldások előnyben részesítése). A 

tervezett fejlesztés az ÜHG kibocsátást a lehető legkisebb 

mértékben növelje, lehetőleg csökkentse. A fejlesztés pénzügyileg 

megalapozott, a projekt megvalósításához és működtetéséhez 

szükséges pénzügyi erőforrások rendelkezésre állnak, többlet 

fenntartási támogatást nem igényelnek. 

I.9. Esélyegyenlőség A kiválasztási kritérium a fejlesztés azon aspektusát vizsgálja, hogy 
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Sorszám Kritérium 

megnevezése 

Tartalmi magyarázat 

az semmilyen módon ne legyen kirekesztő egyetlen társadalmi 

csoport számára sem. 

I.10. Költséghatékonyság A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos 

költségvetéssel tervezett. 

I.11. Eredményesség A fejlesztési elképzelés reálisan járul hozzá a releváns 

indikátorteljesítéshez.  

 

Miskolc Megyei Jogú Városa következő projekt kiválasztási kritériumokat javasolja: 

Sorszám Kritérium megnevezése Tartalmi magyarázat 

II.1. 
Illeszkedés az ITS céljaihoz és a 

vonatkozó indikátoraihoz 

A kiválasztás kritériuma, az ITS-hez és az adott 

témában megjelenített indikátorokhoz való 

hozzájárulás. 

II.2. 
Hozzájárulás a pénzügyi 

egyensúly fenntartásához 

A kritérium az önkormányzat költségvetési 

egyensúlyának fenntartását erősíti. 

II.3. 
Hozzájárulás a belső területi 

kiegyenlítődéshez 

A kritérium bevezetése az adott földrajzi területen 

belüli bárminemű egyensúlytalanságot hivatott 

kiküszöbölni. 

II.7. 

Hozzájárulás a külső természeti 

hatásokkal szembeni ellenálló 

képesség erősítéséhez 

A kritérium bevezetésével szemponttá válik a 

beavatkozások hozzájárulása az ellenálló képesség 

növekedéséhez. 

II.8 

Hozzájárulás a jelentős 

munkahelyteremtéssel járó 

gazdaságfejlesztéshez 

A kritérium bevezetésével szemponttá válik a 

beavatkozások hozzájárulása a jelentős 

munkahelyteremtéssel járó gazdaságfejlesztéshez. 

 

Az alkalmazott kiválasztási kritériumok rövid indoklása, valamint a kapcsolódó ITS célok 

megnevezése:  

Az adott kritérium figyelembe vételét azon beavatkozásoknál kívánjuk érvényesíteni, melyek a 

megnevezett ITS célok megvalósítását szolgálják. 

Sorszám Kritérium megnevezése Szöveges magyarázat 

II.1. 

 Illeszkedés az ITS 

céljaihoz és a vonatkozó 

indikátoraihoz 

Indoklás: Miskolc MJV közgyűlése elfogadta 2014-2020 -ra vonatkozó 

ITS-t. Az ITS tartalmaz fejlesztési célokat, illetve azok tartalmának rövid 

leírását. 

Illeszkedő ITS célok: 

C1.1. Magas hozzáadott értéket előállító tudásgazdaság megteremtése 

C1.2. Helyi gazdaság erősítése, beszállítói kör támogatása, 
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Sorszám Kritérium megnevezése Szöveges magyarázat 

foglalkoztatottság növelése 

C1.3. Vonzó, támogató befektetői környezet kialakítása 

C1.4. Kezdeményező és együttműködő intézményhálózat fejlesztése 

C2.1. Fenntartható erőforrás-gazdálkodás, megújuló energiaforrások 

szerepének növelése a városban és a várostérségben 

C2.2. Környezetterhelés csökkentése, környezeti károk mérséklése 

C2.3. Fenntartható életmód, környezettudatos szemléletmód erősítése a 

városban és a várostérségben 

C3.1. Magasan kvalifikált munkaerő képzése, megtartása, vonzása 

C3.2. Intelligens városi és várostérségi funkciók erősítése 

C3.3. Humán szolgáltatások fejlesztése 

C4.1. Épített környezet rendezettségének és gondozottságának növelése 

és a fenntartható gazdálkodás biztosítása 

C4.2. Közszolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javítása 

C4.3. Korszerű közszolgáltatások kialakítása Miskolcon és térségében 

C5.1. Személyi és vagyonbiztonság erősítése 

C5.2. Környezetbiztonság és katasztrófavédelem hatékonyságának 

növelése, éghajlatváltozásokhoz való alkalmazkodás 

C5.3. Erőforrásokhoz, közjavakhoz és -szolgáltatásokhoz való egyenlő 

hozzáférés biztosítása, esélyteremtés 

C5.4. Társadalmi integráció, kohézió és lokálpatriotizmus erősítése 

II.2. 

Hozzájárulás a pénzügyi 

egyensúly 

fenntartásához 

Indoklás: Szükséges a városműködtetés, infrastruktúra fenntartás 

költségvetést terhelő tételeinek csökkentése. Olyan fejlesztések 

támogatása preferált, melyek vagy hozzájárulnak az adott szakterület, 

vagy feladatellátás működési költségeinek csökkentéséhez, vagy olyan 

gazdasági célú tevékenységet ösztönöznek, melyek elősegítik a 

vállalkozások gazdasági teljesítményének bővülését, így közvetetten az 

önkormányzati bevételek növelését. 

Illeszkedő ITS célok: 

C1.1. Magas hozzáadott értéket előállító tudásgazdaság megteremtése 

C1.2. Helyi gazdaság erősítése, beszállítói kör támogatása, 

foglalkoztatottság növelése 

C2.1. Fenntartható erőforrás-gazdálkodás, megújuló energiaforrások 

szerepének növelése a városban és a várostérségben 

C4.1. Épített környezet rendezettségének és gondozottságának növelése 

és a fenntartható gazdálkodás biztosítása 

C4.2. Közszolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javítása 

II.3. 

Hozzájárulás belső 

területi 

kiegyenlítődéshez 

Indoklás: Városrészek között társadalmi, gazdasági, környezeti és 

infrastrukturális szempontból jelentős különbségek vannak. Ezért 

szükséges szakterületenként azon beavatkozások megvalósítása, mely 

esetekben a legrosszabb állapotú a fejlesztés tárgyának infrastruktúrája, 

hogy lehetőség szerint ne legyenek jelentős különbségek az egyes 

városrészekben a közszolgáltatások színvonala a között.  

Illeszkedő ITS célok: 

C4.1. Épített környezet rendezettségének és gondozottságának növelése 



12 
 

Sorszám Kritérium megnevezése Szöveges magyarázat 

és a fenntartható gazdálkodás biztosítása 

C4.2. Közszolgáltatások infrastrukturális feltételeinek javítása 

C5.3. Erőforrásokhoz, közjavakhoz és -szolgáltatásokhoz való egyenlő 

hozzáférés biztosítása, esélyteremtés 

II.7. 

 

Hozzájárulás a külső 

természeti hatásokkal 

szembeni ellenálló 

képesség erősítéséhez 

Indoklás: Természeti környezet megóvása, rehabilitálása, az új 

környezeti kihívások (klímaváltozás stb.) valamint a város geopolitikai 

adottságai indokolják a kritérium érvényesítését. 

Illeszkedő ITS cél: 

C2.1. Fenntartható erőforrás-gazdálkodás, megújuló energiaforrások 

szerepének növelése a városban és a várostérségben 

C2.2. Környezetterhelés csökkentése, környezeti károk mérséklése 

C2.3. Fenntartható életmód, környezettudatos szemléletmód erősítése a 

városban és a várostérségben 

C4.1. Épített környezet rendezettségének és gondozottságának növelése 

és a fenntartható gazdálkodás biztosítása 

C5.2. Környezetbiztonság és katasztrófavédelem hatékonyságának 

növelése, éghajlatváltozásokhoz való alkalmazkodás 

II. 8. 

Hozzájárulás a jelentős 

munkahelyteremtéssel 

járó 

gazdaságfejlesztéshez 

Indoklás: A város tőkevonzó képességének növelése, az alacsony 

foglalkoztatási szint, valamint a jövedelemtermelő képesség és 

adópotenciál bővítése indokolja a kritérium érvényesítését. Ennek 

kapcsán fontos, hogy mindazon humán és infrastrukturális feltételek 

javuljanak, amelyek meghatározzák a termelő, szolgáltató, illetve 

turizmusban érdekelt vállalkozások működési környezetét. 

Illeszkedő ITS célok:  

C1.1. Magas hozzáadott értéket előállító tudásgazdaság megteremtése 

C1.2. Helyi gazdaság erősítése, beszállítói kör támogatása, 

foglalkoztatottság növelése 

C1.3. Vonzó, támogató befektetői környezet kialakítása 

C3.1. Magasan kvalifikált munkaerő képzése, megtartása, vonzása 

 

4 Az ITP célrendszere, célkitűzései 

4.1 ITP kapcsolódása a településfejlesztési koncepcióhoz, stratégiához 
 

Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepcióját a város Közgyűlése 2014. február 13-án 

I-8/80.129/2014. számú határozatával hagyta jóvá. A koncepcióval összhangban készült el az Integrált 

Településfejlesztési Stratégia (ITS), melyet a város Közgyűlése 2014. szeptember 18-án, a VIII-

105/80.939/2014. számú határozatával hagyta jóvá. 

Miskolc Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója a következő átfogó célokat fogalmazza 

meg:  

• Versenyképes gazdaság,  
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• Élhető környezet, vonzó városkép,  

• Javuló életminőség,  

• Növekvő biztonság.  

Az Integrált Településfejlesztési Stratégiában rögzített stratégiai célok:  

• Gazdasági potenciál növelése (C1.);  

• Természeti környezet megóvása, sérült környezet rehabilitációja (C2.);  

• Életminőség javítása, humán potenciál fejlesztése (C3.);  

• Épített környezet fejlesztése, az épített és a természeti környezet harmóniájának meg-

teremtése (C4.);  

• Biztonság, esélyteremtés, szociális kohézió erősítése (C5.).  

Az Integrált Területi Programok tartalmát meghatározza, hogy a Terület- és Településfejlesztési 

Operatív Program (TOP) milyen intézkedéseket támogat, hiszen a Bevezetőben jelzett forráskeret, 

csak a TOP megvalósításához, annak is a 6. prioritás tengelyén belül használható fel. 

A TOP 6. prioritás tengely intézkedései a következők: 

6.1 Gazdaságfejlesztés 

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése 

6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés 

6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 

6.5 Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energiafelhasználás arányának 
növelése 

6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése 

6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja 

6.8 Gazdaságfejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés 

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok 

Az alábbi táblázat bemutatja, hogy miként kapcsolódik egymáshoz, Miskolc MJV Településfejlesztési 

koncepciója, ITS-e, illetve ITP-je, valamint a TOP által finanszírozott intézkedések. 

Integrált Területi 
Program  

fejlesztési célterületei 

Településfejlesztési 
koncepció 
Átfogó cél 

Településfejlesztési stratégia 
Stratégiai cél 

TOP intézkedések 

Integrált 
gazdaságfejlesztés  

• Versenyképes 
gazdaság  

• Javuló 
életminőség 

• gazdasági potenciál 
növelése  

• életminőség javítása, humán 
potenciál fejlesztése  

• az épített környezet 
fejlesztése, az épített és 
természeti környezet 
harmóniájának 
megteremtése 

6.1 Gazdaság-fejlesztés 
6.8 
Gazdaságfejlesztéshez 
kapcsolódó 
foglalkoztatás-fejlesztés 
6.9 Társadalmi kohéziót 
célzó helyi programok 

Integrált 
városrehabilitáció  

• Élhető környezet  

• Javuló 

• természeti környezet 
megóvása, sérült környezet 

6.3 Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó 
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Integrált Területi 
Program  

fejlesztési célterületei 

Településfejlesztési 
koncepció 
Átfogó cél 

Településfejlesztési stratégia 
Stratégiai cél 

TOP intézkedések 

életminőség  

• Növekvő 
biztonság 

rehabilitációja  

• életminőség javítása, humán 
potenciál fejlesztése  

• épített környezet 
fejlesztése, az épített és a 
természeti környezet 
harmóniájának 
megteremtése  

• biztonság, esélyteremtés, 
szociális kohézió erősítése 

városfejlesztés 
6.7 Leromlott városi 
területek rehabilitációja 
6.9 Társadalmi kohéziót 
célzó helyi programok 

Öko-program  
• Élhető környezet 
• Javuló 

életminőség 

• épített környezet 
fejlesztése, az épített és a 
természeti környezet 
harmóniájának 
megteremtése  

• természeti környezet 
megóvása, sérült környezet 
rehabilitációja  

• életminőség javítása 

6.4 Fenntartható városi 
közlekedésfejlesztés 
6.5 Önkormányzatok 
energiahatékonyságána
k és a megújuló 
energiafelhasználás 
arányának növelése 

Humán alapellátó-
rendszerek 
infrastrukturális 
fejlesztése 

• Növekvő 
biztonság 

• életminőség javítása, humán 
potenciál fejlesztése  

• biztonság, esélyteremtés, 
szociális kohézió erősítése 

6.2 Családbarát, 
munkába állást segítő 
intézmények, 
közszolgáltatások 
fejlesztése 
6.6 Városi köz-
szolgáltatások 
fejlesztése 

 

A fejlesztési célok integráltsága biztosított. A táblázatból látható, hogy az ITP egy-egy fejlesztési 

célterülete a város területfejlesztési dokumentumának mely átfogó és stratégiai céljainak 

megvalósításához járul hozzá. A táblázatból látható, hogy a fejlesztési célterületek jellemzően több 

stratégiai cél megvalósítását támogatják. Ez csak úgy lehetséges, ha fejlesztési célterületek 

beavatkozásait összehangoljuk. Az ITP a fejlesztési célterületek integráltságát kétféle szempontból 

mutatja be: 

• az ITP és egyéb forrásból megvalósuló fejlesztések közti összhang, illetve 

• az ITP-n belül tervezett fejlesztések szakterületi, illetve városrészi szinergiája. 

4.2 Az ITP fejlesztési célterületei 
 
Az ITP fejlesztési tématerületei a TOP 6. prioritás intézkedéseire alapozva a következők: 

1./ Integrált gazdaságfejlesztés: ennek keretében alapvetően a gazdasági infrastruktúra 

kialakításával, bővítésével (az ehhez kapcsolódó promóciós tevékenységgel), megfelelő vállalkozói 

környezet létrehozásával, a barnamezős területek rehabilitációjával, a turisztikai lehetőségek jobb 

kihasználásával, a munkaerő mobilitás ösztönzésével, illetve a tartós munkanélküliek 
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foglalkoztatásának ösztönzésével kívánunk hozzájárulni a gazdaságélénkítéshez, a foglalkoztatási 

szint számottevő növeléséhez. A befektetés-ösztönzést, illetve a munkahelyteremtést 

kommunikációs akciókkal is kívánjuk támogatni. Fontosnak tarjuk, hogy a vállalkozások működését, 

befektetéseit segítsük, hogy az új munkaerő megfelelő képzettséggel rendelkezzen. A fiatal 

szakemberek helyben tartása is a projektcsomag részét képezi. 

A fejlesztési tématerület az alábbi intézkedéseken keresztül valósul meg: 

6.1. Gazdaságfejlesztés 

Az intézkedés keretében három beavatkozási területen tervezünk fejlesztéseket, nevezetesen 

az üzleti infrastruktúra létesítése során új iparterületek kialakítása és meglévő, ipari parkok 

fejlesztése illetve bővítése tervezett.  

A turizmus témakörben elsősorban a város jelentős potenciállal rendelkező turisztikai 

vonzerőit kívánjuk továbbfejleszteni olyan elemekkel, melyek a vendégek tartózkodási 

idejének meghosszabbítását illetve költésük növekedését szolgálják (Miskolctapolca, 

turisztikai vonzerejének fejlesztése; Avas-tető fejlesztése, a Hermann Ottó Múzeum bővítése 

valósul meg). A Miskolci Állatkert és Kultúrpark fejlesztése elsősorban a családbarát 

programok komfortos és biztonságos lebonyolításának lehetőségét teremti meg. 

A gazdaságfejlesztés munkaerő mobilitást szolgáló közlekedésfejlesztés keretében az 

iparterületek illetve a jelentős foglalkoztatók megközelítését, elérhetőségét biztosító utak 

felújítása, fejlesztése történik meg.  

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés 

Az intézkedés közvetlen célja, hogy a város és annak vonzáskörzetére kiterjedően 

együttműködés, partnerség alakuljon ki a munkaerőpiacon érintett szervezetek, intézmények 

között. A paktum közösen kidolgozott foglalkoztatási stratégia mentén, a valós munkaerő-

piaci keresleten és kínálaton alapuló képzési, oktatási és humán fejlesztési, illetve 

foglalkoztatási programokat dolgoz ki és valósít meg. 

2./ Integrált városrehabilitáció: a települési környezet integrált szemléletű tervezésével és 

fejlesztésével kíván hozzájárulni egy jobb és magasabb színvonalú élhető környezet kialakításához. A 

tervezett beruházások alapvetően a korábbi támogatási időszakban megkezdett városrészi 

fejlesztések teljessé válásához járulnak hozzá. A beavatkozás tartalmazza a város identitását 

meghatározó, illetve a turisták számára is vonzerőt jelentő városrészek (Belváros, Történelmi Avas, 

Miskolctapolca, Diósgyőri vár környéke) magas színvonalú kialakítását.  

A fejlesztési csomagnak része az elszegényedett lakosok által lakott, hiányos infrastruktúrával, 

alacsony komfort fokozatú lakásokkal rendelkező településrészek felszámolása, illetve indokolt 

esetben rehabilitációja. Utóbbi esetben a jelenlegi támogatói elképzelések szerint olyan 

településrészeken történik változás, amelyeket a KSH szegregátumnak minősített a 2011. évi 

népszámlálás alapján az aktív korúakon (legfeljebb 35 %) belül az állandó lakosok alacsony 

végzettsége (max 8. általános osztály) és tartós munkanélküliségnek együttes fennállása okán.  

A fejlesztési tématerület az alábbi intézkedéseken keresztül valósul meg: 

6.3 Gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés 
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A gazdaságélénkítő és népességmegtartó városfejlesztés intézkedés keretében folytatni 

kívánjuk az előző EU támogatási időszakban már elkezdett belvárosi rehabilitációt, 

kiegészítve a Történelmi Avas csapadékelvezető rendszerének kiépítésével és közterületeinek 

rehabilitációjával. A belvárosi beavatkozások többnyire a „Zöld város” program jegyében 

zajlanak (zöldterület, közterület rehabilitáció, vízfelületek biztosítása, vállalkozási célú 

üzlethelyiségek felújítása stb.) A belvároson túlmenően Miskolctapolcán és a diósgyőri 

városközpontban tervezünk egy-egy kisebb léptékű, de komplex városrehabilitációs 

projektet. A tervezett beavatkozások egyértelműen komparatív előnyt jelentenek a 

befektetések területválasztása során, továbbá a komfortos életkörülményekkel hozzájárulnak 

a népesség megtartáshoz.  

 

 

6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja 

A szociális városrehabilitáció keretében a KSH által lehatárolt szegregátumok közül, egy több 

szegregátumot magában foglaló, Vasgyári akcióterületen tervezünk beavatkozásokat: 

Vasgyári Közösségi Ház felújítása a közösségi programoknak helyszín biztosítása céljából, 

továbbá parkosítás, játszótér kialakítás. Az intézkedéshez kapcsolódnak azok a soft-elemek, 

melyek a társadalmi integrációt segítik elő és a 6.9 intézkedés forrásaiból kerülnek 

finanszírozásra. 

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok 

Az intézkedés keretében többféle beavatkozást tervezünk, így a társadalmi együttműködés 

erősítését szolgáló helyi szintű komplex programokat és a helyi identitás és kohézió 

erősítését szolgáló akciókat. A helyi identitás és kohézió erősítése például a következő 

tevékenységek révén valósulhatnak meg: kulturális és közösségfejlesztő programok, 

bűnmegelőzési és közbiztonságot javító programok, együttműködések kialakítása, 

közlekedésfejlesztési programok, drog prevenciós szolgáltatás biztosítása. 

Szociális célú város-rehabilitációhoz közvetlenül kapcsolódó soft-elemek keretében 

realizálódó programok, úgymint közösségfejlesztő programok, szociális szolgáltatások, 

mentális felzárkóztató programok. 

3./ Öko-program: olyan közlekedésfejlesztési beavatkozásokat tervezünk, melyek megvalósításával 

jelentősen csökken a szén-dioxid kibocsátás (kerékpárutak kialakítása, közlekedési módváltást 

elősegítő csomópont létrehozása, stb.). A beavatkozás célja, hogy a kerékpáros hálózat hiányzó 

szakaszait, elemeit kiépítse, különösen a déli és északi gazdasági övezetek, illetve a városhoz közeli 

települések, külső városrészek irányába. Az öko-közlekedés részeként a fenntartható közlekedés 

népszerűsítésére (a slow city koncepció részeként), illetve szemléletformálásra törekszünk (pl.: 

kerékpáros rendezvények, felhívások). A gépjármű közlekedés gyorsítása, illetve a felesleges 

várakozási idők csökkentése érdekében tervezzük bevezetni az intelligens közlekedés-irányítási 

rendszert. A város élhetőségét és a környezet megóvását szolgálja az önkormányzati tulajdonú 

épületek energiahatékony korszerűsítése, mely eredményeként csökken az energiafogyasztás és a 

szén-dioxid kibocsátás. Az energiahatékonysági beruházásokhoz a saját forrásból való 

energiatermelés elősegítése érdekében megújuló energiaforrások (főként napenergia) felhasználását 

is tervezzük. Továbbá cél, hogy javuljon a geotermikus energia-erőforrás, a már működő kutak 
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kihasználtsága, hogy a meglévő kutakra újabb közintézményeket csatlakoztassunk rá. A megújuló 

energiaforrások felhasználásának bővítéseként az önkormányzat tervezi több napelemes háztartási 

méretű kiserőmű létesítését. Az energia-termelés és -felhasználás hatékonyságának javulását a 

jövőben elő kívánjuk segíteni az energia termelését és az energiafelhasználást követő, szabályozó és 

a beavatkozások lehetőségét biztosító irányító, menedzsment és monitoring rendszer bevezetésével, 

valamint intelligens energiairányítási rendszer alkalmazásával. A megújuló energiaforrások 

hasznosítását és az energiahatékonyság növelését is szemléletformáló akciók szervezésével kívánjuk 

széles körben megismertetni. 

A fejlesztési tématerület az alábbi intézkedéseken keresztül valósul meg: 

6.4 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés 

Ebben az intézkedésben közlekedésfejlesztési beavatkozásokat tervezünk, melyek 

megvalósításával egyrészt számottevően csökkenne a város szén-dioxid-kibocsátása, 

másrészt innovatív fejlesztésekkel és szemléletformáló programokkal a város közlekedési 

rendszerét ésszerűsítenénk. A környezetbarát közlekedési módok szélesebb körű 

elterjesztése kapcsán megvalósul a kerékpáros hálózat hiányzó szakaszainak kiépítése, mely 

során megvalósulna a város egyes településrészeinek összekötése, illetve a várossal 

szomszédos települések jobb elérhetősége a belvárosból. A gépjármű közlekedés gyorsítása, 

illetve a felesleges várakozási idők csökkentése érdekében tervezzük bevezetni az intelligens 

közlekedés-irányítási rendszert.  

6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás 

arányának növelése 

Az élhető város és a környezet megóvása Miskolc számára prioritás. Ezeket a célokat szolgálja 

az önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékony korszerűsítése, mely eredményeként 

csökken az energiafogyasztás és a szén-dioxid kibocsátás. Ez az intézkedés a város pénzügyi 

egyensúly javításához is hozzájárul. Olyan beavatkozásokat tervezünk, melyek elsősorban a 

megújuló energiaforrások hasznosítására alapoznak. Az önkormányzat tervezi több 

napelemes háztartási méretű kiserőmű létesítését. Az energia-termelés és - felhasználás 

hatékonyságának javulását elő kívánjuk segíteni egy intelligens energiairányítási rendszer 

alkalmazásával. A megújuló energiaforrások hasznosítását és az energiahatékonyság 

növelését is szemléletformáló akciók szervezésével kívánjuk népszerűsíteni. 

4./ Humán alapellátó-rendszerek infrastrukturális fejlesztése: a beruházások eredményeként javul a 

közösségi szolgáltatások minősége, megújulnak a bölcsődék, óvodák, sőt újabb kapacitások is 

létrejönnek, hogy óvodák esetén a város eleget tudjon tenni a törvényi kötelezettségének, a 3 éves 

kortól való óvodáztatásnak, illetve a bölcsődei férőhelyek bővítése esetén mind több édesanyának 

nyíljon lehetősége a szülés utáni mihamarabbi munkába állásra. Továbbá megújulnak az egészségügyi 

alapszolgáltatásoknak, így körzeti orvosi rendelőknek helyet adó épületek és fejlődik a szociális 

alapellátó rendszer, azon belül is – a demográfiai trendeket figyelembe véve – elsősorban az idősek 

nappali ellátásának intézményrendszere korszerűsödik. 

A fejlesztési tématerület az alábbi intézkedéseken keresztül valósulnak meg: 

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése (óvoda, 

bölcsőde) 
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Az intézkedés keretében a városban működő és felújításra megérett gyermekintézmények 

(bölcsődék, óvodák) korszerűsítése történik a szolgáltatási színvonal javítása, a biztonságos 

gyermekelhelyezés és a fenntartási költségek optimalizálása érdekében. Továbbá a 

foglalkoztatottság (elsősorban a női) növekedése következtében jelentkező plusz 

kapacitásigények kielégítése érdekében új férőhelyek kialakítására is sor kerül. 

6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése (egészségügyi és szociális alapellátás) 

A tervezett beavatkozások által megújulnak az egészségügyi alapszolgáltatások, így a 

háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi rendelőknek, illetve védőnői szolgálatnak helyet 

adó épületek. Fejleszteni kívánjuk a szociális alapellátó rendszert, illetve megújítjuk a szociális 

étkeztetés infrastrukturális feltételeit, illetve az idősek nappali ellátásának otthont adó 

szolgáltatási központokat is korszerűsítjük.  

 

Az ITP-ben tervezett projektek között az összhang biztosított, a város célja, hogy egy-egy 

városrészben a koncentrált beavatkozások eredményeként érdemi minőségi javulást érjen el. 

Mindezek nemcsak egy ágazati jellegű fejlesztési cél, hanem integrált beavatkozások eredményeként 

valósíthatók meg. 

 

4.3 Az ITP külső kapcsolatrendszere 
 

Kapcsolódás a Modern Városok kormányprogramhoz 

A kormányzat a megyei jogú városok fejlődésének elősegítésére elindította a Modern Városok 

kormányprogramot. A program megvalósítását több forrás szolgálja, így a központi költségvetési 

források mellett az EU támogatások is finanszírozzák a tervezett fejlesztések megvalósítását. Miskolc 

MJV-nek a Modern Városok program részeként megvalósítandó fejlesztéseinek ITP-hez való 

illeszkedését a következő táblázat, illetve szövegesen részletezve a 6-os fejezet tartalmazza.
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Tevékenységek ITP illeszkedés - TOP finanszírozás 

Miskolc-Kassa közötti gyorsforgalmi út 
megvalósítása 

Nem releváns 

„Okos város – Okos Miskolc” program 
megvalósítása, illetve a program 
előkészítése 

TOP 6.4, intézkedések 

• Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása - TOP-
6.4.1-16-MI1-2017-00004 

 

Miskolc új ipari parkjának kialakítása és 
fejlesztése 

TOP 6.1 intézkedés 

• Déli Ipari Park fejlesztése - TOP-6.1.1-15-MI1-2016-
00001 

• Iparterület infrastrukturális fejlesztése Miskolcon - TOP-
6.1.1-16-MI1-2017-00001 

• Bogáncs utca korszerűsítése a Déli Ipari Park irányába - 
TOP-6.1.5-16-MI1-2017-00001 

Város turisztikai vonzerejét szolgáló 
fejlesztési programok 

• Miskolctapolcai fürdő és környezete 
fejlesztése 

 

 

 

 

 

 

• Diósgyőri vár komplex fejlesztésére 
irányuló program megvalósítása 

TOP 6.1, 6.3 és 6.4, intézkedések 

Miskolctapolcai fürdőhöz kapcsolódó fejlesztések 

• Miskolctapolca turisztikai fejlesztése - TOP-6.1.4-16-MI1-
2017-00002 

• Miskolctapolca városrehabilitációja - TOP-6.3.2-16-MI1-
2017-00002 

• Miskolctapolca-városhatár (Harsány felé) kerékpárút 
csatlakozás a megyei hálózathoz - TOP-6.4.1-16-MI1-
2017-00002 

• Útfejlesztések Miskolctapolcán és környékén – TOP-
6.1.5-16-MI1-2017-00003 

 

Diósgyőri várhoz kapcsolódó fejlesztések 

• Diósgyőr városközpont rehabilitációja - TOP-6.3.2-15-
MI1-2016-00002 

• Forgalomcsillapítás Diósgyőr városrészben - TOP-6.4.1-
15-MI1-2016-00002 

• Diósgyőr - Lillafüred kerékpáros összekötése - TOP-6.4.1-
16-MI1-2017-00003 

• Komlóstető-Diósgyőri vár kerékpáros összekötése - TOP-
6.4.1-16-MI1-2017-00001 
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Megyei ITP-vel való összhang 

A megyei program gazdaságfejlesztési prioritása, ill. az annak keretében tervezett intézkedések 

kifejezetten egybecsengnek a város gazdaságfejlesztés során tervezett beavatkozásaival: innovatív, 

kezdő vállalkozások támogatása, befektetés-ösztönzés, új munkahelyek létrehozását támogató 

infrastruktúra-fejlesztés, a tartós munkanélküliek foglalkozatásának elősegítése, kibocsátott CO2 

mennyiség csökkentése stb. A megyei TOP-3.2.1 forrásból tervezett B.-A.-Z. Megyei Önkormányzat 

„A” épületének energiahatékonysági célú felújítása is hozzájárul majd Miskolc város CO2 

kibocsátásának és ökológiai láblenyomatának csökkentéséhez. 

Továbbá a jövőben a folyamatos egyeztetések révén biztosított lesz a vonalas infrastrukturális 

fejlesztések (közutak, kerékpárutak) beruházásainak összhangja (Pl. Kistokaj, Kisgyőr, vagy 

Felsőzsolca irányába), hogy a városhatár ne képezze akadályát a beruházások teljessé válásának. 

Ágazati operatív programokhoz való illeszkedés 

Kapcsolódás a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programhoz (GINOP)  

A kapcsolatot alapvetően az ITP keretében létrehozandó vállalkozói infrastruktúra és a GINOP 

intézkedéseiből finanszírozható vállalkozói támogatások (KKV-k támogatása, IKT szektor erősítése, 

tudásgazdaság megteremtése) jelentik. 

További kapcsolódási pontként jelenik meg a foglalkoztatás és képzés fejlesztése, melynek keretében 

a szociális gazdaság erősítésével, a duális képzés feltételeinek javításával a városi munkaerő 

elhelyezkedési esélyei javulnak.  

A GINOP turisztikai fejlesztési prioritása keretében tervezett beavatkozások (Diósgyőri vár, Lillafüred 

gyógyhely, valamint a Bükki Nemzeti Park turisztikai fejlesztése) jól kiegészülnek a helyi forrásokból 

tervezett fejlesztésekkel (Miskolctapolca turisztikai célú fejlesztése, Történelmi Avas turisztikai 

fejlesztése, Hermann Ottó Múzeum bővítése, Diósgyőr városrészközpont rehabilitációja, stb.), illetve 

a magán, esetleg GINOP forrásból megvalósuló turisztikai vállalkozások szolgáltatások fejlesztéseivel. 

Kapcsolódás az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programhoz (IKOP)  

A közösségi közlekedés fejlesztésének alapeleme az IKOP-ból finanszírozható intermodális 

csomópont kialakítása a villamos keleti végállomásánál a Kandó téren, továbbá a helyi 

buszközlekedés autóbuszparkjának modernizálása. Az ITP-ben tervezett beavatkozások (intelligens 

forgalomirányítási rendszer) is szoros összefüggést mutatnak a Kandó térre tervezett intermodális 

csomópont megépítésével. 

Kapcsolódás az Emberi Erőforrás Operatív Programhoz (EFOP)  

A TOP ESZA típusú beavatkozásai mellett az EFOP 1. prioritása, az Együttműködő társadalom teremt 

lehetőséget egyfelől a hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatására (pl. Tanoda típusú programok), 

másfelől a közösségi tevékenységek támogatására. Ugyancsak az EFOP 1. prioritása keretében 

lehetséges az ITP szociális és egészségügyi beavatkozásaihoz kapcsolódó szakmai (pl. 

egészségtudatosságot célzó) tevékenységek megvalósítása.  
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Az EFOP 3. prioritása, a Gyarapodó tudástőke kiegészítő lehetőséget biztosít az ITP-ben tervezett 

óvodai fejlesztések szakmai, módszertani megerősítésére. Az ITP-ben megvalósítandó egészségügyi 

és szociális alapellátáson túlmenően a szakellátások fejlesztésére is szükség van, ennek forrása az 

EFOP 2. prioritása, az Infrastrukturális beruházások a társadalmi együttműködés erősítése 

érdekében.  

Kapcsolódás a Környezet és Energiahatékonysági Operatív Programhoz (KEHOP)  

A KEHOP 1.4 intézkedés keretében valósulhatnak meg a város árvízvédelmi jellegű fejlesztései. Amíg 

az ITP-ből finanszírozhatók az önkormányzati tulajdonban lévő intézmények energiahatékonyság 

javítást célzó projektjei, addig KEHOP keretében a nem önkormányzati tulajdonú energetikai 

fejlesztések valósíthatók meg, mindkét program esetén fokozott hangsúlyt helyezve a megújuló 

energiaforrások hasznosítását célzó projekt-elemekre. Így a két programból finanszírozható 

energetikai fejlesztések révén számottevően csökkenthető a városban a környezetterhelés és az 

energiafelhasználás volumene.  

A KEHOP 5.3 intézkedési csomagban hajthatók végre az olyan fejlesztések, amelyek keretében sor 

kerülhet a városi hőátadó-központok átalakítására, meglévő hálózatok korszerűsítésére, egyes 

hőkörzetek összekapcsolására és alternatív energetikai fejlesztésekre. Ezek a fejlesztések támogatják 

a korábban említett energia-racionalizálási és - hatékonysági célok megvalósítását, ilyen módon 

hozzájárulva a város fosszilis energiahordozóktól való függőségének mérsékléséhez, ill. a városi szintű 

energiagazdálkodás gazdasági és környezeti szempontú fenntarthatóságának javításához.  

A KEHOP 5.4. intézkedéshez igazodóan egy a helyi közösséget célzó megújuló energia-hasznosítást, 

energiahatékonysági fejlesztéseket demonstráló illetve környezettudatos életmódot és fenntartható 

megoldásokat népszerűsítő központ hozható létre, melyhez az ITP-ben foglalt szemléletformáló 

programok szorosan kapcsolhatók. 

Kapcsolódás TOP CLLD prioritás tengelyhez 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében Miskolc eredményesen pályázott a 

közösségi szinten irányított, városi, helyi fejlesztések – angol rövidítéssel CLLD - megvalósítására. A 

projektek keretében helyi társadalmi szereplők valósíthatnak meg szabadidős, kulturális, közösségi 

programokat és kapcsolódó infrastrukturális fejlesztéseket. 

Miskolcon két helyi akciócsoport indul: Az egyik közösség az Avasi Horizont, amely magába foglalja a 

belvárost, az Avasi lakótelepet és a keleti városrész családi házas területeit. A másik közösség a 

Diósgyőri Horizont, ami a nyugati városrészt fedi le, a Győri kaputól Lillafüredig. 

 

A program keretein belül Miskolcon, az Avasi Horizont közösségi tervezése során a részt vevő 

szervezetek fontos területként azonosították a szépkorúak közösségi életének fejlesztését, a 

közösségi terekben megvalósuló programokat, a zöld akciók támogatását, a városrész kulturális 

életének megismerését, és a helyi közösségek tájékoztatásának elősegítését. 

A Diósgyőri Horizonton közösségi tervezése során a részt vevő szervezetek fontos területként 

azonosították a helyi hagyományok ápolását, az idősügyi programok megvalósítását, a szabadidő, 

sport és egészség fejlesztést, fiatalok közösség építését, valamint a helyi közösségi kommunikáció 

erősítését.  
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A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiák megvalósítása során 23 db pályázati felhívás jelent meg, 

amelyekre eddig összesen 50 db támogatási kérelem érkezett a munkaszervezethez 

5 Az ITP forrásallokációja 
 

5.1 Az ITP intézkedésenkénti forrásallokációja 
 

Miskolc MJV teljes, kormányhatározatban megadott ITP keretösszege: 35,26 milliárd Ft. Az ITP 

intézkedésenkénti forrásallokációja: 

TOP 6. intézkedések 
MJV forráskeret 
belső arányai % 

MJV 
forráskeret, 

MFt 

6.1 Gazdaságfejlesztés 

6.1.1 – 6.1.3 Üzleti infrastruktúra 

31,91% 11 254 6.1.4 Turizmus 

6.1.5 Munkaerő mobilitását 
támogató útfejlesztés 

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, 
közszolgáltatások fejlesztése (óvoda, bölcsőde) 

6,35% 2 239 

6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés 
(város-rehabilitáció) 

18,61% 6 563 

6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés 8,90% 3 139 

6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló 
energia-felhasználás arányának növelése 

15,83% 5 583 

6.6 Városi közszolgáltatások fejlesztése (egészségügyi és 
szociális alapellátás) 

5,41% 1 906 

6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja (szociális város-
rehabilitáció) 

2,37% 837 

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés 
(ESZA - szoft) 

7,84% 2 766 

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok (ESZA - szoft) 2,77% 978 

Összesen 100% 35 265 
 

Az RFP IH iránymutatása a forrás-allokációra a következő: „A kiszámított új optimum minden 

benyújtott megyei jogú városi igényt alapul vett és azokkal számolt, így a végleges ITP benyújtásakor 

nincs lehetőség az attól való eltérésre, mivel az minden területi szereplő forrásallokációját érintené. 

Ennek megfelelően kérjük a mellékelt forrásallokáció alkalmazását minden esetben, a forrásallokáció 

felülvizsgálatára a végrehajtás menete közben a későbbiekben kerülhet sor, amennyiben a területi 

igények újabb mozgásteret engednek.” Az intézkedésenkénti forrásallokációt meghatározta a TOP 

forráskerete. Tekintettel arra, hogy a TOP által támogatandó intézkedési területek mindegyikén 

Miskolc városában komoly igény van a fejlődésre, ezért a város két eset kivételével 2015-ben 

elfogadta a TOP-ban megjelenített forráskeret arányait és azon belül tervezi az egyes fejlesztéseket 

megvalósítani.  
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5.2 TOP Intézkedések tervezett felhasználási módjai 
 

Az ITP útmutató lehetővé teszi a TOP intézkedésenkénti forrásfelhasználása különböző módjainak 

meghatározását. Az egyes felhasználási módokhoz részben hasonló, részben eltérő tervezési és 

projekt-kiválasztási és projekt megvalósítási eljárások kapcsolódnak. Az önkormányzat által választott 

felhasználási módok a következők: 

1. MJV önkormányzat fejlesztései: ebbe a felhasználási módba sorolhatók azok az MJV 

Önkormányzata által generált fejlesztések (az önkormányzat által kezdeményezett, akár 

konzorciumi formában megvalósuló fejlesztések, továbbá önkormányzati tulajdonú gazdasági 

társaságok által megvalósításra kerülő fejlesztések egyaránt), amelyek már az ITP tervezés 

szakaszában pontosan láthatóak, fejlesztési elképzelés szinten értelmezhetőek és 

előkészítettségük előrehaladott.  

Az MJV önkormányzat fejlesztési elképzelései esetében IH által előkészített felhívások alapján 

fog az MJV önkormányzat támogatási kérelmet készíteni. A végső döntést ebben az esetben 

is az IH vezetője mondja ki. 

2. Egyéb (nem MJV önkormányzat) helyi szereplők által felhasználható keret: ezen a forrás-

felhasználási módon belül a nem MJV önkormányzat, hanem az OP-ban megjelenített egyéb 

szereplők által megvalósításra szánt beavatkozások finanszírozása történik. A forráselosztás 

felhívás alapú, azaz az adott keret erejéig az MJV közreműködésével az IH felhívásokat készít, 

amelyekre a specifikációban meghatározott bármely szereplő támogatási kérelmet nyújthat 

be. 
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Az intézkedésenként meghatározott keretösszegek felhasználási módok szerinti megosztása táblázatos formában. 

 

 

 

 



25 
 

 



26 
 

Az egyházak az alábbi intézkedéseken és projekten belül részesedhetnek támogatásban az önkormányzattal való konzorciumi együttműködés kapcsán. 

Óvoda-bölcsőde korszerűsítések kapcsán 

Az óvoda felújítás valamennyi ütemében van lehetőség egyházi fenntartású óvoda korszerűsítésre. Tervezett óvodai korszerűsítések: Kossuth Lajos Evangélikus 

Óvoda, Weöres Sándor tagóvoda. 

Turisztikai fejlesztéseken belül 

A Történelmi Avas turisztikai fejlesztése projekt főkedvezményezettje a városi önkormányzat, de megvalósítás során konzorciumi partnerségben együttműködik az 

egyházakkal is a következők szerint: 

- Avasi református templom felújítása – Miskolc-Avasi Református Egyházközség, 

- Izraelita temető felújítása - Miskolci Zsidó Hitközség. 

 

Miskolctapolca turisztikai célú fejlesztésén belül megvalósul a Görög-katolikus Egyházzal való konzorciumi együttműködésben az Akropolisz szabadtéri színpad 

korszerűsítése. 
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6 Az MJV fejlesztési csomag 
 

Az MJV első forrás-felhasználási módba (MJV fejlesztési csomag) eső forráskeretek bemutatása intézkedésenként 

Intézkedések 
MJV önkormányzat 
projektjei (millió Ft) 

6.1 Gazdaság-fejlesztés 11 254 

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások 
fejlesztése 

2 239 

6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés 6 563 

6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés 3 139 

6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-
felhasználás arányának növelése 

5 583 

6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése 1 906 

6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja 837 

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés 2 766 

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok 978 

Összesen 35 035 

 

A fejlesztési csomag elemeinek (fejlesztési elképzelések) megjelenítése intézkedések szerint 

Intézkedés megnevezése Projekt / beavatkozás megnevezése 

A projekt / 
beavatkozás 

becsült költsége 
(mFt) 

Összesen 
(mFt) 

6.1 Gazdaság-fejlesztés 
Iparterület-fejlesztése 

Déli Ipari Park fejlesztése 1 500 

11 254 Iparterület fejlesztése Miskolcon 1 977 
6.1 Gazdaság-fejlesztés 

Turizmus 
Rendezvényhelyszínek infrastrukturális fejlesztése 237 
Történelmi Avas turisztikai fejlesztése  1 500 
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Intézkedés megnevezése Projekt / beavatkozás megnevezése 

A projekt / 
beavatkozás 

becsült költsége 
(mFt) 

Összesen 
(mFt) 

Miskolctapolca turisztikai fejlesztése 628 

Hermann Ottó Múzeum bővítése 704 
Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai 
fejlesztése 

400 

6.1 Gazdaság-fejlesztés 
Útépítés 

Önkormányzati út fejlesztése (I. ütem) 400 
Önkormányzati út fejlesztése (II. ütem) 2 866 

 
Tervezett emelés/vagy új pályázat beadása a 6.1 
beavatkozás keretében 

804  

 Technikai átcsoportosítás 239  
6.2 Családbarát, 

munkába állást segítő 
intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztése 

Bölcsőde korszerűsítés I. ütem 343 

2 239 
Bölcsőde korszerűsítés II. ütem 431 
Óvoda korszerűsítés I. ütem 256 
Óvoda korszerűsítés II. ütem 861 

 
Tervezett emelés/vagy új pályázat beadása a 6.2 
beavatkozás keretében 

348  

6.3 Gazdaság-élénkítő és 
népesség-megtartó 

városfejlesztés 

Diósgyőr városközpont integrált rehabilitációja 940 

6 563 
Belváros és Történelmi Avas - zöld város kialakítása 3 320 
Miskolctapolca városrehabilitáció 903 
Történelmi Avas csapadékvíz-elvezetési rendszer 
kiépítése 

800 

 
Tervezett emelés/vagy új pályázat beadása a 6.3 
beavatkozás keretében 

600  

6.4 Fenntartható városi 
közlekedés-fejlesztés 

Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása 189 

3 139 

Dayka átkötés – Forgalomcsillapítás a belvárosban 900 

Forgalomcsillapítás Diósgyőr városrészben 300 

Kerékpárút fejlesztések I. ütem 485 

Kerékpárút fejlesztések II. ütem 1 265 
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Intézkedés megnevezése Projekt / beavatkozás megnevezése 

A projekt / 
beavatkozás 

becsült költsége 
(mFt) 

Összesen 
(mFt) 

6.5 Önkormányzatok 
energia-

hatékonyságának és a 
megújuló energia-

felhasználás arányának 
növelése 

Önkormányzati tulajdonú épület energia-
hatékonysági korszerűsítése I. ütem 

798 

5 583 
Önkormányzati tulajdonú épület energia-
hatékonysági korszerűsítése II. ütem 

3121 

Napelem-termelő rendszer létesítése I. ütem 771 

 
Tervezett emelés/vagy új pályázat beadása a 6.5. 
beavatkozás keretében 

893  

6.6 Városi köz-
szolgáltatások fejlesztése 

Egészségügyi alapellátás korszerűsítése (orvosi, 
gyermekorvosi rendelők, védőnői tanácsadás, stb) I. 
ütem 

133 

1 906 
Egészségügyi alapellátás korszerűsítése (orvosi, 
gyermekorvosi rendelők, védőnői tanácsadás, stb) II. 
ütem 

952 

Szociális alapellátás fejlesztése I. ütem 179 
Szociális alapellátás fejlesztése II. ütem 528 

 Tervezett emelés a 6.6 beavatkozás keretében 114  
6.7 Leromlott városi 

területek rehabilitációja 
Vasgyári szociális célú városrehabilitáció 837 837 

6.8 Gazdaság-
fejlesztéshez kapcsolódó 
foglalkoztatás-fejlesztés 

Miskolc MJV foglalkoztatási paktum 2 766 2 766 

6.9 Társadalmi kohéziót 
célzó helyi programok 

Vasgyár környéki szegregátumok fejlesztéséhez 
kapcsolódó szoft elemek 

260 

978 Tervezett emelés a Vasgyár környéki szegregátumok 
fejlesztéséhez kapcsolódó szoft elemekre 

10 

Jó a Jókain! (Minden jogosult számára igényelhető) 55 
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Intézkedés megnevezése Projekt / beavatkozás megnevezése 

A projekt / 
beavatkozás 

becsült költsége 
(mFt) 

Összesen 
(mFt) 

A közösség téglái (Minden jogosult számára 
igényelhető) 

55 

Kapuzörgető (Minden jogosult számára igényelhető) 55 

Vörösmarty-Város-Rész-Vétel programok (Minden 
jogosult számára igényelhető) 

55 

Avas lakótelep társadalmi kohéziót ösztönző 
programjai (Szoc.rehab. program folyatatása) 

10 

Helyi identitást és kohéziót erősítő önkormányzati 
programok  

478 

 

 

A fenti táblázat kapcsán az alábbi megjegyzését tesszük. 

6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés intézkedés kapcsán elsődlegesen a Zöld város” programba illeszthető fejlesztéseket tervezünk 

megvalósítani. Ugyanakkor vannak olyan projektek, melyek a csapadékvíz-rendezés témakörében kerülnek megvalósítására. 

A fenti táblázatban az egyes tématerületeken, különösen az intézményfejlesztések kapcsán összefoglalóan jelenik meg a beavatkozások széles köre, amelyre 

lehetőséget ad az ITP útmutató. Ugyanakkor ezeken a területeken is vagy már támogatásra benyújtásra kerültek az egyes intézményekre vonatkozó projekt 

javaslatok, vagy folyamatban van az egyes intézmények szakmai-műszaki szempontok alapján történő felmérése, ami az alapját képezi majd a támogatásra kijelölt 

intézmények kiválasztásának. Hasonló módon történik majd néhány vonalas jellegű infrastrukturális létesítménynek, mint pl. további belterületi 

útkorszerűsítéseknek, kerékpárutak kijelölésének, vagy akcióterületeken kívüli bel- és csapadékvíz-rendezési projekteknek a kiválasztása. Vannak olyan 

beavatkozások, főként a turisztikai, illetve „Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés” és „Leromlott városi területek rehabilitációja” intézkedések 

kapcsán, amelyek során úgynevezett integrált beavatkozásokra kerül sor. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy egy jól körülhatárolt akcióterületen többféle, eltérő 

jellegű beavatkozás történik: pl. zöldterület-fejlesztés, közlekedési célú beavatkozások, illetve közösségi terek megújítása, stb. Ezen projektek pontos tartalmát a 

projekt fejlesztés időszakában véglegesítjük. 
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A fejlesztési csomag tartalmi elemei közötti szinergikus kapcsolatok is vannak. 

Alapvető szinergikus kapcsolat van 

• az iparterületi fejlesztések, illetve a közlekedés-fejlesztési beavatkozások (útépítés, kerékpárút-fejlesztés) beavatkozások között  

• a turisztikai és a Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés (közterület, közösségi tér-fejlesztése, illetve csapadékvíz-kezelés) intézkedései, 

valamint a közlekedés-fejlesztési beavatkozások (útépítés, kerékpárút-fejlesztés és közösségi közlekedés-fejlesztés) között. 

A fenti elvek mentén az egyes kiemelt fejlesztési területek kapcsán a következő szinergikus kapcsolatok tűntethetők fel: 

• Déli iparterület fejlesztése kapcsán a közúti és a kerékpáros elérhetőség javítása (Bogáncs utca kiépítése) 

• Miskolctapolca turisztikai vonzerejének növelése (csónakázó-tó és csónakház, szabadtéri színpad) feltételezi a közterületeknek, zöldfelületeknek a 

megújítását. 

• Diósgyőr-Lillafüred turisztikai vonzerejének fejlesztése egy összetett feladat, mert a Diósgyőri vár és környezetének GINOP forrásból való turisztikai 

fejlesztése mellett szükséges a vár közvetlen környezetének közlekedési terhelésének csökkentése, a kapcsolódó zöldfelületek megújítása. Lillafüreden 

GINOP forrásból lehetőség nyílik Lillafüreden egy gyógyhelyhez méltó települési környezet kialakítására, illetve egy ökoturisztikai bázis létrehozására a bükki 

Nemzeti Parkkal való együttműködésben. További látványosságok körét bővíti a Csanyik Szabadidő- és Vadaspark tervezett fejlesztése. A térség 

környezetbarát elérhetőségét javítja a Diósgyőr-Lillafüred térségében kiépítendő biztonságos kerékpárút. 

• A Történelmi Avas fejlesztése több intézkedésből a településfejlesztés részeként valósul meg a terület csapadékvíz-rendezése, illetve a közterületek, 

sétautak megújítása, míg a turisztikai források szolgálják a látványosságok, attrakciók létrehozását (pl. a kilátó megújítása). Két egyházi fejlesztés is 

megvalósul a területen: az Avasi református templom részbeni rekonstrukciója, zsidó temető felújítása. 

• Folytatódik Miskolc belvárosának további megújítása, mely kapcsán további zöldfelületek újulnak meg, illetve alakulnak ki. Megtörténik a Szinva kibontása, 

természet közeli belváros koncepciójának megvalósítása, illetve elsősorban a rossz állapotú kereskedelmi és középületek megújítására kerülhet sor. A 

Belváros kulturális vonzerejét gazdagítja a Herman Ottó Múzeum bővítése. 

• Miskolc városában új munkahelyek teremtését nem csak az iparterületek kialakítása, vagy az iparterületekhez vezető utak, kerékpárutak létesítése szolgálja, 

hanem kiemelt jelentőségűek a GINOP-nak a vállalkozásoknak nyújtandó beruházási és egyéb fejlesztési célú támogatásai is. A város gazdasági vonzerejének 

javításához, illetve a magasan képzett szakemberállomány megőrzéséhez nagyban hozzájárulnak a döntően a Miskolci Egyetemhez kapcsolódó kutatás-

fejlesztési, illetve innovációs célú programok.  

• A munkahelyteremtés másik kiemelt feltétele, hogy kellő számú és megfelelő képzettségű, képességű munkaerő álljon rendelkezésre a városban. Ezen célt 

részben szolgálja a TOP keretében finanszírozandó foglalkoztatási együttműködések szervezése (foglalkoztatási paktum), mely a tartós munkanélküliek, 
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illetve pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedését segíti tanácsadással, képzéssel és foglalkoztatási célú támogatással. A munkanélküliek 

foglalkoztathatóságának javítását és elhelyezkedésük ösztönzését még a munkaügyi központok bevonásával az EFOP intézkedési finanszírozzák. Továbbá 

megfelelő szakember-állomány biztosításában kiemelt szerepe és felelőssége van duális szakképzési feladatok koordinálásában résztvevő gazdasági és 

kereskedelmi kamaráknak. 

• A város elszlömösödött lakóterületeinek felszámolását, vagy szükség szerinti rehabilitációját sem lehet kizárólag a TOP-ból megoldani. A több évtized alatt 

felhalmozódott infrastrukturális és társadalmi problémák kezelése hosszabb időszakban megvalósuló és sok szereplő összefogását igénylő erőfeszítéseket 

igényelnek. A TOP beavatkozásai mellett mindenféleképpen szükséges az EFOP szociális és oktatási, a társadalmi hátrányok felszámolását előirányzó 

programjainak a célzott és intenzív beavatkozása Miskolc városában. 

• A tervezett kerékpárutak részei a város kerékpárút-hálózatfejlesztési programjának. Egyrészről a belváros és a külső településrészek, valamint szomszédos 

települések, iparterületek, turisztikailag frekventált övezetek hálózatos kapcsolatát biztosítják, míg másrészről megvalósul a szűk keresztmetszetek 

felszámolása, így a hiányzó szakaszok megépítése és biztonságosan kerékpározható útvonalak kijelölése. A kerékpáros barát fejlesztések részeként kiépítjük 

a közösségi kerékpáros rendszert. A fenti beruházások eredményeként válhat Miskolc kerékpáros barát településsé. 

 

 

 

 

 

MJV fejlesztési csomag nemzeti programokhoz való illeszkedése 

  

Az ITP MJV fejlesztési csomag keretében megvalósítani tervezett beavatkozások szorosan kapcsolódnak a Modern Város Program (MVP) keretében 

tervezett fejlesztésekhez. A Modern Város Program beavatkozásai közül alapvetően az Okos Város Projekt elemei, az iparterület fejlesztés, valamint a 

hazai forrásból finanszírozott két kiemelt turisztikai desztináció fejlesztése kapcsolódik az ITP-ben megfogalmazott TOP projektekhez. 

Valamennyi projekt vizsgálata során megállapítható, hogy az ITP projektek önmagukban is jelentős fejlesztéseket tartalmaznak, azonban az MVP-s 

projektekkel együtt minőségileg magasabb szintet tudnak produkálni az adott területen. 
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Részleteiben az alábbiakban mutatjuk be az MVP és az ITP – TOP-os projektek kapcsolódásait, egymást erősítő hatásukat. 

Az Okos Város – Okos Miskolc program tartalmazza az intelligens forgalomirányítási rendszer fejlesztését, mely városi szinten megoldhatja a 

közlekedési anomáliákat, csökkentve ezzel a közúti légszennyezettségtől kezdve egészen a balesetek számának mérsékléséig, számtalan olyan tényezőt, 

mely nem kívánatos velejárója a motorizált nagyvárosi életnek. 

  

A TOP-os energetikai beruházásokhoz kapcsolódik a smart metering (intelligens mérési) rendszer - városi szintű energia menedzsment, monitoring és 

irányítási rendszer is. Ez a két projekt együttesen komoly megtakarításokat eredményezhet az energiafelhasználásban, továbbá az CO2 kibocsátás 

csökkentésében is. 

 

A városfejlesztés egyik fókuszpontja a gazdaságfejlesztés, ill. az új technológiák és munkahelyek létrehozásának ösztönzése. Ezt a célt szolgálják mind 

a TOP-ból iparterület fejlesztést célzó, - elsősorban a meglévő Déli ipari parki - fejlesztések, továbbá egyéb iparterületek kialakítását célzó beruházások.  

Az ipari park, ill. iparterület fejlesztéséhez kapcsolódik egy 306 millió Ft-os TOP keretében megvalósuló útfelújítási projekt (Bogáncs utca felújítása, 

egyoldali járdával, közvilágítással és kerékpáros nyommal kijelöléssel), mely a terület megközelítését jelentősen segíti. 

Ugyancsak a város déli részén kerül kialakításra az az 1.000 ha-os Mega ipari park, melyhez szükséges ingatlanszerzési költségeket az MVP-s 

támogatások finanszírozzák. A két program együttes hatásaként Miskolc képessé válik olyan nagy befektetések fogadására, melyek nagyságrendekkel 

járulhatnak hozzá a városi foglalkoztatási szint növeléséhez, valamint a jövedelem színvonal javulásához. 

A kiemelt turisztikai  desztinációk MVP-ből ill. GINOP-ból történő fejlesztését szervesen egészítik ki a TOP-ból finanszírozott projektek. Az 

alábbiakban ezen beavatkozások szinergia vizsgálatát foglaljuk össze:  

A Diósgyőri Városközpont rehabilitációja önmagában is egy jelentős városfejlesztési beavatkozás, azonban az MVP-ból finanszírozott Diósgyőri Vár 

fejlesztésével összekapcsolva, egy egészen sajátos hangulatú és történelmi atmoszférájú településközpont jöhet létre, a TOP-os kapcsolódó 

közlekedésfejlesztési és forgalomcsillapítási  

 projektekkel együtt. Ezen fejlesztések együttes eredőjeként mind a lakosok, mind az ide látogató turisták komfortérzete javul, a helyi kötődés erősödik.  

 

A Miskolctapolcai fürdő és környezetének fejlesztése MVP projekt évtizedes hiánypótló beruházás, mely az üdülő övezet vendég vonzó és megtartó 

képességét erősíti. Az ehhez kapcsolódó TOP-os tapolcai városrehabilitáció , Tapolca turisztikai fejlesztés  ill. a strand melletti zöld tetős parkolólemez 
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kialakítása olyan kedvező és színvonalas környezetet biztosít, mely hatványozottan segíti a városrészben a látogatószám, ill. a vendégéjszakák számának 

növekedését.  

Mindkét kiemelt üdülő övezet MVP által finanszírozott attrakciófejlesztését támogatja a TOP-ból megvalósításra kerülő kerékpárforgalmi létesítmények, 

kerékpárutak kialakítása. 

A kerékpárral történő megközelítés korszerű és biztonságos feltételeinek létrehozásával egy egészen új, nagylétszámú célcsoport jelenhet meg mindkét 

desztinációban.  

Mind a turizmus, mind az okos megoldások elterjesztését szolgálják a TOP-os turisztikai applikációk fejlesztése projekt, mely naprakész információkkal 

bír a látnivalókról, programlehetőségekről és számtalan szolgáltatásról.  

 

2019. évben a Pénzügyminisztérium tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) teljes 

forráslehívása érdekében lehetőség nyílik a TOP Éves Fejlesztési Keretének (ÉFK) a forrásemelésére. Miskolc Megyei Jogú Városát érintően 

engedélyezték a TOP-6.2.1-19 „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című felhívás meghirdetését 1 366 millió Ft keretösszeggel. 

A rendelkezésre álló forrás segítségével 3 bölcsőde épület kerül kialakításra Martinkertvárosban, Lyukó városrészben, illetve a Hejőcsaba városrészen. 
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7 Az ITP indikátorvállalásai 
 

Miskolc MJV elkészítette az indikátorvállalási tervét, ami a tervezett projektek és beavatkozások várható kimeneti és eredményei alapján készült el és eltér a TOP 

megyei jogú városokra arányosított forrás-allokációjától. Miután eltérés van a PM Regionális fejlesztési Programok Irányító Hatósága által elvárt és a Miskolc megyei 

jogú város által 2023-ra vállalható indikátorai között, ezért csak a 2018-ig teljesítendő indikátorokat tartalmazza az alábbi táblázat. 

 

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a 2023-

ig tervezett indikátorok esetén nem 

látjuk lehetségesnek az alábbiak 

kapcsán a forrásarányosan elvárt 

célérték teljesülését: 

• A 

gazdaságfejlesztésen 

belül a rehabilitált 

talaj összkiterjedése 

• Újonnan létrehozott, 

0-3 éves gyermekek 

elhelyezését 

biztosító férőhelyek 

száma  

Szociális célú város-rehabilitációval 

érintett akcióterületen élő lakosság 

számát a támogatási feltételek végső 

pontosítása, illetve a támogatható 
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akcióterületek lakossága ismeretében lehet véglegesíteni. 

 

8 Az ITP ütemezése 
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Az ütemezés fő szempontjai következők:  

Az egyes intézkedések megvalósításának ütemezését meghatározza az IH által javasolt és tervezett program lebonyolítási menetrend, valamint a 

város vezetői döntések. Eszerint alapvetően 2 fő kötelezettségvállalási időszakkal terveztünk,  

• az első időszakban, a 2015. évi ITP alapján megjelent Tervezési Felhívások esetén alapvetően 2016 III. és IV. negyedévre tervezett 

kötelezettségvállalással lehet számolni, 

• A 2017. év első és második felében, a 2016. évi ITP alapján megjelenő Tervezési felhívások esetén 2017. negyedik és 2018. első negyedévi 

kötelezettségvállalással terveztünk, 

Továbbá általános szempont volt, hogy az RFP IH tájékoztatása alapján a támogatási kérelmeket műszaki tervek nélkül lehetséges benyújtani és 

kötelezettségvállalást lehet úgy kötni, hogy nem állnak rendelkezésre engedélyes műszaki tervek. Nyílván szerencsésebb, ha a projektek minél 

hamarabb rendelkeznek már műszaki tervekkel, mert az alapján az összes költség és igényelt támogatás pontosabban megtervezhető. Számolunk 

azzal, hogy a kötelezettségvállalás után  

• a kisebb léptékű, többnyire intézményi felújításokat tartalmazó projektek (óvodai, bölcsődei fejlesztések, energiahatékonysági beruházások, 

szociális és egészségügyi intézmények) hamarabb elkészíthetők (kb. támogatási szerződést követően fél évvel) 

• a nagyobb léptékű, hálózatos jellegű projektek (gazdasági infrastruktúra, turisztikai beruházások, közlekedés-fejlesztés, települési 

rehabilitáció, csapadékvíz-rendezés, leromlott városi területek rehabilitációja) előkészítése minimum 1 évet vesz igénybe. 

A fentiek indokolják, hogy nagyobb léptékű, hálózatos jellegű projektek megvalósítása hamarabb elkezdődjön, mert a tényleges megvalósítási időt a 

hosszabb előkészítési, projektfejlesztési szakasz kitolja. 

Mellékletek 
 

1. sz. melléklet: Forráskeret allokáció I. 
2. sz. melléklet: Forráskeret allokáció II. 
3. sz. melléklet: Fejlesztési elképzelések/beavatkozások 
4. sz. melléklet: Indikátor vállalások 
5. sz. melléklet: Ütemezés 



MJV neve: 

MJV ITP neve: 

Az mjv forráskeretét 

az 1702/2014. (XII. 3.) 

Kormányhatározat 

alapján, 2 

tizedesjegyig kérjük 

megadni!

MJV forráskerete  (Mrd 

Ft):
35,26

TOP 6. prioritás intézkedései 
6.1 Gazdaság-

fejlesztés

6.2 Családbarát, 

munkába állást 

segítő intézmények, 

köz-szolgáltatások 

fejlesztése

6.3 Gazdaság-

élénkítő és 

népesség-megtartó 

városfejlesztés

6.4 Fenntartható 

városi közlekedés-

fejlesztés

6.5 Önkormányzatok 

energia-hatékonyságának 

és a megújuló energia-

felhasználás arányának 

növelése

6.6 Városi köz-

szolgáltatások 

fejlesztése

6.7 Leromlott városi 

területek 

rehabilitációja

6.8 Gazdaság-

fejlesztéshez 

kapcsolódó 

foglalkoztatás-

fejlesztés

6.9 Társadalmi 

kohéziót célzó helyi 

programok

Ellenőrzés 

Forrást biztosító Strukturális 

Alap megnevezése
ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA 

1401/2019. (VII.5.) Korm. 

határozattal módosított 

1612/2016. (XI.8.) Korm. 

határozattal rögzített 

intézkedésenkénti 

forrásmegoszlás (MJV)

(Mrd Ft)

11,015 2,239 6,563 3,139 5,583 1,906 0,837 2,943 1,040 35,265

A forrásokat 3 

tizedesjegyig kérjük 

megadni!

6%-os EK tartalék 

átcsoportosítását követően 

módosuló MJV forráskeret, 

intézkedésenként

(Mrd Ft)

11,254 2,239 6,563 3,139 5,583 1,906 0,837 2,766 0,978 35,265

EK tartalék átcsoportosításával 

keletkezett TOP 6. prioritáson 

belüli intézkedésenkénti 

forrásmegoszlás (országos)

(Mrd Ft)

117,811 33,911 72,031 34,942 60,784 21,710 8,396 26,727 10,730 387,04

"-15-ös végű" körben 

meghirdetett források

(Mrd Ft)

4,903 0,579 0,940 0,785 1,331 0,426 0,000 2,766 0,220 11,950

"-16-os végű" körben 

meghirdetésre kerülő források 

(Mrd Ft)
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

"-17-es végű" körben 

meghirdetésre kerülő források 

(Mrd Ft)
6,351 1,660 5,623 2,354 1,631 1,480 0,837 0,000 0,758 20,694

"-19-es végű" körben 

meghirdetésre kerülő források 

(Mrd Ft)
0,000 0,000 x0 0,000 2,621 0,000 0,000 0,000 0,000 2,621

11,254 Ft 2,239 Ft 6,563 Ft 3,139 Ft 5,583 Ft 1,906 Ft 0,837 Ft 2,766 Ft 0,978 Ft 35,265

0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft 0,000 Ft

ESZA

Fontos: Az ITP excel fájl összes munkalapja összefügg. Minden munkalapon csak a sárgával jelölt 

cellákat kell kitölteni vagy módosítani. A táblázat további elemei (beleértve a diagramokat is) a bevitt 

adatoknak megfelelően változnak. 

Kérjük, a táblákat és a diagramokat másolja be az ITP dokumentum megfelelő fejezetébe kép 

formátumban. 

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 1.

Ellenőrzés

Miskolc Megyei Jogú Város

Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Területi 

Programja

1. oldal, összesen: 9



MJV neve: 

MJV ITP neve: 

MJV forráskerete 

(Mrd Ft):
35,26

6.1 Gazdaság-fejlesztés

6.2 Családbarát, 

munkába állást segítő 

intézmények, köz-

szolgáltatások 

fejlesztése

6.3 Gazdaság-élénkítő és 

népesség-megtartó 

városfejlesztés

6.4 Fenntartható városi 

közlekedés-fejlesztés

6.5 Önkormányzatok energia-

hatékonyságának és a megújuló 

energia-felhasználás arányának 

növelése

6.6 Városi köz-szolgáltatások 

fejlesztése

6.7 Leromlott városi 

területek rehabilitációja

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez 

kapcsolódó foglalkoztatás-

fejlesztés

6.9 Társadalmi kohéziót célzó 

helyi programok
 Ellenőrzés  

MJV önkormányzat 

projektjei
11,254 2,239 6,563 3,139 5,583 1,906 0,837 2,766 0,758 35,045

Kiemelt 

kedvezményezetti 

csoport kerete

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Minden jogosult 

számára igényelhető
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,220 0,220

Összesen: 11,254 2,239 6,563 3,139 5,583 1,906 0,837 2,766 0,978 35,265

Prioritáson belüli 

intézkedésenkénti 

forrásmegosztás (Mrd 

Ft) 

11,254 2,239 6,563 3,139 5,583 1,906 0,837 2,766 0,978 35,265

6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9.

Az intézkedés célzottan a 

helyi érdekű 

gazdaságfejlesztési igényekre 

fókuszál, a helyi munkavállaló 

lakosság helyben 

boldogulását biztosítja.

A gyermekjóléti 

alapellátásokhoz  valamint 

óvodai ellátáshoz való 

hozzáférés javítását és a 

szolgáltatások minőségének 

fejlesztését szolgáló 

intézkedés fő célja a 

kisgyermeket nevelők 

munkavállalásának 

támogatása, a családok 

segítése.

Az intézkedés elsődlegesen olyan 

infrastruktúra-fejlesztéseket 

tartalmaz, amelyek Miskolc 

gazdaságfejlesztési céljaihoz és a 

lakosság, kiemelten a fiatalok 

megtartásához járulnak hozzá, 

egyúttal a város általános 

környezeti állapotát javítják.

A fenntartható városi közösségi 

közlekedés erősítése 

témakörében a legfontosabb cél 

a Miskolc városi mobilitás 

környezetileg (pl. 

levegőszennyezés, zajterhelés) és 

pénzügyileg (működtetési 

költségek) fenntarthatóbbá 

tétele.

A prioritáshoz kapcsolódó 

intézkedésekkel várható 

eredmények, hogy az 

önkormányzati intézmények, 

önkormányzati tulajdonú 

épületek által felhasznált 

energiamennyiség csökken, az 

energiahatékonyság nő, illetve az 

ezzel összefüggésben a helyben 

ellátott megújuló energia 

felhasznlásának részaránya is nő.

Az intézkedés kiemelt 

beavatkozását képezi az 

egészségügyi terület. A 

beavatkozás lehetőséget nyújt 

egyrészt a Miskolc városi 

önkormányzatok egészségügyi 

alapellátási szolgáltatásának 

helyet adó épületek 

korszerűsítésére, felújítására, 

átalakítására, illetve indokolt 

esetben új létesítésére.

Az intézkedés célja a leszakadó 

vagy leszakadással fenyegetett 

városrészeken koncentráltan 

megnyilvánuló társadalmi-fizikai-

gazdasági problémák komplex 

módon való kezelése a területen 

élők társadalmi integrációjának 

elősegítésének érdekében.

A helyi gazdaságfejlesztés 

szempontjából nagyon fontos a 

foglalkoztatási potenciál 

bővítése, a munkaerő helyben 

tartása. A foglalkoztatás 

biztosítása ezért Miskolc 

gazdaságfejlesztési 

törekvéseinek egyik fő 

motivációja.

A helyi identitás és kohézió 

erősítése a következő 

tevékenységek révén 

valósulhatnak meg: kulturális és 

közösségfejlesztő programok, 

bűnmegelőzési és 

közbiztonságot javító 

programok, együttműködések 

kialakítása, közlekedésfejlesztési 

programok, drog prevenciós 

szolgáltatás biztosítása.

A támogatott projektek 

egymásra épülő fejlesztési 

elemeket foglalnak 

magukban, amelyek fő célja a 

gazdaségfejlesztési 

intékedéseken keresztül 

megvalósuló 

munkahelyteremtés, illetve 

helyi szolgáltatások 

biztosítása a gazdasági 

aktivitás és foglalkozás 

segítésére.

Az intézkedés a 3 éves kor 

alatti gyermekek 

elhelyezését és a 3-6 éves 

gyerekek óvodai 

elhelyezését is támogatja. 

Az intézkedés elsősorban az 

önkormányzati 

fejlesztésekre fókuszál, 

annak érdekében, hogy a 

helyi igényeken alapuló 

leghatékonyabb megoldást 

lehessen kialakítani az adott 

térségben, településen.

Az intézkedés magában foglalja 

Miskolc társadalmi-gazdasági, 

tervezési és megvalósítási 

tevékenységeinek összességét, 

amelyek hozzájárulnak a 

gazdaság megújításához, 

szolgálják a természetes és 

épített környezetük védelmét, 

valamint a lakosság 

életminőségének, ellátási és 

környezeti viszonyainak javítását.

A környezettudatosságot szem 

előtt tartó kisléptékű közlekedés-

fejlesztések hozzájárulnak az 

energiafüggőség 

csökkentéséhez, a 

fenntarthatóság 

érvényesüléséhez és a 

klímaváltozás hatásaihoz való 

alkalmazkodáshoz.

Ezek az eredmények az 

önkormányzati intézmények, 

önkormányzati infrastruktúra, 

épületállomány 

energiahatékonyság központú 

rehabilitációjáva-, az épületek 

hőszigetelésének javításával-, és 

az önkormányzati infrastruktúra 

épületenergetikai 

beavatkozásaira épülő megújuló 

energiaforrások 

alkalmazásávalérhetők el.

Az egészségügyi alapellátás 

fejlesztésének fontosságát 

igazolja, hogy az alapvető 

szűrővizsgálatokat és 

egészségügyi 

állapotfelméréseket helyben 

végzik el, ezáltal kiemelt szerepe 

van a prevencióban, a lakosság 

közvetlen környezetében 

(lakóhelyén).

A szociális városrehabilitáció 

keretében a KSH által lehatárolt 

szegregátumok közül, egy több 

szegregátumot magában foglaló 

akcióterületen tervez 

beavatkozásokat Miskoc városa. 

Az intézkedéshez kapcsolódnak 

azok a soft-elemek, amelyek a 

társadalmi integrációt segítik elő 

és a 6.9 intézkedés forrásaiból 

kerülnek finanszírozásra.

Az intézkedés közvetlen célja, 

hogy a város és annak 

vonzáskörzetére kiterjedően 

együttműködés, partnerség 

alakuljon ki a munkaerőpiacon 

érintett szervezetek, 

intézmények között. A paktum 

közösen kidolgozott 

foglalkoztatási stratégia mentén, 

a valós munkaerő-piaci 

keresleten és kínálaton alapuló 

képzési, oktatási és humán 

fejlesztési, illetve foglalkoztatási 

programokat dolgoz ki és valósít 

meg.

Az intézkedés célja a TOP-6.7 

intézkedésével 

(városrehabilitáció) 

összhangban, azt kiegészítve a 

leszakadással fenyegetett 

városrészekben és városi 

külterületeken élők tekintetében 

a szegénység, a társadalmi és a 

munkaerő-piaci hátrányok 

újratermelődésének megállítása, 

valamint a közösségi és egyéni 

szintű társadalmi integráció 

feltételeinek a megteremtése.

Kérjük, a fenti táblával összhangban 

sorolja fel a konkrét 

kedvezményezetti csoportot és 

választását indokolja is!

Fontos: Az előző munkalapon meghatározott intézkedésenkénti forráskeret felhasználását tovább bonthatja. Ezzel 

biztosítja, hogy a kereten belül egy adott támogatási összeg egy bizonyos célra legyen felhasználva. Ennek 

megfelelően lehetősége van a forrásfelhasználási  módok közötti összegeket saját igényeinek megfelelően 

változtatni. Csak a sárga mezők adatait tudja módosítani! A táblázatban példák találhatók, amelyekre a diagram 

elkészülhetett. A diagram követi a változásokat.

Kérjük az adatbevitelt követően automatikusan elkészülő táblázatokat és diagramot illessze be az ITP 

dokumentum 3. fejezetébe, kép formátumban. 

FORRÁSKERET ALLOKÁCIÓ 2.

Miskolc Megyei Jogú Város

Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja

Forráskeret felhasználási 

módok 

A forráskeret felhasználási módok részletezése

A forráskeret felhasználási módok indoklása

Intézkedés kódszáma
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6.1 Gazdaság-fejlesztés 6.2 Családbarát, munkába állást
segítő intézmények, köz-
szolgáltatások fejlesztése

6.3 Gazdaság-élénkítő és
népesség-megtartó

városfejlesztés

6.4 Fenntartható városi
közlekedés-fejlesztés

6.5 Önkormányzatok energia-
hatékonyságának és a megújuló
energia-felhasználás arányának

növelése

6.6 Városi köz-szolgáltatások
fejlesztése

6.7 Leromlott városi területek
rehabilitációja

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez
kapcsolódó foglalkoztatás-

fejlesztés

6.9 Társadalmi kohéziót célzó
helyi programok

Minden jogosult számára igényelhető

Kiemelt kedvezményezetti csoport kerete

MJV önkormányzat projektjei

2. oldal, összesen: 9



MJV neve: 

MJV ITP neve: 

MJV forráskeret (Mrd 

Ft):
35,26

Intézkedés megnevezése Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése 

A fejlesztési elképzelés 

/beavatkozás  becsült 

költsége (MFt) 

Első forrásfelhasználási 

mód keret összege (az 

adat forrása a 3. 

munkalap)  mrd Ft

6.1 Gazdaság-fejlesztés az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 11 254 11,254

Déli Ipari Park fejlesztése 1 500

Iparterület fejlesztése Miskolcon 1 977

Rendezvényhelyszínek infrastrukturális fejlesztése 237

Történelmi Avas turisztikai fejlesztése 1 500

Miskolctapolca turisztikai fejlesztése 628

Herman Ottó Múzeum bővítése 704

Miskolci Állatkert és Kultúrpark ökoturisztikai fejlesztése 400

Önkormányzati út fejlesztése I. ütem 400

Önkormányzati út fejlesztése II. ütem 2 866

Tervezett emelés/vagy új pályázat beadása a 6.1. beavatkozás keretében 804

Technikai átcsoportosított összeg 239

6.2 Családbarát, munkába állást 

segítő intézmények, köz-
az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 2 239 2,239

Bölcsőde korszerűsítés I. ütem 343

Bölcsőde korszerűsítés II. ütem 431

Óvoda korszerűsítés I. ütem 256

Óvoda korszerűsítés II. ütem 861

Tervezett emelés/vagy új pályázat beadása a 6.2. beavatkozás keretében 348

6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-

megtartó városfejlesztés
az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 6 563 6,563

Diósgyőr városközpont integrált rehabilitációja 940

Belváros és Történelmi Avas - zöld város kialakítása 3 320

Miskolctapolca városrehabilitáció 903

Történelmi Avas csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítése 800

Tervezett emelés/vagy új pályázat beadása a 6.3. beavatkozás keretében 600

6.4 Fenntartható városi közlekedés-

fejlesztés
az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen 3 139 3,139

Intelligens forgalomirányítási rendszer kialakítása 189

Dayka átkötés - forgalom csillapítás a belvárosban 900

Forgalomcsillapítás Diósgyőr városrészben 300

Kerékpárút fejlesztések I. ütem 485

Kerékpárút fejlesztések II. ütem 1 265

6.5 Önkormányzatok energia-

hatékonyságának és a megújuló 
az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 5 583 5,583

Önkormányzati tulajdonú épület energia-hatékonysági korszerűsítése I. ütem 798

Önkormányzati tulajdonú épület energia-hatékonysági korszerűsítése II. ütem 3 121

Napelem-termelő rendszer létesítése I. ütem 433

Tervezett emelés/vagy új pályázat beadása a 6.5. beavatkozás keretében 1 231

6.6 Városi köz-szolgáltatások 

fejlesztése
az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 1 906 1,906

Egészségügyi alapellátás korszerűsítése (orvosi, gyermekorvosi rendelők, védőnői tanácsadás, 

stb) I. ütem
133

Egészségügyi alapellátás korszerűsítése (orvosi, gyermekorvosi rendelők, védőnői tanácsadás, 

stb) II. ütem
952

Szociális alpellátás fejlesztése I. ütem 179

Szociális alpellátás fejlesztése II. ütem 528

Tervezett emelés a 6.6. beavatkozás keretében 114

6.7 Leromlott városi területek 

rehabilitációja
az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 837 0,837

Vasgyári szociális célú városrehabilitáció 837

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez 

kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés
az intézkedés fejlesztési elképzelési összesen 2 766 2,766

Miskolc MJV foglalkoztatási paktum 2 766

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi 

programok
az intézkedés fejlesztési elképzelései összesen 978 0,978

Vasgyár környéki szegregátumok fejlesztéséhez kapcsolódó szoft elemek 260

FONTOS: Az egyes intézkedésekhez tartozó lista tetszés szerint sorokkal bővíthető. Amennyiben sorokat szúr be, kérjük az 

összesítő képletbe vezesse be az új részösszegeket tartalmazó cellákat. 

Miskolc Megyei Jogú Város

Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja



MJV neve: 

MJV ITP neve: 

MJV forráskeret (Mrd 

Ft):
35,26

Intézkedés megnevezése Fejlesztési elképzelések / beavatkozás megnevezése 

A fejlesztési elképzelés 

/beavatkozás  becsült 

költsége (MFt) 

Első forrásfelhasználási 

mód keret összege (az 

adat forrása a 3. 

munkalap)  mrd Ft

Miskolc Megyei Jogú Város

Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja

Tervezett emelés a Vasgyár környéki szegregátumok fejlesztéséhez kapcsolódó szoft 

elemekre
10

Jó a Jókain! (Minden jogosult számára igényelhető) 55

A közösség téglái (Minden jogosult számára igényelhető) 55

Kapuzörgető (Minden jogosult számára igényelhető) 55

Vörösmarty-Város-Rész-Vétel programok (Minden jogosult számára igényelhető) 55

Avasi lakótelep társadalmi kohéziót ösztönző programjai (Szoc.rehab program folytatása) 10

Helyi identitást és kohéziót erősítő önkormányzati programok (ösztöndíjprogram fiataloknak, 

önkéntesség, rendezvények) 
478



4.) MJV_ITP_5. fejezet

INDIKÁTOR VÁLLALÁSOK 

MJV neve: 

MJV ITP neve: 

MJV forráskerete (Mrd Ft): 35,26

Saját keretösszeg (Mrd Ft): 35,26

Teljes TOP keretösszeg (mjv-k együtt) (Mrd Ft) 387,04

Részesedés aránya: 9,11%

TOP prioritás Kimeneti indikátor neve Mértékegysége
TOP Célértéke 

(2018)

Forrásarányos 

célérték (2018)

Az mjv  által vállalt 

célérték (2018)

TOP Célértéke 

(2023)

Forrásarányos 

célérték (2023)

Az mjv  által vállalt 

célérték (2023)
Megjegyzés

A fejlesztett vagy újonnan létesített 

iparterületek és ipari parkok területe
ha 150 14,32 15 754 72,03 72,03

Az indikátor változást az Operatív Program módosítása indokolja .

A felújított vagy korszerűsített utak teljes 

hossza
km 28 2,67 2,67 99 9,45 9,45

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését 

biztosító férőhelyek száma
db 1050 79 96 5250 392 392

Városi területeken létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek
m2 142000 12938,31 13000 710000 64691,52 64691,52

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények 

hossza
km 67 6,11 6,29 334 30,43 30,43

Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése tonna CO2 

egyenérték
10786,99 677,56 677,56 49379 3235 3235

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást 

nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi 

gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és 

kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-

egészségügyi ellátás) száma

db 108 10 10 540 50 50

Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység 92 9 9 459 42 42

A foglalkoztatási paktumok keretében 

munkaerőpiaci programokban résztvevők 

száma

fő 3891 355 403 18870 1953 2014

Az indikátor változást az Operatív Program módosítása indokolja .

Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma fő 82600 7526 7526 400610 36499 37628

Az indikátor változást az Operatív Program módosítása indokolja .

FONTOS: A célérték reális meghatározásában segít, ha a területi szereplő a TOP 

teljes, megyei jogú városokra eső forráskeretéből való saját részesedését vetíti a 

TOP indikátor célértékére.  A segítő számításhoz a táblázat az 1. munkalap adatait 

használja. 

A táblázat G és J oszlopait kitöltve tehető vállalás a TOP eredményességmérési 

keretbe tartozó indikátoraira. Felhívjuk a területi szereplők figyelmét, hogy 

minimum forrásarányos célérték vállalása szükséges mind a 2018-as, mind a 2023-

as célértékek tekintetében!

Kérjük, a táblázatot illessze be az ITP dokumentum 5. fejezetébe, kép 

formátumban. 

Miskolc Megyei Jogú Város

Miskolc  Megyei Jogú Város 

Integrált Területi Programja

Az alábbi tábla tájékoztató jelleggel készült. Célja, hogy a területi szereplők igényeinek megfelelő forrásallokáció vonatkozásában ismertesse a TOP indikátor célértékeinek 

forrásarányos alakulását. A tábla nem része a területi szereplő ITP-jének!

6. Fenntartható városfejlesztés 

a megyei jogú városokban

5. oldal, összesen: 9



4.) MJV_ITP_5. fejezet

TOP

prioritás/egyedi célkitűzés

Kimeneti indikátor neve Mértékegysége

Arány az MJV  

intézkedé-

senkénti 

módosuló  

forráskeretei 

alapján 

TOP Célértéke 

(2018)

Forrásarányos 

célérték (2018)

TOP Célértéke 

(2023)

Forrásarányos 

célérték (2023)

Támogatásban részesülő vállalkozások száma db 4 422 422

Vissza nem térítendő támogatásban részesülő 

vállalkozások száma
db 22 2

A nem pénzügyi támogatásban részesülő 

vállalkozások száma
db 4 400 420

A fejlesztett vagy újonnan létesített 

iparterületek és ipari parkok területe
ha 150 14,33 754 72,03

A rehabilitált talaj összkiterjedése ha 303 28,94

A természeti és a kulturális örökségnek, illetve 

látványosságnak minősülő támogatott 

helyszíneken tett látogatások várható 

számának növekedése

látogatás/év 500 000 47 763

A felújított vagy korszerűsített utak teljes 

hossza
km 28 2,67 99 9,46

Közutak: az újonnan épített közutak teljes 

hossza
km 10 0,96

Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését 

biztosító férőhelyek száma
db 1 050 69,33 5 250 347

Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek 

elhelyezését biztosító férőhelyek száma
db 5 023 332

Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek 

elhelyezését biztosító férőhelyek száma
db 1 500 99

Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését 

biztosító férőhelyek száma
db 11 500 759

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-szolgáltatások fejlesztése

9,55%

6,60%

6.1 Gazdaságfejlesztés

6. oldal, összesen: 9



4.) MJV_ITP_5. fejezet

TOP

prioritás/egyedi célkitűzés

Kimeneti indikátor neve Mértékegysége

Arány az MJV  

intézkedé-

senkénti 

módosuló  

forráskeretei 

alapján 

TOP Célértéke 

(2018)

Forrásarányos 

célérték (2018)

TOP Célértéke 

(2023)

Forrásarányos 

célérték (2023)

Városi területeken létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek
m2 142 000 12 938,12 710 000 64 690,62

Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont 

területek lakossága
személy 1 900 000 173 116

Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények 

hossza
m 176 000 16 035,99

A rehabilitált talaj összkiterjedése ha 19 1,74

Városi területeken épített vagy renovált köz- 

vagy kereskedelmi épületek
m2 83 000 7 562,43

Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület 

nagysága
m2 822 000 74 895,34

Kialakított kerékpárosbarát települések vagy 

településrészek száma
db 20 2

Közlekedésbiztonsági fejlesztést megvalósított 

települések száma
db 20 2

Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek 

száma
db 20 2

Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények 

hossza
km 67 6,02 334 30,00

A középületek éves primerenergia-

fogyasztásának csökkenése
kWh/év 21 133 083 1 941 070,03

A megújulóenergia-termelés további 

kapacitása
MW 23,17 2,13

Üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése
tonna CO2 

egyenérték
36 683 3 369,33 52 139 4 788,96

Energiahatékonysági fejlesztések által elért 

primer energia felhasználás
PJ/év 0,53 0,05

A megújuló energiaforrásból előállított 

energiamennyiség 
PJ/év 0,117 0,01

8,98%

6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése

6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó városfejlesztés

6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés

9,11%

9,18%

7. oldal, összesen: 9



4.) MJV_ITP_5. fejezet

TOP

prioritás/egyedi célkitűzés

Kimeneti indikátor neve Mértékegysége

Arány az MJV  

intézkedé-

senkénti 

módosuló  

forráskeretei 

alapján 

TOP Célértéke 

(2018)

Forrásarányos 

célérték (2018)

TOP Célértéke 

(2023)

Forrásarányos 

célérték (2023)

Jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő 

lakosság
fő 105 000 9 218

Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást 

nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi 

gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és 

kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-

egészségügyi ellátás) száma

db 108 9,48 540 47

Újonnan épített vagy felújított rendelők, 

tanácsadók száma
db 360 32

A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális 

alapszolgáltatások száma
db 130 11

Helyreállított lakóegységek városi területeken lakóegység 92 9 459 46

Városi területeken épített vagy renovált köz- 

vagy kereskedelmi épületek
m2 1 330 132,59

Városi területeken létrehozott vagy 

helyreállított nyitott terek
m2 56 130 5 595,62

Városfejlesztés: Integrált településfejlesztési 

stratégiával lefedett területek lakossága
fő 1 664 620 165 947

Szociális célú városrehabilitációval érintett 

akcióterületen élő lakosság száma
fő 57 000 5 682

A foglalkoztatási paktumok keretében 

munkaerőpiaci programokban résztvevők 

száma

szám 10,35% 4 420 458 18 870 1953

Szociális városrehabilitációs programmal elért 

hátrányos helyzetű lakosság száma
fő 22 800 2077

Helyi társadalmi akciókban résztvevők száma fő 82 600 7 526 400 610 36 499

6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése

9,11%

9,97%

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok

6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-fejlesztés

8,78%

8. oldal, összesen: 9



MJV neve: 

MJV ITP neve: 

MJV forráskerete (Mrd 

Ft):
35,26

Minden adat 

automatikusan 

megjelenik az 1. 

munkalapról 

intézkedésre eső összeg 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né 1né 2.né 3.né 4.né

11,254 0 4,903 0 0 0 6,34698 0 0,004
11,25398 0,00000000

2,239 0,579 0 0 0 0 1,638 0,022 0
2,239 0,00000000

6,563
0,94 0 0 0 0 5,623 0 0

6,563 0,00000000

3,139

0,785 0 0 0 0 2,354 0 0

3,139 0,00000000

5,583

0 1,331 0 0 0 1,631 0 0 2,621

5,583 0,00000000

1,906
0,041 0,385 0 0 0 1,48 0 0

1,906 0,00000000

0,837

0 0 0 0 0 0,837 0 0

0,837 0,00000000

2,766
2,76642 0 0 0 0 0 0 0

2,76642 0,00000000

0,978
0,22 0 0 0 0 0,54 0,2076 0,01

0,9776 0,00000000

35,265 0 0 0 0 0 0 5,33142 6,619 0 0 0 20,44998 0,2296 0,014 0 0 0 0 2,621 0 35,265 0,00000000

Összes 

forrás
Ell.

6.3 Gazdaság-élénkítő és népesség-megtartó 

városfejlesztés

2019

6.8 Gazdaság-fejlesztéshez kapcsolódó foglalkoztatás-

fejlesztés

2016

6.1. Gazdaságfejlesztés

Az ütemezés táblában a meghirdetések tervezett időpontjait (negyedéves bontásban) és összegét (milliárd Ft-ban, 3 

tizedesjegyig) szükséges rögzítenie a területi szereplőknek. Kizárólag a sárga cellák módosíthatóak. 

Kérjük, az AK oszlopban található ellenőrzés eredményét vegye figyelembe az ütemezés véglegesítése során!

Kérjük, a táblázatot illessze be az ITP dokumentum 6. fejezetébe, kép formátumban. 

6. prioritás ntékedései 

Miskolc Megyei Jogú Város

Miskolc Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja

ÜTEMEZÉS  

6.5 Önkormányzatok energia-hatékonyságának és a 

megújuló energia-felhasználás arányának növelése

6.7 Leromlott városi területek rehabilitációja

6.4 Fenntartható városi közlekedés-fejlesztés

6.2 Családbarát, munkába állást segítő intézmények, köz-

szolgáltatások fejlesztése

6.6 Városi köz-szolgáltatások fejlesztése

2017 2018

6.9 Társadalmi kohéziót célzó helyi programok

2015

9. oldal, összesen: 9


