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1. Bevezető 

A hazai önkormányzatok működésében az utóbbi években jelentős változások álltak be, 

emellett a 21. század technológiai, digitális forradalma és a kapcsolódó gazdasági, társadalmi 

folyamatok további kihívásokat és egyben lehetőségeket jelentenek a települések számára. 

Ebben a környezetben egyértelműen felismerhető, hogy az önkormányzatok működési 

technikájában és az ezt meghatározó szemléletben változásra van szükség, hiszen az 

állampolgárok részéről egyre erősebb az igény a hatékony önkormányzati működés és a 

minőségi közszolgáltatások iránt. Egyre erősebb emiatt a verseny a települések között a 

lakosságért, a forrásokért és a befektetőkért. 

A környezet dinamikus változása miatt felértékelődik Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvény 116. §-a, mely előírja gazdasági program készítésének szükségességét és 

biztosítja annak jogszabályi hátterét, hiszen a „versenytársakkal” csak azok a települések 

tudnak lépést tartani, amelyek a megváltozott körülményeket lehetőségként tudják értelmezni 

és ezeket a lehetőségeket kihasználva tudatosan képesek építkezni. A meglévő problémák 

azonosítása mellett a rendelkezésre álló források pontos felmérése és azok optimális 

felhasználása, az adottságokat szem előtt tartó ambiciózus célok meghatározása és a célok 

elérése érdekében jól megtervezett, fenntarthatóan működtethető fejlesztések meghatározása a 

tudatos tervezés, szervezés és működés feltételei. 

A tervezési folyamat során több olyan tényezőre, globális változásra is figyelemmel kell lenni, 

melyek hatásai egyre markánsabban érezhetőek. Változni fog az Európai Unió támogatási 

rendszere, ez a következő időszakban új szemléletmódot kíván majd az önkormányzatoktól. Az 

új technológiai megoldások integrálása a közfeladatok megoldása során mára gyakorlatilag 

megkerülhetetlen követelmény lett. A technológiai fejlődéssel párhuzamosan a társadalmi 

változások átalakítják a települési lakosság aktív rétegeinek életminőséggel kapcsolatos 

elvárásait és befolyásolják a településválasztás szempontjait. A városlakók bekapcsolása a 

közös ügyek megoldásába elengedhetetlen, számukra munkaerő-piaci lehetőségek és jobb 

életkörülmények biztosítása a helyi közösség elengedhetetlen érdeke.  

Miskolc jelentős térségi integráló erővel rendelkező város; az itt élők, az itt működő vállalatok 

és város agglomerációjában lévő települések fokozottan várják el a nyitottságot a 

kiszámíthatóságot és az együttműködést a várostól. 

A jelen gazdasági program keletkezésének körülményei – az előbbiekben ismert változásokon 

túl – több szempontból is speciálisak. Ennek egyik oka az a körülmény, hogy a program 

megalkotásakor még nem ismertek a 2020 utáni (2024-ig és 2027-ig szóló) országos és megyei 

területfejlesztési elképzelések. Szintén nem végleges az EU új operatív programjainak 

rendszere, mely meghatározza a következő hét év fejlesztéseinek finanszírozási kereteit.  A 

gazdasági program tervezésekor ezért a város hosszú távú településfejlesztési koncepciójára, a 

2020 utáni időszakra szóló, már ismert uniós fejlesztési irányvonalakra, valamint a már 

korábban megalkotott hosszú távú (legalább 2030-ig szóló) hazai fejlesztéspolitikai és 

szakpolitikai dokumentumokban foglaltakra támaszkodhattunk. Ki kell térni továbbá az egész 

emberiség számára rendkívüli kihívást jelentő koronavírus járványra, amely a mindennapi 

életünkben okozott korábban nem tapasztalható változásokat. 



 5 

A krízishelyzet és a válság okozta bizonytalanságoknak, azok negatív gazdasági 

következményeinek azonban nem a kitűzött célok megvalósításának feladását, hanem a tudatos 

tervezési tevékenység, valamint az országos, regionális és interregionális együttműködések 

fokozását kell eredményezniük. Ennek jegyében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 

aktívan részt vesz az Északkelet-magyarországi gazdaságfejlesztési zóna (Creative Region) 

szereplőinek együttműködésében, hogy Miskolc 2030-ra az új gazdaság regionális központja, 

élhető és vonzó, egészséges, emberközpontú, inspiráló és integráló város lehessen. Ennek 

alapjait a jelen gazdasági program útján kívánjuk megteremteni. 

Miskolc, 2020. augusztus 28. 

 Veres Pál 

 polgármester 
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2. Gazdasági Programot megalapozó gazdasági-társadalmi 

helyzetértékelés 

2.1. Társadalmi, demográfiai adatok, humánszolgáltatások 

Miskolc Borsod-Abaúj Zemplén megye székhelye, az ország negyedik legnagyobb lélekszámú 

városa. A város az észak-magyarországi régió közigazgatási, gazdasági, oktatási, tudományos 

és innovációs központja. Miskolc a Bükk-hegység kapujában, folyóvölgyek és tájegységek 

találkozásánál fekszik.  

Miskolc állandó népessége az elmúlt száz év során három trendváltozáson ment keresztül. A 

húszas évektől a háborúig monoton növekedett, majd a háború időszakában csökkenésen ment 

keresztül. 1945 január 1-én jött létre Nagy-Miskolc, amikor Diósgyőr és Hejőcsaba területét a 

városhoz csatolták, ekkor lett mai léptékű város. Ezt követően egészen a rendszerváltásig 

monoton növekedő volt a város lakossága, majd 1990 környékén ismét trendforduló 

következett be, ismét csökkenni kezdett a lakónépesség.  

 
1. ábra: Miskolc lakónépességének alakulása (1920-2019) 

Forrás: KSH, saját szerkesztés 

2010-2019 között az állandó népesség további 14.395 fővel, 7,85%-kal csökkent, mely jelentősen 

meghaladja az országos csökkenés mértékét, de magasabb a megyei értéknél is. 

 

év Miskolc B-A-Z megye Magyarország 

2001 182 307 775 349                 10 200 298     

2002 180 461 749 104                 10 174 853     

2003 177 819 744 484                 10 142 362     

2004 176 074 738 143                 10 116 742     

2005 175 575 731 854                 10 097 549     

2006 173 979 725 779                 10 076 581     

2007 172 855 718 951                 10 066 158     

2008 171 548 709 634                 10 045 401     
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2009 170 316 701 160                 10 030 975     

2010 168 916 692 771                 10 014 324     

2011 167 680 684 793                    9 985 722     

2012 164 973 688 922                    9 931 925     

2013 162 905 682 350                    9 908 798     

2014 161 265 674 999                    9 877 365     

2015 159 554 667 594                    9 855 571     

2016 158 101 660 549                    9 803 837     

2017 157 177 654 402                    9 797 561     

2018 155 650 648 216                    9 778 371     

2019 154 521 642 447                    9 772 756     

Változás 2019/2010 -8,52% -7,26% -2,41% 

1. táblázat: Állandó népesség száma (2001-2019) 

Forrás: KSH- TEIR adatai alapján saját szerkesztés  

 

A csökkenés üteme valamivel nagyobb az országos átlagnál, és minden évben magasabb volt mind a 

megyei, mind az országos értéknél. 
 

 

2. táblázat: Állandó népesség számának változása 2010-hez viszonyítva (2010=100%) (%) 

Forrás: KSH- TEIR adatai alapján saját szerkesztés  

 

 

A város lakossága az előző gazdasági program elfogadása óta egyértelmű csökkenést mutat. 

A népesség összetétele 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Miskolc -0,73% -2,33% -3,56% -4,53% -5,54% -6,40% -6,95% -7,85% -8,52%

B-A-Z megye -1,15% -0,56% -1,50% -2,57% -3,63% -4,65% -5,54% -6,43% -7,26%

Magyarország -0,29% -0,82% -1,05% -1,37% -1,59% -2,10% -2,16% -2,36% -2,41%
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a) Állandó népességen belül a 0-14 évesek aránya (%) 

 

2. ábra: Állandó népességen belül a 0-14 évesek aránya (%) 

Forrás: TeIR 

b) Állandó népességen belül a 15-59 évesek aránya (%) 

 

3. ábra: Állandó népességen belül a 15-59 évesek aránya (%) 

Forrás: TeIR 
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c) Állandó népességen belül a 60-x évesek aránya (%) 

 

4. ábra: Állandó népességen belül a 60-x évesek aránya (%) 

Forrás: TeIR 

d) Öregségi mutató 

 
5. ábra: Öregségi mutató, (száz 0-14 évesre jutó 60-x éves) 

Forrás: TeIR 
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Az a)-d) pontokban feltüntetett ábrák egyértelműen alátámasztják azt az országosan 

megfigyelhető tendenciát, miszerint a 0-14 éves lakosság aránya stabil egyenletes, míg a 15-57 

évesek aránya lassan csökkenő, a 60 éven felüli lakosság aránya pedig fokozatosan növekvő 

tendenciát mutat. 

A város vándorlási egyenlege is kedvezőtlenül alakult, 2016 év kivételével 2010 óta az 

egyenleg minden évben negatív volt.  

A bevándorlások elsősorban a közeli településekről és a közeli városokról történtek.  

Az elvándorlások iránya is jól beazonosítható; az elvándorlók jelentős része a közeli 

településekre és közeli városokba költözött, az agglomerációba költözöttek többsége továbbra 

is Miskolcon dolgozik.  

Ideiglenes jelleggel legtöbben a 15-24 éves korosztályból vándorolnak el. Ennek 

legvalószínűbb okai egyrészt a továbbtanulás (az itt lakók egy része más város felsőfokú 

intézményébe iratkozik be), másrészt a munkahely-keresés.  

 

 
6. ábra: Vándorlási egyenleg alakulása (állandó, ideiglenes együtt)  

Forrás: KSH- TEIR adatai alapján saját szerkesztés  

 

2.1.1 Korfa 
 

A 40 évesnél idősebb népesség körében többségben vannak a nők; arányuk az idősebb 

korcsoportokban egyre nagyobb. A korfa "hagyma" formája a népesség öregedésére utal. 
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7. ábra: Miskolc korfa változása 2011.01-2018.12  

Forrás: KSH, Népességnyilvántartó adatai alapján saját szerkesztés 

 

A 2010-es és a 2019-es korfa egymásra helyezésével látható, hogy melyik korosztály „tűnt el” 

az elmúlt 10 évben. A legjelentősebb veszteségeket a város épp a derékhad, a 20-40-es 

korosztály, és a még munkaképes 50-60-as korosztály körében szenvedte el, az időskorú 

lakosok korfa-része szinte fedi egymást. 

 

 

 
8. ábra: Természetes fogyás Miskolcon (2010-2018) 

Forrás: KSH- TEIR adatai alapján saját szerkesztés  

 

A népességszám csökkenésének egyik alapvető oka a természetes fogyás, illetve az, hogy – bár 

a népességen belül a Miskolcon születettek aránya a domináns - az agglomerációba költöző 
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családok gyermekei a környékbeli települések fogyási adatait „javítják”. Az ábrán látható, hogy 

több közeli kistelepülés természetes szaporodása más trendet mutat, mint Miskolc.  

 

 
9. ábra: Természetes szaporodás / fogyás Miskolcon és környékén (2018) 

Forrás: KSH- TEIR 

2.1.2 Munkanélküliség 

 

A Pénzügyminisztérium 2020. márciusi nyilvántartása szerint Miskolc Megyei Jogú Városban 

a nyilvántartott álláskeresők száma az alábbiak szerint alakult: 

Álláskeresési segélyben részesülők (03. hó), 2020 (fő) 487 

Járadékra jogosult nyilvántartott álláskereső (03. hó), 2020 (fő) 768 

Nyilvántartott álláskereső (03. hó), 2020 (fő) 5245 

180 napnál hosszabb ideje nyilvántartott álláskereső (03. hó), 2020 (fő) 1596 

Rendszeres szociális segélyben részesülő nyilvántartott álláskereső (03. hó), 2020 (fő) 1496 

Összesen (fő) 9592 

3. táblázat: Nyilvántartott álláskeresők Miskolcon (2020.03) 

Forrás: Pénzügyminisztérium  

 

A regisztrált munkanélküliek körében az iskolai végzettség alapján végzett felmérés 

eredményeit tükrözik az alábbi ábrák. Ezekből megállapítható, hogy a regisztrált 

munkanélküliek legnagyobb számban az általános iskola 8 osztálynál kevesebb végzettséggel 

rendelkezők körébe tartoznak, és Miskolc országos szinten a második helyen áll az adott 

statisztikával. Míg a főiskolai és egyetemi végzettséggel rendelkező regisztrált munkanélküliek 

száma igen alacsony. 
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8 általánosnál alacsonyabb végzettségű   Általános iskolai végzettségű 

 

Szakiskolai, vagy szakmunkásképző    Főiskolai, egyetemi végzettség 

 

10. ábra: Regisztrált munkanélküliek számának alakulása az iskolai végzettség függvényében 

Magyarország nagyvárosaiban 2018 (fő) 

Forrás: KSH- TEIR 

2.1.3 Jövedelmi helyzet 

 

Az egy lakosra jutó nettó jövedelem 2017. évben: 1 043 890,2, - Ft, amely összeg alulmarad az 

ugyancsak Észak-magyarországi régióban található Eger (1 177 056,4,- Ft) értékével, de 

például Debrecen (1 103 700,8,- Ft) értékével szemben is. A legalacsonyabb a nettó jövedelmi 

helyzet Salgótarjánban volt (950 692,9,- Ft), míg a legmagasabb Székesfehérváron (1 359 

356,7,- Ft). Az 1000 lakosra jutó adófizetők aránya meg is magyarázza az eltérést, szembetűnő 

azonban az alábbi grafikonból, hogy Miskolcon az 1000 lakosra jutó adófizetők száma 

kevesebb az adott évben, mint a legrosszabb értéket produkáló Salgótarjánban. 
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11. ábra: 1000 lakosra jutó adófizetők száma 2017-ben Magyarország nagyvárosaiban (fő) 

Forrás: KSH- TEIR 

2.1.4 Lakásállomány 

 

Miskolcon 2019-ben 77.114 db lakást tartottak nyilván; ez a szám 2001 és 2011 között 

folyamatosan emelkedett; az emelkedés mértéke a 2008-as gazdasági válságot követő években 

lassult, majd 2011-től enyhe emelkedés kezdődött. Az új lakásépítési támogatásoknak 

köszönhetően 2018-2019-ben újabb növekedési szakaszt figyelhetünk meg. 

Az ingatlanpiaci szereplők tapasztalatai szerint a négyzetméter árak átlagosan 2019-re 

jelentősen megugrottak Miskolcon is, a nagy felfutási szakasz azonban az év közepén megállt. 

Miskolcon 2018-ban 269 db új lakást értékesítettek, 1000 lakásra 35 db újlakás értékesítés 

jutott, az átlagos négyzetméterár a városban a KSH adatai szerint 317 eFt volt. 

A családi házak áremelkedése a nagyobb városokban elmaradt a többi társasházi kategóriáétól. 

2015 óta közel kétszeresére drágultak Miskolc lakásainak árai. 
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12. ábra: Épített lakásállomány változása Miskolcon 2001-2019 (db) 

Forrás: KSH Statinfo 

 

A lakások közműellátottsága: a közcsatornába bekötött lakások száma valamennyivel 

magasabb a nagyvárosok átlagához képest. A gázhálózatba bekötött lakások aránya: 84,9%.  

 

13. ábra: A közcsatorna hálózatba bekötött lakások aránya 2018 (%) 

Forrás: TeIR 

 

 

  



 16 

Önkormányzati tulajdonú lakások száma és komfortfokozata: 

A lakásállományon belül külön kategóriát képeznek az önkormányzati tulajdonú lakások, 

amelyek az Önkormányzat lakásgazdálkodási közfeladatának teljesítését szolgálják. Az 

önkormányzat lakásállománya összesen: 4859 db. A lakások komfortfokozatok szerinti 

megoszlása: 

 

 

 

 

 

 

 

4. táblázat: Lakások száma és alapterülete Miskolcon 2019 

Forrás: Miskolc MJV  

  

Komfort fokozat Darab Összes alapterület, m2 

összkomfortos  3 363 164 715 

komfortos  785 42 312 

félkomfortos 175 8 007 

komfort nélküli 508 19 949 

szükség- és egyéb lakások  28 599 

Összesen 4 859 235 582 
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2.2. Gazdasági környezet 

Miskolc Észak-Magyarország legnagyobb városa és művelődési centruma. A város 

fejlődésében nagy szerepet játszottak a hagyományos iparágak (fémipar, gépipar, papírgyártás) 

és a kereskedelem. Egyre meghatározóbbá válnak azonban az új, innovatív tevékenységek: az 

ICT, elektronika, űripar, megújuló energiával felhasználásra épülő tevékenységek, autóipar, 

logisztika, valamint a call center szolgáltatások 

A privatizációval egyidejűleg a városban megjelentek az első külföldi tulajdonú vállalatok és 

kereskedelmi üzletláncok. Elsők között a következő külföldi cégek kezdték meg Miskolcon a 

termelést:  

• a Delco Remy (ma Remy Automotive, tevékenysége: generátorok és indítómotorok 

felújítása) 

• a SIAD Kft. (ipari és egészségügyi gázokat gyártó és forgalmazó olasz vállalat), 

valamint  

• Shinwa Magyarország Precíziós Kft. (tevékenysége: az autóipari audio rendszerek 

alkatrészeit gyártja) 

A Bosch cégcsoportnak város jelenlegi legnagyobb foglalkoztatója. Első gyára 2001-ben kezdte 

meg működését, ma már két önálló vállalat – a Robert Bosch Power Tool Elektromos 

Szerszámgyártó Kft. és a Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. – közel 5000 főt 

foglalkoztat, és számtalan beszállítónak, partnernek biztosít megrendeléseivel megélhetést.  

2018. januárjától a Bosch csoport indítómotorokat és generátorokat gyártó, nagy múltú részlege 

független társaságként folytatta termelési tevékenységét, Generators Starters E-Components 

Automotive Hungary Kft. néven. A 2500 fős üzem ezt követően SEG Automotive néven 

működött, illetve működik tovább. Autóipari szempontból a világ 16 legfontosabb piacán jelen 

levő, több mint 8 000 alkalmazottat foglalkoztató SEG Automotive a legmagasabb színvonalú 

mérnöki megoldásokat és termékszakértelmet biztosító hálózatot működtet, Németországtól 

Kínáig. A társaság termékeit a legmodernebb technológiai megoldások és legmagasabb szintű 

minőségi standardok teszik egyedülállóvá: világszerte szinten minden autóipari társaság az 

SEG Automotive testre szabott megoldásait használja személy- és haszongépjárművekhez 

egyaránt. 

A város gazdasági fejlődése és foglalkoztatási mutatóinak javulása szempontjából az autóipar 

meghatározó: a legnagyobb foglalkoztató Bosch mellett a Shinwa jelenleg 552 főt alkalmaz. A 

2013-ban betelepült Takata Safety Systems Hungary Kft. első lépcsőben 1000 munkavállaló 

felvételét valósította meg. Jelenleg a Takata jogutódja, Joyson Safety Systems Hungary Kft. 

összesen 2346 főt foglalkoztat. Több kisebb cég is aktív a járműipari területen: Patec, Remy 

Automotive, TS Hungaria stb. A GS Yuasa 2018-ban jelentette be, hogy Miskolc déli ipari 

parkjában építi fel első európai gyárát, a miskolci székhelyű GS Yuasa Magyarország Kft. a 

2019-ben bejelentett 51 fő helyett jelenleg 31 főt foglalkoztat. 
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A cégek és partnereik klaszterbe szerveződtek, NOHAC – Észak-magyarországi Autóipari 

Klaszter 2006 végén alakult három vezető beszállító, a BOKIK, valamint a Miskolci Egyetem 

Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központ részvételével. A klaszter célja, hogy az 

észak-magyarországi térség autóipari beszállítóinak társulása révén növelje azok 

versenyképességét, innovációs és jövedelemtermelő képességét, s így közelebb hozza tagjait az 

európai autógyártáshoz és az európai autógyártást partnereihez. 

Az alapítást követően számos további cég csatlakozott a NOHAC-hoz, amely mára 77 tagot 

számlál. A tagok többsége fém- és műanyag megmunkáló vállalkozás, de találunk köztük 

tervezőirodákat, tanúsítással és egyéb szolgáltatásokkal foglalkozó vállalkozásokat is. A 

klaszter tagvállalatai által foglalkoztatottak létszáma meghaladja a 16 000 főt, árbevételük 

megközelíti a 731 milliárd forintot, export árbevételük több mint 569 milliárd forint. 

A NOHAC mellett Miskolcon még két akkreditált innovációs klaszternek van központja. Az 

Magyar Űripari Klaszter (HUNSPACE) egyik célja nagyprojekteken keresztül jelentősen 

növelje a hazai cégek szerepét a nemzetközi űrprogramokban, tagjai a NASA űrholdjaihoz is 

szállítottak alkatrészeket. A Magyar Űripari Klaszter tagjai (így kiemelten a miskolci székhelyű 

ADMATIS Kft.) számára a NASA-val való együttműködést és üzletkötést a közismert nevén 

Miskolci Űrkemence1 hozta el. Ennek eredményeit felhasználva sikerült a tagoknak több 

projektet is megvalósítani, műholdakat, mérőeszközöket fejleszteni és gyártani. A legismertebb 

műholdcsalád – melynek két példánya épült Miskolcon – a SENTINEL-2. Ezek a műholdak 

lehetővé teszik az egész földfelszínt tartalmazó, dinamikus számítógépes modell felépítését, 

ami jelentős befolyással lehet a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás, az ipar, a közlekedés és az 

energetika szervezésére. 

Az Észak-Magyarországi Informatikai Klaszter 2007-ben jött létre, öt alapító taggal. Mára 41 

tagja van, többek között a MISYS, a Szinvanet vagy az Evosoft. Az Informatikai Klaszter egy 

vállalkozói szövetség az informatika területén. Az alapítók célja az volt, hogy képességeket, 

adottságainkat összeadják, növelve ezáltal üzleti lehetőségeiket, eredményeiket. Az 

Informatikai Klaszter egy előnyökkel járó együttműködési keretet nyújt tagjai számára k+f 

tevékenységeik, szolgáltatásaik összehangolásával, javításával, infrastruktúránk fejlesztésével, 

problémáink közös megoldásával. A klaszter hídképző szerepet kíván betölteni az észak-

magyarországi régió tudományos központjai és az informatikai piac szereplői között. A 

Klaszter tagjai éves szinten több mint 18 milliárd Ft nettó árbevétellel rendelkeznek, melyből 

10 milliárd Ft a kis- és középvállalkozások teljesítménye. 

A szolgáltatási szektort erősítik a Miskolcon működő szolgáltató központok, call centerek, 

melyek kiváló munkalehetőséget biztosítanak képzett, diplomás szakemberek számára (is). Itt 

fontos megemlíteni a Vodafone Magyarország Zrt. Miskolcon működő Regionális 

Ügyfélszolgálati Központját, amely a 2009-ben az eredetileg 300 főre tervezett alkalmazotti 

 
1 Az Alfa Űrállomásra készült, ahol mikrogravitációs olvasztási kísérleteket szándékoztak vele végezni. A később 
Nemzetközi Űrállomás néven megvalósuló programhoz felkészülésül a NASA Marshall Space Flight Centerben, 
Huntsville-ben tesztelték és vásároltak is belőle. Az űrkemencét a Miskolci Egyetem és az ADMATIS Kft. fejleszti. 
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létszáma meghaladta a 600 főt. További hasonló profilú cégek is megtelepedek Miskolcon (pl.: 

CORVUS TELECOM Kft.)  

A fentiek mellett fontos kiemelni az élelmiszeripari fejlesztéseket. A Nestlé Magyarország Kft. 

diósgyőri gyára a Nestlé cégcsoport egyetlen, kizárólag üreges csokoládéfigurák gyártására 

specializálódott üzeme a világon, amely húsvét előtt 21 ország számára gyártott csokoládé 

figurákat. A gyárban körülbelül 700 fő foglalkoztatását biztosítja a cég. Kiemelendő a Miskolci 

Likőrgyár Zrt. emblematikus jelenléte is, melynek elődjét (Központi Szeszfőzde) 1917-ben 

alapították és jelenleg közel 40 főt foglalkoztat.  

A gazdasági fejlődésben és a lakosság életminőségének javításában nagy szerephez jutottak a 

XX. század végén az ipari parkok. Kialakulásuk spontán módon kezdődött a 90-es évek elején, 

elsősorban a helyi önkormányzatok és a multinacionális cégek kezdeményezésére. A 

jelentőségük felismerésére utal, hogy 1997-ben az „Ipari Park” cím pályázati rendszer 

meghirdetésével kialakításra kerültek a központi szabályozási keretek, valamint különböző 

pályázati lehetőségeket nyíltak meg, elsősorban az infrastrukturális feltételek javítása 

érdekében.  

2005-ben egy 68,5 hektár nagyságú terület kapta meg az „Ipari Park” címet, így alakult ki a 

Miskolci Ipari Park. A következő lépésben az Ipari Park 1,4 milliárd forint összértékű 

fejlesztésével 2009-ben megvalósult az úgynevezett Mechatronikai Ipari Park projekt, így ma 

egy 39,5 hektár nagyságú, kiemelkedő földrajzi és logisztikai adottságokkal rendelkező, 

összközműves zöldterület várja a befektetőket. A Mechatronikai Ipari Parkba betelepült 

vállalkozások között található például WET WIPE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gustav 

Wolf Miskolci Drótgyár Kft. és a SeM-KER Kereskedelmi Kft. 

A Miskolc Déli Ipari Parkba szintén több beruházó talált otthonra, így a már korábban említett 

Joyson Safety Systems Hungary Kft. A közelmúltban bejelentésre került, hogy logisztikai és 

autóipari gyártóüzemet épít Miskolcon, a Déli Ipari Parkban egy alumínium öntészettel 

foglalkozó török fémmegmunkáló autóipari beszállító vállalat, az Adöksan Hungary Kft. A cég 

7 hektáros alapterületű ingatlanon 11,5 millió eurós beruházást kezdett meg. A számos 

nemzetközi járműgyártóval is üzleti kapcsolatban álló befektető társaság legalább 100 ember 

foglalkoztatását tervezi hosszú távon. 

2019. februárjában a Külgazdasági és Külügyminisztériumban bejelentésre került, hogy a 

német Lufthansa vállalatcsoport repülőgépjavítással és fenntartással foglalkozó vállalata, a 

Lufthansa Technik AG 43 milliárd forintos befektetéssel szervizközpontot telepít Miskolcra, az 

Északi Ipari Parkba, mellyel 400 új munkahelyet teremt. A Lufthansa Technik szervizközpontja 

a város történetének eddigi legnagyobb beruházása. A miskolci telephely kialakítása 2021-ben 

indul, és a tervek szerint 2022-ben kezdi meg a működését. A javító/felújító tevékenység 2022-

ben kezdődik, de a leendő munkatársak képzése már 2019-től folyamatosan zajlik a társaság 

hálózatának kijelölt üzemeiben. 
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A fenti önkormányzati tulajdonú ipari parkok mellett magánkézben lévő barnamezős ipari park 

és logisztikai park is teret biztosít a vállalatok fejlődéséhez. Megállapítható, hogy az újonnan 

betelepülő cégek az utóbbi években több ezer új munkahelyet és több milliárd forint értékű 

beruházást, fejlesztést valósítottak meg. Emellett azonban szükséges a helyben működő cégek, 

vállalatok számára is versenyképes üzleti környezetet kialakítani, fejlesztéseiket ösztönözni.  

Természetesen az Önkormányzat sem puszta szemlélője a helyi vállalkozási tevékenységnek. 

Mára ugyanis világszerte felértékelődött az önkormányzatok intézményfenntartói szerepe, 

sokkal inkább a helyi gazdaságfejlesztés motorjává váltak. Ennek módja nem csak a külső 

vállalkozások támogatásában, hanem az önálló vállalkozási tevékenységben valósul meg, 

melynek fő célja és meghatározó szempontja a közfeladatok, közszolgáltatások hatékony, 

eredményes, magas színvonalú ellátása lehet. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata így például a kulturális és közművelődési 

alapszolgáltatások nyújtására vonatkozó kötelezettségét kizárólagos tulajdonában álló 

gazdasági társaságai útján valósítja meg. Emellett az ugyancsak 100%-os önkormányzati 

tulajdonú Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. Miskolc város egyik 

legnagyobb, legtőkeerősebb vállalatcsoportja, a város gazdasági életének meghatározó 

szereplője. Széleskörű, a gazdaságfejlesztési területeket is felölelő tevékenysége a város 

dinamikus fejlődésének záloga. Tagvállalatai biztosítják a mindennapi élethez szükséges 

szolgáltatásokat, üzemeltetik a távhőszolgáltatást, víz- és csatornaszolgáltatást, a 

hulladékkezelést, a közösségi közlekedést, valamint a parkolási rendszert. Tevékenységének 

szerves része a városfejlesztés, a városkép megújítása, a városgondozás és a belvárosi 

rehabilitáció koordinálása. 

A Miskolc Holding Zrt. által uralt – az alábbi ábrával bemutatott – vállalatcsoport 

létrehozásának célja az új önkormányzati befektetések, vállalkozások feltételeinek 

megteremtése, pályázati lehetőségek igénybevétele, projektszemléletű működtetése volt, 

aminek elvárt, remélt következményeként csökkenhet a város költségvetését terhelő pénzügyi 

támogatási igény. A Miskolc Holding Zrt. emellett több, részben Miskolc Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának tulajdonában is álló gazdasági társaság tagja, biztosítva ezáltal a közvetett 

önkormányzati befolyást is. 
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14. ábra: Miskolc Holding felépítése 

Forrás: Miskolc Holding Zrt. 

Közlekedés és infrastruktúra  

Miskolcon futnak össze a jelentősebb térségi kapcsolódási pontok, mind a vasúti, mind a közúti 

közlekedési infrastruktúrát tekintve, így a megye főbb közlekedési kapcsolatai is a városra 

koncentrálódnak. Az M3-as autópálya, és az M30-as út Miskolcig vezető szakasza Borsod-

Abaúj-Zemplén megye egészének elérhetőségét javította, kedvező hatást gyakorolt a gazdaság 

fejlődésére.  A 2015 nyarán átadott északi elkerülő útnak köszönhetően becslések szerint napi 

ötezerrel csökkent a belvároson áthaladó gépjárművek száma. Az új, körforgalmúvá átépített 

csomópontok és útkereszteződések eredményeképpen a közlekedés gyorsabbá és 

biztonságosabbá is vált. 

Miskolc jelentős vasúthálózati kapcsolatokkal is rendelkezik. Több országos törzshálózati 

vasúti pálya is érinti a várost. Emellett további két országos vasúti mellékvonal is átmegy a 

városon.  

 
Miskolc Holding Önkormányzati 

Vagyonkezelő Zrt. 

 

Konszolidációba bevont kapcsolt 

vállalkozások/Tagvállalatok 

Uralmi viszonyban lévő társaságok 

Konszolidációs körön kívüli kapcsolt 

vállalkozások 

MIVÍZ Miskolci Vízmű Kft. 

100% 

MVK Miskolc Városi Közlekedés 

Zrt. 

100% 

MIKOM Nonprofit Kft. 

100% 

MiProdukt Kft. 

100% 

Miskolci Fürdők Kft. 

100% 

Miskolc Városgazda Nonprofit 

Kft. 

100% 

Nem uralmi viszonyban lévő 

társaságok 

Miskolci Felnőttképző Központ  

100% 

MiRend-Sec Kft. 

100% 

MILAK-ÉP Kft. 

100% 

Jelenetős tulajdoni részesedési 

viszonyban lévő vállalkozások 

Diósgyőr FC Kft. 

47,94% 

MVLC Miskolci Vízilabda Club 

Nonprofit Kft. 

30% 

MIDMAR Nonprofit Kft.  

25% 

 

Miskolci Jegesmedve 

Sportszervező Kft. 

24,5% 

 

MBF Hills Kft. K.t.a. 

24% 

 

ÉMOK Észak-magyarországi  

Oktatási és Közlekedésfejlesztési 

Kft.  

21% 

MVSI Miskolc Városi Sportiskola 

Nonprofit Kft. 

0,36% 

Egyéb részesedési viszonyban lévő 

vállalkozások 

NORRIA Kft. F.a. 

5,6% 

 

Diósgyőr Stadionrekonstrukciós 

Kft. 

5% 

Miskolc Városi Szabadidőközpont 

Nonprofit Kft. 

1,17% 

CINE-MIS Nonprofit Kft. 

0,50% 

Miskolci Kulturális Központ 

Nonprofit Kft. 

0,50% 

Miskolci Sportcentrum Kft. 

0,30% 

Miskolci Geotermia Zrt.  

10% 

Kuala Kft.  

10% 

MIFŰ Miskolci Fűtőmű Kft. 

0,39% 

MIHŐ Miskolci Hőszolgáltató 

Kft. 

100% 

Bioenergy Miskolc Kft. 

100% 
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A városban két vasúti pályaudvar található: a Tiszai- és a Gömöri pályaudvar. Az előbbi 

jelentős vasúti csomópontként szolgál a keleti országrész, valamint Szlovákia irányába. 

Miskolc összeköttetését a fővárossal és a térség nagyobb városaival InterCity járatok 

biztosítják. Miskolc és Garadna között közlekedik a keskeny nyomtávú erdei vasút (Lillafüredi 

Állami Erdei Vasút), mely turisztikai szempontból bír jelentőséggel.  A városban egy kisebb 

repülőtér is található füves kifutópályával, ám ez a tömegközlekedésben nem játszik szerepet. 

A legközelebbi nemzetközi reptér Kassán (84 km) és Debrecenben (113 km) található. 

A kerékpárutak tekintetében a Tiszai pályaudvart Diósgyőrrel összekötő fejlesztésén túl 

részben megvalósult az elektromos közösségi kerékpárrendszer Miskolcon, azonban üzleti 

modell kidolgozása hiányában nem indult meg a rendszer üzemeltetése. Miskolc a 

levegőminőség javítása érdekében válaszokat keres a közlekedés megújítására, ezért a Zöldebb 

Városokért alapelvei mentén fogalmazza meg jövőképét. A környezettudatos 

szemléletformálás fontosságát igyekszik népszerűsítő, figyelemfelkeltő programokkal 

összekapcsolni: autómentes nap, a Föld napja, civil kezdeményezések pl.: Critical Mass 

támogatása, vagy csatlakozás a Green City mozgalomhoz. Továbbá Miskolc Megyei Jogú 

Város Önkormányzata részese a „Nyolc magyarországi régió levegőminőségének javítása a 

levegőminőségi tervek megvalósításán keresztül” elnevezésű, LIFE17IPE/HU/000017 

azonosítószámú projektnek. Ebben a projektben egy olyan mérőműszer prototípusát fejleszti ki 

a Miskolci Egyetem az Önkormányzat közreműködésével, amely Miskolcon (és Kaposváron) 

a levegő PM10 szennyezettségének monitorozását végzi, segítve ezáltal a szmoghelyzetek 

kialakulásának, szerkezetének és dinamikájának vizsgálatát. A lokális szennyezettségre 

vonatkozó információkkal pedig megalapozhatóak a levegőminőség javítását szolgáló 

intézkedések. 

Az elmúlt években üzembe helyezett alacsony padlós Škoda villamosok után 40 darab szóló és 

35 darab csuklós járműből álló környezetkímélő CNG autóbusz flottát állított a rendszerbe a 

városi közlekedési vállalat. A fejlesztés eredményeképpen a miskolci városi közlekedést 

szolgáló autóbuszok döntő többsége alacsony padlós, klimatizált, környezetbarát és 

gazdaságosabb fenntartású lett.  

Miskolc országos szinten is kiemelkedő közműhálózattal rendelkezik. A MIHŐ Miskolci 

Hőszolgáltató Kft. Magyarország második legnagyobb távfűtési rendszerét üzemelteti. A 

környezetvédelmi szempontok előtérbe helyezése indukálta a biomassza tüzelésű fűtőmű 

létesítésének elkészítését, valamint Miskolc geotermikus erőforrásainak felkutatását. A 

geotermikus hőszállító rendszer üzembe helyezésével elindult Közép-Európa legnagyobb 

geotermikus fűtőműve. Ezzel Miskolc távhőellátásának közel a fele geotermia alapú lett. Így a 

2012-ben átadott biomasszaerőmű után újabb korszerű és környezetbarát szolgáltatással 

gazdagodott Miskolc távhő szolgáltatási profilja.  

A természeti katasztrófák pusztításainak megelőzése érdekében, többek között megoldódott a 

Szinva patak mederrendezése. Megvalósult a Miskolc városi csatornahálózat bővítése, valamint 

az ivóvízellátás biztonságának javítása. Megtörtént a Szinva patak szennyező forrásainak 

felszámolása. Több mint 900 új csatornabekötésre került sor a 19,8 km hosszú új 
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szennyvízcsatorna kiépítésének köszönhetően. A Miskolc-Tapolcai Vízműnél ultraszűrő 

beépítésére került sor, valamint megvalósult egy biztonsági tároló kiépítése. Korszerű, 

folyamatos számítógépes ellenőrzést biztosító monitoring-rendszer épült ki a város ivóvizét 

biztosító kutakra és forrásokra, ami garantálja, hogy kristálytiszta ivóvíz jusson el a miskolci 

fogyasztókhoz. 
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2.3 Köznevelés, oktatás 

2.3.1 Bölcsődei, óvodai ellátás 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2. §-a szerint 

2013. január 1. napjától köznevelési intézményt  

a) az állam, valamint  

b) az Nkt. keretei között  

ba) a nemzetiségi önkormányzat,  

bb) az egyházi jogi személy,  

bc) a vallási egyesület vagy  

bd) más személy vagy szervezet  

alapíthat és tarthat fenn, ha a tevékenység folytatásának jogát - jogszabályban foglaltak szerint 

- megszerezte. Óvodát tehát települési önkormányzat is alapíthat és tarthat fenn.  

Az Nkt. 74. §-a alapján az állam gondoskodik - az óvodai nevelés, a nemzetiséghez tartozók 

óvodai nevelése, a többi gyermekkel együtt nevelhető, sajátos nevelési igényű gyermekek 

óvodai nevelése kivételével - a köznevelési alapfeladatok ellátásáról. A köznevelési feladatokat 

az állam intézmény alapításával és fenntartásával, továbbá az egyházi köznevelési intézmény, 

a nemzetiségi önkormányzat fenntartásában álló vagy a magán köznevelési intézmény útján 

látja el, a fenntartóval az állam köznevelési szerződést köthet. Az óvodai nevelésről, a 

nemzetiséghez tartozók óvodai neveléséről, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 

oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai neveléséről a települési önkormányzat 

vagy társulása intézmény alapítása és fenntartása vagy köznevelési szerződés révén 

gondoskodik. A nemzetiségi önkormányzat a nemzetiség által lakott településen a 

nemzetiséghez tartozók óvodai nevelésére és iskolai nevelés-oktatására létrehozott intézmény 

fenntartói jogát átveheti a települési önkormányzattól, az államtól.  

A bölcsőde a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásáról szóló 1997. évi XXXI. 

törvénynek megfelelően 20 hetestől-3 éves korú, családban nevelkedő csecsemőket és 

kisgyermekek ellátását, szakszerű gondozását és nevelését biztosító intézmény. 

Miskolc által fenntartott bölcsődék 10 telephelyen (ebből jelenleg 2 ügyeleti rendszerben) 784 

férőhelyet biztosítva végzik tevékenységüket. Működtetésükről az önkormányzat költségvetési 

szerve, a Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény útján 

gondoskodik. 2019. évben beíratott gyermek száma 651 fő, ebből SNI diagnózissal 10 fő 

rendelkezett, tényleges igénybevétel 421 fő volt. 2020. márciusában beíratott gyermekek száma 

676 fő, ebből SNI diagnózissal 10 gyermek rendelkezik. Jelenleg ténylegesen 392 gyermek jár 

bölcsődébe, ebből 6 gyermek rendelkezik SNI diagnózissal, szakértői véleménnyel. 

Nemzetiségi bölcsődével az Önkormányzat nem rendelkezik. 

A miskolci bölcsődei ellátás az alapellátáson túli szolgáltatásként időszakos 

gyermekfelügyelettel (óradíjas szolgáltatás), játszó csoport (napidíjas szolgáltatás) és/vagy 
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sószoba (alkalmankénti térítés) működtetésével segíti a családokat. A család- és gyermekjóléti 

szolgáltatás családsegítő munkatársai előre meghatározott időpontban bölcsődei szociális 

munka szolgáltatást biztosítanak. Bölcsődénként több csoport működik. Egy-egy csoport 2 

csoportszobából áll, ahol 12, illetve 14 gyermek tartózkodik. Gondozásukat, nevelésüket 

csoportszobánként 2 fő kisgyermeknevelő biztosítja, akik munkáját 1 fő bölcsődei dajka segíti. 

Miskolc Megyei Jogú Városban a köznevelési feladatellátást a 2019/2020. nevelési évben 

összesen 75 miskolci székhellyel/telephellyel működő köznevelési intézmény2 biztosítja. 

Miskolcon jelenleg 32 önkormányzati fenntartású óvoda működik, ezekbe az óvodákba 

2019/2020 nevelési évben, azon belül 2019. év folyamán 3.767, továbbá a 2020.04.15-i adatok 

szerint 3.862 gyermek igényelt ellátást. A 32 óvodából 1 intézmény működik szlovák 

nemzetiségi óvodaként, melyből 11 fő vallotta szlovák nemzetiségűnek magát. 78 gyermek 

rendelkezik SNI diagnózissal (BNO kód), mely a rendelkezésre álló 2019/2020. nevelési évben 

szakvéleménnyel ellátott legfrissebb – 2020.03.27-i – adatgyűjtés szerinti SNI szám. 

A 2019/2020-as nevelési évben magán fenntartású óvodába járó gyermekek száma 47 fő, 

egyházi fenntartású óvodába járó gyermekek száma 1.092 fő volt. 

Miskolc általános- és középiskolai kínálata is sokszínű. A családok állami, egyházi és civil 

működtetésű intézmények közül választhatnak.  

2.3.2 Általános iskolai képzés 

Miskolcon a Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában 27 állami fenntartású általános 

iskola működik. Emellett 10 egyházi és 4 egyéb fenntartású általános iskolában tanulnak 

miskolci gyermekek. 

A miskolci állami fenntartású általános iskolákban foglalkoztatott pedagógusok létszáma a 

2019/2020 tanévben 858 fő. Az általános iskolások száma 2014 óta folyamatosan csökken, 

mely összefügg a demográfiai mutatók csökkenő tendenciájával.  

 
2 Oktatási Hivatal kimutatása alapján: Működő köznevelési intézmények listája (aktuális adatokkal) 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozerdekuadatok/  
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15. ábra: Általános iskolai tanulók száma (gyógypedagógiai oktatással együtt) (fő) 

Forrás: KSH- TEIR 

 

Miskolcon az általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma magas, közel 25%-kal 

felette van az országos átlagnak 2018-ban (203,2). 

 
16. ábra: Általános iskolai feladatellátási helyek átlagos létszáma (fő) 

Forrás: KSH- TEIR 

A más településekről bejáró általános iskolások aránya az elmúlt évtizedben nem változott 

számottevően, 10-11% között mozgott.  
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17. ábra: Más településről bejáró általános iskolai tanulók aránya a nappali oktatásban (%) 

Forrás: KSH- TEIR 

2.3.3 Középfokú képzés 
 

Miskolcon 32 középfokú képzést nyújtó iskola működik. Képzési jelleg szerinti megoszlásuk 

az alábbi. 

 

 
18. ábra: Középfokú oktatási intézmények megoszlása képzési jelleg szerint (db) 

Forrás: Miskolc MJV 
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A 15 Állami szakgimnáziumok, szakközépiskolák, szakiskolák, készségfejlesztő iskolák közül 

14-et a Miskolci Szakképzési Centrum tart fenn, míg egyet (Miskolci Bartók Béla Zene- És 

Táncművészeti Szakgimnázium) a Tankerületi központ.  

A városban 5 állami fenntartású és 4 egyházi fenntartású kollégium működik.  

Miskolci Szakképzési Centrum 

A Miskolci Szakképzési Centrum a miskolci szakképzési intézményeket foglalja magába azzal 

a céllal, hogy a térség gazdálkodó szervezeteinek munkaerőigényét és az érdeklődők 

szakmatanulási igényét összehangolja és biztosítsa a régió munkaerőbázisát nem pusztán 

szakképzett, de az Ipar 4.0-a szempontjainak megfelelő képzések által. A tanulók 

szakgimnáziumainkban való továbbtanulással emelt szintű szakképesítésre és a felsőoktatásban 

való továbbtanulás lehetőségére tehetnek szert. A szakközépiskolai képzések nagyon gyorsan - 

3 év alatt – kereseti lehetőséget biztosítanak, és nem zárják ki a továbbtanulás lehetőségét sem. 

Az első szakmát szerző fiatalok és azok, akik esti munkarendben ingyenesen második 

szakképesítést is szeretnének, iskolarendszerű képzésekben tanulhatnak. A Szakképzési 

Centrum a felnőttképzésben is tevékenykedik, nyitottak igény esetén új képzések kidolgozására 

és lebonyolítására is. 

Az elmúlt év májusában megjelent SZAKKÉPZÉS 4.0 kormányzati stratégia egyik kiemelt 

célja annak biztosítása, hogy a szakképzésben tanuló diákok, vonzó és minőségi szakképző 

intézményekben tanulhassanak. Ezen cél elérése érdekében „21. századi szakképző iskolák” 

elnevezéssel országos program indult, egy-egy város szakképző intézményeinek megújítására. 

A programban pilot jelleggel három város vesz részt, amelyek közül elsőként Miskolcon 

indulhatnak meg a fejlesztések. 

A program keretében a Miskolci Szakképzési Centrum négy iskolájában indul kiemelt 

fejlesztés. A Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma a 21. századi 

színvonalú iskolaépületben a régió vezető informatikai iskolájává válhat. A Miskolci SZC 

Andrássy Gyula Gépipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája új épületrésszel bővül, 

amelyben speciális informatikai és gépészeti oktató termek jönnek létre. Az iskolában minőségi 

sportpályák és közösségi terek is épülnek. A Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma az ország egyik legnagyobb létszámú iskolája. A panelépület 

hőszigetelésével és nyílászáróinak cseréjével megújul az iskola külső megjelenése. A fejlesztés 

során korszerű eszközök kerülnek az autóipari tanműhelybe. A Miskolci SZC Szentpáli István 

Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája az energetikai 

korszerűsítés mellet új tornateremmel és tanbolttal is gazdagodik. 

A Miskolci Szakképzési Centrum 14 tagintézménye:  

• Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma  

• Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma  

• Miskolci SZC Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája és Kollégiuma  

• Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma  

• Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája és Szakiskolája  

• Miskolci SZC Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  

• Miskolci SZC Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma  
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• Miskolci SZC Fazola Henrik Szakképző Iskolája  

• Miskolci SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma  

• Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma  

• Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma  

• Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája  

• Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági 

Szakgimnáziuma  

• Miskolci SZC Stúdium Közgazdasági és Üzleti Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

Középfokú beiskolázás és képzés az alábbi szakmaterületeken folyik: 

Elektronika Gazdálkodás menedzsment Informatika és távközlés 

Élelmiszeripar Gépészet Kereskedelem 

Építőipar Informatika és távközlés Környezetvédelem 

Épületgépészet Kereskedelem Közlekedés és 

szállítmányozás 

Fa- és Bútoripar Környezetvédelem Kreatív ágazat 

Elektronika Gépészet Rendészet 

Specializált gép- és 

járműgyártás 

Sport 

 

Szépészet 

Szociális ágazat Turizmus-vendéglátás Vegyipar 

 

A városban 5 állami fenntartású és 4 egyházi fenntartású kollégium működik.  

A Miskolci Tankerületi Központ fenntartásában lévő gimnáziumok és szakgimnázium 

tanulóinak létszáma az elmúlt években kis ingadozással 3700 fő körüli értéken volt, a 2019/20-

as tanévben összesen 3732 fő tanuló volt, melyből 218-an felnőttoktatásban vesznek részt. 

Az állami gimnáziumok tanuló létszáma az elmúlt években kis ingadozással 3700 fő körüli 

értéken volt, a 2019/20-as tanévben összesen 3732 fő tanuló volt, melyből 218-an 

felnőttoktatásban vesznek részt. 
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19. ábra: Állami fenntartású gimnáziumok létszámadatai 2016-2019 

Forrás: Miskolc MJV 

Legnagyobb állami fenntartású gimnáziumok a Földes Ferenc Gimnázium (4 évfolyamos 

nappali képzés 302 fő, 6 évfolyamos nappali képzés 424 fő) és a Herman Ottó Gimnázium (8 

évfolyamos képzés 511 fő, 4 évfolyamos képzés 357fő). 

Egyházi fenntartású intézmények közül a legnagyobb a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és 

Kollégium, melyben 823 gyermek jár, valamint a Fáy András Szakgimnázium 684 tanulóval. 

Az egyházi fenntartású középfokú oktatási intézményekben 2020-ban 257 fő pedagógus, 

valamint 155 fő segítő dolgozó vesz részt az oktatásban. A három egyházi fenntartású 

kollégiumban 2020-ban összesen 468 gyermek kapott elhelyezést. Egyházi fenntartású 

intézmény még Miskolcon a Szent Benedek Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Miskolci Tagintézménye és a Nyitott Ajtó Baptista Iskola (NABI) Mentor Művészeti 

Szakgimnázium és Középiskola városi intézménye. 
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DIÓSGYŐRI GIMNÁZIUM 481 482 479 467

MISKOLCI HERMAN OTTÓ
GIMNÁZIUM

891 902 893 893

AVASI GIMNÁZIUM 579 602 613 629
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20. ábra: Egyházi fenntartású gimnáziumok tanulói létszáma (2019/2020 tanév, fő) 

Forrás:OH 

 

Egyéb fenntartású középfokú oktatási intézmények főbb adatai az alábbi táblázatban 

találhatóak:  

604

621

823

206

684

595

Fráter György Katolikus Gimnázium és Kollégium

Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium

Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti
Szakgimnázium és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű…

Fáy András Görögkatolikus Közgazdasági Szakgimnázium

Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola,
Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium
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Összesen 

tanuló (fő) 

ebből 

leány 

Gyógypeda-

gógiai képzés Felnőttoktatás 

Peda-

gógus 

Dol-

gozó 

Hámori Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 

Iskola Gimnázium 68 30 6 0 7 2 

Miskolci Rendészeti Szakgimnázium 

Szak-

gimnázium 386 131 0 0 15 128 

Debreczeni Márton Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

Szak-

gimnázium 326 165 7 160 29 22 

Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 

Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény- 

miskolci telephely 

Szak-

középiskola 205 86 5 46 7 12 

Kalyi Jag Roma Nemzetiségi Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 

Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Felnőttoktatási Intézmény- 

miskolci telephely Gimnázium 204 136 1 116 6 1 

Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola és 

Martin Luther King Középiskolai Kollégium Martin Luther King 

Középiskolai Kollégiuma 

Szak-

középiskola 47 32 0 0 1 0 

Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola és 

Martin Luther King Középiskolai Kollégium Martin Luther King 

Középiskolai Kollégiuma Gimnázium 43 21 0 0 8 2 

Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola és 

Martin Luther King Középiskolai Kollégium Martin Luther King 

Középiskolai Kollégiuma Kollégium 33 18 0 
 

1 6 

Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium 

és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Iskola Gimnázium 61 34 4 0 1 0 
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Balázs Győző Református Gimnázium, Egységes Művészeti Szakgimnázium 

és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Művészeti Általános Iskola, 

Alapfokú Művészetoktatási Iskola 

Szak-

gimnázium 145 111 14 0 35 20 

MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 

Szak-

középiskola 132 46 5 46 4 1 

MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Szakiskola 7 0 7 0 0 0 

MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Gimnázium 30 16 6 7 1 0 

MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 

Szakgimnáz

ium 6 6 1 0 0 0 

Mentor Általános Iskola, Gimnázium és Szakképző Iskola Gimnázium 7 3 0 7 0 0 

Borsod és Térsége Gimnázium és Szakközépiskola Gimnázium 10 3 0 10 1 0 

Miskolci Magister Gimnázium Gimnázium 258 112 15 104 14 4 

Fókusz Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Felnőttképző 

Intézmény 

Szak-

középiskola 94 57 0 65 1 1 

Fókusz Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Felnőttképző 

Intézmény Gimnázium 500 280 10 341 20 3 

Alternatíva Életfa Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

Szak-

gimnázium 31 16 0 0 5 6 

Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium 

Szak-

gimnázium 1213 965 32 579 61 25 

5. táblázat: Egyéb fenntartású középfokú oktatási intézmények főbb adatai 
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Duális Képzés 

Budapest mellett Borsod-Abaúj-Zemplén megye is vezető szerepet lát el a duális oktatás terén 

azzal, hogy a legtöbb – duális rendszerben tanuló – diákot tudhatja magáénak. A képzési forma 

a középfokú oktatásban és a felsőoktatásban egyaránt jelen van. 

A munkaerőpiacra való felkészültséget segítik azok a duális képzések is, melyek 2015 óta 

vannak jelen a Miskolci Egyetemen. Lényegük, hogy már a tanulmányok során olyan 

gyakorlatorientált tapasztalatokat szerezhessenek a diákok a szerződött partnereknél, melyek a 

későbbiekben segítik a munka világába való beilleszkedésüket.  

A Miskolci Egyetemen összesen 4 karon lehet a képzésre jelentkezni a következő területeken: 

gazdaságtudományok, informatika, műszaki, társadalomtudomány, illetve természettudomány, 

valamint 15 szakképző iskolában is elsajátítható ez a képzési forma.  

Jelenleg összességében mintegy ~5000 hallgatói szerződés van érvényben. 

2020. májusi adatok szerint mintegy 147 partnerrel kötött már megállapodást az egyetem, 

melyek duális képzési gyakorlóhelyekként szolgálnak. 

Felnőttképzés 

A középfokú oktatással együttműködve és azt kiegészítve a felnőttképzés könnyen és gyorsan 

reagál a gazdaság elvárásaira. Ma a miskolci felnőttképzésnek csaknem 3000 résztvevője van, 

célja, hogy a vállalatok a kiképzett szakemberek tudását saját igényeiknek megfelelően 

alakítsák. A felnőttképzés speciális képzési tartalmak létrehozásával egyedi megoldásokat kínál 

minden helyzetben, amely biztosítja, hogy a vállalatok a kiképzett szakemberek tudását saját 

igényeiknek megfelelően alakítsák. 

A Miskolci Felnőttképző Központ Kft. magas szintű gyakorlati oktatást biztosít az 

iskolarendszerű szakképzést folytató iskolák diákjai számára és egyre nagyobb mértékben vesz 

részt a régió felnőttképzésében. A megrendelő vállalatok szakmai igényei alapján az OKJ-s 

szakképesítést adó programok mellett kompetencia alapú és nyelvi képzésekkel is foglalkozik. 

A cég hozzájárul mind a Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainak, mind a régió multinacionális 

vállalatainak felnőttképzési igényeinek megoldásához: a képzési szükséglet felmérésétől a 

képzési programok kidolgozásáig, megvalósításáig. A versenyszféra mellett az államilag 

támogatott munkaerő-piaci képzési pályázatok is nagy hányadát képezik a cég 

tevékenységének. Kiemelt jelentőségűek a gépészet szakmacsoportban meghirdetett 

programok. 

2.3.4 Felsőoktatás 
 

„Hagyomány és megújulás – a tudás és közösség kampusza" - a Miskolci Egyetem a 

tudományok széles körét oktató és kutató egyetem, igazi universitas. Oktatási portfoliója, 

beiskolázási merítési bázis és oktatói kiválósága alapján a magyar felsőoktatás élvonalába 

tartozik, az intézmény a nemzetközi és hazai felsőoktatási rangsorokban kedvező és stabil 
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besorolásokat ér el. Az oktatás - az Egyetemvárosban, a városban lévő Zenepalotában, Ózdon 

és Sátoraljaújhelyen - hét karon és egy intézetben folyik, minden képzési szinten: felsőoktatási 

szakképzés, alapképzés BA/BSc (41), mesterképzés MA/MSc (46), osztatlan képzés, doktori 

képzés (7 doktori iskolában), valamint szakirányú továbbképzés (81).  

 

A Miskolci Egyetem karai alapítási sorrendben:  

• Műszaki Földtudományi Kar 

• Műszaki Anyagtudományi Kar 

• Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

• Állam- és Jogtudományi Kar 

• Gazdaságtudományi Kar 

• Bölcsészettudományi kar 

• Egészségügyi Kar 

• Bartók Béla Zeneművészeti Intézet  

 

A Miskolci Egyetem hallgatói létszámának alakulását az alábbi ábra mutatja be. Az összes 

hallgatói létszám emelkedése a karok számának bővülésével és a bölcsészképzés beindulásával 

a 90-es években indult meg, ez a folyamat azonban 2004-ben kifulladt, ekkor 15000 fő feletti 

volt a hallgatói létszám. 2005-ben a levelező hallgatók létszáma meredek esésbe kezdett, ezt 

2009-ig a nappali tagozatos hallgatói létszám kismértékű növekedése sem volt képes 

kompenzálni. 2011-12-től kezdődően azonban minden képzési formában csökkentő tendencia 

figyelhető meg.2015-től kezdve a levelező képzésben résztvevők száma azonos szinten maradt, 

azonban a nappali tagozatos hallgatói létszám esése folyamatos maradt évről évre.  
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21. ábra: A Miskolci Egyetem hallgatói létszámának alakulása képzési formák szerint 2001-2019 (10. 

havi adatok) 

Forrás: https://www.uni-miskolc.hu/hk/statisztikak.htm 

 

2019-ben a Miskolci Egyetemen hat éves rekordot döntött a felvettek száma, az előző évihez 

képest több, mint 5 százalékkal emelkedett. A Miskolci Egyetem karaira 2019-ben 

összességében 5381-en jelentkeztek, közülük a jelentkezők 45 százaléka nyert felvételt. Az első 

helyen a Miskolci Egyetemre jelentkezők (3181 fő) több mint 76 százaléka kezdhette meg 

tanulmányait. Ebben az évben összesített hallgatói létszámemelkedést ért el a karok többsége. 

Sajnos a trend 2020-ban megtörni látszik országosan és a Miskolci Egyetemen egyaránt: 2020-

ban nagymértékben csökkent a felsőoktatásba jelentkezők száma, 91,4 ezren jelentkeztek a 

felsőoktatásba, mintegy 20 ezerrel kevesebben, mint tavaly. 

A jelentkezők idei száma az elmúlt 19 év negatív rekordja is: 2001 óta nem voltak olyan 

kevesen, mint 2020-ban. A Miskolci Egyetemre összesen 4294-en jelentkeztek az előző év 5381 

fő jelentkezőjével szemben, mely 19%-os visszaesés.  

2020 - modellváltás a Miskolci Egyetemen 

2020. áprilisában fogadta el a Parlament azt a jogszabályt, mely szerint a Miskolci Egyetem 

egyike lesz annak a 6 felsőoktatási intézménynek, melynek fenntartója - a Budapest Corvinus 

Egyetem mintájára - vagyonkezelő alapítvány lesz. 2020 július 1-jével kezdődően a Miskolci 

Egyetem fenntartója egy állam által létrehozott vagyonkezelői alapítvány, az Universitas 
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Miskolcienzis Alapítvány. Az átalakítás célja szerint a felsőoktatási intézmény 

versenyképességének növelését szolgálja, az egyetem jogállása megváltozik; költségvetési 

szerv helyett egy állami alapítvány által fenntartott intézmény lesz. Fontos változás lesz, hogy 

a fenntartóváltást követően az egyetem 23 épülete és a benne lévő berendezés az egyetem 

tulajdonába kerülnek. 

Az átalakulást követően a hallgatók jogállásában nem lesz változás, az egyetem dolgozóinak 

megszűnik a közalkalmazotti jogviszonya. A fenntartó alapítványt egy öttagú kuratórium fogja 

vezetni, melynek tagjait a miniszterelnök nevezi ki.  

A fenntartó váltást követően a Miskolci Egyetem nem szakad el teljesen az államtól, mint 

megrendelővel hosszú távú keretszerződést és 3-5 éves finanszírozási szerződést kötnek a 

későbbiekben.  

A hosszú távú működés optimális feltételeit az állami vagyonjuttatás, a hallgatók után járó 

állami finanszírozás és az intézményi bevételek együtt fogják biztosítani. A Miskolci 

Egyetemen továbbra is lesznek állami finanszírozású felsőoktatási képzések, ahol nem kell 

tandíjat fizetnie a hallgatóknak. 

Vélhetően az új fenntartói rendszernek köszönhetően a korábbinál lényegesen szabadabb, 

rugalmasabb beszerzéseket folytathat majd a Miskolci Egyetem, az oktatói bérek tekintetében 

a bérek közelebb kerülhetnek a versenyszféra bérszintjéhez, emellett az alapítványi forma 

nagyobb működési szabadságot adhat az egyetemnek a humánpolitikai területen. 

A gazdaságfejlesztés területén a versenyképesség és az innováció egymással nagyon szoros 

kapcsolatban lévő fogalmi rendszert alkot. A vonzó üzleti környezet kialakításában jelentős 

szerepe van az oktatás, szakmai képzés helyi igényeknek megfelelő rugalmas fejlesztésének. A 

gazdasági versenyképesség egy adott térségben nem képzelhető el az új termékek, új 

szolgáltatások és technológiák, módszerek rendszeres megjelenése, és a gazdasági életbe 

történő bevezetése nélkül. A kutató egyetemek, K+F+I intézetek, tudásátadó intézmények 

nemcsak nemzetközi, de hazai szinten is egyre szorosabban kapcsolódnak be a helyi 

gazdaságok életébe. Az egyetemi szereplő a helyi gazdasági ökoszisztéma építés alapbázisát 

jelentik mind nemzetközi, mind hazai környezetben. 

A Miskolci Egyetem szerepe nem csak az oktatás, az intézmény az Észak-magyarországi régió 

szellemi tudásközpontja is. Működése egyre inkább kiegészül a gazdaság igényeihez való 

rugalmas reagálás és a gazdaságfejlesztésben való közvetlen részvétel kötelezettségével, és 

nagymértékben járul hozzá, hogy Miskolc vonzó település legyen a befektetők számára, mind 

az innovációs célok, mind pedig a szakember utánpótlás tekintetében.  
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2.4 Kultúra, turizmus, sport 

2.4.1 Kultúra 

A Miskolci Nemzeti Színház, az ország első kőszínháza, Közép-Európa egyik legkorszerűbb 

színházi épületegyüttese.  Különleges látnivalókat kínálnak az érdeklődők számára a Herman 

Ottó Múzeum, mely több mint 600 000 műtárgyat őriz. Főleg képzőművészeti alkotásokat, 

régészeti leleteket és ásványokat gyűjt, de néprajzi kollekciója is jelentős. A képzőművészeti 

gyűjteményben a magyar festészet szinte minden kiemelkedő alakjának és irányzatának művei 

megtalálhatók. 

 A helyi egyetem, a vasgyártás, a kohászattörténet, a papírgyártás és a színház, valamint a 

Diósgyőri vár is önálló múzeummal rendelkeznek. Az Egyetemtörténeti Gyűjtemény és 

Selmeci Műemlékkönyvtár egyik fő feladatának tekinti a hagyományok megőrzését a későbbi 

diáknemzedékek számára. Az Országos Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Múzeuma 

a magyarországi és az egyetemes kohászattörténetet mutatja be. A Miskolc-Újmassán található 

Massa Múzeumban a diósgyőri vasgyártás története elevenedik meg 1770-től 1870-ig.  

Az elmúlt évtizedekben már nem csak a kiemelkedő gazdasági eredményekkel, hanem a 

nemzetközi hírnevet szerzett kulturális eseményekkel, turisztikai beruházásokkal is a vezető 

hírek között szerepel városunk. Soha korábban nem utaztak annyian Miskolcra, mint az elmúlt 

két évtizedben. A statisztikai összegzések ismeretében elmondhatjuk, hogy városunk mára az 

egyik legkeresettebb hazai turisztikai desztinációvá vált. 

Az ezredfordulót követő évtized kulturális fejlesztései, az Európa Kulturális Fővárosa 

pályázaton elért második hely – Miskolc történelmében először legyőzte a fővárost és olyan 

vidéki vetélytársakat, mint Debrecent, Egert, Veszprémet, Győrt és még sok várost – feltette 

városunkat Európa kulturális térképére. A kulturális alapú városfejlesztés hazai gyakorlatának 

megteremtésével példát adott sok településnek arra, hogyan fedezheti fel éppen a kultúra 

segítségével saját múltjának értékeit és azt hogyan alkalmazhatja a fejlesztési programok 

kidolgozása során. Ennek a munkának elismeréseként a város 2008-ban elnyerte „A kultúra 

magyar városa címet. 

A tizenöt évvel korábban megkezdett városfejlesztési programok (IVS I-II.) jelentősen 

megváltoztatták a város épített arculatát. Új kulturális közösségi terek születtek, melyek új 

fogyasztási szokásokat generáltak és élhetőbbé, szerethetőbbé tették a belvárost. A főutca 

felújítása jótékonyan hatott a kereskedelemre és a szórakoztató iparra. A mára szinte jelképpé 

vált Szinva terasz egyfajta modern agóraként a művelődés és szórakozás központjává vált. A 

kulturális intézményi fejlesztések közül ki kell emelni a Hermann Ottó Múzeum új kiállító 

tereinek megépítését a Miskolci Nemzeti Színház rekonstrukciós munkálatainak befejezését, a 

Művészetek Háza megépítését. 

 

A város költségvetéséből származó forrásokat a Közgyűlés hagyja jóvá évente, a 

költségvetésben a kulturális finanszírozás az idegenforgalmi tételekkel közös csoportban 
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szerepel. A kötelező feladatok ellátásába a város saját szervezésű hivatalos rendezvényei 

(városi ünnepek, stb.) valamint a városi tulajdonban/fenntartásban működő kulturális 

szervezetek (nonprofit társaságok) támogatása tartozott bele. Az alábbi társaságok tartoztak 

ebbe a körbe: 

• CINE-MIS Nonprofit Kft. működési támogatása 

• Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. támogatása 

• Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit Kft. támogatása 

• Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása 

• Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. támogatása 

 

Az önként vállalt kulturális feladatok szélesebb kört fednek le, ide tartoznak a város 

nagyrendezvényei, illetve az azokat szervező társaságok támogatásai (Operafesztivál, EFOTT), 

a kulturális szervezetek támogatása (Szinvavölgyi Néptánc Együttes, Miskolci Galéria). Ezen 

a csoporton belül kiemelt nagyságrendű a MIKOM támogatása, amely, mint kulturális 

finanszírozási tétel szerepel, százmilliós nagyságrendben.  

 

2011 év végén jelentős átalakulások kezdődtek a kulturális intézmények területén, a Miskolci 

Kulturális Központ novemberben nonprofit Kft.-vé alakult és 2012-től kezdődően 

megkezdődött a központ szerű működés felállítása. Szintén 2012-ben megszűnt a Miskolci 

Nemzeti Színház önálló költségvetési szerv státusza, helyette Nonprofit Kft.-ként működött 

tovább, ugyanilyen formába alakult át a Csodamalom Bábszínház is. Az átalakulásokat 

követően alakult ki egy új működési struktúra, melynek finanszírozását az alábbi táblázatok 

mutatják az első teljes működési évtől (2013-tól) napjainkig. A finanszírozás vizsgálatának 

alapját az éves zárszámadások jelentették 2018-ig, 2019-2020 évek esetében a költségvetés volt 

az irányadó. Miskolc kulturális költségvetési ráfordításai az alábbiak szerint alakultak a 

Költségvetés Kiadási Főösszegének százalékában: 

 

22. ábra: Kulturális kiadások a Költségvetés Kiadási Főösszegének arányában ( %), 2013-2020 

(Forrás: MMJV Közgyűlési határozatok) 
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A diagram adatokból látható, hogy a kulturális kiadások aránya jellemzően 5-6% körül alakult 

évente az elmúlt 8 év során. A 2015-ös kiugróan magas értéket a Science Múzeum projekttől 

való elállás visszafizetési költsége okozta. Az ezzel korrigált kiadási értékeket az alábbi ábra 

mutatja be: 

 
23. ábra: Kulturális kiadások (eFt) 2013-2020 

(Forrás: MMJV Közgyűlési határozatok) 

 

Miskolcon két színház üzemel, a Miskolci Nemzeti Színház és a Csodamalom Bábszínház. A 

színházak összesített látogatói száma az elmúlt évtizedben néhány kiugró évtől eltekintve stabil 

170-180 ezer fő látogatót vonzott évente. 

 

24. ábra: Állandó színházak székhelyi előadásai látogatóinak száma Miskolcon 2010-2018 (fő) 

Forrás: KSH-Teir 



 41 

Miskolcon a városi fenntartásban működő Herman Ottó Múzeum mellett más fenntartású 

múzeumok is működnek, a városban működő múzeumok összesített látogatottsági adatait az 

alábbi ábra szemléltetni. 

 

25.  ábra: Múzeumi látogatók száma Miskolcon 2009-2018 (fő) 

Forrás: KSH-Teir 

Az ábrán jól követhető a 2013-2014-ben történ kiugrás, mely a Bükkábrányban talált mocsári 

ciprusokat bemutató kiállításnak köszönhető a Herman Ottó Múzeumban. 

A városban évek óta működő közművelődési intézmények: a Bartók Béla Művelődési Ház, a 

Diósgyőri Ady Endre Kulturális és Szabadidő Központ, a Görömbölyi Közösségi Ház, az 

Ifjúsági és Szabadidő Ház, a Radnóti Miklós Közösségi Ház, valamint a Vörösmarty 

Művelődési Ház, színvonalas programokat kínálnak a város lakosságának és otthont adnak a 

kulturális civil szervezeteknek.  

2.4.2 Turizmus 

Miskolc turizmusának dinamikus növekedésében szerepet játszanak a turisztikai fejlesztések, 

az új beruházások és a szolgáltatások színvonalának emelkedése is. Emellett a kivételes 

természeti környezet is vonzza a látogatókat. A város turisztikai trendjeit alátámasztják a 

statisztikai adatok: nagyfokú, szinte ugrásszerű növekedést figyelhetünk meg a kereskedelmi 

szálláshelyek bruttó bevételeiben 2012-től kezdődően. Hasonlóan folyamatos emelkedést 

mutatott a szálláshelyek idegenforgalmi adóbefizetése az elmúlt évtizedben.  
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26. ábra: Kereskedelmi szálláshelyek 

bevételei, Miskolc 2010-2019 (eFt) 

Forrás: KSH Statinfo 

27. ábra: Idegenforgalmi adó alakulása 

Miskolcon 2010-2018 (MFt) 

Forrás: Polgármesteri hivatal 

A vendégek és vendégéjszakák magasabb száma figyelemreméltó növekedést eredményezett a 

szálláshelyek bevételeiben is, míg 2010-ben a kereskedelmi szálláshelyek bruttó bevételei 1 

416 820 eFt volt, 2016-ben ez az érték már 3 010 746 ezer forintra nőtt, majd 2019-ben elérte 

a 3 960 958 eFt-ot. Az összes bruttó árbevétel domináns része a belföldi forgalomból származik, 

és évről évre egyre magasabb részarányt képvisel, 2019-ben már meghaladta a 80 %-ot.  

A miskolci vendégéjszakák növekedési mértéke 2010 és 2019 között magasabb volt, mint az 

országos érték. (A 2010-es bázisértékhez képest Magyarországon 63%-os növekedés történt, 

míg Miskolcon az érték meghaladja a 100%-ot.)   

 

 
28. ábra: Vendégéjszakák alakulása és trendvonalak Magyarországon és Miskolcon 2010-2019 

Forrás: KSH, MTÜ 

A belföldi és külföldi vendégek alakulása eltérő dinamikájú volt 2012-től kezdve, a belföldi 

vendégéjszakák növekedése jóval meredekebb, mint a külföldieké.  
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29. ábra: Belföldi és külföldi vendégéjszakák alakulása Miskolcon 2012-2019 

Forrás: KSH, MTÜ 

 

Miskolcra a legtöbben továbbra is Budapestről és a főváros agglomerációjából érkeznek, de a 

Dél-Alföldről, illetve az Észak-Alföldről is sok vendéget regisztrálnak. Miskolc számára 

külföldről Lengyelország, Ukrajna, Szlovákia és Románia jelentik a főbb küldő piacokat. 

Miskolcon az elmúlt évszázadokban négy területileg és értékeiben is különböző turisztikai – 

kulturális centruma alakult ki: a belváros - a történelmi Avassal -, Miskolctapolca, Lillafüred 

és Diósgyőr a reneszánsz várral. 

Miskolc egyedi adottsága, hogy a turisztikailag leginkább érintett négy városrésze, négy 

különböző hangulatot képvisel. 

 
30. ábra: Miskolc 4 turisztikai centruma 

Miskolc négy, turisztikai szempontból kiemelt városrészének mindegyike nemzetközi vagy 

országos jelentőségű attrakcióval vonzza a látogatókat, de ezek mellett számos élményt adó 
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vonzerővel rendelkezik. Az egyes attrakciók, területek látogatottsága azonban számottevő 

eltérést mutat. 

 

 

31. ábra: Főbb turisztikai attrakciók látogatottsága területenként 2010-2018 között (fő) 

Forrás: Miskolc MJV 

2.4.3 Sport 

Sport infrastruktúra terén a város jól ellátottnak mondható. A diósgyőri uszoda, a Kemény 

Dénes Városi Sportuszoda, az átalakított DVTK stadion, az Ifjúsági Sportpálya, stb. mind olyan 

létesítmények, melyek lehetővé teszik az aktív, rendezvény dús városi sportélet fenntartását. A 

létesítmények fenntartása ugyanakkor komoly ráfordításokat igényel az önkormányzat részéről. 

Az önkormányzati alapítású, illetve a részesedésével működő gazdálkodó és egyéb nonprofit 

szervezetek (pl.: Miskolci Sportcentrum Kft., Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft., 

Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány, stb.) útján kerül sor a sporttal kapcsolatos 

közfeladatok ellátására, közszolgáltatások nyújtására. 

Városi tulajdonban lévő sportszervezetek (100%): 
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• Miskolci Sportcentrum Kft. 

• Miskolci Sportiskola Nonprofit Közhasznú Kft. 

• Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. 

• MVLC Miskolci Vízilabda Club Nonprofit Kft. 

• DSM-Miskolc Nonprofit Kft. 

• Miskolc Város Sportjáért Közalapítvány 

Többségi városi tulajdonban lévő sportszervezetek 

• Miskolc Sport Nonprofit Kft. 

• Miskolci Diáksport- és Gyermek-futball Fejlesztési Alapítvány 

• Kisebbségi városi tulajdonban lévő sportszervezetek: 

• Miskolci Jegesmedve Sportszervező Kft. 

• Diósgyőri Stadionkonstrukciós Kft. 

• Diósgyőri Futball Club Kft. 
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3. Gazdasági program külső feltételrendszere 

3.1. Jogszabályi háttér 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 116. §-a 

képviselő-testület át nem ruházható hatásköreként határozza meg a gazdasági program 

elfogadását. 

A gazdasági program kiemelten tartalmazza az egyes közszolgáltatások biztosítására, 

színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket. 

A gazdasági program a képviselő-testület megbízásának időtartamára, vagy azt meghaladó 

időszakra szól, jelen esetben a 2019. évi választásokat követő 2024-es általános önkormányzati 

választásokig terjedő, vagy azt meghaladó időszakra szól. 

A gazdasági programot a képviselő-testület az alakuló ülést követő hat hónapon belül köteles 

elfogadni. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlés 2019. november 8. napján tartotta alakuló 

ülését, így a gazdasági program elfogadására vonatkozó kötelezettségét 2020. május 8. napjáig 

köteles teljesíteni. 

A gazdasági program megalkotása során gondoskodni kell arról, hogy az új öt éves 

önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági program összhangban legyen a hosszú távú 

településfejlesztési programmal. A gazdasági program tehát legalább egy választási ciklusra 

szól, de olyan stratégiai jellegű célokat is tartalmazhat, amelyek hosszabb távon megszabják az 

önkormányzat döntéseinek irányát, és összehangoltabbá teszik azokat. 

 

Az. Mötv. rendelkezései szerint gazdasági program, fejlesztési terv az önkormányzat részére 

helyi szinten meghatározza mindazon célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési 

lehetőségekkel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok átfogó 

figyelembevételével – a megyei területfejlesztési koncepcióhoz illeszkedve – az önkormányzat 

által nyújtandó kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. 

A gazdasági program tartalmát illetően a jogalkotó nem ad részletes meghatározást, így az 

előbbiek alapján különösen az alábbiakat tartalmazhatja a fejlesztési terv: 

- a fejlesztési elképzeléseket, 

- a munkahelyteremtés feltételeinek elősegítését, 

- a településfejlesztési politika célkitűzéseit 

- az adópolitika célkitűzéseit 

- az egyes települési közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó 

megoldásokat 

- a településüzemeltetési politika célkitűzéseit, 

- a szociálpolitika, családok támogatása, egészségügy kérdéseit, 

- a kultúra, művészetek, sport, civil kapcsolatok, egyházak, kisebbségek kérdéseit, 

- a közbiztonsággal kapcsolatos kérdéseket, 

- az éptett és természeti környezetvédelem körét. 

 

Az Mötv. azonban egyértelműen előírja, hogy a települési önkormányzat gazdasági 

programjának illeszkednie kell a megyei területfejlesztési koncepcióhoz. A megyei 
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területfejlesztési koncepció szoros kapcsolatban áll az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepcióval (Az Országgyűlés 1/2014. (I. 3.) határozata, a továbbiakban: OFTK). A 

területfejlesztésről és területrendezésről szóló 2006. évi XXI. törvény értelmében Az 

Országgyűlés határozattal elfogadja az országos fejlesztési és területfejlesztési koncepciót, 

ennek keretében megállapítja a területfejlesztési politikát meghatározó irányelveket, célokat, 

hosszú távú prioritásokat, a kiemelt térségek körét, valamint a területfejlesztési támogatások és 

a decentralizáció elveit. Ezen felhatalmazás alapján került megalkotásra az OFTK, a megyei 

önkormányzatok fejlesztési terveinek kötelező kereteit határozza meg, így hatással van 

települési, de főképpen a megyei jogú városok fejlesztési koncepciójára. 

 

Az OFTK kimondja, hogy a nemzeti jövőkép elérése érdekében négy hosszú távú, 2030-ig 

szóló átfogó fejlesztési célt jelöl ki, amelyek az alábbiak: 

• értékteremtő, foglalkoztatást biztosító gazdasági fejlődés, 

• népesedési fordulat, egészséges és megújuló társadalom, 

• természeti erőforrásaink fenntartható használata, értékeink megőrzése és a környezet 

védelme, 

• térségi potenciálokra alapozott, fenntartható térszerkezet. 

 

Az átfogó célok megvalósulása érdekében az Országgyűlés az OFTK-ban megerősíti a 

specifikus célkitűzését, köztük hét szakpolitikai jellegű célt és hat területi célt. A specifikus 

célok – az OFTK szerint – nemzeti jelentőségű ágazati és területi tématerületeket ölelnek fel. 

Az OFTK 5. pontja kimondja, hogy „a célok a társadalom és a gazdaság egészének, valamint 

minden ágazatnak, térségi és helyi szereplőknek szólnak, továbbá kirajzolják azokat a 

fejlesztési súlypontokat is, amelyekre a középtávú – fókuszált – fejlesztési feladatok 

épülhetnek.” A specifikus célokat a lehetséges kitörési pontok és fordulatot igénylő területek 

alapján az Országgyűlés az alábbiak szerint határozta meg az OFTK-ban: 

 

a) szakpolitikában érvényesítendő specifikus célok: 

aa) versenyképes, innovatív gazdaság, 

ab) gyógyító Magyarország, egészséges társadalom, egészség- és sportgazdaság, 

ac) életképes vidék, egészséges élelmiszertermelés és ellátás, az élelmiszer-

feldolgozóipar fejlesztése, 

ad) kreatív tudástársadalom, piacképes készségek, K+F+I, 

ae) értéktudatos és szolidáris öngondoskodó társadalom, 

af) jó állam, szolgáltató állam és biztonság, 

ag) stratégiai erőforrások megőrzése, fenntartható használata, környezetünk védelme, 

 

b) területi specifikus célok: 

ba) az ország makro-regionális szerepének erősítése, 

bb) a többközpontú térszerkezetet biztosító városhálózat, 

bc) vidéki térségek népességeltartó képességének növelése, 

bd) kiemelkedő táji értékű térségek fejlesztése, 

be) területi különbségek csökkentése, térségi felzárkóztatás és gazdaságösztönzés 

elősegítése, 
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bf) összekapcsolt terek: az elérhetőség és mobilitás biztosítása. 

 

Az Országgyűlés az OFTK-ban megállapítja, hogy a fejlesztéspolitika elsődleges keretét az 

Európai Unió kohéziós és vidékfejlesztési politikája képezik, majd a nemzeti szükségletekből 

és sajátosságokból kiindulva középtávon (2014–2020 között) kijelöli azokat a stratégiai 

fókuszokat, amelyek az ország hosszú távú céljainak megvalósulását szolgálhatják. 

 

A 2014-2020 közötti uniós programozási és fejlesztési időszak azonban a végéhez közeledik, a 

következő ciklus 2021 és 2027 közötti időszakot ölel fel. Az új ciklus stratégiai fejlesztési tervei 

és alapdokumentumai még nem kerültek megalkotásra, egyelőre tervezet formájában 

ismerhetők meg, a háttérben azonban komoly tervezési és felkészülési tevékenység folyik. 

 

A Kormány a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó európai uniós kohéziós források 

versenyképességet növelő felhasználásának tervezéséről szóló 1023/2019. (II. 11.) Korm. 

határozatában felhívta a minisztereket, hogy a 2021–2027 közötti kohéziós célú fejlesztési 

források felhasználásának tervezése, majd végrehajtása során a következő alapelveket 

érvényesítsék: 

a) annak érdekében, hogy Magyarország 2030-ra Európa öt legsikeresebb országa közé 

kerüljön, a forrásfelhasználás elsődleges célkitűzése, hogy növekedjen Magyarország 

gazdasági és társadalmi versenyképessége, 

b) a rövid távú nemzetgazdasági hatások elérése mellett fokozott jelentőséget kell, hogy 

kapjanak a hosszabb távú hatékonyságnövelési, üzleti környezet javítási, kapacitási és 

emberi életminőséget javító hatások, 

c) a megvalósítás során ugyanolyan fontos a fejlesztési programok eredményessége és a 

forrásvesztés kockázatának tompítása, 

d) a forrásokat kevés számú fejlesztési célkitűzésre szükséges összpontosítani, 

e) az új időszakra történő felkészülés során a tervezéssel egyidejűleg biztosítani kell az 

újfajta, jelentősen egyszerűsített és a hatékonyságot növelő eljárási elemek 

kialakítását, továbbá a támogatásfelhasználási intézményrendszer és a tervezett 

beavatkozások potenciális célcsoportjainak felkészítését. 

A 1023/2019. (II. 1.) Korm. határozat 1. melléklete meghatározta azokat a szektorokat, amelyek 

fejlesztésére vonatkozó tervek elkésztésére utasította az adott szakterületért felelős 

minisztereket, a fejlesztési tervek kidolgozásának határidejét 2019. december 31. napjában 

határozta meg. Továbbá a Kormány határozatában felhívta az innovációért és technológiáért 

felelős minisztert, hogy a Nemzeti Fejlesztés 2030 – Országos Fejlesztési és Területfejlesztési 

Koncepció folyamatban lévő felülvizsgálatával összhangban dolgozza ki a 2021–2027 közötti 

kohéziós célú uniós támogatások felhasználására irányadó legmagasabb szintű nemzeti 

tervezési dokumentum tervezetét, melyben az érintett miniszterek bevonásával tegyen 

javaslatot a programok közötti forrásmegosztásra. 

 

Az OFTK felülvizsgálata, a módosítási javaslatok áttekintése és egyeztetése tehát a 2019. év 

feladatai voltak, az OFTK felülvizsgálatának és módosításának folyamata várhatóan 2020. 

júniusában zárul, Országgyűlés általi elfogadására 2020 végén kerülhet sor. 
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32. ábra: OFTK módosítás menetrend, Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 

(OFTK) módosításának ütemterve és tervezési folyamata 

Forrás: Pénzügyminisztérium 

 

Az OFTK felülvizsgálata mellett más, de az OFTK-hoz kapcsolódó tervezési folyamatok is 

elindultak az elmúlt időszakban, pl. a 2021-2027 időszakra vonatkozó Partnerségi 

Megállapodás és operatív programok előkészítése, valamint a megyei és kiemelt térségi 

területfejlesztési koncepciók és programok felülvizsgálata és aktualizálása. 

Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) – 2021-2027 

 

A Kohéziós Politika fő célkitűzéseinek megfelelően a Kohéziós Alap felhasználása során 

kiemelt feladat egy intelligensebb Európa megteremtése az innováció és a gazdasági átalakulás, 

modernizáció támogatásával. Kiemelt megvalósítási területei: 

• KFI kapacitások erősítése és fejlett technológiák bevezetése, 

• Digitalizáció állampolgároknak, vállalatoknak és kormányzatnak, 

• S3-hoz szükséges képességek fejlesztése, ipari átalakulás támogatása és vállalkozókedv 

erősítése 

• kkv-k növekedésének és versenyképességének fokozása. 

Európán belül Magyarország jelenleg a mérsékelt innovátorok csoportjába tartozik. Nemzeti 

célkitűzés, hogy hazánk 2030-ra Európa vezető innovátorai közé kerüljön. A sikerhez a 

ráfordítások növelésén kívül az állami támogatások optimális felhasználásának meghatározása 
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is elengedhetetlen. Ennek eszköze az Intelligens Szakosodási Stratégia, amely az intelligensebb 

Európa megteremtésének célját az alábbi eszközökkel hivatott elősegíteni: 

• a területre jellemző erősségek felismerése, 

• a versenyelőnyök definiálása, 

• a szakosodási prioritások kijelölése, 

• a megvalósítás nyomon követése, visszacsatolás. 

Az Intelligens Szakosodási Stratégia elkészítése a 2021-2027-es uniós programozási 

időszakban a kutatásra, fejlesztésre és innovációra fordítható európai uniós forrás lehívásának 

feljogosító feltétele. Az S3 a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatok és a területiség 

elvének hatékonyabb támogatását lehetővé tevő eszköz a szakpolitika számára: láthatóbbá teszi 

a KFI szereplők számára, hogy mely területek rajzolódnak ki erősségként, fejlesztendő 

prioritásként. Az S3 megvalósítása során az eddigieknél nagyobb hangsúlyt kap a nemzetközi 

együttműködések támogatására, segítve ezzel kapcsolatok kialakítását külföldi partnerekkel, 

vállalatokkal. 

A 2021-2027-es tervezés folyamatában az S3 hatóköre kitágul a kutatáson és innováción túli 

területekre: ágazatinál szélesebb körű, ágazatközi kihívásokra (többek között: globalizáció, 

klímaváltozás, új technológiák megjelenése) irányuló prioritásokat fogalmaz meg. E mellett 

nem csupán a fizikai beruházásokra, hanem az azokhoz kapcsolódó, azokat kiegészítő 

fejlesztésekre (mint például képességek, immateriális javak, szoftverek) is nagy hangsúlyt 

helyez. A jövőbeni KFI támogatások igénylésekor az S3 prioritásokhoz való illeszkedés 

továbbra is elvárás lesz, a Kohéziós Alappal kapcsolatos uniós rendelet tervezete szerint. 

Az S3 prioritások tervezése még folyamatban van. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Hivatal a 2019-ben indított Területi Innovációs Platform kezdeményezésekkel 

elindította a tervezési tevékenységet. A folyamat során alulról jövő kezdeményezés formájában 

a vállalkozói, egyetemi, kutatóintézeti szféra és a társadalmi szereplők széles körének van 

lehetősége részt venni a tervezési folyamatban. A prioritások tervezésének egyik fontos eleme 

volt az az online kérdőív, amelynek kitöltésével minden szereplőnek 2020. március 12. napjáig 

közvetlen lehetősége volt arra, hogy saját elképzeléseit, véleményét, az általa meghatározónak 

tartott erősségeket és szakosodási irányokat megossza a szakpolitikai tervezéssel. 

3.2. Az Európai Unió stratégiai dokumentumai 

3.2.1. Az Európai Unió új költségvetése 

Több tervezet napvilágra került 2018. május 2-án, amelyek az Európai Unió többéves pénzügyi 

keretére vonatkozó bizottsági elképzeléseket tartalmazzák. Azonban a jelen program készítése 

során még nem ismert, hogy milyen forrásból mekkora összeget, milyen feltételek mellett lehet 

európai, illetve tagállami szinten felhasználni a régiók közötti különbségek csökkentésére. 
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Egyértelműnek tűnik, hogy az Unió a következő ciklusban is biztosít támogatásokat, előtte 

azonban szükséges áttekinteni, hogy mekkora lesz az Európai Unió költségvetése 2021 és 2027 

között. 

 

33. ábra: EU tervezett költségvetési forrásai 2021-2027 

Forrás: Európai Bizottság 

 

A rendelkezésre álló információk alapján az uniós költségvetés teljes összege: 1279,4 milliárd 

euró. Az előző időszakhoz képest ez egy csökkenést jelent, ami a Brexit-tel hozható 

összefüggésbe, hiszen egy nettó befizető ország kilép az Európai Unióból. A pénzügyi 

kötelezettségvállalás felső határát a bruttó nemzeti jövedelemhez (GNI) arányosítják: 2021 és 

2027 között az EU-szintű GNI 1,11%-a jelenti a költségvetési keretet (2014 és 2020 között ez 

1,13%). Az Európai Unió teljes éves költségvetése, ami magában foglal minden területet a 

közös agrárpolitikától kezdve az egységes piac kialakításán át a határigazgatásig, 

megközelítőleg 183 milliárd euró lesz. 

3.2.2. Kohéziós politikára fordítható összegek 

A felmérések, vélemények alapján a nettó befizető országok alapvetően bizalmatlanok, 

döntéshozóik közül sokan úgy vélik, hogy a kohéziós források felhasználása nem mindig 

szakmai szempontok mentén zajlik, és igazából nem mérsékelte a fejlettebb és a leszakadóbb 

régiók közötti különbséget. Emiatt általánosságban csökkentik a regionális fejlesztésre 

fordítható összegek nagyságát. Pontos összehasonlítást azonban nem lehet tenni: mivel változik 

a kiadási prioritások struktúrája (egyes területeket összevonnak, szétválasztanak vagy éppen 

átcsoportosítanak), így lényegében nem lehet megmondani, hogy számszerűen mennyivel is 

fognak csökkenni a kohéziós támogatások. Ezt sokkal jobban szemlélteti az alábbi ábra: a 

gazdasági, társadalmi és területi kohézió mindenképpen kisebb arányt fog képviselni 2021 és 
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2027 között, miközben az „egyéb” (azaz az Európai Bizottság által közvetlenül finanszírozott) 

programok részesedése növekedni fog. 

 

34. ábra: EU fő szakpolitikai területeinek alakulása az uniós költségvetési ciklusok során 

Forrás: Európai Bizottság, *az 1995-ös bővítésnek megfelelően kiigazítva 

 

Nyilvánosságra kerültek az indikatív összegek is: az Európai Regionális Fejlesztési Alap 

(ERFA) és a Kohéziós Alap (KA) összesen 273 milliárd euró lesz, míg az új Európai Szociális 

Alap (ESZA+) 101 milliárd euró. Fontos, hogy az ESZA+ Alap várhatóan magába fog 

olvasztani több jelenleg különálló programot, és egyúttal hangsúlyosabbá is válik az Európai 

Unió költségvetésén belül, mivel tematikailag külön választják a kohéziós politikától, 

„befektetés az emberekbe” címszóval. Ez szakértői vélemények szerint az elosztási 

mechanizmusban is változást okozhat (akár a fejletlenebb régiók kárára is). 

Jelenleg zajlik az ún. berlini képlet felülvizsgálata, amely alapján megállapításra, hogy az egyes 

tagországok mekkora összeggel tervezhetik meg saját operatív programjaikat. A GDP mellett 

várhatóan több olyan adatot is be fognak építeni, amelyek Magyarország számára 

kedvezőtlenek: 

• a(z ifjúsági) munkanélküliség sokkal nagyobb probléma a dél-európai tagállamokban, 

mint Kelet-Közép-Európában. A mediterrán országok elégedetlenek jelenlegi 

pozíciójukkal a kohéziós politikán belül, így ebben a kérdésben biztosan nem lépnek 

elvi koalícióra a kelet-közép-európai országokkal; 

• a klímaváltozást is be kívánják emelni a rendszerbe, de ennek módja még nem ismert, 

hiszen ez a terület kevésbé egzakt, mert arra vonatkozóan csak becslések vannak, hogy 

egy-egy térséget milyen mértékben fognak sújtani az éghajlatváltozás negatív hatásai; 
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• a bevándorlók befogadása szintén olyan szempont lehet, amely befolyásolja a biztosított 

források összegét, azonban ebben a kérdésben akkora szembenállás van a tagállamok 

között, hogy feltételezhető ennek a változónak a kiiktatása a hónapokig tartó állóháború 

elkerülése érdekében. 

Az Európai Bizottság egyértelmű szándéka, hogy a nemzeti társfinanszírozás mértékét 

mindenképpen emelni szeretnék a jelenlegi 15%-ról, azaz a magyar államnak többet kell hozzá 

tennie például az ERFA-forrásokhoz. A tagállamokra nézve ez pénzügyileg nyilvánvalóan 

hátrányos. 

Az Európai Unióban az előzőeken túlmenően további olyan ex ante feltételeket is be kívánnak 

építeni a rendszerbe, amelyek alapvetően befolyásolják a források felhasználhatóságát és azt, 

hogy Magyarország mekkora forrásokhoz jut. Ezek a jogállamisággal kapcsolatos intézkedések 

a viták kereszttüzében állnak. Emellett várható, hogy határozottabban nyomon fogják követni 

az Európai Bizottság által minden év tavaszán megjelentett országjelentéseket és az azokban 

megfogalmazott ajánlásokat: ha ezeket nem teljesíti megfelelően az adott tagállam, szintén 

szankciókra számíthat. Kiemelésre került az „európai hozzáadott érték” fontossága, így 

kizárólag olyan fejlesztéseket lehet majd megvalósítani, amelyek hatása valamilyen módon az 

Európai Unió szintjén is érzékelhető, ennek megítélése azonban – vagyis a hozzáadott érték 

mibenléte – még kérdéses. 

2019. május 29. napján megjelentek az az egyes alapok közös szabályairól szóló 

rendelettervezetek. Ezt követően megtartották az európai parlamenti választásokat, azonban 

még nincs végleges költségvetés és a tervezett jogszabályok sem kerültek megalkotásra. A 

tervezetekből azonban megállapíthatóak a regionális politika és a városfejlesztés fő irányai 

2020 után. 

A 2021–2027-es időszakban a kohéziós politikát az alábbi öt fő célkitűzés fogja meghatározni: 

1. Intelligensebb Európa – az innováción, a digitalizáción, a gazdasági átalakuláson és a 

kisvállalkozásoknak nyújtott támogatáson keresztül. 

2. Zöldebb, karbonmentes Európa– a Párizsi Megállapodás végrehajtásával, valamint 

az energiaügyi átállásba, a megújuló energiaforrásokba és az éghajlatváltozás elleni 

küzdelembe való befektetéssel. 

3. Jobban összekapcsolódó Európa– a stratégiai szállítási és digitális hálózatokkal. 

4. Szociálisabb Európa– a szociális jogok európai pillérének megvalósításával, valamint 

a minőségi foglalkoztatás, az oktatás, a készségek, a társadalmi befogadás és az 

egészségügyi ellátáshoz való egyenlő hozzáférés támogatásával. 

5. A polgáraihoz közelebb álló Európa– a helyileg irányított növekedési stratégiák és a 

fenntartható városfejlesztés Unió-szerte való támogatása révén. 

A regionális fejlesztési beruházások az 1. és 2. célkitűzésre helyezik majd a hangsúlyt. 

Várhatóan az ERFA és a Kohéziós Alap erőforrásainak 65 %–85 %-át – relatív gazdagságuktól 

függően – e két prioritásra allokálják a tagállamok. 
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A kohéziós politika keretében továbbra is minden régióban végre kívánnak hajtani 

beruházásokat a jól ismert 3 fejlettségi kategória – kevésbé fejlett, átmeneti, fejlettebb – alapján. 

A források nagyságára vonatkozó allokációs módszer még mindig, jelentős mértékben az egy 

főre jutó GDP-n alapul, ugyanakkor – hogy jobban tükröződjön az új kohéziós célkitűzésekhez 

kapcsolódó hozzájárulás – új kritériumokat vezetnek be (ifjúsági munkanélküliség, 

iskolai/szakmai végzettség szintje, éghajlatváltozás elleni küzdelem, valamint a migránsok 

befogadása és integrálása). Az úgynevezett „legkülső régiók” továbbra is különleges uniós 

támogatásban részesülnek. 

A kohéziós politika a továbbiakban is támogatja a helyi irányítású fejlesztési stratégiákat, és 

eszközöket nyújt a helyi önkormányzatoknak a források kezeléséhez. 

A kohéziós politika városi dimenziója várhatóan megerősödik. Az ERFA 6%-át fenntartható 

városfejlesztésre fordítják. Továbbá elindul az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés 

(European Urban Initiative). 

3.2.3. 2020 utáni Európai Városfejlesztési Kezdeményezés a bizottság javaslata alapján 

A 2020 utáni Európai Regionális Fejlesztési Alapról és Kohéziós Alapról szóló rendeletre 

vonatkozó bizottsági javaslat3 alapján az ERFA támogatja a Bizottság által közvetlen vagy 

közvetett irányítás keretében végrehajtott Európai Városfejlesztési Kezdeményezést. A 

kezdeményezés az összes városi területre kiterjed, és támogatja az EU Urban Agenda –nak (EU 

Városfejlesztési Menetrendjének) megvalósulását. 

A kezdeményezés célja a fenntartható városfejlesztés integrált és részvételen alapuló 

megközelítéseinek erősítése, valamint erősebb kapcsolat biztosítása a vonatkozó uniós 

politikákkal, különösen a kohéziós politika beruházásaival. Mindezt az érintett szereplők 

kapacitásépítésének, az innovatív akcióknak, az ismereteknek, a politikaalakításnak és a 

kommunikációnak a megkönnyítése és támogatása révén kívánja véghez vinni. 

Az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés az alábbi három, a fenntartható városfejlesztést 

figyelembe vevő területből áll: 

• kapacitásépítés támogatása; 

• innovatív akciók támogatása; 

• a tudás, a politikaalakítás és a kommunikáció támogatása. 

Továbbá egy vagy több tagállam kérésére az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés 

városokkal kapcsolatos kérdésekről folytatott kormányközi együttműködéseket is támogathat. 

Az Európai Városfejlesztési Kezdeményezés a városok finanszírozásának és támogatásának 

koherens blokkja. A kezdeményezés megfelelő eszköz arra, hogy a 2021-2027-es időszakban a 

városoknak nyújtott támogatások jelenlegi széttöredezettségét kezelni lehessen. A városok 

 
3 Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapról és a Kohéziós 

Alapról 10. cikk Európai Városfejlesztési Kezdeményezés 
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támogatásának jobb irányítása valósulhat meg, a támogatások felhasználása hatékonyabbá és 

eredményesebbé válhat. A Kezdeményezés lehetőséget biztosít továbbá az EU Urban 

Agendájának támogatására. Az Európai Bizottság többéves pénzügyi keretre vonatkozó 

javaslata4 330 milliárd EUR-t állapít meg gazdasági, társadalmi és területi kohéziós célokra a 

2021-2027-as időszakra. 

Az ERFA, a KA és az ESZA+ finanszírozási keretösszegei a 2021–27-es időszakra (millió 

EUR: 

KOHÉZIÓS POLITIKA – ÖSSZESEN 330 624 

EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP (ERFA) 200 629 

– Beruházás a munkahelyteremtésbe és növekedésbe 190 752 

– Európai területi együttműködés 8 430 

– Legkülső régiók és ritkán lakott térségek 1 447 

KOHÉZIÓS ALAP (KA) 41 349 

– ebből hozzájárulás a CEF5 közlekedési ága számára 10 000 

EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP PLUSZ (ESZA+)6 88 646 

6. táblázat: Az ERFA, a KA és az ESZA+ finanszírozási keretösszegei a 2021–27-es időszakra (mEUR) 

Forrás: Európai Bizottság  

A pénzügyi keret városi dimenziójáról a következő megállapításokat tehetjük: 

• Az ERFA legalább 6% -át fenntartható városfejlesztésre kell fordítani. 

• A munkahelyteremtésre és a növekedésre irányuló beruházás céljára szánt források 500 

millió EUR-t az Európai Városi Kezdeményezésre kell fordítani az Európai Bizottság 

közvetlen vagy közvetett irányítása alatt. 

Mindez azt jelenti, hogy a városi területekhez kapcsolódó kihívások száma és intenzitása a 

jövőben növekedni fog, az adott kihívások kezelése pedig egyre sürgetőbb lesz. A kihívásokra 

való hatásos és hatékony reagálás szükségessé teszi, hogy a valamennyi város, így Miskolc is 

erősítse stratégiai gondolkodását, az egymás közötti együttműködést, új megoldásokat 

keressenek, megosszák az ismereteket, továbbá, hogy alapot biztosítsanak az alulról jövő, 

bizonyítékokon alapuló politikai döntéshozatalhoz. 

Összességében megállapítható, hogy a jelen gazdasági program fókuszált, 2024-ig irányadó 

városfejlesztési céljait Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának már egy új 

keretrendszerben kell megvalósítani. Ugyanakkor jelentős nehézséget jelent az a körülmény, 

hogy a 2021-2027 közötti programozási ciklusra vonatkozó jogszabályok még nem kerültek 

megalkotása, ez csak 2020. év végére várható.  

 
4 Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 

Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös 

rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a 

Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról 
5 Európai Hálózatfejlesztési Eszköz (CEF) 
6 Ez az összeg nem foglalja magában az egészségügyre, a foglalkoztatásra és a szociális innovációra megállapított 

összeget (1 042 millió EUR) 
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4. Gazdasági program belső feltételrendszere 

4.1. Integrált Területi Program 

Az előző, a gazdasági program külső feltételrendszerével kapcsolatos pontban említetteknek 

megfelelően a jelen évben a 2014-2020. közötti programozási ciklus pályázatai kerülnek 

kifuttatásra. A 2021-2027 közötti programozási időszakra vonatkozó stratégiai tervezés még 

folyamatban van, annak forrásmegosztása még nem elfogadott, így arra a fejlesztési tervek, 

elképzelések összefoglalása során még nem építhetünk. Elsődlegesként ezért a fejlesztési tervek 

során a még folyamatban lévő programozási ciklus helyi stratégiai dokumentumaira 

támaszkodhatunk. 

 A 2014-2020-as programozási időszak magyarországi pályázati rendszerének sajátossága, 

hogy a megyei jogú városok előre meghatározott – Terület- és Településfejlesztési Operatív 

Program (továbbiakban: TOP) keretében tervezett – forráskerettel gazdálkodva nyújthatnak be 

pályázatokat az európai uniós forrásokra. A forrásfelhasználás hatékonyabbá tétele érdekében 

szükség volt egy olyan helyi, stratégiai dokumentum készítése, mely tartalmazza forráskeretek 

felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését. Az Integrált Területi Program 

(továbbiakban: ITP) a forrásfelhasználás városi szintű, stratégiai jelentőségű 

alapdokumentuma, készítését a megyei jogú városok tekintetében a 2014-2020 programozási 

időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) teszi kötelezővé a 

területi szereplők (megyei önkormányzatok és megyei jogú városok) részére. Az ITP 

kifejezetten az uniós támogatásból megvalósítani kívánt önkormányzati fejlesztésekre 

koncentrál, időtávja az Európai Uniós 7 éves, 2014-2020 közötti programozási időszakát fedi 

le. 

Az ITP-ben foglalt fejlesztési elképzelések a TOP keretében megjelenő támogatási felhívásokra 

beadott kérelmek révén valósíthatóak meg. Az ITP rögzíti egyúttal azokat az uniós 

jogszabályokban és a vonatkozó operatív programban nevesített eredményt vagy teljesülést 

mérő mutatók, azaz indikátorok célértékeit, amelyek az 1612/2016. (XI. 8.) Kormányhatározat 

alapján Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának teljesítenie kell. A Kormányhatározat 

állapítja meg továbbá a TOP egyes intézkedései, valamint tematikus célkitűzései (prioritásai) 

szerinti forrásallokációt, így többek között a TOP 6. prioritása (Fenntartható városfejlesztés a 

megyei jogú városokban) intézkedéseinek területi (megyei jogú városokra lebontott) 

forrásallokációját. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése V-90/271.369/2015. sz. 

határozatával elfogadta a 2014-2020 közötti ITP-t, amely ezt követően az Irányító Hatóság 

folyamatos monitoringja és útmutatása alapján 4 alkalommal került módosításra. 

A 2014-2020-as programozási időszakban Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP 

vonatkozásában összesen 35,265 Mrd Ft allokált forrással számol a jóváhagyott ITP alapján. A 

Kormány 1144/2020. (IV. 8.) Korm. határozattal jóváhagyta az alábbi, módosított ITP-t, mely 
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összefoglalja az egyes TOP intézkedéseket, azokon belül a fejlesztési elképzeléseket és a 

becsült költségeket: 

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-

szolgáltatások fejlesztése 

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   
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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 energia-

felhasználás arányának 

növelése 

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 alapellátás fejlesztése I. ütem 179   

  Szociális alapellátás fejlesztése II. ütem 528   



 59 

  
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 soft elemek 
260 

  

  

Tervezett emelés a Vasgyár környéki 

szegregátumok fejlesztéséhez kapcsolódó 

soft 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 

  

7. táblázat: Jóváhagyott ITP, TOP intézkedések, fejlesztési elképzelések és a becsült költségek 

Forrás: Miskolc MJV  
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4.2. Creative Region 

Magyarország Kormánya 1073/2020. (III. 5.) Korm. határozatában döntött a „Creative Region” 

– Határtalan fejlődés Északkelet-Magyarország – gazdasági együttműködésben érintett, a 

fejlesztéshez csatlakozó határon túli területek bevonásával megvalósuló – nemzeti, gazdasági 

és kulturális övezetének fejlesztési tervéről. A Creative Region együttműködés, program 

területi lehatárolását tekintve az Északkelet-magyarországi gazdasági övezet, melyet Hajdú-

Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye és Borsod-

Abaúj-Zemplén megye alkot.  

 

35. ábra: „Creative Region” - az Északkelet-magyarországi gazdasági övezet 

A partnervárosokkal közös hálózatos fejlesztések dinamizálása a kiegyensúlyozott területi 

fejlődést segítheti elő. Cél, hogy egy olyan fejlesztési irány kerüljön megfogalmazásra, amely 

a különböző adottságú települések eltérő, saját fejlődési irányaikon, de egymással összhangban 

fejlődjenek, miközben a területi különbségek mérséklődnek, elősegítve a bekapcsolódást az 

európai térszerkezetbe. A programot koordináló Innovációs és Technológiai Minisztérium 

megkezdte a Creative Region program kidolgozását, melynek célja, hogy Miskolc a Creative 

Region program partnervárosaival, Debrecennel, Szolnokkal és Nyíregyházával 

együttműködve a kialakult jógyakorlatok megosztásával kezdve szoros, szervezett 

együttműködésbe kezd.  

Az együttműködés célja, hogy az övezeti szintű közös komparatív előnyöket minden város a 

saját hasznára tudja fordítani, és dinamizálódjon az együttműködés megyék és 

megyeszékhelyek között. Az együttműködés a Creative Region városaival Miskolc számára 

erősíti a kormányzati támogatással elérhető nagybefektetői aktivitást, ezáltal javulhat a város 

és térségéhez tartozó ipari parkok, nagybefektető-vonzó képessége. 

A Creative Region program részletes kidolgozásában az érintett 4 megye, a 4 megyei jogú város 

és a városok 4 felsőoktatási intézménye vesz részt. A kidolgozási folyamat részeként a 

városoknak el kell készíteniük 2030-ig szóló Gazdaságfejlesztési Stratégiájukat. 
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A Creative Region program előkészítése során az ITM az érintett szereplőkkel közösen 

elkészítette a régió Gazdaságstratégiai Fejlesztési Tervét. A Terv rögzíti, hogy Miskolc 

gazdasági potenciáljának és versenyképességének növelése érdekében nagyobb súlyt kell 

helyezni a magas hozzáadott értékű, innovatív technológiájú új gazdaság (pl.: mechatronika, 

nanotechnológia, élettartam növelő technológiák, környezetbiztonságos alapanyagok, 

megújuló energiaforrások stb.) betelepítésére, továbbá a technológiai és tudás transzferre. A 

magas hozzáadott értékű termékek előállítása új munkahelyeket teremthet, erősítheti a helyi 

gazdaságot, bővülhet a vállalkozások és a helyi KFI szereplők közötti együttműködés. 

Miskolc vonatkozásában a Gazdaságstratégiai Fejlesztési Terv az alábbi kitörési pontokat 

azonosítja: 

• Iparfejlesztés 

• Ipari Park fejlesztés 

• Közlekedésfejlesztés 

• Smart City fejlesztések 

• Tudásközpont szerep, K+F+I potenciál erősítése 

• Oktatás és képzésfejlesztés 

• Kulturális beruházások 

• Turizmusfejlesztés 

• Sportfejlesztések 

A felsorolt, a Gazdaságstratégiai Fejlesztési Terv kiemelten rögzített pontok mellett további 

azonosítható kitörési pont a vállalkozásfejlesztés, a helyi KKV szektor fejlesztése - kiemelten 

a közepes méretű vállalkozásokat -, valamint a már betelepült vállalkozások újra 

befektetéseinek, bővítő beruházásainak ösztönzése. Ezekhez kapcsolódóan az Ipar 4.0 alapú 

fejlesztések, a helyi és várostérségi vállalkozások saját K+F+I fejlesztéseinek támogatása 

szintén a Terv azonosítható kitörési pontját jelenti Miskolc számára. 

A Gazdaságstratégiai Fejlesztési Terv az iparfejlesztés irányai, a javasolt befektetési iparágak 

közül az alábbiakat nevesíti, és ezekhez javasolja kapcsolódó technológiai tudástranszfer és 

K+F+I potenciál növelést a városban és a várostérségben: 

Hagyományos iparágak Új gazdaság 

Gépgyártás Nanotechnológia 

Mechatronika Élettartam Növelő Technológiák 

Logisztika Környezetbiztonságos Alapanyagok 

Vegyipar  Megújuló Energiaforrások,  

Járműipar ICT szektor 

Védelemipar Új, kreatív iparágak 

Egészségipar Környezetipar, energetika (Smart & Green 

City) 

A fenti bontás szerint érzékelhető, hogy a Gazdaságstratégiai Fejlesztési Terv készítésekor 

Miskolc kettős szerepnek megfelelő iparfejlesztési javaslatokat kapott, a hagyományos gépipari 
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– vegyipari – logisztikai szerepkör mellett ugyanolyan súlyt kaptak az azonosított – javasolt 

kitörési pontok között az új gazdasághoz kapcsolható iparágak 

4.3. Településfejlesztési Koncepció (2014-2030) 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése I-8/80.129/2014. számú 

határozatával elfogadta a 2014-2030 közötti időszakra vonatkozó Településfejlesztési 

Koncepciót (a továbbiakban: Tk.). A koncepció alapvető üzenete, hogy Miskolc biztosítja 

valamennyi polgárának jövőjét, másrészt valamennyi polgára bízik Miskolc jövőjében, azaz: 

MISKOLC A JÖVŐNK!  

Miskolc 2030-ra az új gazdaság regionális központja, élhető és vonzó, egészséges, 

emberközpontú, inspiráló és integráló város kíván lenni. A koncepció Miskolc jövőjét a 

fejlődés, a fenntarthatóság, az esélyegyenlőség, valamint a partnerség és az együttműködés 

alapelvei mentén vázolja fel. Az Integrált Településfejlesztési Koncepció 4 alapelvből 

meghatározta Miskolc gazdasági jövőképét 2030-ra, melyből átfogó célokat jelölt ki az alábbiak 

szerint. 

 

36. ábra: Integrált Településfejlesztési Koncepció Alapelv, Jövőkép, Átfogó célok összefüggései 

Forrás: Miskolc Integrált Településfejlesztési Koncepciója 2030 

 



 63 

Az alapelvek és a Jövőkép, valamint a vízióelemek Miskolcra, mint a Creative Region 

meghatározó városára nézve ma is érvényesek. 

A Tk. szerint Miskolc jövőképét négy átfogó cél formálja: 

• a város versenyképes gazdasága 

• vonzó városkép, fenntartható környezet; 

• a városban lakók javuló életminősége; 

• a városlakók növekvő személyi, anyagi és környezeti biztonsága.  

 

A Tk. négy átfogó és 16 részcélt fogalmaz meg, melyek az indikátoraikkal együtt a Tk. 8. 

mellékletében kerültek összefoglalásra. 

 

1. Átfogó cél: Versenyképes gazdaság: 

Részcélok:  

• Tudásgazdaság 

• Erős helyi gazdaság, magas foglalkoztatottság  

• Vonzó befektetési környezet  

2. Átfogó cél: Fenntartható környezet, vonzó városkép 

Részcélok: 

• Aktív, kezdeményező és együttműködő városfejlesztés 

• Közszolgáltatások fejlesztése Miskolcon és várostérségében 

• Fejlett, intelligens közlekedési hálózat Miskolcon és várostérségében   

• Környezettudatos Miskolc 

• Megújuló-energia hálózat fejlesztése Miskolcon és térségében  

• Rendezett épített környezet 

3. Átfogó cél: Javuló életminőség 

Részcélok: 

• Képzett és művelt lakosság 

• Javuló jövedelmi viszonyok 

• Lakosság egészségtudatosságának fejlesztése 

• Javuló humán intézményi szolgáltatások Miskolcon és térségében 

• Intelligens város és várostérség 

4. Átfogó cél: Növekvő biztonság  

Részcélok: 

• Magas színvonalú személyi és vagyonbiztonság 

• Egyenlő hozzáférés és esélyteremtés 

• Hatékony környezetbiztonság Miskolcon és térségében  

A Tk. a 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó integrált településfejlesztési stratégia és 2014. 

évi OFTK elvein alapul. Az új programozási időszak és annak stratégiai dokumentumai nyomán 

szükséges majd egy új, hosszútávú koncepció elfogadása, különös tekintettel a következőben 

ismertetésre kerülő, világjárvánnyal összefüggő válság negatív következményei folytán. 
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5. COVID-19-világjárvány okozta válsághelyzet 

Ezek a körülmények önmagukban is megnehezítik a proaktív városfejlesztési gondolkodást, 

tervezést. A tervezési folyamatot, a fent ismertetett célkitűzéseket azonban felülírta a 2020. 

márciusában kirobban világméretű járvány, a COVID-19-járvány. 

A COVID-19-járvány súlyos közegészségügyi szükséghelyzetet jelent a polgárok és a 

társadalmak számára. Az Európai Unió összes tagállamában jelentős a megbetegedések és a 

halálesetek száma. A járvány jelentős megrázkódtatást okoz a világgazdaság és az uniós 

gazdaságok számára is, és a kedvezőtlen gazdasági hatások mérséklése érdekében kritikus 

fontosságú, hogy a tagállamok és az uniós intézmények összehangolt gazdasági 

válaszintézkedéseket tegyenek. 

A járvány jelentős sokk hatást gyakorol a gazdaságra, egyfelől ellátási láncok megszakadása 

miatt bekövetkezett kínálati sokk, az alacsonyabb fogyasztói kereslet okozta keresleti sokk, a 

bizonytalanság befektetési tervekre gyakorolt negatív hatás és a likviditási nehézségek 

vállalkozásokra gyakorolt hatása miatt. 

A mobilitásra és a kereskedelemre gyakorolt közvetlen hatásokon túl a COVID-19-járvány 

egyre nagyobb mértékben érinti az összes ágazatban működő vállalkozást, függetlenül azok 

jellegétől, és attól, hogy kis- illetve középvállalkozásokról, vagy nagyvállalatokról van-e szó. 

Mindezek a hatások nem egyetlen tagállamra korlátozódnak, hanem az Európai Unió, sőt a 

világ egészének gazdaságában okoz zavart. 

Az Európai Bizottság az előbbiekre figyelemmel 2020. március 19. napján egy ideiglenes 

keretet fogadott el, amely lehetővé teszi a tagállamok számára az állami támogatási szabályok 

keretében előirányzott rugalmasság teljes mértékű kihasználását a gazdaságnak a COVID-19-

járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából. A hatályos állami támogatási szabályok 

keretében a tagállamok által használható számos egyéb támogatási intézkedéssel együtt az 

ideiglenes keret lehetővé teszi a tagállamok számára annak biztosítását, hogy továbbra is 

elegendő likviditás álljon bármely típusú vállalkozás rendelkezésére, és a COVID-19-járvány 

alatt és azt követően fennmaradjon a gazdasági tevékenység folytonossága. 

A gazdaságnak a COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatását célzó, állami 

támogatásokra vonatkozó ideiglenes keret – amely az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) 

pontján alapul – elismeri, hogy a teljes uniós gazdaságban komoly zavar áll fenn. Ennek 

megszüntetése érdekében az ideiglenes keret a támogatás öt típusáról rendelkezik: 

1. Közvetlen támogatások, szelektív adókedvezmények és előlegfizetések: A 

tagállamok olyan programokat hozhatnak létre, amelyek keretében vállalkozásonként 

legfeljebb 800.000,- EUR támogatást nyújthatnak a sürgős likviditási szükségletek 

kielégítésére. 
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2. Állami hitelgaranciák a vállalkozások bankoknál felvett hiteleire: A tagállamok 

állami garanciák nyújtásával biztosíthatják, hogy a bankok továbbra is hiteleket 

nyújtsanak azoknak az ügyfeleknek, akiknek erre szükségük van. 

3. A vállalkozásoknak nyújtott kedvezményes állami hitelek: A tagállamok 

kedvezményes kamatlábak mellett nyújthatnak hiteleket a vállalkozásoknak. Ezekkel a 

hitelekkel a vállalkozások az azonnali működőtőke- és beruházási szükségleteiket 

tudják fedezni. 

4. Biztosítékok az állami támogatásokat a reálgazdaságnak közvetítő bankok 

számára: Egyes tagállamok a bankok közvetítésével, azok meglévő hitelezési 

kapacitását felhasználva kívánják támogatni a vállalkozásokat, különösen a kis- és 

középvállalkozásokat. A keret egyértelművé teszi, hogy a szóban forgó támogatás a 

bankok ügyfeleinek, és nem maguknak a bankoknak nyújtott közvetlen támogatásnak 

minősül, továbbá iránymutatást ad arra vonatkozóan, hogy hogyan korlátozható 

minimálisra a bankok közötti verseny torzulása. 

5. Rövid lejáratú exporthitel-biztosítás: A keret további rugalmasságot vezet be annak 

bizonyításával kapcsolatban, hogy bizonyos országok tekintetében nem piacképes 

kockázat áll fenn, ezáltal lehetővé téve, hogy rövid távú exporthitel-biztosítást nyújtson 

az az állam, ahol erre szükség van. 

Tekintettel az uniós költségvetés korlátozott méretére, a fő válasz a tagállamok nemzeti 

költségvetéseiből fog származni. Az ideiglenes keret elősegíti majd a gazdaság célzott 

támogatását, ugyanakkor korlátozza az egységes piacon belül az egyenlő versenyfeltételeket 

érintő negatív következményeket. 

Az ideiglenes keret ezért számos biztosítékot tartalmaz. Például a vállalkozásoknak nyújtott 

kedvezményes hiteleket vagy garanciákat a gazdasági tevékenységük léptékéhez köti – a 

bérköltségük, árbevételük vagy likviditási szükségleteik alapján –, továbbá előírja, hogy az 

állami támogatást beruházási és működőtőke-szükségletekhez lehet felhasználni. A támogatás 

ezáltal segíthet a vállalkozásoknak a visszaesés átvészelésében és a fenntartható talpra állás 

előkészítésében. 

Az ideiglenes keret a COVID-19-járvány társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítése érdekében 

kiegészíti az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal összhangban már a tagállamok 

rendelkezésére álló, számos más lehetőséget. A Bizottság 2020. március 13-án elfogadta a 

COVID-19 járvány nyomán hozott koordinált gazdasági válaszintézkedésekről szóló 

közleményt, amely meghatározta ezeket a lehetőségeket. A tagállamok például olyan, 

általánosan alkalmazható változtatásokat tehetnek a vállalkozások javára (például adók 

halasztott fizetése, vagy a csökkentett munkaidő támogatása minden ágazatban), amelyek nem 

tartoznak az állami támogatási szabályok hatálya alá. Emellett kártalaníthatják is a 

vállalkozásokat a COVID-19-járvány közvetlen következményeként elszenvedett károkért. Ez 

a különösen súlyosan érintett ágazatok – közlekedés, idegenforgalom, vendéglátás és 

kiskereskedelem – támogatásához lehet hasznos. 
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A keret 2020. december végéig lesz érvényben. A jogbiztonság érdekében a Bizottság ezen 

időpont előtt értékelni fogja, hogy a keret érvényességét meg kell-e hosszabbítani. 

2020. április 3. napján az Európai Bizottság elfogadta a 2020. március 19-én elfogadott 

ideiglenes keret bővítésére irányuló módosítást, hogy a tagállamok felgyorsíthassák a 

koronavírus-járvány szempontjából releváns termékek kutatását, tesztelését és gyártását, 

védhessék a munkahelyeket és a koronavírus-járvánnyal összefüggésben fokozottan 

támogathassák a gazdaságot. A módosított ideiglenes keret a koronavírus-járvány társadalmi-

gazdasági hatásainak enyhítése érdekében az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal 

összhangban kiegészíti a már a tagállamok rendelkezésére álló, számos más lehetőséget. 

A módosítás öt további támogatási intézkedéssel bővíti az ideiglenes keretet: 

1. A koronavírussal kapcsolatos kutatás-fejlesztés (K+F) támogatása: a jelenlegi 

válság kezelése érdekében a tagállamok közvetlen támogatás, visszafizetendő előleg 

vagy adókedvezmény formájában támogatást nyújthatnak a koronavírus elleni és más 

releváns antivirális készítményekkel kapcsolatos K+F-re. A tagállamok közötti 

együttműködés ösztönzése céljából többlettámogatás nyújtható a határon átnyúló 

projektekhez. 

2. Tesztelő létesítmények építésének és felskálázásának támogatása: A tagállamok 

közvetlen támogatás, adókedvezmény, visszafizetendő előleg és veszteségfedezeti 

garancia formájában támogathatják azokat a beruházásokat, amelyek az első ipari 

hasznosításig lehetővé teszik a koronavírus elleni küzdelem szempontjából releváns 

termékek fejlesztéséhez és teszteléséhez szükséges infrastruktúrák kiépítését és 

felskálázását. Ide tartoznak a gyógyszerek (beleértve az oltóanyagokat is) és a 

kezelések, az orvostechnikai eszközök és felszerelések (beleértve a lélegeztetőgépeket 

és védőruházatokat, valamint a diagnosztikai eszközöket), a fertőtlenítőszerek, valamint 

a vírus terjedése elleni küzdelemben releváns adatgyűjtési és -feldolgozási eszközök. 

Az együttműködés és a gyors fellépés ösztönzésére a vállalkozások 

többlettámogatásban részesülhetnek, ha beruházásukhoz több tagállam nyújt 

támogatást, és ha a beruházás a támogatás odaítélését követő két hónapon belül 

befejeződik. 

3. A koronavírus elleni küzdelem szempontjából releváns termékek gyártásának 

támogatása: A tagállamok közvetlen támogatás, adókedvezmény vagy visszafizetendő 

előleg és/vagy veszteségfedezeti garancia formájában támogathatják azon 

beruházásokat, amelyek lehetővé teszik a koronavírus elleni küzdelem szempontjából 

releváns (a 2. pontban felsorolt) termékek gyors előállítását. Az együttműködés 

ösztönzése és a gyors cselekvés támogatása céljából a vállalkozások 

többlettámogatásban részesülhetnek, ha beruházásukat több tagállam támogatja, és ha a 

beruházás a támogatás nyújtását követő két hónapon belül befejeződik. 

4. Adófizetés elhalasztása és/vagy társadalombiztosítási járulék felfüggesztése 

formájában nyújtott célzott támogatás: A vállalkozások koronavírus-járvány miatti 
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likviditási nehézségeinek további enyhítése és a munkahelyek megőrzése érdekében a 

tagállamok a járvány által legsúlyosabban érintett ágazatok, régiók vagy 

vállalkozástípusok esetében célzott halasztást engedélyezhetnek az adók és a 

társadalombiztosítási járulékok befizetése tekintetében. 

5. A munkavállalók utáni bértámogatás formájában nyújtott célzott támogatás: A 

koronavírus-járvány okozta válság munkavállalókra gyakorolt hatásának enyhítését 

célzó segítségnyújtás körében a tagállamok hozzájárulhatnak a koronavírus-járvány 

által legsúlyosabban érintett ágazatokban vagy régiókban működő olyan vállalkozások 

bérköltségeihez, amelyek a koronavírus-járvány miatt egyébként kénytelenek lennének 

munkavállalókat elbocsátani. 

A módosítás számos biztosítékot tartalmaz, például a koronavírus szempontjából releváns 

termékek és berendezések gyártásához nyújtott támogatást a támogatott projektek nagyon gyors 

végrehajtásához köti. A koronavírus elleni küzdelem szempontjából releváns K+F-hez csak 

akkor nyújtható támogatás, ha a kedvezményezettek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 

Európai Gazdasági Térségben megkülönböztetésmentes piaci feltételek mellett nem 

kizárólagos hasznosítási engedélyeket adnak a harmadik feleknek. 

A módosított ideiglenes keret a tagállamok által a rászoruló vállalkozásoknak nyújtható jelenleg 

meglévő támogatási formákat is kibővíti. Így például lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 

vállalatonként 800 000 EUR névértékig kamatmentes kölcsönöket, a kockázat 100%-át fedező 

hitelgaranciákat vagy tőkefinanszírozást nyújtsanak. Ez kombinálható az úgynevezett csekély 

összegű (de minimis) támogatásokkal (hogy a támogatás összege vállalkozásonként elérhesse 

az 1 millió EUR-t), és más típusú támogatásokkal is. Különösen hasznos lenne a kis- és 

középvállalkozások sürgős likviditási szükségleteinek nagyon gyors kezelése. 

A módosított ideiglenes keret 2020. december végéig lesz érvényben. A jogbiztonság 

érdekében a Bizottság ezen időpont előtt értékelni fogja, hogy a keret érvényességét meg kell-

e hosszabbítani. 
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6. Gazdálkodás irányelvei 

6.1. Veszélyhelyzet következtében kialakult új gazdasági és 

jogi környezet 

Magyarország Kormánya 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel veszélyhelyzetet hirdetett 

Magyarország területére, majd határzárat vezetett be és kijárási korlátozásokat, melyek az 

alábbiakban kerülnek összefoglalásra: 

• szociális/társadalmi távolságtartás: más emberekkel történő szociális érintkezést az 

mindenki köteles a lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség 

szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani, a közös háztartásban élők kivételével; 

• Vendéglátó üzletben - az ott foglalkoztatottak kivételével tartózkodni tilos. Kivételt 

képez az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása; 

• mind zárt, mind nem zárt helyen tartott rendezvények helysínén tilos tartózkodni, 

továbbá tilos tartózkodni gyűlés helyszínén; 

• tilos az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseménynek, 

mozik, múzeumok, közgyűjteménynek, közművelődési intézménynek, közösségi 

színterek látogatása; 

• bezárásra kerültek az oktatási és köznevelési intézmények, az iskolákban digitális 

oktatás zajlik; 

• a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására csak 

kormányrendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor, vagyis például: a 

munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti 

tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint 

eszközöket árusító üzletben (különösen a műszaki cikket, az építőanyagot és eszközöket 

árusító üzletben) történő vásárlás, az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős 

célú gyalogos közlekedés, házasságkötés és a temetés szűk családi körben, 

élelmiszerüzletben történő vásárlás, stb.7 

Ezen intézkedések hatálya Magyarország Alaptörvénye értelmében 15 napig állt fenn. A 

Kormány az Országgyűlés elé terjesztette a koronavírussal kapcsolatos törvényjavaslatát, 

melynek megalkotásához az Alaptörvény négyötödös többséget ír elő.  

A törvényjavaslat (illetve az elfogadott törvény) lényegi pontjai: 

• a Kormány a veszélyhelyzetben – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes 

törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvényben meghatározott 

rendkívüli intézkedéseken és szabályokon túl – az állampolgárok élet-, egészség-, 

személyi, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának 

 
7 A részletes szabályozást a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet tartalmazza 
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garantálása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, 

törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat; 

• az Alkotmánybíróság a veszélyhelyzet során folyamatosan működik, a tanács ülése a 

veszélyhelyzet megszűnéséig az elnök döntése alapján elektronikus kommunikációs 

eszköz igénybevételével is megtartható; 

• a veszélyhelyzet megszűnését követő napig időközi választás nem tűzhető ki, a már 

kitűzött választások elmaradnak; 

• a veszélyhelyzet megszűnését követő napig országos és helyi népszavazás nem 

kezdeményezhető, a már kitűzött országos és helyi népszavazások elmaradnak. 

Az Országgyűlés 2020. március 23.-ai plenáris ülésén nem szavazta meg a törvény sürgősségi 

elfogadását. Orbán Viktor miniszterelnök akként értékelte a törvényjavaslatot, hogy „a 

békeidőben érvényes szabályok mellett nem lehet hatékony járványügyi és gazdasági 

intézkedéseket hozni, megszervezni a kollektív védelmet. A veszélyhelyzeti jogrend 

hatalmazza fel a kormányt és ad eszközöket ahhoz, hogy megvédjék Magyarországot.” A 

törvényjavaslattal kapcsolatban megfogalmazott kifogás lényegében az volt, hogy az nem 

tartalmaz semmilyen időbeli korlátozást, az ellenzéki képviselők kijelentették, hogy csak abban 

az esetben támogatják a javaslatot, amennyiben az időben korlátozza a Kormány járvánnyal 

kapcsolatos intézkedési, rendeletalkotási felhatalmazását.  

A Kormány gyakorlatilag időbeli korlátozás nélküli felhatalmazást kapott, amikor 2020. 

március 30. napján az ismét benyújtott törvényjavaslatot az Országgyűlés immár kétharmados 

többséggel elfogadta. A Kormány a megalkotott 2020. évi XII. törvény alapján meg 

meghosszabbította a kijárási korlátozásra vonatkozó rendelkezéseket a kijárási korlátozás 

meghosszabbításáról szóló 95/2020. (IV. 9.) Korm. rendelet megalkotásával. 

Ezt megelőzően a Kormány a járvánnyal kapcsolatos védekezés költségeinek fedezetére és 

átlátható elszámolására a Kormány összesen három Alapot hozott létre, és ennek megfelelően 

módosította a 2020. évi központi költségvetést is, a Járvány Elleni Védekezési Alap és a 

Gazdaságvédelmi Alap forrásairól szóló rendelet 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelettel. Az utóbbi 

rendelet bemutatja a létrehozott alapok egyenlegét, elsőként a Járvány Elleni Védekezési Alap 

forrásait és kiadásait: 
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8. táblázat: A Járvány Elleni Védekezési Alap forrásai és kiadásai a 2020. évi központi költségvetésben 

Forrás: Pénzügyminisztérium 

A Járvány Elleni Védekezési Alap 663 milliárd forintos kezdő pénzügyi kerettel jött létre, 

amelyet nagy részt a Kormány biztosít, másrészt kölcsönös teherviselést vár a pártoktól, a 

multiktól, a bankoktól, és az önkormányzatoktól is. Ebből az Alapból fizeti a Kormány az 

egészségügyi és egyéb védekezés költségeit, például az egészségügyi eszközbeszerzéseket, 

egészségügyi beruházásokat, az egészségügyi szakdolgozók eleve őszre tervezett újabb 

béremelését és az egyszeri félmilliós forintos bérkiegészítését. 

Ez az Alap tartalmazza a Kormány által biztosított járvány elleni védekezés központi tartalékát 

378 milliárd forinttal, de ez egy felülről nyitott előirányzat. Az Alap tartalmazza a pártok 

támogatásának 50%-os átcsoportosítását 1,274 milliárd forinttal, a pénzügyi szektortól, 

bankoktól elvárt hozzájárulást 55 milliárd forint értékben, 47 milliárd forint összegben 

költségvetési átcsoportosításokat, a multinacionális láncokat terhelő kiskereskedelmi adót 36 

milliárd forint értékben, az önkormányzatoktól a központi költségvetésbe irányított 

gépjárműadót 34 milliárd forint összegben, továbbá az egészségügy szakdolgozók és 

védőnők korábban eldöntött béremelésének fedezetét 82 milliárd forint összegben. 

A Gazdaságvédelmi Alapot 1345 milliárd forinttal töltötte fel a kormány, forrásai és kiadásait 

a rendelet melléklete az alábbiak szerint foglalja össze: 
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Források 

A forrás megnevezése 
A forrás értéke  

(éves előirányzat, millió Ft) 

Központi intézmények és programok megtakarításai 922 553,2 

Nemzeti Foglalkoztatási Alap bevételei 423 100,0 

Források összesen 1 345 653,2 

Kiadások 

A kiadás megnevezése 
A kiadás értéke 

(teljesülés, millió Ft) 
 

Gazdaságvédelmi programok  922 553,2  

Munkahely-megtartási program   

Munkahely-teremtési program   

Kiemelt ágazati programok   

Vállalkozások finanszírozása   

Család- és nyugdíjasvédelmi program   

Nemzeti Foglalkoztatási Alap kiadásai 423 100,0  

Kiadások összesen 1 345 653,2  

9. táblázat: A Gazdaságvédelmi Alap forrásai és kiadásai  

Forrás: Pénzügyminisztérium 

Létrejött továbbá az Európai Unióból Érkező Járvány Elleni Támogatások Alapja, amely a 

járvány elleni védekezésre szánt uniós támogatást hivatott fogadni, de összege nulla forint 

maradt. 

A 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet értelmében – a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 37. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottaktól 

eltérően – a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján a belföldi gépjárművek 

után a települési önkormányzatot az általa 2020. évben beszedett gépjárműadó 40 %-a nem 

illeti meg, az a XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételét képezi. 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának adóbevételei tekintetében ez nagymértékű 

megvonást jelent. A belföldi gépjárművek adójának önkormányzatokat megillető része az 

önkormányzat adóbevételeinek jelentős hányadát teszi ki. 2018-ben az önkormányzat 

gépjárműadóból származó bevétele 429.258.916,- Ft volt, míg 2019-ben 430.000.000,- Ft-ra 

nőtt, 2020. évben az önkormányzat a költségvetési rendeletben foglaltak szerint 450.000.000,- 

Ft összegű bevétellel számolt. A Kormány által bevezetett elvonással ez az összeg nullára 
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redukálódik. Az alábbi diagram bemutatja az önkormányzat 2018-2019. évi adóbevételeinek 

összetételét: 

 

37. ábra: Miskolc MJV adóbevételeinek megoszlása 2018-2019 

Forrás: MMJV Polgármesteri Hivatala 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége a 92/2020. (IV. 6.) Korm. rendelet 

hatálybalépését követően felmérést végzett a tagjai körében. A résztvevő 555 válaszadó 

önkormányzat 63,7 %-ánál likviditási problémát okoz a feladatellátásban a gépjárműadó 40%-

ának központi elvonása a költségvetés végrehajtása során. Az intézkedés nyilvánvalóan a 

nagyobb lakosságszámú településeket fokozottabban érinti, hiszen nagyobb lélekszámú 

településeknél a gépjárművek száma is jelentősebb, ami magasabb adóbevételt eredményez. 

Ezt támasztja alá a TÖOSZ által készített felmérés is: 

 

38. ábra: Elvonás mértéke átlagosan települési kategóriánként 

Forrás: TÖOSZ 

A belföldi gépjárművek után fizetendő adó önkormányzatokat megillető részén túl az 

önkormányzatok iparűzési – legjelentősebbnek minősülő – adóbevétele is várhatóan jelentősen 

csökkenni fog és az idegenforgalmi adóbevételek egy részéről is elesnek. Az Mötv. 2020. január 
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1.-től hatályos módosítása még a veszélyhelyzet beállta előtt lekötötte az önkormányzati 

iparűzési adóbevételeket. Azok kötelezően elsősorban a helyi közösségi közlekedési 

feladatellátás forrásául szolgálhatnak, az ezen felüli iparűzési adóbevétel különösen a települési 

önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására 

használható fel. Az önkormányzati fejlesztések megvalósítását ez semmiképpen sem segíti elő, 

hiszen a fejlesztéseket az önkormányzatok a saját forrásaikból és/vagy pályázati forrásból 

tudják finanszírozni. Az utóbbiak saját forrás igénye is jelentős. Ha a forrásokat a kötelező 

feladatok emésztik fel, akkor a fejlesztések szenvednek csorbát. Mindez fokozottabban 

érvényesül a koronavírus okozta válság során. 

A határzár és a kijárási korlátozások szükségszerű eredménye, hogy az ágazatban teljes 

mértékben megszűnt a forgalom. Az idegenforgalom egyike a koronavírus-járvány által 

leginkább sújtott ágazatoknak. Az Európai Uniós tagállamok turizmus felelős miniszterei mind 

egyetértenek abban, hogy célzott intézkedésekkel kell támogatni az ágazatot. Ezzel 

összhangban a Kormány gazdaságvédelmi akciótervének részeként 2020. április elején 

bejelentette, hogy év végéig felfüggeszti az idegenforgalmi adó beszedését. A 2020. április 21. 

napján kihirdetett 140/2020 (IV. 21.) Korm. rendelet 5–8.§-ai tartalmazzák az erre vonatkozó 

további szabályokat. Az idegenforgalmi adót a szállóvendégnek kell megfizetnie, aki egy 

önkormányzat területén nem állandó lakosként vendégéjszakát tölt. A szállásadó tehát az 

idegenforgalmi adó beszedője és bevallója, kötelezettsége, hogy a beszedett adót megfizesse az 

adott települési önkormányzat felé. Értelemszerűen bevétel hiányában a szállásadónak nem 

keletkezik adófizetési kötelezettsége. A 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet szerint 2020. április 

26. és 2020. december 31. között az idegenforgalmi adót nem kell beszednie a szállásadónak, 

azonban a nála eltöltött vendégéjszakák után azt – mint megállapított adót – változatlanul be 

kell vallania. A bevallott, de a vendég által meg nem fizetett adóval egyező összegű, vissza nem 

térítendő költségvetési támogatást nyújt az állam a települési önkormányzatok számára a 

költségvetési törvényben foglaltak terhére. Az önkormányzatok így utólag, elektronikusan a 

tárgynegyedévet követő hónap 20. napjáig benyújtható igénylési rendszerben hozzájuthatnak 

az idegenforgalmi adó összegéhez, azonban a kormányrendelet arról is rendelkezik, hogy a 

települési önkormányzat nem jogosult az állam által a beszedett idegenforgalmi adóhoz 

kapcsolódóan nyújtott üdülőhelyi támogatásra – ez idegenforgalmi adóforintonként 1 forint 

költségvetési támogatást jelent – 2020. április 26-tól a veszélyhelyzet megszűnéséig, de 

legfeljebb 2020. december 31-ig. Az idegenforgalomhoz kapcsolódó korábbi bevételek (adó és 

központi költségvetési támogatás) terén tehát jelentős csökkenés várható, hiszen még akkor is, 

ha központi költségvetésből kifizetésre kerül a bevallott, de meg nem fizetett adó, az várhatóan 

csak töredéke lesz a korábbi évek bevételeinek, és ráadásul az önkormányzatok elesnek az 

adóhoz kapcsolódó üdülőhelyi támogatástól is.  
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Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 5/2020. (II. 27.) önkormányzati 

rendelet megalkotásával elfogadta a 2020. évi költségvetését. Az adóbevételek az alábbiak 

szerint kerültek betervezésre: 

10. táblázat: Tervezett adóbevételek 2019-2020 

Forrás: Pénzügyminisztérium 

A B C D 

Bevételi jogcím 2019 2020 Eltérés 

1 2 3 4=3-2 

2.1.1. Jövedelemadók:       

  2.1.1.1. 
Termőföld bérbeadásából származó 
jövedelem 20 000 20 000 0 

2.1.2. Vagyoni típusú adók:      
  2.1.2.1. Építményadó 3 800 000 000 3 700 000 000 -100 000 000 

  2.1.2.2. Telekadó 120 000 000 200 000 000 80 000 000 

2.1.3. Termékek és szolgáltatások adói:       

  
2.1.3.1. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési 
tevékenység után 11 880 000 000 12 500 000 000 620 000 000 

  
2.1.3.2. Belföldi gépjárművek adójának a helyi 
önkormányzatot megillető része 430 000 000 450 000 000 20 000 000 

  2.1.3.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 180 000 000 180 000 000 0 

  2.1.3.4. CO2 kibocsátás-különbözet utáni díjbefizetés  250 000 250 000 0 

I/2.1. Jövedelemadók, vagyoni típusú adók, termékek és 
szolgáltatások adói összesen: 16 410 270 000 17 030 270 000 620 000 000 

    
- ebből kötelező feladatok (2.1.1.-
2.1.3): 13 597 365 125 14 877 338 083 

1 279 972 
958 

   

           önként vállalt feladatok 
(2.1.3.1.): 2 400 248 831 1 816 427 520 -583 821 311 

    
          államigazgatási feladatok 
(2.1.3.1.): 412 656 044 336 504 397 -76 151 647 
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  A B C D E F G H 

1 

B E V É T E L K I A D Á S 

Megnevezés 
2018. évi 
teljesítés 

2019. évi 2020. évi 

Megnevezés 2018. évi teljesítés 

2019. évi 2020. évi 

várható 
előirányzat 

várható 
előirányzat 

teljesítés teljesítés 

2 
A.  MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI 
BEVÉTELEK  (B1+B3+B4+B6) 

36 541 833 348 38 397 677 256 34 050 073 945 
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK (K1+…+K5) 

34 175 731 423 36 813 048 314 34 066 651 063 

3 
1. Működési célú támogatások 

államháztartáson belülről (B1) 
9 673 768 894 10 331 354 595 7 722 945 205 1. Személyi juttatások (K1) 8 961 455 562 9 600 137 409 9 557 672 382 

4 2. Közhatalmi bevételek (B3) 15 545 380 374 16 548 546 658 17 159 870 000 
2. Munkaadót terhelő járulékok és 

szociális hozzájárulási adó (K2) 
1 926 804 887 1 987 623 701 1 836 499 348 

5 3. Működési bevételek (B4) 11 277 374 968 11 412 525 424 9 131 258 740 3. Dologi kiadások (K3) 14 241 584 984 15 267 756 725 12 322 516 931 

6 3.1. Önkormányzat 8 839 900 323 8 826 645 039 7 427 013 630 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 461 643 267 548 062 207 443 000 000 

7 3.2. Polgármesteri Hivatal 49 121 181 57 479 299 40 322 500 5. Egyéb működési célú kiadások (K5) 8 584 242 723 9 409 468 272 9 906 962 402 

8 3.3. Intézmények 2 388 353 464 2 528 401 086 1 663 922 610 Ebből:  Általános tartalék (K513)     283 000 000 

9 
4. Működési célú átvett 

pénzeszközök (B6) 
45 309 112 105 250 579 36 000 000 

Ebből:  Céltartalék: iparűzési adóval 
összefüggő (K513) 

    30 000 000 

10 

 
B.  FELHALMOZÁSI 
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
(B2+B5+B7) 
 

23 774 698 806 7 473 080 743 4 970 400 000 
 

B.  FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI 
KIADÁSOK (K6+…K8) 
 

9 008 142 170 9 795 250 361 5 377 393 060 

11 
1. Felhalmozási célú támogatások 

államháztartáson belülről (B2) 
22 794 977 516 7 322 616 926 4 007 000 000 1. Beruházások (K6) 4 949 325 289 6 727 197 846 5 236 393 060 

12 2. Felhalmozási bevételek (B5) 371 907 963 130 085 392 960 000 000 2. Felújítás (K7) 128 873 159 139 675 598 140 000 000 

13 
3. Felhalmozási célú átvett 

pénzeszközök (B7) 
607 813 327 20 378 425 3 400 000 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 3 929 943 722 2 928 376 917 1 000 000 

14 

 

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK  
(B8) 

 

22 173 278 520 41 579 360 435 1 085 000 000 

 

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9) 
 

4 183 580 539 5 380 577 544 661 429 822 

15 
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi 

vállalkoztástól (B811) 
      

1. Hitel-,kölcsöntörlesztés 
államháztartáson kívülre (K911) 

      

16 
1.1. Hosszú lejáratú hitelek, 

kölcsönök felvétele pénzügyi 
vállalkozástól (B8111) 

1 907 172 762 375 980 689 90 000 000 
1. 1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 

törlesztése pénzügyi vállalozásnak(K9111) 
458 745 032 641 061 400 661 429 822 

17 
2. Belföldi értékpapírok bevételei 

(B812) 
      2. Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)       

18 
2.1. Forgatási célú belföldi 

értékpapírok beváltása, értékesítése 
(B8121) 

2 155 000 000 5 845 000 000   
2.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok 

vásárlása (K9121) 
3 500 000 000 4 500 000 000   

19 
3. Maradvány igénybevétele 

(B813) 
      

3. Államháztartáson belüli 
megelőlegezések visszafizetése (K914) 

224 835 507 239 516 144   

20 
3.1. Előző év költségvetési 

maradványának 
igénybevétele(B8131) 

17 871 589 614 35 120 284 251 995 000 000         

21 
4. Államháztartáson belüli 

megelőlegezések (B814) 
239 516 144 238 095 495           

                  

22 
D. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN (A+B) 

60 316 532 154 45 870 757 999 39 020 473 945 
D. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 
ÖSSZESEN (A+B) 

43 183 873 593 46 608 298 675 39 444 044 123 

                  

23 
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 
ÖSSZESEN (C) 

22 173 278 520 41 579 360 435 1 085 000 000 
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 
ÖSSZESEN (C) 

4 183 580 539 5 380 577 544 661 429 822 

                  

24 
F. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 
(D+E) 

82 489 810 674 87 450 118 434 40 105 473 945 F. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) 47 367 454 132 51 988 876 219 40 105 473 945 

11. táblázat: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2020. évi összevont költségvetési mérlege   
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A veszélyhelyzet következtében kialakult helyzet, a humánjárvány és következményeinek 

kezelése érdekében tett intézkedések felborították a fent bemutatott, bevételek és kiadások 

összhangján alapuló mérleget. A mérlegfőösszeg 40.105.473.945 Ft volt a költségvetés 

elfogadásakor. Az egyes adóbevételek kiesése következtében ez az összhang megszűnik, 

ugyanis a bevételi oldal a gépjárműadó elvonásával és az idegenforgalmi adó csökkenése miatt 

kisebb összeget mutat majd, és nem éri el a kiadási szintet. Az így kialakult helyzet az egész 

költségvetés átdolgozását igényli annak érdekében, hogy a bevételi oldalon keletkező rés, a 

kieső bevételek pótlásra kerülhessenek. A pontos hiány azonban csak a veszélyhelyzet 

megszűnését és a központi költségvetésből biztosított támogatások mértéke függvényében lesz 

megállapítható. 

Jelen pillanatban nagyon sok nyitott kérdés van a tekintetben, hogy a koronavírus járvány elleni 

védekezés, a veszélyhelyzet miatti többletfeladatok ellátása milyen következményekkel jár az 

önkormányzatok kötelező igazgatási és közszolgáltatási feladatainak ellátására. 

Nincs információ arra nézve, hogy melyek lesznek a helyi önkormányzatok általi védekezési 

feladatok során felmerült/felmerülő költségek közül a központi költségvetés felé az 

elszámolható védekezési költségek, illetve az elszámolható költségek 100%-ban kerülnek-e 

utófinanszírozásra az állam részérő. Miként az sem világos, hogy az elszámolható költségek 

megtérítése – tekintettel a helyi önkormányzatok forráshiányára és tartalékainak végességére – 

mikor és milyen formában, ütemezéssel történik majd. 

A 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 2. mellékletében 

meghatározott feladatfinanszírozás, így: 

• a bölcsődei dolgozói és üzemeltetési, 

• az óvodai nevelőmunka és óvodaműködtetési, 

• a kulturális, közművelődési és nyilvános könyvtári, 

• az egészségügyi alapellátási, orvosi ügyeleti,  

• szociális- és gyermekétkeztetési,  

• szociális segítési és házi segítségnyújtási,  

• hivatali, igazgatási feladatellátások veszélyhelyzet ideje alatti folyósítása is 

tisztázatlan, rendezetlen.  

Ezek a bizonytalanságok, a bevételek kiesése jelentősen befolyásolja, sőt akadályozza az 

önkormányzat fejlesztési elképzeléseinek megalapozott összefoglalását, hiszen források 

hiányában az önkormányzat nem képes sem a helyi gazdaságfejlesztést katalizátoraként 

megjelenni, sem a kötelezően ellátandó közszolgáltatások színvonalát növelni. 

A veszélyhelyzet kapcsán kialakult negatív gazdasági környezet és finanszírozási 

bizonytalanságoktól elvonatkoztatva, azok hiánya esetén is általánosan elmondható, hogy a 

kötelező igazgatási és közszolgáltatási feladatok ellátása, működtetése, illetve ennek 

kiegészítésére vonatkozó kényszer a fejlesztések elől veszi el a forrásokat. A fejlesztések 

fedezetét ugyanis a pályázatok és a helyi bevételek biztosítják. Amennyiben a helyi működés 

felemészti a bevételeket, akkor nem valósulnak meg a fejlesztések, holott ezek a hosszú távú 

fenntartható növekedés alapvető feltételei. A központi finanszírozási rendszer alapvető hibája, 

hogy nem teszi lehetővé az alapszerű helyi költségvetési megtakarítást, ezzel – és a 

feladatkötöttséggel együtt – gyakran ösztönöz vagy akár kényszerít a nem helyi igényekhez 

igazodó, olykor akár pazarló költekezésre. 
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Az önkormányzati finanszírozásnak az a sajátossága, hogy az önkormányzati vagyon kezelése 

során vagy a piaci szereplők könyvelésében kötelező megjeleníteni az amortizációt, illetőleg 

azt az önkormányzati vagyon hasznosítása során kötelező a vagyontárgyra ráfordítani, addig az 

állam ezt magára nézve nem tartja kötelezőnek az önkormányzatok finanszírozása során. Így a 

nagy infrastruktúrák fenntarthatóságát biztosító amortizáció nem képezi részét a központi 

finanszírozásnak. Ennek és gyakran a szükséges saját forrás hiánynak következtében a nagy 

infrastrukturális rendszerek (pl.: közút, víziközművek, távfűtés, stb.) állapota, a szolgáltatás 

minősége folyamatosan romlik. A közszolgáltatások finanszírozási sajátosságai alapján ki lehet 

emelni a közútfenntartást, ahol – a tulajdoni viszonyok, illetve a kapcsolódó kötelezettségek 

jogi rendezetlensége mellett – a központi finanszírozás még a minimális igényekhez mérten is 

kirívóan alacsony. 

Valamennyi önkormányzat érdekelt a közszolgáltatások minőségének megőrzésében és 

javításában, így a kiegészítő finanszírozást a saját források, helyi adók terhére vagy pályázati 

pénzek, külső források bevonásával, vagy akár átcsoportosításokkal biztosítják. A 

közszolgáltatások szervezése tudatos tervezést igényel, emellett a befektetők vonzásával, 

valamint a sikeres helyi gazdaságfejlesztéssel biztosíthatóak a közszolgáltatások fejlesztéséhez 

szükséges források, de csak abban az esetben, ha az önkormányzatok finanszírozásának 

kérdései és a veszélyhelyzet miatti bizonytalanságai rendezésre kerülnek. 
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7. Gazdaságfejlesztés 

7.1. Gazdaságvédelmi akcióterv 

Kormányzati információk szerint a koronavírus okozta válság kezelésére indított 

gazdaságvédelmi akcióterv első szakasza 2020. márciusával lezárult, ebben összesen 480 

milliárd forintot költöttek el, amiből 380 milliárd forint ment a konkrét intézkedésekre, 

eszközökre, 100 milliárdnyi kiadás pedig az elengedett járulékokból áll össze. Az egészségügyi 

dolgozók 500 ezer forintos, egyszeri támogatása is még az első szakaszhoz kapcsolódik, ez 

mintegy 70 milliárd forintnyi kiadást jelent. Az első szakaszban az alábbi összegek 

átcsoportosítására, illetve elvonására került sor: 

• párttámogatások fele: 1,2 milliárd forint; 

• önkormányzatok gépjárműadója: 34 milliárd forint; 

• bankok különadója: 55 milliárd forint; 

• kereskedelmi láncok különadója: 36 milliárd forint; 

• költségvetés központi tartaléka: 378 milliárd forint; 

• minisztériumi átcsoportosítások: 922 milliárd forint; 

• foglalkoztatási alap: 423 milliárd forint; 

• Magyar Nemzeti Bank osztaléka, amit ezúttal befizet a költségvetésbe: 250 milliárd 

forint; 

• költségvetési hiány 1 százalékról 2,7 százalékra emelése közel 1000 milliárd forintot 

jelent8. 

Ez összesen 3100 milliárd forintot jelent. 

2020. április 9. napján egy webinarium keretében Szijjártó Péter miniszter úr betekintést 

nyújtott a gazdaságvédelmi akcióterv részleteibe, ahol ismertetésre kerültek a beruházási 

támogatások részletei, valamint az exporttevékenységben érintett cégek érdekében hozott 

intézkedések. Az elmondottak szerint a gazdaságvédelmi akcióterv második szakaszában GDP 

18-20 százalékát csoportosítják át gazdaságélénkítésre, 9200 milliárd forintos csomagról van 

szó, de ebből nem derül ki, hogy az átcsoportosítás hol jelent kivonást és hol hozzáadást. 

Az elmondottak alapján az alábbiakban foglalhatóak össze a legfontosabb intézkedések: 

1. munkahelyvédelmi bértámogatás biztosítása 

- azon munkavállalók után, akiknek a munkaidejét 15-50% közötti mértékben 

kénytelenek csökkenteni, de a heti munkaidő eléri legalább a 20 órát, 

- a támogatási összeg a kieső munkaidőre eső munkabér 70%-a; 

- támogatás bázisa a minimálbér kétszerese; 

- 2020. május 1-től indul, 3 hónapig adható, újabb 3 hónappal meghosszabbítható; 

- létszámtartási kötelezettséggel párosul a munkáltató oldalán; 

- járási hivataltól igényelhető, a kiegészítést az állam nyújtja, elutasítása esetén nincs 

helye jogorvoslatnak; 

- elengedése munkavállalónként 50eFt-ig max. 100 főre és 3 hónapra 

 
8 Varga Mihály pénzügyminiszter 2020. április 7.-ei számítása szerint 
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- munkáltatói terhek 6 hónapos halasztott fizetése munkaidőkeretben foglalkoztatás 

esetén a le nem dolgozott, de kifizettet munkaidő után 

- munkaidőkeret időtartamának meghosszabbítása a veszélyhelyzet megszűnését 

követő 2 évre. 

A veszélyhelyzet miatti csökkentett munkaidejű foglalkoztatás támogatásának szabályai ezt 

követően a 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendeletben kerültek rendezésre. Ezeket a szabályokat a 

140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 2020. április 29. napjától hatályos rendelkezései az alábbiak 

szerint módosultak: 

a) A támogatást távmunka és otthoni munkavégzés keretében dolgozó munkavállalók 

esetében is igénybe lehet venni. 

b) A támogatás megállapításakor az kerül megvizsgálásra, hogy mennyi volt az eredeti 

munkaszerződés szerint a munkaidő és a veszélyhelyzet elrendelését követően mennyire 

kerül vagy került módosításra. A módosított munkaidőnek háromhavi átlagban el kell 

érnie legalább a módosítás előtti munkaszerződés szerinti munkaidő 25%-át, és nem 

haladhatja meg a 85%-át, napi munkaidő elvárás nincs. A támogatási idő alatt a fizetés 

nélküli szabadság idejére nem folyósítható támogatás. Ugyanakkor az semmilyen 

esetben nem kerül megvizsgálásra, hogy a munkavégzési kötelezettség alól mentesítve 

volt-e a munkavállaló. 

c) A 105/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet 6. §-ban módosítással beiktatott új (6a) bekezdése 

értelmében a munkaszerződés a támogatás időtartamára a határozathozatal napján a 

rendelet erejénél fogva a kérelemben foglaltak szerint módosul a csökkentett munkaidő 

és egyéni fejlesztési idő tekintetében, kivéve, ha a módosításra már a kérelem 

benyújtását megelőzően sor került. 

d) a módosítást követően a támogatási összeg meghatározásakor már nem a távolléti díjat, 

hanem az alapbért kell alapul venni. A módosított rendeletben (140/2020. (IV. 21.) 

Korm. rendelet) az alapbér 3. § (4) bekezdés szerinti maximálása csak azt jelenti, hogy 

ezen összegig vehető figyelembe és ez alapján állapítható meg a támogatás mértéke. 

Tehát magasabb alapbér esetében is lehet kérelmezni a támogatást, de a támogatás 

megállapításánál (kiszámításánál) ekkor is csak a nettó kötelező legkisebb munkabér 

kétszereséig kerül figyelembevételre az alapbér összege. 

e) a létszámtartási kötelezettség a támogatással érintett munkavállalók megtartásának 

kötelezettségét jelenti. 

f) a munkavégzés átütemezésére vonatkozó munkaidő-beosztási lehetőségeknek 

munkáltató általi igazolásának kötelezettsége kikerült a jogszabályból. 

 

A csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatására irányuló kérelem formanyomtatvány 

2020. április 29. napjától tölthető le a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapjáról. 

 

2. K+F munkahelyek támogatása 

 

A szektor támogatásának az az oka, hogy a gyártásorientáltságból az ország áttért a kutatás-

fejlesztésre. Ugyanakkor az is kiemelendő, hogy az Európai Bizottság által, a koronavírus-

járvány társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítése érdekében elfogadott ideiglenes keret egyik 

intézkedése a koronavírussal kapcsolatos kutatás-fejlesztés támogatása. A 2020. április 10-én 
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kihirdetett 103/2020. (IV.10.) Korm. rendelet (“K+F Rendelet”) tartalmazza a kutató-fejlesztő 

tevékenységet végző munkavállalók veszélyhelyzet idején megvalósuló foglalkoztatásához 

kapcsolódóan igényelhető támogatás részletszabályait. A K+F Rendelet 2020. április 15-én lép 

hatályba. 

 

A munkáltató kérelmére a veszélyhelyzettel összefüggő gazdasági okból bértámogatás nyújthat 

az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal a tudományos 

kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény szerinti kutató-

fejlesztőt foglalkoztató munkáltató részére, amennyiben az alábbiakban ismertetésre kerülő 

feltételek fennállnak. 

A támogatás megítéléséhez a munkavállaló oldalán a következő feltételek teljesülése 

szükséges: 

• ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem részesül egyéb foglalkoztatást elősegítő 

támogatásban, 

• a munkáltatóval legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától, azaz március 11-től 

kutató-fejlesztőként munkaviszonyban áll, és 

• nem tölti a felmondási idejét. 

A munkáltatóval szemben támasztott követelmények: 

• a támogatás iránti kérelmében bemutatja a kérelmét megalapozó gazdasági 

körülményeit, ezeknek a veszélyhelyzettel való közvetlen és szoros összefüggését, a 

gazdasági nehézségek áthidalására vonatkozó eddig megtett és várható intézkedését, 

• a kérelemben nevesített munkavállalója ugyanazon munkaviszonya kapcsán nem 

részesül a kérelem benyújtásakor csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatásban, 

valamint munkahelyteremtő vagy munkahelymegőrzés támogatásban, 

• a kérelem benyújtásakor legalább hat hónapja működik. 

A fentiek értelmében tehát a támogatás kizárólag a kutató-fejlesztők után vehető igénybe, az 

általános mérnöki tevékenység keretében foglalkoztatott munkavállalók után nem. Hasonlóan 

a csökkentett munkaidős foglalkoztatási támogatáshoz, itt is fontos feltétel tehát, hogy az 

igénylés során a munkaadó igazolja a támogatás igénybevételét indokoló gazdasági 

körülményeit, és azok veszélyhelyzettel való összefüggését. A támogatás a kérelem benyújtását 

követően legfeljebb három hónapig folyósítható és havonta utólag kerül a munkáltató részére 

kiutalásra. 

A támogatás havi összege legfeljebb 318 920 forint lehet munkavállalónként, amely maximális 

összege azon munkavállalók után lesz jogosult a munkáltató, akiknek a veszélyhelyzet 

kihirdetésének napja szerinti bruttó munkabére eléri, vagy meghaladja a 670 000 forintot. Ennél 

alacsonyabb bruttó munkabér esetén a támogatás összegét arányosítani szükséges. 

A munkáltatónak a támogatás igénybevételével egyidejűleg vállalnia kell, hogy a támogatás 

időtartamával megegyező időtartamig tovább foglalkoztatja az érintett munkavállalót, és ez idő 
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alatt nem csökkenti a veszélyhelyzet kihirdetésének napja szerinti munkabérét. 2020. április 29. 

napjáig a K+F Kormányrendelet azt is előírta, hogy a munkáltatónak vállalnia kell a kérelem 

benyújtását megelőző hónapban meglévő átlagos statisztikai állományi létszám megtartását, 

azonban április 29. napján ez a rendelkezés hatályát vesztette. 

Tekintettel a fenti kötelezettségvállalásra figyelemmel kérdéses, hogy a veszélyhelyzet, illetve 

a támogatásról szóló K+F Kormányrendelet megjelenése közötti időszakban elrendelt esetleges 

bércsökkentést esetén van e lehetőség a támogatás igénybevételére, és ha igen, milyen további 

feltételek teljesítése esetén, ezt a rendelet nem rendezi.  

A munkáltató köteles a támogatás feltételeit érintő változást két munkanapon belül bejelenteni 

a kormányhivatalnak. 

Az előbbiekben ismertetett feltételeken túlmenően a támogatás nyújtásának vannak egyéb 

korlátai is, a támogatás ugyanis csak abban az esetben nyújtható, ha a munkáltató: 

• igazoltan megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatokról szóló jogszabály feltételeinek, 

• nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős 

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban 

meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

• és 2019. december 31-én nem minősült az európai uniós versenyjogi értelemben véve 

nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak. 

A fentieken túl a K+F Kormányrendelet meghatározza azokat a foglalkoztatási formákat, 

amelyek nem jogosítanak támogatásra. Így a Munka Törvénykönyve9 (Mt.) szerint a 

munkaszerződéstől eltérő munkakörben, munkahelyen vagy más munkáltatónál történő 

foglalkoztatás, Mt. szerinti állásidő, munkavégzés alóli mentesülés, valamint munkaerő-

kölcsönzés esetében történő foglalkoztatás nem jogosít a támogatásra. 

A munkáltatónak a kérelmet a székhelye vagy telephelye szerint illetékes kormányhivatalhoz 

kell a veszélyhelyzet alatt vagy annak megszűnését követő egy hónapon belül benyújtani. Az 

elbírálás határideje nyolc munkanap, de a támogatás nyújtásáról legkésőbb 2020. december 31-

ig hozható döntés. 

A K+F Kormányrendelet alapján azonos telephely és munkavállalók vonatkozásában csak egy 

alkalommal nyújtható be kérelem, illetve a kérelem elutasítása esetén a legfeljebb egy 

alkalommal nyújtható be ismételten. Ugyanazon telephely munkavállalói vonatkozásban csak 

egy időben nyújtható be kérelem. Amennyiben a kérelem megfelel a jogszabályi feltételeknek, 

a kormányhivatal támogatást nyújt a munkáltató részére, és ezzel egyidejűleg hatósági 

szerződést is köt a támogatott munkáltatóval, szükséges tehát figyelembe venni az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit is. 

 
9 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 
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A támogatást a K+F Kormányrendelet értelmében meg kell szüntetni, ha a munkáltató kéri, 

illetve a támogatásra való jogosultság fent bemutatott kritériumai nem teljesülnek.  

Fontos, hogy a továbbfoglalkoztatási kötelezettség teljesítésének ellenőrzésére annak 

időtartamát követően utólag kerül sor. Amennyiben a továbbfoglalkoztatási kötelezettségét a 

munkáltató megszegi, úgy köteles a támogatás arányos részét visszafizetni. A munkáltató 

köteles a támogatást egészben visszafizetni, ha az a rendeletben meghatározott feltételek 

hiányában már eleve nem lett volna megállapítható. Mentesül a munkáltató a visszafizetési 

kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a munkaviszony azonnali hatállyal a próbaidő alatt, a 

munkáltató azonnali hatályú felmondása, a munkáltató jogutód nélküli megszűnése, vagy a 

munkavállaló felmondása következtében szűnt meg, azaz a munkaviszony megszűnése miatti 

esetleges visszafizetési kötelezettség kizárólag a munkáltató általi rendes felmondás esetén áll 

fenn. 

3. Adóterhek csökkentése  

Szociális hozzájárulási adó 2% ponttal csökken 2020. július 1-től. A szociális hozzájárulási adó 

mértéke 17,5 százalékról 15,5 százalékra csökken. A szociális hozzájárulási adó mértékének 

változása érinti a kifizetői közteher mellett adható juttatások után fizetendő szociális 

hozzájárulási adót is. A 2020. április 22-től 2020. június 30-ig a Széchenyi Pihenő Kártya 

alszámlájára utalt béren kívüli juttatás összege után a kifizetőnek nem kell megfizetnie a 17,5 

százalék szociális hozzájárulási adót. 2020. július 1-től a kifizetőnek a béren kívüli juttatások 

értéke, az egyes meghatározott juttatások értékének 1,18-szorosa, és a kamatkedvezmény 1,18-

szorosa után 15,5 % szociális hozzájárulási adót kell fizetni. 

2020. július 1-től csökken a kifizetőt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 

mértéke, 15,5%-ra. A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenése miatt változik az 

összevont adóalap megállapításánál alkalmazandó 85 százalékos szabály. Ha az összevont 

adóalapba tartozó jövedelem után a magánszemély kötelezett a szociális hozzájárulási adó 

megfizetésére – kivéve, ha az költségként elszámolható, vagy azt számára megtérítették –, 

akkor 2020. július 1-jétől a megállapított jövedelem 87%-át kell jövedelemként figyelembe 

venni. 

 

4. Versenyképességnövelő támogatási program 

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: HIPA) korábbi 

támogatási rendszer mellé új rendszer készült ideiglenesen.  

Az Európai Bizottság jóváhagyásával elindult az 50 milliárd forint (körülbelül 140 millió euró) 

keretösszeggel rendelkező támogatási program. Alapja, hogy az elérhető 200,000e EUR de 

minimis támogatás felett 800e EUR de minimis támogatás adható. A támogatás formáját 

tekintve vissza nem térítendő készpénztámogatás, amely 2020. december 31-ig nyújtható és 

előlegként fog a feldolgozóipari és üzleti szolgáltató központi szektorban működő közép-és 

nagyvállalatok számára rendelkezésre állni. 

 

A támogatás forintban megállapított összege 100%-os támogatási előleg formájában kerül 

folyósításra, egy összegben. A rendelkezésre álló keretösszeg 50 milliárd Ft. A támogatást a 

Külgazdasági- és Külügyminisztérium indítja el, a lebonyolító szerv a HIPA. 
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Az a közép-és nagyvállalat igényelheti a támogatást, amely: 

• nyilatkozik, hogy 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő 

vállalkozásnak, de a koronavírus járvány következtében azzá vált, vagy egyéb pénzügyi, 

gazdasági nehézségei támadtak, 

• a koronavírus járvány miatt az árbevétele, vagy a megrendelési állományának értéke 

legalább 25%-kal visszaesett, 

• a felmerült veszteségekre nincs biztosítása vagy a biztosítás alapján nincs lehetőség a 

felmerült károk teljes megtérítésére, 

• vállalja, hogy a bázislétszámot a beruházás befejezéséig, de legalább 2020. december 

31-ig fenntartja, 

• vállalja, hogy 2021. június 30-ig olyan legalább 150.000 euró értékű beruházást valósít 

meg Magyarországon, melyet nem kezdett meg a pályázat benyújtását megelőzően. 

A támogatás mértéke a beruházási volumentől függően a beruházási érték 30%-50%-a, de 

legfeljebb 800.000 eurónak megfelelő forintösszeg. 

 

Támogatás mértéke a beruházás értékétől függ: 

a) 150 000 euró és 300 000 euró között van, a versenyképesség-növelő támogatás összege a 

beruházás értékének 30%-a, 

b) 300 001 euró és 500 000 euró között van, a versenyképesség-növelő támogatás összege a 

beruházás értékének 40%-a, 

c) 500 000 euró felett van, a versenyképesség-növelő támogatás összege a beruházás értékének 

50%-a. 

 

A fent ismertetett szabályokat a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált 

versenyképesség-növelő támogatásról szóló 7/2020. (IV. 16.) KKM rendelet foglalja össze. A 

támogatással kapcsolatos pályázati felhívás és dokumentáció 2020. április 28. napján jelent meg 

a HIPA honlapján. 

Kormányzati gazdaságvédelmi akcióterv második szakaszának része még a vállalkozások 

finanszírozásának folyamatos fenntartása, ennek érdekében 9 új hitelprogram és 4 meglévő 

hitelkonstrukció kibővítését és 8 tőkealap létrehozását ígérik a bajba jutott vállalkozások 

támogatására.  

Bejelentésre került továbbá, hogy a feleslegessé vált munkaerő átképzésére, a képzéseknél a 

tandíj 95%-át a költségvetésből fizetik, azoknak pedig, akik elvesztették a munkahelyüket, 0% 

-os „felnőttképzési diákhitelt” nyújtanak az átképzés fedezésére. A végzett hallgatók egyszeri 

500 ezer forintos szabad felhasználású 0%-os hitelt vehetnek fel. 

 

Az exportpiacon résztvevő cégek részére kárenyhítő programok kerülnek bevezetésre. 

A Kormány 1185/2020. (IV. 27.) Korm. határozatában kifejezte, hogy: 

„1. Egyetért a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a 

Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság által – a koronavírus 

világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében – a hazai mikro-, kis- és 
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középvállalkozások, valamint a hazai nagyvállalatok likviditási nehézségeinek enyhítése, 

valamint beruházásaik megvalósítása érdekében  

a) az EXIM Kárenyhítő Hitelprogram,  

b) az EXIM Kárenyhítő Hitelfedezeti Program és  

c) az EXIM Kárenyhítő Hitelbiztosítási Program elnevezésű programok 

meghirdetésével.” 

 

Ezért 2. pontban felhívta a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon az Eximbank Zrt. 

kamatkiegyenlítése jogcímen 19.300.000.000,- forint, valamint az Eximbank Zrt. tőkeemelése 

jogcímcsoporton 14.300.000.000,- forint rendelkezésre állásáról a központi költségvetés – 

XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 8. Központi kezelésű előirányzatok – 

terhére. Az EXIM honlapján (exim.hu) már megtalálható a megfelelő fül, ahol a programok 

után érdeklődhetnek a vállalkozók, és a finanszírozási/biztosítási igényekről is számot 

adhatnak. 

 

7.1.1. Veszélyhelyzet megszüntetése 

Az Országgyűlés 2020. június 16. napján elfogadta a veszélyhelyzet megszüntetéséhez 

szükséges törvényeket. A veszélyhelyzet megszüntetéséről szóló 2020. évi LVII. törvényben 

az Országgyűlés felhívta a Kormányt arra, hogy a veszélyhelyzetet szüntesse meg, egyben 

rendelkezett a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény hatályon kívül 

helyezéséről is. A Kormány döntése alapján 2020. június 18. napján megszűnt a veszélyhelyzet, 

helyette egészségügyi válsághelyzet került kihirdetésre. A veszélyhelyzet megszüntetése nem 

jelenti azt, hogy a jogrendszer és a mindennapok visszaállnak a 2020. március 11 előtti időszak 

szerinti állapotba. A veszélyhelyzet Kormány általi megszüntetésével hatályát vesztette 

valamennyi olyan veszélyhelyzet alatt megalkotott kormányrendelet, amely az Alaptörvény 

különleges jogrendre vonatkozó felhatalmazása alapján került megalkotásra. A veszélyhelyzet 

ideje alatt született, de az általános törvényi felhatalmazások alapján megszületett 

kormányrendeletek ugyanakkor hatályban maradtak. Tekintettel arra, hogy a járványveszély 

továbbra is fennáll a különleges jogrendben megalkotott és irányadó szabályok jelentős része - 

tekintettel arra, hogy számos folyamatban lévő jogviszonyt érintenek és alkalmazásukra 

bármikor újból szükséges lehet – tovább él.  

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi 

készültségről szóló törvény (a továbbiakban: Kivezetési Tv.) foglalja össze azokat a 

veszélyhelyzeti kormányrendeletekben bevezetett szabályokat, amelyek 2020. december 31-ig 

törvényi szinten élnek tovább, és szükség esetén meghosszabbításra kerülhetnek. 

A Kivezetési Tv. megteremti a járványügyi védekezés következő szakaszának közjogi 

keretfeltételeit, ugyanis az egészségügyi törvény már meglévő egészségügyi válsághelyzetre 

vonatkozó szabályainak kiegészítésével a Kormány különleges jogrend fenntartása nélkül kap 

meg rendelet-alkotási felhatalmazást egyes területeken. Ez a felhatalmazás azonban 

kifejezetten a járványügyi védekezéssel kapcsolatos területekre terjed ki (utazási korlátozások, 

szociális távolságtartás szabályai, egészségügy működése, maszkviselés stb.), az egyéb 
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területeken (pl. adópolitika, szociálpolitika) a kormány már nem hozhat a törvényeket felülíró 

rendeleteket. 

A Kormány a továbbiakban az országos tisztifőorvos javaslatára, az egészségügyért felelős 

miniszter előterjesztése alapján rendelhet el ún. egészségügyi válsághelyzetet, például ún. 

járványügyi készültséget a koronavírus-járványveszély miatt, akár az ország egész területére, 

akár annak meghatározott részére, és addig marad fent, amíg az elrendelés feltételei fennállnak; 

ennek monitorozása az országos tisztifőorvos feladata. A veszélyhelyzeti felhatalmazáshoz 

képest azonban ez a felhatalmazás szűkebb körű, vagyis a kormány nem módosíthat általános 

jelleggel bármilyen jogszabályt. 

A kormány a felhatalmazás keretében egészségügyi válsághelyzetben többek között 

korlátozhatja, megtilthatja: 

• a járvány terjedését elősegítő intézmények (mozik, színházak) működését; 

• rendezvények, tevékenységek megtartását;  

• az üzletek működését, nyitvatartását;  

• az oktatás működését;  

• az országon belüli és országok közötti utazást;  

• egyes területek elhagyását,  

• továbbá közlekedési korlátozást és tilalmakat rendelhet el;  

• kötelező maszkviselést, illetve az üzletek idősávos látogatását írhatja elő. 

A Kormány a veszélyhelyzet megszüntetésével egyidejűleg elrendelte az egészségügyi 

válsághelyzetet, ami szükséges volt ahhoz, hogy a Kivezetési Tv.-be át nem emelt, azonban a 

járványügyi védekezéshez továbbra is szükséges szabályok fennmaradjanak. Ez az oka annak, 

hogy több veszélyhelyzetben elfogadott kormányrendelet új kormányrendeletként kihirdetésre. 

Ennek legtipikusabb példája a nyári turistaszezont leginkább érintő kérdések szabályozása, így 

például azoknak az országoknak a meghatározása, amelyekből a Magyarországra visszatérést 

követően továbbra is kötelező lesz házi karanténba vonulni, valamint a kötelező maszkviselés 

eseteinek szabályozása. 

A veszélyhelyzettel ellentétben az egészségügyi válsághelyzet nem biztosít általános 

többletjogosultságokat az önkormányzatoknak és a polgármestereknek, de a települési 

önkormányzatok jogosultak a területükön működő piac, vásár, nyitvatartási szabályainak eltérő 

rendezésére. 

A Kormány a fenti hatásköreit a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan, az 

egészségügyi válsághelyzet alapjául szolgáló körülmény megelőzése, kezelése, felszámolása, 

továbbá káros hatásainak megelőzése, illetve elhárítása céljából gyakorolhatja. A legfontosabb 

eltérés a veszélyhelyzethez képest, hogy a Kormány nem rendelhet el kijárási korlátozást. 

Ugyanakkor a személyek szabad mozgása tekintetében korlátozhatja, megtilthatja az ország 

egyes területei, illetve Magyarország és más ország közötti személyforgalmat, illetve az ország 
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egyes területei, illetve Magyarország és más ország lakosainak egymással való személyes 

érintkezését is. 

A veszélyhelyzet megszüntetését követően Palkovics László, innovációs és technológiai 

miniszter által 2020. július 23. napján tett bejelentése értelmében a gazdaságvédelmi akcióterv, 

mint a járvány miatti krízisidőszak átvészeléséhez szükséges intézkedéscsomag forrásai – 

direkt állami támogatások, szolgáltatások, valamint hitel- és tőketípusú termékek – 9200-9500 

milliárd forintot tesznek ki. Ebből a magyar GDP 20-21 százalékának megfelelő összegből már 

3-4000 milliárd forintnyi célba ért, részben felhasznált forrásként, részben megkötött 

szerződések formájában. Az említett összeget munkahelyek védelmére, új munkahelyek 

teremtésére és gazdaságélénkítésre fordították. 

7.2. A helyi gazdaságfejlesztés kitörési pontjai 

Az előzőekben bemutatott gazdaságvédelmi akcióterv két szakaszában ismertetett, illetve 

bevezetett intézkedések ellenére nagyon sok a bizonytalanság. Az önkormányzatok pontos 

vesztesége még nem állapítható meg, de egyértelmű, hogy jelentős, likviditást befolyásoló 

károkról van szó. A gépjárműadó elvonása különösen érzékenyen érinti Miskolcot a már 

korábban bemutatott számok viszonylatában. Főleg azért, mert a legjelentősebbnek számító 

iparűzési adóbevétel országosan legalább 20%-os csökkenését prognosztizálják a szakemberek, 

Húsz százalékos kieséssel számolva 140 milliárd forint lehet a veszteség, csak a helyi iparűzési 

adóból, 30 százaléknál 210 milliárd. A területek és helyiségek bérbeadásából származó 

bevételek, valamint az idegenforgalmi adóból származó bevételek elmaradása is jelentős. 

Miután a Kormány a várakozási díj megfizetésének a veszélyhelyzet során alkalmazandó eltérő 

szabályairól szóló 87/2020. (IV. 5.) Korm. rendelettel ingyenessé tette országszerte a parkolást, 

az önkormányzatok ezen bevétel egy részét is elvesztették. Miskolcon a parkoltatási 

közszolgáltatásból 2019-ben 840.000.000,- Ft bevétel realizálódott, a 2020. évi költségvetésben 

pedig 937.034.000,- forintnyi bevétel került betervezésre. A veszélyhelyzet fennállásáig a 

veszteség napi szinten emelkedett. 

A saját bevételek ilyen szintű visszaesése, illetve a veszélyhelyzettel kapcsolatban felmerülő 

többletköltségek várhatóan jelentősen visszavetik a fejlesztéseket, és megmarad az 

önkormányzatok eredeti rendeltetésének megfelelőn a közszolgáltatás, működtetés és 

fenntartás klasszikus feladatának finanszírozása. Különös tekintettel arra is, hogy 2020. évben 

véget ér egy uniós programozási ciklus, és bár vannak publikus irányvonalak, terveztek, konkrét 

stratégiai programok, intézkedések, jogszabályok, irányelvek megalkotására várhatóan 2020 

végéig nem kerül sor. Ez különösen nehéz helyzetbe hozza az önkormányzatokat, hiszen a 

fejlesztések túlnyomó része pályázatokból valósult meg.  

A veszélyhelyzetet és az azzal összefüggő védekezést követő helyreállítási időszak 

mihamarabbi beköszöntének reményében azonban szükséges összefoglalni, hogy Miskolc 

adottságai alapján milyen kitörési pontok fogalmazhatóak meg, amelyek a járvány okozta 

válság hiányában vagy akár annak ellenére is lehetőséget biztosíthatnak a helyi 

gazdaságfejlesztésre. 

Miskolc a régió vezető ipari-turisztikai központja, gazdasági potenciáljának és 

versenyképességének növelése érdekében nagyobb súlyt szükséges helyezni a magas 
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hozzáadott értékű, innovatív technológiájú új gazdaság (pl.: mechatronika, nanotechnológia, 

élettartam növelő technológiák, környezetbiztonságos alapanyagok, megújuló energiaforrások 

stb.) betelepítésére, továbbá a technológiai és tudás transzferre. A magas hozzáadott értékű 

termékek előállítása új munkahelyeket teremthet, erősítheti a helyi gazdaságot, bővülhet a 

vállalkozások és a helyi kutatási, fejlesztési és innovációs szféra szereplői (főképpen a 

tudástermelő egyetemek) közötti együttműködés. 

A 2014-ben megfogalmazott Településfejlesztési Koncepcióban az Alapelvek, a Jövőkép, 

valamint a vízióelemek Miskolcra, mint a Creative Region meghatározó városára nézve ma is 

érvényesek. A Gazdaságstratégiai Fejlesztési Tervben megjelölt kitörési pontok 

alátámasztásához és lebontásához Településfejlesztési Koncepció vízióelemeit - 7 évvel a 

megfogalmazásuk után és tíz évvel a Koncepció időtávjának vége előtt - már stratégiai 

pillérként értelmezzük. A Stratégiai Pillérek a kitörési pontoknak megfelelő tagoltságban teszik 

lehetővé a célrendszer logikus kibontását. 
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39. ábra: Miskolc Stratégiai célrendszere 2030 
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A Vízióban szereplő Nagy–Miskolc kifejezés Miskolc csodálatos adottságait, hatalmas 

lehetőségeit és a város erejét fejezi ki, valamint azt a város jövőjébe vetett hitet, melyet a 

miskolciak lelke, tehetsége és lokálpatriotizmusa táplál. 

Nagy-Miskolc egyszerre jelenti az erős és növekedő gazdaságot, a jól működő vonzó és fejlett 

várost, ahol jó fiatalnak lenni, idősként élni és kifejezi a város iránti szeretetünket. 

Büszkék vagyunk Miskolcra és továbbra is büszke miskolciak akarunk lenni - büszkék 

magunkra, elért eredményeinkre, városunkra. 

Nagy-Miskolc ezért a jövőnk. 

 

A Stratégia Pillérei egyszerre jelentik a város kitörési pontjait, valamint a stratégiai célok gyűjtő 

meghatározásait.  
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7.3. MISKOLC AZ ÚJ GAZDASÁG REGIONÁLIS 

KÖZPONTJA 

 

Miskolc Megyei Jogú Város 2030-ig szóló Településfejlesztési koncepciója és az Észak-kelet 

Magyarország komplex területi és gazdaságstratégiai fejlesztési terve egyaránt kitörési 

pontként határozza meg a gazdaságfejlesztést, ezen belül az ipari parkok fejlesztését, a 

gazdasági potenciáljának és versenyképességének növelését, továbbá a befektetési potenciál 

fejlesztését, tőkevonzó képesség növelését. E három kitörési pont szoros kapcsolatban áll 

egymással, így célszerű ezek komplex kezelése a lehetséges szinergiák kihasználása érdekében. 
 

A1. Miskolc Ipari Parkjainak fejlesztése 
 

A gazdaságfejlesztést közvetlenül szolgálja a város és a térség ipari parkjainak fejlesztése, 

amelyek egyrészről a városban működő meghatározó foglalkoztatók gyáregységeinek adnak 

otthont és további lehetséges befektetéseknek kínálnak helyszínt. 

 

Az ipari parkok fejlesztése több dimenzió mentén javasolt: szakmai szempontból indokolt mind 

a mennyiségi, mind a minőségi, mind pedig a strukturális fejlesztésük. 

 

Mennyiségi szempontból indokolt a város és térségében lévő ipari park céljára alkalmas 

területek számbavétele és gazdasági tevékenység végzésére történő előkészítése. Az 

eredményes befektetés-szervezési tevékenység érdekében javasolt egy diverzifikált portfólió 

kialakítása, amelyben különböző méretű területek állnak a befektetők rendelkezésére. Fontos, 

hogy a jelenleg rendelkezésre álló ipari parkokban lévő területek mellett olyan új ipari parkok 

is kialakításra kerüljenek, amelyek nagy volumenű, nemzetgazdasági szempontból is jelentős 

beruházások számára is helyszínt biztosíthatnak. 

 

A mennyiségi fejlesztés mellett fontos az ipari parkok minőségi fejlesztése is, amely mind az 

alapinfrastruktúrára, mind az ipari parkokban igénybe vehető szolgáltatások körére és 

minőségére is értendő. E tekintetben a nemzetközi példák alapján mind inkább igény van a 

komplex szolgáltatásokat nyújtó ipari parkok kialakítására, amelyekben a klasszikusan 

termeléshez kapcsolódó hard tényezők mellett megjelennek a szociális, kereskedelmi, oktatási 

funkciókat is hordozó elemek is. Mindezek mellett indokolt az ipari parkok közlekedési 

infrastruktúrájának bővítése is a környezettudatos, fenntartható közösségi közlekedés elemeivel 

is (pl. kötöttpályás közösségi közlekedés). 

 

Az ipari parkok strukturális fejlesztését eredményezheti a hálózatosodás lehetővé tétele campus 

jellegű fejlesztésekkel, amelyek esetében az ipari parkok a hagyományos termelő funkció 

mellett alkalmassá válnak a bennük működő vállalkozások innovációs és oktatási 

potenciáljának kihasználására. Az új, Ipar 4.0 megoldások bevezetésével az ipari parkokban 

működő vállalkozások válnak az új technológiák megismerésének elsődleges színhelyévé, így 

indokolt tanműhelyek, illetve kihelyezett egyetemi oktatóhelyek kialakítása az ipari parkokban. 

A fenti keretekhez az Észak-kelet Magyarország komplex területi és gazdaságstratégiai 

fejlesztési tervben meghatározottakkal összhangban az alábbiak kapcsolódnak: 

• Miskolci Ipari Park - Mechatronikai Ipari Park: további bővítése több ütemben 

(I. ütemben 25 ha funkcióváltása és infrastrukturális fejlesztése) 

• Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP): Komplex ipari park fejlesztés a MIDIP 

területén: Miskolc célja egy önállóan lélegző ipari, kutatás-fejlesztési és 
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szolgáltatási városnegyed kialakítása a Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) 

környezetében, amely alkalmas az ott dolgozó több ezer foglalkoztatott napi 

szociális igényeinek kielégítésére is (oktatási-nevelési intézmények, üzletek és 

egyéb szolgáltatások).  

• 1.000 hektáros ipari park, melyet a Modern Városok Program is megjelöl, mint 

fejlesztési terület. Az 1.000 hektáros ipari park több részből áll: 

I. ütem: a MIDIP bővítéseként létrejövő 120 hektáros ipari park 

II. ütem: Szirma és Martinkertváros között elhelyezkedő 300 hektáros 

iparterület 

III. ütem: 400+ hektáros iparterület fejlesztése Miskolc közigazgatási 

határain kívül (Miskolc - Hernádnémeti iparterület fejlesztése) 

A MIDIP területén jelenleg 4 nagyobb termelő és több kisebb szolgáltató cég működik, ezek 

bővülése és az újak betelepülése folyamatos. A munkavállalók kb. fele ingázó, a város szűkebb 

vagy tágabb agglomerációjából érkezik. Előfordulnak 50-80 km-es távolságok, (Vizsoly, 

Vilmány, Sáta, Vajdácska stb.) a 20-40 km tömegesnek nevezhető. 

 

A közlekedési infrastruktúra tekintetében a szilárd burkolatú közlekedés kielégítő színvonalú, 

1 km-en belül elérhető az autópálya, rendben van a belső úthálózat, a városi közösségi 

közlekedés fejlesztés alatt áll. A dolgozók nagy része személygépkocsival érkezik, annak 

ellenére, hogy pl. a Joyson városi kombinált bérletet vásárol dolgozói számára. 

 

Bár az ipari parkot vasúti fővonal határolja, közelében pályaudvar és iparvágány is található, a 

kötött pályás megközelítése nem megoldott. A MIDIP területe mellett elhaladó Miskolc-

Felsőzsolca közötti vasútvonal mellé egy konténerterminál kialakítása, illetve ennek keretében 

egy tram-train, illetve elővárosi vasúti megálló létrehozása válik szükségessé.  
 

A2. Miskolc és várostérsége gazdasági potenciáljának és versenyképességének növelése 
 

Miskolc és térsége gazdasági potenciáljának és versenyképességének növelése szempontjából 

több elem és fejlesztési irány is kiemelkedő jelentőséggel bír.  

Ezek egyike a tudásgazdaság megteremtése, illetve megerősítése. Ennek révén Miskolc 

gazdaságában a jövőben kiemelt szerepet kaphatnak a magas hozzáadott értékű, innovatív 

technológiájú új gazdasághoz (pl.: plazmatechnológiai, nanotechnológiai, termokémiai, 

mechatronikai, élettartam növelő technológiák, környezetbiztonságos alapanyagok, megújuló 

energiaforrások előállítása, stb.) tartozó vállalkozások, a Miskolci Egyetem K+F+I bázisára 

épülő spin-off társaságok és a technológiai inkubáció. A tudásgazdaság kiépülését magas 

színvonalú duális oktatási rendszernek kell támogatnia mind a szakképzés, mind a felsőoktatás 

tekintetében, amelynek le kell követnie a gazdasági fejlődést és reagálnia kell a jelentkező 

vállalati igényekre.  

A város foglalkoztatási szerkezetének diverzifikálása érdekében fejlesztési irányt jelenthet a 

nemzetközi és / vagy belföldi szolgáltató központok (SSC: Shared Service Center) letelepedését 

lehetővé tevő infrastruktúra (A-kategóriás irodaház) kialakítása és a szolgáltatók városba 

vonzása. Miskolcon prioritást kell, hogy kapjanak azok a cégek, amelyek magas hozzáadott 

értékűek, K+F tevékenységüket Miskolcra hoznák, valamint kvalifikált (legalább szakképzett) 

munkaerőt alkalmaznának. A kutatás-fejlesztési tevékenység bővülésével valószínűsíthetően 

nagyobb igény keletkezik a helyi szolgáltatásokra is, ami kutatóintézetek, egyetemi képzések, 

pénzügyi, tanácsadó szolgáltatások spektrumának szélesítésével járhat. 
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Helyi gazdaság megerősítése, magas foglalkoztatottság biztosítása, egyúttal Miskolc 

gazdaságának versenyképességét biztosító másik fő iránya a helyi székhelyű kis- és 

középvállalkozások működési stabilitásának megteremtése, hálózatosodásuk, klaszteresedésük 

támogatása. A helyben, illetve a térségben működő KKV-k számára kitörési pontot jelenthet, 

amennyiben valamely nagyvállalat beszállítójává tudnak válni. E tekintetben javasolt a 

vállalkozások becsatornázása a HIPA, illetve az MKIK által koordinált beszállító-fejlesztési 

programokba, továbbá a beszállítói integrátor vállalkozások irányába. 

A fenti keretekhez az Észak-kelet Magyarország komplex területi és gazdaságstratégiai 

fejlesztési tervben meghatározottakkal összhangban az alábbiak kapcsolódnak: 

• Kis- és középvállalkozások beszállítói akkreditációinak támogatása. 

• Az új gazdasághoz kapcsolódó K+F+I potenciál (beruházás, szakértelem, 

infrastruktúra) növelése, a technológia- és tudásintenzív tevékenységek 

támogatása. 

• Már működő stratégiai jelentőségű iparágak (pl.: mechatronika, 

anyagtechnológia, stb.) mellé új, kreatív iparágak, továbbá nemzetközi és hazai 

szolgáltató központok letelepítése.  

• Városfejlesztés, befektetés-szervezés és befektetés-ösztönzés területén 

dolgozók szakmai és idegen nyelvi felkészültségének javítása.  

• Idegen nyelvű óvodai, iskolai ellátás fejlesztése.  

• Duális képzési rendszer fejlesztése. 

A3. Miskolc befektetési potenciál fejlesztése, tőkevonzó képesség növelése 
 

Miskolc város és térsége ipari park portfoliójának közvetlen kihatása van a város befektetési 

potenciáljára és tőkevonzó képességére. A hard infrastruktúra megteremtése mellett azonban 

fontos a fogadó környezet soft elemeinek megteremtése, illetve fejlesztése. A betelepülni 

szándékozó tőkét magas színvonalú és csak a szükséges bürokratikus elemeket tartalmazó 

adminisztrációnak, anyag- és technológiai kompetencia központoknak kell segíteni.  

Fontos, hogy a városba érkező külföldi munkavállalók és családtagjai számára magas 

színvonalú idegen nyelvű nevelési, oktatási, egészségügyi ellátási és művelődési feltételek 

álljanak rendelkezésre. A betelepülő szakemberek letelepedési szándékát megfelelő minőségű, 

környezetű, korszerű és elegendő mennyiségű bérlakás biztosításával is lehet ösztönözni, az 

újonnan betelepülni, illetve bővíteni kívánó befektetők számára színvonalas telephelyi 

feltételeket kell biztosítani.  

A fenti keretekhez az Észak-kelet Magyarország komplex területi és gazdaságstratégiai 

fejlesztési tervben meghatározottakkal összhangban az alábbiak kapcsolódnak: 

• Korszerű infrastruktúra – modern irodaépületek, inkubátorházak, technológiai- 

és tudáscentrumok megteremtése 

• A meglévő ipari parkok kihasználtságának növelése jól szervezett, összehangolt 

befektetés-ösztönzési tevékenység által. 

• Az ipari parkba betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és 

termelést elősegítő szolgáltatási funkciók kialakítása, bővítése (pl. 

adótanácsadás, adminisztratív szolgáltatások, töltőpontok, logisztikai és K+F 

szolgáltatások kialakítása). 
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A4. Miskolc körforgásos gazdaság alapú gazdaságfejlesztése 
 

A körforgásos gazdaság egy olyan rendszer, amelyben nincsenek hulladékok és amelyben a ma 

termékei egyben a jövő alapanyagai. Azért körforgásos, mert a mai – jellemzően lineáris – 

rendszerrel szemben, amikor a termékeket legyártjuk, felhasználjuk, majd kidobjuk, a 

körforgásos gazdaságban a termékek a kuka helyett – azonos, vagy feldolgozott formában – 

visszakerülnek a gyártásba. A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás – egy 

értékláncokon és iparágakon átívelő gazdasági modell, amely újradefiniálja a terméktervezés, 

gyártás, fogyasztás folyamatát, ezzel megnyitva új, eddig kiaknázatlan (másod)piacokat a 

vállalatok számára.   

 

A körforgásos gazdaság mozgatórugói az átalakuló fogyasztói igények, a szűkös erőforrások és 

a technológiai áttörések térnyerése, melyek ma már minden nagy gyártó - termelő vállalatnak 

fontosak, ma már a világ legnagyobb vállalatainak (Fortune TOP100) közel fele, 44%-a 

rendelkezik körforgásos gazdaság koncepcióval vagy stratégiával. 

Európa sikeres országaiban a zöld gazdaság már évtizedes fejlesztési perióduson van túl. A 

trendet felismerve a világ számos nagyvárosa (Amszterdam, Párizs, Koppenhága, London) 

vezetése is elköteleződött a körforgásos gazdaság koncepciójának városi kezdeményezésekbe 

való beépítése mellett a közelmúltban, erre vonatkozó stratégiai célok megfogalmazása, 

kutatóközpontok létrehozása, gazdasági szereplők bevonása, vagy kedvező szabályozási 

környezet kialakítása által. 

 

Miskolcon – páratlan természeti környezetünkre és elindított, megújuló erőforrásokra épített 

projektjeinkre alapozva – minden adott ahhoz, hogy a zöld, körforgásos gazdaságot a 

gazdaságfejlesztés súlypontjába helyezzük. A város akcióprogramot indít a városban működő 

vállalkozásokkal, kiemelten a helyi kis-, és közepes vállalkozásokkal, hogy a jelenleg használt 

egyszer használatos műanyag termékeket felváltó új termékek használatára térjenek át, és 

vegyenek részt új technológiák fejlesztésében, új termékek gyártásában.  

 

A tiszta levegő, zajcsökkentés és folytonos torlódások megszüntetése érdekében a városoknak 

újra kell gondolniuk úthálózatukat és közösségi közlekedésüket. Miskolc és várostérsége 

mintaprojektként - a Klímavédelmi Akciótervhez kapcsolódva - az első térség kíván lenni, ahol 

az új beszerzésű autóbuszok elektromos meghajtásúak, az első ilyen járműveket az Avas 

városrészben és Lillafüreden indítjuk el. 

 

Az okosmérő a különböző közművek fogyasztásának mérésére szolgáló eszköz, amely lehetővé 

teszi a fogyasztónak és a szolgáltatónak egyaránt a fogyasztás valós idejű nyomon követését. 

Miskolcon mintaprojektet indítunk okosmérők alkalmazására - a Klímavédelmi Akciótervhez 

kapcsolódva. 

 

A funkciójukat vesztett épületek nagy többsége bontásra kerül, és bár a törmelék egy részét újra 

lehet hasznosítani, a kisebb anyagveszteséggel és környezeti terheléssel járó újrafelhasználás 

magasabb szinten képviseli a körforgásos gazdaság elvét. Miskolc barnamezős rehabilitációs 

programjában a lehető legnagyobb mértékben törekszik arra, hogy környezettudatos 

városrehabilitáció valósuljon meg. 

 

A körforgásos gazdaságra való törekvés fő mozgatórugói az erőforrások szűkössége, a 

növekedő népesség és a változó fogyasztói magatartás, a legfőbb előfeltétele a technológia 

fejlődése és a legújabb technológiai vívmányok. A város a Miskolci Egyetemmel közösen 

részese kíván lenni a körforgásos gazdaságnak. Az Egyetem K+F+I potenciálja ideális ahhoz, 
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hogy maga az Egyetem legyen a térség körforgásos gazdaságra való átállásának motorja, 

Anyagtudományi Kara az új anyagtechnológiák, Műszaki Földtudományi Kara a hulladék 

körforgás, Gépészmérnöki Kara a legtöbb Ipar 4.0 fejlesztés, míg társadalomtudományi karai a 

gazdaság, a jogi környezet és a társadalom formálásában vehetnek részt aktívan. Az Ipar 4.0 és 

a körforgásos gazdaság fejlődése kölcsönösen erősítik egymást: olyan megoldások születnek, 

melyek megakadályozzák az értékpazarlást és elindítják a gazdaságot a hulladékmentesség felé. 
 

A5. Klímavédelem mintaváros fejlesztések megvalósítása 
 

A Creative Region program valamennyi megyéjében és a régió vezető városaiban, így 

Miskolcon is erős klímakitettség. Magyarország Kormánya megalkotta hazánk Klímavédelmi 

akciótervét, melyben vállalta, hogy 2030-ra a Magyarországon előállított energia 90 

százalékban széndioxid-mentes lesz. A kibocsátási szint további csökkentése mellett kiemelt 

törekvés az energiabiztonság, a klímavédelem és a gazdaságfejlesztés céljainak – egymást 

erősítő – összehangolása és a teremtett környezetünk megóvása, melyet a Klíma- és 

Természetvédelmi Akciótervben foglalt konkrét intézkedések segítenek elő. 

A Klímavédelmi akciótervben Magyarország kormánya 8 pontban rögzítette, milyen folyamat 

mentén kívánja végrehajtani az akciótervet.  

Miskolc a Klímavédelmi akcióterv mintavárosa kíván lenni, a 8 pontból 7-ben dinamizáló 

városa kíván lenni a programnak, az alábbiak szerint (vastagon szedve a Klímavédelmi 

akcióterv pontjai): 

1. Megtisztítjuk az illegális hulladéktól Miskolcot és térségét. Miskolc prioritásként 

kezeli az illegális hulladéklerakók feltérképezését és felszámolását. A létrejövő 

Hulladékgazdálkodási Hatósággal együttműködésben - amelynek feladata lesz a 

hulladékgazdálkodási ágazat ellenőrzése, az illegális hulladéklerakók felkutatása, 

tettenérése, büntetése, illetve az ingatlan tulajdonosok kényszerítése a hulladék 

eltávolítására - Miskolc bekapcsolódik a munkába, és a megvalósítás folyamatában részt 

vállal. 

2. Beszüntetjük a környezetromboló termékek használatát. Miskolc minden olyan 

intézkedést megtesz, amely ahhoz szükséges, hogy az egyszer használatos, ám jelenleg 

tömegesen előforduló termékek forgalmazását, illetve használatát más, könnyen 

újrahasználható, újrahasznosítható termékek váltsák fel a városban. Akcióprogramot 

indítunk a városban működő vállalkozásokkal, kiemelten a helyi kis-, és közepes 

vállalkozásokkal, hogy a jelenleg használt egyszer használatos műanyag termékeket 

felváltó új termékek használatára térjenek át, és vegyenek részt új technológiák 

fejlesztésében, új termékek gyártásában.  

Az egyszer használatos műanyag palackok, a fém dobozok és az üvegek ellepik a 

környezetünket, ugyanakkor jelentős részük visszavezethető a gazdaságba, támogatva a 

körforgásos gazdaságra történő áttérést. Miskolc támogatja, hogy az országban a 

leghatékonyabb visszagyűjtő rendszer valósuljon meg a Creative Region program 

valamennyi városában, és mintavárosként pilot projekt programot indít, tapasztalatait 

megosztja a partnervárosokkal és a régió megyéivel. 

3. Megvédjük vizeinket. A tiszta víz nemzeti kincsünk, megbecsüljük és megóvjuk a 

várostérség vízkészletét. Miskolc gondoskodik várostérsége folyó- és állóvizeinek, és 

környezetnek műanyagoktól való megtisztításáról. 

4. Támogatjuk a kkv-k megújuló energiatermelését. Akcióprogramot indítunk a 

városban működő vállalkozásokkal, kiemelten a helyi kis-, és közepes vállalkozásokkal, 

hogy a saját energiafogyasztás helyben elérhető megújuló energiaforrással megvalósuló 

részleges vagy teljes kiváltását elérhessék, hozzáférjenek a vállalkozások 
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versenyképességének javítását célzó forrásokhoz. Elősegítjük, hogy a helyi 

vállalkozások hozzáférjenek az olcsó és környezetbarát geotermikus hőenergiához. 

5. Minden újszülött után tíz fát ültetünk. Miskolc aktív részese kíván lenni a 

programnak, utak és vasútvonalak mentén, barnamezős területeken faültetési programot 

indítunk. 

6. Olcsó, innovatív energiát biztosítunk a magyar családok számára. Települési 

szinten is ki kell használni a helyben elérhető, megújuló energiaforrásokra építő 

lehetőségeket (biomassza, geotermikus energia, napenergia). Miskolc és térsége 

számára a geotermikus energia rendelkezésre áll, bővítjük a meglévő hálózatot, 

növeljük a bekapcsolt fogyasztók számát. Miskolc hő- és energiatermelő kapacitásait 

modernizáljuk, biztosítjuk, hogy az erőművi és energetikai fejlesztések során az 

éghajlati kockázati szempontok is érvényesüljenek. Okos fogyasztásmérőket telepítünk, 

Miskolcon mintaprojektet indítunk, hogy városunk energiafogyasztás tudatosságának 

növelésével a háztartások is hozzájárulhatnak a klímavédelemhez, miközben 

rezsiköltséget is megtakaríthatnak. 

7. Elindítjuk a Zöld Busz Programot. Miskolc és várostérsége mintaprojektként az első 

térség kíván lenni, ahol az új beszerzésű autóbuszok elektromos meghajtásúak, az első 

ilyen járműveket az Avas városrészben és Lillafüreden indítjuk el. 
 

A6. Miskolc infokommunikációs infrastruktúra fejlesztése 
 

Miskolc Smart City koncepcióra épülő alapszolgáltatások, projektek tervezését és 

megvalósítását egységes koncepcióra és jól meghatározott stratégiai célokra épített Smart City 

koncepció keretein belül fejleszti. A koncepció súlyponti eleme az infokommunikációs hálózat 

és eszközellátottság egyenlőtlenségének feloldása. Az új fejlesztések alapját egy olyan 

informatikai és ráépülő alapszolgáltatási platform jelenti, amelyekre építkezve a smart-

projektek költséghatékonyan és idő-hatékonyabban valósíthatók meg. 

 

Egyre növekvő az igény a széles körű infokommunikációs fejlesztésre. A város célja a jelenlegi 

informatikai szolgáltatási portfólió kiterjesztése speciálisan a smart projektek számára 

biztosítandó új alapszolgáltatásokkal (pl. hitelesítés-szolgáltatás biztosítása piaci 

szolgáltatókkal együttműködve; városi szintű elektronikus hiteles dokumentum-menedzsment; 

e-számlázás kiterjesztése; e-fizetés mint „hazai” szolgáltatás stb.). A portfólio kiterjesztés 

szervezeti hatékonyság növekedéssel és mérhető társadalmi haszonnal jár, amely növeli az 

Miskolcon élők komfortérzetét, elégedettségét. 

 

A Smart City keretében végzett fejlesztések, az elektronikus ügyintézési fejlesztések és a 

szolgáltatásfejlesztési feladatokat dominánsan országos hatókörű, központi fejlesztésekhez 

való csatlakozással együtt végezzük el. 

 

A város kiemelten fontos célja a városi IT hálózati alapinfrastruktúra további fejlesztése 

(nagysebességű optikai hálózat és azok megfelelő eszközökkel ellátott végponti elérése). 

Elérendő cél a jelenleg részben bevezetett hibrid felhő alapú szolgáltatások kiterjesztése a 

városi vállalatoknál és hivatali környezetben is. Mivel nem minden alkalmazás transzportálható 

korlátlanul teljesen felhő környezetbe ezért használhatósági és technológiai szempontból 

szükséges egy megfelelő hibrid környezet és szolgáltatási kör kialakítása. Az alkalmazások 

számának, az általuk kezelt adatállományok méretének növekedésével, valamint a szolgáltatási 

folytonosság és megbízhatóság mind magasabb szintű eléréséhez szükséges az adatközponti 

eszközök redundanciájának növelése. Ezekhez szervesen kapcsolódó fejlesztési célterület a 
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biztonsági szintek további növelése, a minősített szabványoknak megfelelő hálózati 

határvédelmi eszközök teljes körű telepítése. Célunk a Nemzeti Kibervédelmi Intézet által 

megfogalmazott elvárásoknak megfelelő biztonsági végpontmenedzsment megoldás teljes körű 

kiépítése, a teljes szolgáltatási területre vonatkozóan. 

 

Kiemelten fontos az informatikai (alap IT fogalmak, skillek és alkalmazásokhoz kapcsolódó) 

képzések folyamatos biztosítása, az online tananyagfejlesztés, e-learning keretrendszer 

bevezetése, és a tudásmegosztás-vizsgázás keretrendszeren belüli megvalósulása is. 

 

Miskolcon az informatikai oktatás szinte teljes vertikuma megtalálható, kezdve a középszinttől 

a magas szinten elismert és eredményességet mutató felsőoktatási képzésekig. Egyetemi képzés 

keretében 10 féléves (BSc+MSc) informatikai képzés keretében 1993 óta, 27 éve magas szinten 

helyben képzett, szakmájukban felkészült, piacképes tudással rendelkező informatikus-

mérnökök, gazdasági informatikusok, programtervező informatikusok és műszaki menedzserek 

végeznek. 

 

A régió sajátosságait és a városi informatikai által jelenleg lefedett és a jövőbeli fejlesztésekkel 

párhuzamosan növekedő informatikai feladatmennyiség szükségessé teszi a területen dolgozó 

szakemberek rendelkezésre állását. Ennek keretei lehetnek a duális képzés közép, illetve felső 

szinten, valamint gyakornoki programok indítása. 

 

Az informatika szolgáltató jellegének erősítése fontos, vállalt stratégiai célja a következő 

éveknek, amellyel Miskolc Megyei Jogú Város és a városüzemeltetésben részt vevő 

vállalatcsoportja, meglévő vállalati és magán ügyfélköre számára az iparági standardokhoz 

jobban illeszkedő, folyamatosan fejlődő szolgáltatásokat tud nyújtani, e mentén a város utat 

nyithat piaci szereplők számára végzett a Városnak eredményt termelő szolgáltatások 

kialakításához is. 

 

7.4. MISKOLC TUDÁSKÖZPONT, KREATÍV VÁROS 

 

B1. Miskolc képzésfejlesztési programjának megvalósítása 
 

Városunk oktatási, nevelési és szakképzési intézményei - noha a teljes oktatási, képzési és 

nevelési vertikum csak egy csekély részét fedik le - fontos szerepet töltenek be Miskolc 

életében. A gazdaság folyamatos szerkezetváltásához illeszkedő módon, a változó társadalmi, 

gazdasági és innovációs elvárásoknak való megfelelés szándékával kell megterveznünk 

szerepüket és küldetésüket. A növekvő mobilitási igény mellett társadalmi 

felelősségvállalásunk és feladatunk megteremteni a népesség helyben tartásának feltételeit ezen 

intézményeken keresztül is.  

A képzési rendszer szolgáltatás, az intézmények szolgáltatók. Szolgáltatók nem csak a 

gyermekek, fiatalok, vagy tanuló felnőttek, hanem a szülők és a családok felé is. Olyan 

attitűddel kell tehát feladatukat végezniük és küldetésüket beteljesíteniük, amely hozzájárul a 

város belső és külső pozitív üzenetéhez, belső és külső pozitív jövőképének formálásához.  

 

A szolgáltató tevékenységtől modern, minőségfejlesztésre fókuszáló, gyermek-, tanuló- és 

hallgatóközpontú, munkaerő-piaci igényeit figyelembe vevő oktatási, nevelési és 

képzési tevékenység az elvárható.  Tágabb értelemben biztosítania kell a város K+F+I 
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tevékenysége eredményeinek átadását a nemzetgazdaság felé, amelynek legfontosabb 

letéteményese és eszköze a felsőoktatás és az ipar helyi együttműködése, valamint a Miskolci 

Egyetem Science Parkja, ahol az oktatással, képzéssel, tudásátadással összekötött, 

területspecifikus (zöld) startup inkubáció is teret kell, hogy kapjon. 

 

Stratégiai kérdés a helyi együttműködések fejlesztése a 2020-2030 időszakban, amelyben a 

digitalizáció kihívásainak való megfelelés, a és a digitális képességfejlesztés kell, hogy a 

fókuszban álljon.  

  

Kitörési pontként kezelendők: 

  

• a gyermekek, a szülők, a képző intézmények, a munkáltatók megfelelő 

tájékoztatása, a felelős döntéseikhez szükséges információk biztosítása – 

egységes rendszerben 

• a tehetség-szakmai pályafutás menedzselés rendszerének kidolgozása 

• kompetencia mérés egységes rendszerének kidolgozása az óvodáskortól akár a 

pályaválasztásig 

• pedagógus továbbképzés rendszerének átalakítása. 

• a digitális képességek óvodás kortól történő fejlesztése, hogy az oktatás 

valamennyi szintjén magas színvonalú informatikai tudás legyen 

megszerezhető  

• az idegen nyelvtudás lehetőségének biztosítása már óvodás kortól  

• a piaci munkaerő igények alapján a szakképző intézmények infrastrukturális 

fejlesztése, szakma specifikus centralizációja 

• óvodák egységes (digitális, nyelvi) eszköz fejlesztése 

• a felnőttképzés igény vezérelt infrastruktúra-fejlesztése 

• a város híd szerepének megteremtése a gazdaság szereplői és a szakképzési 

központok, szakképző intézmények között. 

 

A Miskolci Egyetemmel kialakított együttműködés kulcseleme, hogy az egyetem kiemelten 

támogatja Miskolc oktatásfejlesztési programjában a kompetenciamérés módszertanának 

fejlesztését, a pedagógus továbbképzést és a gyakorló iskola rendszerének kidolgozása, 

idegennyelv tudás megszerzésének biztosítását, művészeti központ létrehozását, illetve egy 

szoros együttműködést együttműködés a felnőttképzésben. 

A gazdaságfejlesztési célok elérése érdekében megfelelően képzett szakemberekre van 

szükség. A szakemberek felkészítésében elsődleges szerepe van tudástermelő egyetemeknek, 

kutatóműhelyeknek, ezért indokolt lehet a Miskolci Egyetem szerepének megerősítése és az 

oktatási modell átstrukturálása a Fraunhofer modell10 alapján; valamint a szakképzésben 

elterjedt duális oktatási rendszer átalakítása a gazdasági igényekkel összhangban.  

 

  

B2. A Miskolci Egyetem tudásközpont szerepének és KFI potenciáljának erősítése 
 

A Creative Region területén több kiemelkedő fejlődési dinamikát mutató ipari centrum alakult 

ki, Debrecen, Szolnok, Nyíregyháza mellett Miskolcon az egyik legjelentősebb az ipari 

szereplők, beruházások koncentrációja. A miskolci és a térségi centrumok nagyvállalkozásai 

rendszeres megrendelői az Egyetem K+F+I szolgáltatásainak. Itt található azonban az ország 

leghátrányosabb kistérségeinek többsége is. Ezek a hallgatói utánpótlás szerzése szempontjából 

 
10 A Fraunhofer intézeti modell az egyetemekkel szoros kapcsolatban lévő kutatóhelyeket jelent 
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problematikus térségek, a kibocsátott hallgatók nagy részének viszont ezek a térségek és az 

elvégzendő feladatok potenciális munkahelyeket jelentenek. A Miskolci Egyetemen végzettek 

helyben tartása, az itteni felzárkóztatási programok szakemberbázisát adja ma, és biztosíthatja 

a jövőben is. 

 

Az intézményben rendelkezésre álló K+F+I potenciál hasznosítása Miskolc és a régió gazdasági 

fejlődése szempontjából kulcskérdés. Az egyre csökkenő hallgatói létszám miatt az oktatás 

felszabaduló humán kapacitásait a következő években folyamatosan a munkaerő-piaci 

igényeknek megfelelő K+F+I tevékenység felé szükséges átterelni.  

Miskolc Megyei Jogú Város az alábbi kiemelt területeken várja el az Egyetem közvetlen 

együttműködését: 

• Tudásgazdaság megteremtése, megerősítése: 

Miskolc gazdaságában a jövőben kiemelt szerepet kell kapnia a magas hozzáadott 

értékű, innovatív technológiájú újgazdasághoz (pl.: plazmatechnológiai, 

nanotechnológiai, termokémiai, mechatronikai, élettartam növelő technológiák, 

környezet-biztonságos alapanyagok, megújuló energiaforrások felhasználása és 

előállítása) tartozó vállalkozásoknak, a Miskolci Egyetem K+F+I bázisára épülő 

spin-off társaságoknak, a technológiai inkubációnak. 

A kreatív ipar kiépülését magas színvonalú duális oktatási rendszernek kell 

támogatnia. 

• Zöld-gazdaság fejlesztése, részarányának növelése 

Miskolc kiemelten támogatja a környezettudatos technológiákon alapuló 

iparfejlesztést. A város elkötelezett a zöld gazdaság részarányának növekedésében, 

a körforgásos gazdaságon alapuló fejlesztések és befektetések térnyerésében. 

• Helyi gazdaság megerősítése, magas foglalkoztatottság biztosítása 

Miskolc gazdaságának versenyképességét biztosító második részcél egyrészt a helyi 

székhelyű kis- és középvállalkozások működési stabilitásának megteremtését, 

hálózatosodásuk, klaszteresedésük támogatását, másrészt a foglalkoztatottság 

növelését, a szociális gazdaság megerősítését irányozza elő. 

• Vonzó befektetői környezet továbbfejlesztése: 

Miskolcon a fenntartható ütemű gazdasági fejlődéssel összhangban lévő duális 

közép- és felsőfokú oktatási rendszert kell működtetni. A betelepülni szándékozó 

tőkét magas színvonalú adminisztrációnak, anyag- és technológiai 

kompetenciaközpontoknak kell segíteni. 

A Miskolci Egyetem, az Észak - Kelet magyarországi régió és a felső-magyarországi térségek 

meghatározó jelentőségű felsőoktatási és kutatási tudásközpontja. Szellemi kisugárzást adó 

centrumként a térség társadalmi – gazdasági – kulturális fejlődését meghatározó, domináns 

intézmény, amely e sokszínű szerepének megfelelően szervezi és működteti oktatási – kutatási 

és társadalmi szerepvállalási tevékenységeit. 

Miskolc Megyei Jogú Város kiemelten támogatja, hogy a Miskolci Egyetem műszaki, 

informatikai, jogi, gazdasági, bölcsészeti, egészségtudományi és zenei képzéseit ezen 

elvárásokhoz igazodva, az üzleti, az állami, illetve a közösségi élet szereplőivel együttműködve 

alakítsa ki és tartsa fenn, melyhez szükség van a felzárkóztatás gyorsítását biztosító 

céltámogatásokra és átütő erővel bíró – kiemelt erőforrás koncentrációval rendelkező – egyedi 

fejlesztési programokra. 
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Miskolc Megyei Jogú Város kiemelten támogatja, hogy megvalósuljon a Miskolci Egyetem 

tervezett Tudományos és Innovációs Parkja (ME Science Park), mely a térségben működő, vagy 

oda betelepülni kívánó vállalkozások fejlesztéseihez nyújthat tudományos kutatási hátteret, 

inspiratív közeget teremtve az innovációk létrehozásához a betelepülő kis- és 

nagyvállalatoknak, és modern technológiai szolgáltatásokat, tanácsadókat biztosíthat korszerű 

eszközökkel és tudással nem rendelkező startup cégeknek. 

Miskolc Megyei Jogú Város támogatja és az Egyetemmel együtt érvényre kívánja juttatni az 

intézmény versenyképességét meghatározó fő tényezőket, elismerve, hogy a régió szakképzett 

munkaerejének biztosításában kulcsszerepe van az egyetem minden karának, az intézmény 

pedig részese a regionális vonzerő megteremtésében és fenntartásában, valamint a térségi 

felzárkóztatási programok szakmai-tudományos hátterének biztosításában. Fontos, hogy az 

Egyetemen fennmaradjanak az országos beiskolázási merítési lehetőséget nyújtó unikális 

szakok, mind a műszaki, mind a társadalomtudományi képzésben, valamint, hogy az Egyetem 

duális képzésekbe való korai bekapcsolódása széles szakmai palettán, és nagy területi 

lefedettséget adó vállalati gyakorlati képzőhelyek, kiemelkedő hírnevű vállalkozások 

együttműködése révén valósuljon meg. 

 

A város zöld- és körforgásos gazdaságfejlesztési céljainak erősítése szempontjából erősítendő 

a széles szakmai lefedettséget adó földtudományi képzések és ehhez jól illeszkedő, nemzetközi 

hálózatokhoz is kötődő kutatási háttér, valamint az anyagtudományi és -technológiai képzések 

nemzetköziesítése és bővítése. A hálózatos gazdaságfejlesztés szempontjából fontos a 

gépészmérnöki és informatikai képzési területek iránti stabil érdeklődés mellett új 

igényorientált képzés – járműmérnöki szak – beindulása, és a duális képzések biztosítása 

minden alapszakon. Emellett erősítendő az intézmény társadalomtudományi karainak 

fejlesztése, az idegen nyelvű oktatás erősítése. 

 

B3. Miskolc kulturális intézményrendszerének komplex fejlesztése 
 

Folyamatosan változó világunkban azok maradnak versenyben, akik felismerik a változások 

irányát és erejét, majd arra reagálni is képesek. Modern világunk az alkalmazkodás és az újítás 

versenye, a kezdeményezés és követés különös szimbiózisa. Ahogyan a gazdaság, vagy 

technológia, úgy a kulturális szokások is változnak; módosulnak az igények, eltolódnak a 

hangsúlyok, velük egy időben változnak a fogyasztási szokások, ideértve a hozzáférés 

módjának, a közvetítő technikának a változásait is. 

A kulturális értékek közvetítőivel, a kultúra-iparban dolgozókkal szemben a digitális 

társadalom teljesen új kihívásokat támaszt, amikkel együtt jár a szolgáltatói szektor változása 

is, amely egy város esetében legfőképpen a kulturális intézményrendszer formájában jelenik 

meg. 

Szükséges azon belül a város kulturális intézményrendszerének komplex újragondolása és 

fejlesztése. 

A város kulturális stratégiájának megfogalmazásakor alapvető szempont a város meglévő és a 

fejlesztések során megszülető értékeinek és a város lakosságának viszonya, amelyhez elegendő 

tudást adnak a kulturális alapú városfejlesztés miskolci modelljének sikerei és tanúságai. 

Olyan innovatív fejlesztések megvalósítására kell törekedni, amelyek javítják a városi kulturális 

intézmények működésének hatékonyságát, új szervezeti, működési modelleket hoznak létre, 

ugyanakkor találkoznak a lakosság igényeivel és egyben javítják Miskolc versenyképességét. 
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Az intézményi fejlesztések kiemelt célja kell, hogy legyen, hogy a lakosság mind szélesebb 

körének biztosítsa a kultúrához való, lehető legegyenlőbb hozzáférést. 

Az intézményrendszer komplex fejlesztésekor kiemelten szükséges figyelemmel lenni arra, 

hogy a megoldások és módszerek szinergikus kapcsolatot ápoljanak Miskolc turisztikai és 

gazdasági célkitűzéseivel.  

A kulturális intézményrendszer az elmúlt években több lépésben is változott, de ahogyan a 

kulturális trendek és a közvetítő közeg változik az intézményrendszer további átalakulása 

elkerülhetetlen. 

A Z generációnak nevezett életkori csoport mobilitási hajlandósága többszörösen meghaladja 

az idősebb korosztályokét, amelynek kapcsán háttérbe szorult a birtoklás vágya és előtérbe 

kerültek az élmények. A magatartásminta terjedése összefüggésben van a kulturális minőség és 

tartalom változásával: a fogyasztott kultúra mennyisége nem változott (sőt emelkedett), 

azonban a trendek az egyszerűbben megfogalmazott tartalmak irányába mutatnak.  

Ahhoz, hogy Miskolc város új kulturális intézményrendszere időben és hatékony válaszokat 

tudjon megfogalmazni a változásokra, a folyamatok megértésére és az azokkal való együtt 

gondolkodásra van szükség.  

A tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy a kultúrafogyasztási szokások a későbbiekben még 

gyorsabban fognak átalakulni, mint korábban – a tendenciák ugyanis gyorsulást mutatnak. A 

fesztiválkultúra és kultusz egyre nagyobb teret nyer már a kisebb települések szintjén is, míg a 

magaskultúra színterei pedig szegmentálódnak majd. Tudattalanul terjed a kulturális 

“multitasking”, az egyszerre fogyasztott kultúrák egymás melletti léte.  

Miskolc kulturális intézményrendszere komplex fejlesztésének célja, hogy olyan hálózatot 

hozzon létre, amelyben az egyes fogyasztási szokások, a különböző típusú tartalmak olyan 

egységet alkotnak, amely nem a kultúrák szembenállását, hanem az átjárhatóságot teremtik 

meg. Olyan intézményrendszer-fejlesztésre van szükség, ahol a klasszikus fogyasztási formák 

és az atipikus fogyasztási modellek együttes megléte az új fogyasztók bevonását eredményezik. 

Olyan intézményfejlesztési cselekvések szükségesek, amelyek eredményeként új erős 

közösségek jönnek létre, amely során magas színvonalon szolgálható ki a tömegkultúra igénye 

és méltó megjelenési platformot biztosít a réteg-, vagy perifériális tartalmaknak. Olyan 

intézményfejlesztési munkát kell elvégeznie Miskolcnak, ami egy fenntartható, alkalmazkodni 

és dinamikusan változni képes, lélegző és széles kört megszólítani tudó rendszert eredményez, 

amely igazi otthonává válhat a legkülönbözőbb ágaknak, műfajoknak, fogyasztási és 

értékesítési modelleknek.  

A fentieknek megfelelően éppen ezért elsődleges feladat a kulturális alapú városfejlesztés 

eredményes gyakorlatának helyreállítása, együttműködő intézmények, átlátható kultúra 

finanszírozás és tervezés. Feltétlenül szükséges a hagyományos kulturális terek fejlesztése és 

számuk bővítése különös tekintettel az ellátatlan területekre. Kiemelt Miskolc belváros 

kulturális negyed és a történelmi Avas fejlesztése, a borkultúra, a történelmi pincesorok 

fejlesztése, a kulturális szokások változásának megfelelően bulinegyed létrehozása a 

belvárosban, valamint új kulturális tér létrehozása Népkert központtal.  

Miskolc négy kiemelt turisztikai területét kulturális egységként, kulturális helyszínként is 

kezelni érdemes, így a belvároson, történelmi Avason túl Miskolctapolcát a kultúra és a 

rekreáció egyik országos jelentőségű központjává tenni, a királyi Diósgyőr és a felújított vár, 

mint kultikus tér fejlesztését folytatni, Lillafüredet a kulturális és természeti értékek különleges 
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találkozásának helyszíneként fejleszteni illetve a bükk kapujának fejlesztésével megoldani a 

meglévő értékek összekapcsolását. 

A város meglévő és új fesztiváljai a város különleges kulturális ünnepei kell, hogy legyenek, 

amelyek kulcsszerepet kell, hogy betöltsenek Miskolc kulturális emlékezetének és a velünk élő 

múlt ápolásának küldetésében, az alkotók, az önszerveződők, a civil szervezetek tervezésbe 

való bevonásával. Mivel Miskolc az együtt élő kisebbségi kultúrák legszebb magyarországi 

példája, így erre a sokszínűségre és történelmi múltban gyökerező befogadásra mindenképp a 

lehető legszélesebb körben szükséges építeni.  

Újragondolásra és újratervezésre vár a városi mecenatúra szerepe és formái, bővítésének 

lehetőségeit mindenképp szükséges kidolgozni.  

Szoros és gyümölcsöző együttműködést kell kialakítani az oktatási intézményekkel, mint a 

helyismereti tanítás, identitás megerősítésének legfontosabb szereplőivel, valamint létre kell 

hozni az Egyetemmel, az egyetemi hallgatói közösségekkel és Tudományos Akadémia 

Miskolci tagozatával, mint a helyi kulturális és tudományos élet fontos intézményeivel a szoros 

együttműködés kereteit. 

Támogatni kell a város kulturális múltjával, történelmével, különleges épített örökségével való 

megismerés játékos formáit, a nehézipari múlttal való megismerkedés mai kornak megfelelő 

platformjait, akár különleges kulturális terek létrehozása útján. 
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B4. Miskolc kreatív ipari potenciáljának erősítése 
 

A kreatív iparnak, mint fogalomnak és jelenségnek a gazdaság szempontjából igen fontos 

szerepe van, ugyanis egy olyan folyamatosan növekvő méretű és jelentőségű szektorról 

beszélhetünk, amelyben a hagyományőrző területek és a mai kor vívmányait használó 

művészeti ágak, technológiai innovációk egyaránt megjelenhetnek.  

 

Napjaink gazdaságában az IT szektorhoz kötődő ágazatok mellett a kreatív ágazatok, a kreatív 

munkahelyek kerülnek az érdeklődés előterébe, aminek oka, hogy az információs társadalmat 

napjainkban egyre kevésbé azonosítják az internettel vagy magával az informatikával. Ennek 

okán a különböző stratégiai nemzetközi ágazati leírásokban, stratégiai dokumentumokban 

egyre gyakrabban feltűnnek a „kreatív gazdaság", a „kreatív ipar" és a „kreatív dolgozók" 

kifejezések, míg a kreatív gazdaságot pedig lényegében a kreatív iparágak, a kulturális 

iparágak, valamint a tudásintenzív iparágak hármasa adja. 

  

A kreatív és kulturális iparágak olyan folyamatos átalakulásban lévő területek, melyek a 

dinamizmusuk okán nagy kockázati faktorral is rendelkeznek, mivel a vásárlóik, fogyasztóik 

változó ízlésének, divatoknak és trendeknek kiszolgáltatva léteznek, továbbá ezen folyamatok 

határozzák meg a fejlődésüket. Bizonyos termékek, szolgáltatások esetében akár még 

közösségteremtési képességről is beszélhetünk, hiszen egyes csoportok, rétegek, ragaszkodása 

annyira erős tud lenni, amely összekovácsolja őket.  

  

Az ízlés változása, a divatok és trendek olyan gyorsan változó feltételek, amelyekhez 

folyamatosan alkalmazkodniuk kell a kreatív ipar mikro-, és kisvállalkozásainak. 

  

Támogatásuk és fejlesztésük éppen ezért feltétlenül szükséges, aminek megszervezése 

egyértelműen a város feladata. Noha a kreatív ipar méreténél fogva (kevés extrém kivételtől 

eltekintve) önmagában sosem lesz képes egy nagyváros gazdasági fejlődésének beindításához, 

mégis szerencsére egy folyton növekvő méretű és jelentőségű szektorról beszélhetünk, amely 

jelentős szellemi és kulturális hozzáadott értékkel bír és amely így képes kiszolgálni, 

kiegészíteni, frissíteni, dinamizálni és katalizálni gazdasági tevékenységeket és 

gazdasági/modernizációs folyamatokat. 

 

A gazdaságban tehát folyamatosan és növekvő intenzitással bővül a kreatív ipar, ezen belül a 

startup vállalkozások szerepe, ami szoros kölcsönhatásban van a kultúrával és egyéb, más szoft- 

és innovatív területtel, az ágazatok közötti határok pedig egyre inkább elmosódnak. 

  

Az innováció és a kreatív ipar jelenléte a lehetőségeinkhez képest nagyon alacsony a városban. 

A kulturális innovációhoz szellemi tőke szükséges, valamint Miskolcnak határozottan növelnie 

kell a humánerőforrás-megtartó képességét, és minden rendelkezésre álló eszközzel inspirálnia 

és támogatnia kell a kreatív gondolkodást, az innováció-központú tevékenységeket.  

  

Miskolcon a gazdasági növekedéssel nem járt együtt a kulturális szektor modernizációja, az 

intézményi átalakulásokat nem követte szemléletbeni fejlődés - a gazdaságban pedig a kreatív 

ipar nem játszik jelentős szerepet. Miután a kreatív iparágak gyökerei az egyéni képességekben, 

képzettségben és kreativitásban rejlik, a városnak célja kell, hogy legyen, hogy az ezen 

szakmákban dolgozók képessé váljanak az önfoglalkoztatásra, vagy önfenntartó, prosperálni 

képes mikrovállalkozások létrehozására, ön- és közösségi szerveződésre.  
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Miskolcnak fel kell ismerni és ki kell aknázni a kultúra és a kreativitás városfejlesztési, 

gazdasági, és társadalmi jelentőségét, magabiztosan, határozottan és stratégiai elemként kell azt 

alkalmazni a fejlesztések tervezése során. Mindezekkel együtt olyan új szervezeti, intézményi 

modellekre van szükség, amelyek a versenyképesség növelésének irányába mutatnak, hiszen a 

kultúra, az innováció és az ezek metszésterületén található kreatív ipar a város gazdasági 

fejlődésének egyik legnagyobb hozzáadott értéke lehet. 

  

Miskolc városának kimondott feladata, hogy közvetítse a fejlődést, inkubálja és segítse az 

innovációt, generáljon autonóm fejlődést, és magas szintű feladatokat lásson el a szolgáltatások, 

a kultúra, az oktatás és a közigazgatás területén, amely a tágabb térségre is dinamizáló hatással 

lesz.  

  

A városnak élen kell járnia a startupok segítésében, inkubációjában, híd szerepet kell betölteni 

az oktatás, a képzés, a felnőttképzés, a felsőoktatás és a kreatív ipar jelenlegi és jövőbeni 

szereplői között. Olyan programokra van szüksége a városnak, amelyek helyszínválasztásukban 

üzenettel, szolgáltatásukban pedig releváns segítséggel vannak a szektor felé. Ilyen inkubációs 

központokra a város több pontján is szükség van: míg Miskolc történelmi belvárosa egy 

minimális, de érdemi segítséget nyújtó co-working centrummal méltó helyet tudhat adni a 

kreatív ipar jelen- és jövőbeni szereplőinek, úgy a Miskolci Egyetemen megvalósuló Science 

Park keretén belül az egykori fűtőmű épülete kiváló terepe lehet a műszaki innovációkon 

dolgozó, különösen a zöld iparágak felé nyitó, a körkörös gazdaságban érdekelt startupok 

segítésének.  

 

Miskolc városának esélyeket és lehetőségeket kell teremteni alkotói számára, ugyanis a zene, a 

vizuális művészetek, az iparművészet vagy bármely más a gazdaságban alkalmazott és 

alkalmazható művészet lokális kiegészítője lehet Miskolc gazdaságának és a város gazdasági 

és kulturális fejlődésének egyaránt.  

 

B5. Miskolc oktatásközpontú innovációs ökoszisztéma fejlesztése 
 

Miskolc Megyei Jogú Város képzésfejlesztési jövőképe és céljai elérése érdekében 

figyelemmel kell lenni azokra a folyamatokra, amelyek a Creative Region 

információtechnológiai alapú gazdasági és társadalmi környezetben 2030-ig meghatározóak. 

Számolnunk kell a beiskolázási nehézségek felerősödésével, egyrészt az általános iskolából és 

közoktatásból kikerülő potenciális felvételiző hallgatók számának csökkenésével, másrészt a 

főváros és a nemzetközi elszívó hatás erősödésével. A város egyetemének felszabaduló humán 

kapacitásait folyamatosan, a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő K+F+I tevékenység felé 

kell átterelni. 

A városban működő oktatási infrastruktúrát – fenntartótól függetlenül - a XXI. század 

követelményei szerint jelentősen meg kell újítani (energetikai fejlesztések, IKT fejlesztések, 

logisztikai fejlesztések). Miskolc Megyei Jogú Város támogatja és elősegíti a regionális 

kooperációk, együttműködését létrejöttét. A város célja olyan iskolai rendszerű szakmai képzés 

létrehozása a Miskolci Szakképzési Centrumban, amely stabil ágazati alapképzést nyújt, képes 

kialakítani a kulcskompetenciákat, amelyre alapozva az iskolából kilépők alkalmazkodni és 

fejlődni tudnak a munkahelyeken gyorsan változó elvárásokhoz. A felnőttképzési 

tevékenységben elsősorban az Ipar 4.0 kihívásainak való megfelelés a cél, a gyorsan változó 

igényekre kell felkészíteni a munkavállalókat rövid időtartamú, az előzetes tudás beszámítására 

alapozott képzésekkel. 
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A regionális és a városon belüli helyi együttműködések kiemelten fontosak a 2030-ig terjedő 

időszakban, ezért stratégiai kérdés Miskolc Megyei Jogú Város oktatásfejlesztési programjának 

támogatása, amelyben a digitális képességek fejlesztése központi elem. A program fontos 

elemei többek között a: 

• Tehetség-szakmai pályafutás menedzselés rendszerének kidolgozása. 

• A kompetencia mérés egységes rendszerének kidolgozása az óvodáskortól a 

pályaválasztásig. 

• A pedagógus továbbképzés rendszerének átalakítása. 

• A Miskolci Egyetem gyakorló iskolai rendszerének kialakítása. 

Meg kell kezdeni a digitális képességek óvodás kortól történő fejlesztését, annak érdekében, 

hogy az oktatás valamennyi szintjén magas színvonalú informatikai tudás megszerzése 

valósulhasson meg. A digitális írástudás összetevőjeként óvodás kortól lehetőséget kell 

biztosítani az idegennyelv tudás megszerzésére, az ehhez szükséges eszközrendszert fejleszteni 

kell. A piaci munkaerő igények alapján a szakképző intézmények infrastrukturális fejlesztése, 

szakma specifikus centralizációja szükséges, emellett a felnőttképzés igény vezérelt 

infrastruktúra fejlesztése kiemelten fontos. 

Miskolc Megyei Jogú Város oktatásfejlesztési programja megvalósításában a 

kompetenciamérés módszertana, a pedagógus továbbképzés és gyakorló iskola rendszerének 

kidolgozása, az idegennyelv oktatásban és felnőttképzésben számít a Miskolci Egyetem 

kapacitásaira. 
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7.5. MISKOLC INSPIRÁLÓ, VONZÓ VÁROS 

Herman Ottó Turisztikai Fejlesztési Program 
 

A Herman Ottó Turisztikai Fejlesztési Program (HTFP) a város kiemelten fontos stratégiai 

pillére. Ez a pillér tartalmazza Miskolc következő tíz éves turisztikai fejlesztési irányait. A 

célokhoz rendelt eszközöknél meghatározott konkrét fejlesztési projekteket a HTFP fogja 

össze. A programhoz tartoznak a termékek, az attrakciók és az alapinfrastruktúra fejlesztése is. 

A stratégiai pillérhez kapcsolódó célok Miskolc 4 önállóan is értelmezhető turisztikai 

desztinációja (Belváros - Történelmi Avas, Miskolctapolca, Diósgyőr és Lillafüred), mint 

turisztikai termékek és attrakciók fejlesztési irányait határozzák meg, azzal a céllal, hogy a 

város turisztikai kínálatának minőségi javítása, a 4 önálló terület térbeli és időbeni 

koncentrációjának csökkentése valósuljon meg oly módon, hogy javuljon a jövedelmezőség és 

érvényre jussanak a társadalmi-gazdasági-környezeti fenntarthatóság szempontjai. A program 

kiemelt hangsúlyt fektet a város 4 desztinációjának azonos szolgáltatási szintre emelésére, 

2030-ig a Belváros - Történelmi Avas és Lillafüred attrakció területek fejlesztettsége utol kell, 

hogy érje Miskolctapolca és Diósgyőr folyamatosan fejlődő és bővülő turisztikai kínálatának 

színvonalát. 

 

C1. Desztináció alapú, új szemléletű attrakciófejlesztés és alapinfrastruktúra fejlesztés  
 

A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény a 

turisztikai fejlesztések fókuszát az egyedi attrakciókról a turisztikai térségekre helyezi át, 

kimondva, hogy Magyarország turisztikai potenciáljának növelése a turisztikai desztinációkban 

rejlik. Miskolc város a 4 területre koncentrálódott vonzerőivel ideális helyszín ahhoz, hogy egy 

városon belül is értelmezhető legyen az a desztinációs megközelítést kiegészítő új szemléletű 

attrakciófejlesztési és alapinfrastruktúra-fejlesztési logika. A fejlesztett attrakciók kiemelt 

jelentőséggel kezelik a gazdasági társadalmi-környezeti fenntarthatóságot és a minőségi élmény 

biztosítását, olyan komplex turisztikai élménycsomagok megvalósítását támogatják, amelyek 

jelentős keresletbővülést eredményeznek mind a 4 területen. A vonzó kínálatot erősítő attrakció 

fejlesztések mellett több Miskolc több területen csak az alapinfrastruktúra fejlesztésében vesz 

részt közvetlenül, és megadja a piac számára a lehetőséget, hogy a szabad verseny és az 

innováció döntse el a végleges turisztikai fejlesztési irányokat, a szolgáltatási kínálat 

bővülésének módját. 
 

C2. Attrakciós területek összekapcsolása, elérhetőségük javítása, a Térbeli és időbeli 

koncentráció oldása  
 

Miskolc legnagyobb előnye, hogy 4 városrésze 4 különböző hangulatot kínál az ide 

látogatóknak. Ez az előny egyben hátrányt is jelent, hiszen tapasztalatok alapján a turisták 

sokszor nem azonosítják az egyes városrészeket Miskolccal, különállóként kezelik. Különösen 

igaz ez Lillafüred és a csak Tapolcaként emlegetett Miskolctapolca esetén.  

  

A korábbi fejezetekben bemutatott látogatottsági adatok is azt mutatják, hogy a négy városrész 

népszerűsége jelentős eltérést mutat. A Bükk számos látnivalójával és élményelemével jelenleg 

Miskolc legnagyobb vonzereje. A természet szépségén túl az elmúlt években megvalósult és 

jelenleg is megvalósítás alatt álló fejlesztések tovább növelhetik a Bükk látogatónövekedésének 

dinamikáját. 
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Kis elmaradással a második helyen áll, de látogatottságban szintén növekvő tendenciát mutat 

Miskolctapolca, ahol a Barlangfürdő és 2015-ben megnyitott és azóta újabb ütemben 

folyamatosan fejlődő Miskolctapolcai Standfürdő, valamint az Avalon Park komplexuma 

jelentik a fő vonzerőt. A Miskolctapolcai Strandfürdő második ütemének elkészülése, valamint 

a csónakázótavat, az Ősparkot és a sétányokat érintő fejlesztések megvalósítása még vonzóbbá 

célponttá tehetik Miskolctapolcát. 

  

Diósgyőr városrészben a vár és a közvetlen szomszédságában lévő Lovagi Tornák Tere kedvelt 

kirándulóhely, de látogatottságban elmarad az előző 2 városrésztől. A vár fejlesztésének 1. 

ütemét követő ugrásszerű növekedés a látogatók számában várhatóan megfigyelhető lesz a vár 

teljes rekonstrukcióját követően is. A Lovagi Tornák Tere rendezvényhelyszín, ebből adódóan 

látogatottságára az időbeli koncentráció kifejezetten jellemző. 

  

A legkisebb vonzerőt jelenleg Miskolc belvárosa és a történelmi Avas jelenti, miközben számos 

érték található itt, templom. Miskolc belvárosa egy izgalmas, értékekben gazdag szakrális tér 

is a különleges kulturális látnivalók mellett és itt található a város két emblematikus építménye 

is, az Avasi Kilátó és a Református templom a különálló haranglábbal. 

 

A vendéglátóhelyek és szálláshelyek elhelyezkedése csak részben követi a városrészek 

látogatottságát. Megfigyelhető például, hogy míg a turisták körében a belváros a legkevésbé 

népszerű, addig a város legnevesebb vendéglátóhelyei itt találhatóak.  

A térbeli koncentráció mellett a Magyarország turizmusára jellemző szezonalitás is 

megfigyelhető Miskolcon. Májustól szeptemberig tart, de ezen belül is a nyári hónapokra 

koncentrálódik a turisztikai szezon. 

A térbeli és az időbeli koncentráció oldása beavatkozást igényel. A fejlesztések révén cél, hogy 

a városrészek keresettsége kiegyenlítődjön, a négy városrész hatékony összekötése révén pedig 

Miskolc négy évszakos várossá váljon. A szezonalitás csökkentése és a látogatóforgalom 

kiegyenlített elosztása gazdasági és társadalmi előnyökkel is jár. Az ágazatban dolgozók 

munkája kiszámíthatóbbá, tervezhetőbbé válik, összeegyeztetőbbé válik a munka és a 

magánélet is. A szezon nyújtásával elkerülhetők a tömegturizmus káros hatásai, valamint a 

helyiek és a turisták együttélését is könnyebbé teszi, melyet egyrészt a téli fesztivál elmúlt 20 

éve igazolt már Miskolcon, másrész ugyanezen logika mentén a Tapolca bejáratánál található 

többezres egyetemi szálláshely kapacitás turisztikai kínálatba bevonása támogathat. 

Az időbeli koncentráció feloldását olyan új, turisztikai célú rendezvények, fesztiválok 

bevezetése is támogatja Miskolc esetében, melyek a főszezonban nem voltak eddig elérhetőek 

Miskolcon, kínálatba való bevezetésük tágabb értelemben segíti a látogatóforgalom 

kiegyenlítését. 

 

C3. Minőségi, új célcsoportokat megszólítani képes élménykínálat megteremtése  
 

Az országos cél az, hogy „minden attrakció egyforma, és minden attrakció különböző” legyen. 

Legyen egyforma a minőségi és elérhetőségi kritériumok alapján. Ugyanakkor legyen 

különböző a megkülönböztethetőséget tekintve.  
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A miskolci attrakciók mindegyikénél cél, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek 

egységesen magas minőséget céloznak meg. Legyen minden fejlesztés eredményeként a 

fejlesztett miskolci attrakció, vonzerő: 

• könnyen megközelíthető,  

• akadálymentesített,  

• érthető, 

• jól értékesíthető, 

• innovatív, a 21. század elvárásainak megfelelő, 

• környezetbarát megoldásokat alkalmazó, 

• a magas minőségű szolgáltatások alapelvárása mellett többletszolgáltatásokat, 

élményeket nyújtó, 

• optimális ár-érték arányt biztosító. 

A különbözőséget tekintve törekedni kell arra, hogy az új országos desztinációs logikát 

figyelembe véve olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyek egyértelműen beazonosíthatók 

és egyedi tulajdonságokkal felruházhatók, különös tekintettel a Mátra-Bükk térség attrakcióira. 

A Miskolcon megvalósuló turisztikai fejlesztéseknek összhangban kell lennie és támogatnia 

kell a jelen stratégia legfőbb célját, és a stratégiai pilléreken belül megfogalmazott célokat. 

Törekedni kell arra, hogy a Miskolc egyediségét emeljék ki vagy közvetetten támogassák azt. 

Fontos, hogy a turistákat vonzó miskolci látványosságokat összekapcsoljuk, és azok 

keresztpromócióban erősítsék egymást, csökkentve ezzel a térbeli koncentráltságot. Szorosan 

ezekhez tartozik a szállás- és vendéglátóhelyek fejlesztése is, melyek hozzájárulnak ahhoz, 

hogy komplex, azonos minőségi elváráson alapuló több napos élménycsomagot biztosíthassunk 

az ide látogatóknak.  

A keresztpromóció és az élmények összekapcsolása nem állhat meg a városhatárnál, hiszen 

Miskolc kiindulópontjává válhat egy, a térséget megcélzó kirándulásnak is. A főbb 

infrastrukturális lehetőségeket és térségi attrakciókat felmérve javasolt olyan termékek, 

csomagok összeállítása partnerségben az azonos vagy szomszédos desztinációkban lévő 

településekkel, amely a belföldi és a külföldről érkező turisták számára is vonzó, egyedi 

élményt biztosíthat. Ez esetben a hangsúly szintén az attrakciók kínálta minőségi egyezőségen, 

de élménybeli különbözőségén van. Miskolc elkötelezett abban, hogy az összekapcsolódást 

mind a Mátra-Bükk turisztikai térség, mind a gazdaságfejlesztési logika alapján lehatárolt  4 

megyét érintő (Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-

Szolnok megyék) Creative Region turisztikai desztinációival megteremtse. 

 

C4. Innovatív turisztikai megoldások elterjesztése 
 

Az innovatív megoldások használata ma már nem előny, hanem alapelvárás nem csak a 

turisztikában, hanem minden gazdasági ágazatban. Az utazási szokások folyamatosan 

változnak, a sikeresség egyik kulcstényezője, hogy hogyan tudjuk lekövetni a megváltozott 

igényeket. Az innováció egy folyamatos piackutatáson, megfigyelésen alapuló fejlesztés kell, 

hogy legyen, ami kényelmessé teszi az utazást.  

  

Fontos ugyan a digitális megoldások beépítése a mindennapokba, de figyelembe kell venni azt 

is, hogy az emberi tényező nem megkerülhető, sőt, ebben a szegmensben kiemelkedő szerepe 
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van. Jól kell megválasztani a határt az innovatív megoldások emberi tényezőt helyettesítő vagy 

csak a szakember és a turista kapcsolatát segítő megoldásokat tekintve. Ahogy egy audioguide 

sosem helyettesít teljeskörűen egy valódi, személyes interakcióra alapuló tárlatvezetést, vagy 

éppen egy felszolgáló vagy recepciós vendégszeretetét és közreműködését nem válthatja fel egy 

mobil applikáció, ugyanakkor segítheti, támogathatja azt. 

  

Az innovációkat tekintve Miskolc célja élenjárónak lenni, de csak olyan mértékig, ami nem 

elérhetetlenné és érthetetlenné, esetleg ijesztővé teszi a desztinációt, hanem vonzóvá. Az 

innovatív, digitális megoldások naprakészségének szinten tartása és folyamatos technológia 

fejlesztése alapkövetelmény, Miskolc célja, hogy az alkalmazott és kifejlesztésre kerülő 

applikációk egyszerre szolgálják a városba látogató vendégek és az itt élők igényeit és olyan 

funkciókat tegyenek elérhetővé minden felhasználó számára, melyek praktikusak, 

használhatóak a mindennapokban, és kiváltanak korábban alkalmazott, de technológiailag 

elavult megoldásokat. 
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7.6. MISKOLC ÉLHETŐ, EGÉSZÉGES, 

EMBERKÖZPONTÚ VÁROS 

 

D1. Miskolc városrészi központjainak fejlesztése 
 

Miskolc sajátossága, hogy a két legnagyobb városrész, Miskolc és Diósgyőr mellett, több 

település összekapcsolásával jött létre. Így a városszerkezet több, szinte önálló településként is 

értelmezhető, de mindenképpen jól lehatárolható településrészekre oszlik.  

 

A XX. század 2. felében a városfejlesztés elsősorban az egykori miskolci központra, a mai 

belvárosra koncentrálódott, így a korábbi városrészek központjai nem a megfelelő ütemben 

fejlődtek, vagy egyenesen inkább visszafejlődtek. 

Miskolc fejlesztése közös ügyünk.  

A Város jövőjének tervezése csak az itt élőkkel együtt lehetséges. Ezentúl csak az itt élők, a 

helyben lakók bevonásával születhet majd döntés a jövőbeni fejlesztésekről. A helyben lakó 

polgárok a véleményét a város nemcsak megkérdezi, hanem figyelembe is veszi. 

Több, mint tíz éve nem indult Miskolcon belvárosi homlokzat felújítási program, ezen 

változtatni szükséges. Gyönyörű belvárosunk van, amit karban kell tartanunk. Elindítjuk a 

belvárosi épületek rekonstrukciós programját.  

Sötétkapuból elég egy! A belváros felújításának része kell, hogy legyen a főutcával párhuzamos 

utcák megújulása is, nem beszélve a teljesen elhanyagolt átjárókról, kapualjakról. 

A Belváros megújításával párhuzamosan a miskolci vállalkozásokkal közösen megkezdjük a 

történelmi Avas felújítását. A város feladata legfőképp az alapinfrastruktúra kiépítése.  

 

Elengedhetetlen, hogy a különböző, jól elkülönülő települési egységek megfelelő szintű és 

fejlettségű központhoz jussanak. 

Ennek feltételeit az önkormányzatnak szükséges megteremtenie. Egyrészt településrendezési 

eszközökkel lehetőséget kell teremteni ezen központok kialakításához, létrejöttéhez. Ezen 

túlmenően szinte mindegyik helyszínen szükséges önkormányzati kezdeményezéssel 

közterület-fejlesztéseket végrehajtani, illetve ingatlanokat fejleszteni, épületeket 

megvalósítani.  

Ezek a fejlesztések egyes városrészekben tereket vagy térláncokat, másutt útvonalakat, 

tengelyeket jelentenek. A központokban lehetőséget kell biztosítani beruházások 

megtelepedésének és vonzóvá kell tenni ezen lehetőségeket a civil és gazdasági szereplők 

számára. A központok helyének kijelölése és a kialakítás módja nagyfokú társadalmasítás 

mellett történjen. Fontos átgondolni az egyes városrészekben minimálisan szükséges 

szolgáltatások körét. Ezek a szolgáltatások ki kell, hogy terjedjenek a jóléti, a szórakozási, az 

egészségügyi, kulturális területekre. 

A rendezett közterületek elérése érdekében legalább 100 utcát és járda rendbetétele szükséges 

a következő 5 év alatt. Legalább 10.000 fa ültetését tervezzük, minden gyermek születését egy 

facsemete ültetésével üdvözöljük. A Szinva partja kihasználatlan zöld felülete a városnak, a 

nagyra nőtt növényzet helyett parkos, besétálható, végigkerékpározható területté indokolt 

alakítani. A gondozott zöldfolyosó a város új tüdeje lesz. 
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Az elsősorban lakófunkciójú városrészekben a fejlesztéseknek az alapszolgáltatások 

(kiskereskedelem, szociális, kulturális, egészségügyi, szórakozási, jóléti) biztosítására kell 

törekednie. 

 

Az idegenforgalmilag kiemelt jelentőségű területeken elsősorban a turisztikai kínálat erősítése, 

az egyes turisztikai elemek összefűzése szükséges. 
 

D2. Miskolc közlekedési kapcsolatainak, településhálózatának fejlesztése 
 

Miskolc jellemzően a Szinva völgyében fekszik. Szinte teljesen kitölti a völgyet az Alföld felől 

nyíló bejárattól, benyúlva a Bükkbe, a forrásig.   Bár túlterjeszkedik a völgy nyílásán a síkság 

felé, közlekedési kapcsolatait és hálózatait jelentősen befolyásolják a domborzati adottságok; 

nagyrészt körbezárják a hegyek, s egy irányban hosszan elnyúlik az egyre szűkülő völgyben. A 

város közlekedési rendszere a XX. század folyamán többször felülvizsgálatra került, illetve 

hozzá lett igazítva az aktuális igényekhez. Utolsó, a szabályozásba is beépülő jelentős 

átgondolása az 1980-as, 2000-es években történt. Az azóta eltelt időszak indokolttá teszi a 

közlekedési hálózat átgondolását, szükség szerinti átalakítását. 

 

Külső kapcsolatok 

 

A város külső kapcsolatait jelentősen befolyásolják domborzati adottságok. Lényeges 

kapcsolódási elemei elsősorban déli, keleti és északi irányból vannak, a nyugati irány a Bükkön 

keresztül kisebb jelentőségű. A város a Budapest-Kassa útvonal (M3, M30) mentén fontos 

állomás. Az útvonal az évszázadok alatt mindig egyre keletebbre tolódott a belvárostól, jelenleg 

az M30-as autópálya a város közigazgatási területének keleti szélén megy keresztül. 

 

Kiemelt jelentőségűvé vált a Via Carpatia útvonal, amely valószínűleg bekerül az Európai Unió 

TEN-T hálózatába. Az útvonal a Baltikumot, Lengyelországot köti össze Szlovákián és 

Magyarországon keresztül a Balkánnal és a Fekete tengerrel. Az útvonal jelentősége, hogy 

kiváltja az eddig részben Uniós területeken kívül futó korábbi folyosót. Miskolc ezen az 

útvonalon stratégiai ponton fekszik, mert közvetlen közelében (Emőd) metsződik az útvonal a 

Budapestről érkező keleti-nyugati irányú tengellyel (M3). Kiemelt feladat az útvonal mentén, 

Miskolcot érintően a város déli határában logisztikai területek és kapcsolatok lehetőségének 

megteremtése. 

  

Az autópálya jelenleg két lehajtóval rendelkezik a város irányába, de további két lehajtó 

kialakítása előkészített. Ezek megvalósítása indokolt a meglévőek tehermentesítése, illetve 

újabb területek helyzetbe hozása érdekében. 

  

Az északi autópálya csomóponttól indul a megye keleti részét (Sátoraljaújhely, Tokaj) az ország 

többi részével összekötő útvonal. Az út jelenleg egy nyomvonalon köt be a városba, amely 

„sebezhetővé” teszi a kapcsolatot, szükséges alternatív nyomvonalak kialakítása. 

  

Az északi irányban a borsodi iparvidéket köti össze út Miskolccal és az országgal. 

  

A vasúti hálózat négy irányból éri el Miskolcot: Budapest, Nyíregyháza, Ózd, Kassa felől. 

Fontos lenne a Budapest-Nyíregyháza, illetve a Budapest-Kassa vonal gyorsvasúttá 

fejlesztése.  Előbbi a régió három nagyvárosának kapcsolatát is erősítené. Az északi irányú 

vasútvonal Trianon után jelentőségét veszítette a felvidéki kapcsolat megszűnésével, de a 
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legújabb szlovákiai vasútfejlesztések következtében a nyomvonal ismét felértékelődik. Ennek 

fogadására szükséges városon belüli infrastrukturális fejlesztéseket végrehajtani. 

  

A tervezett országos és megyei kerékpárút-hálózat érinti Miskolcot, elsősorban kelet-nyugati 

irányban. Szükséges a kerékpárutak megépítése és az észak-déli kerékpáros kapcsolatok 

erősítése is. Fontos lehet a Miskolc és Kassa közötti turisztikai tengely kiépítése (kerékpáros, 

lovas, gyalogos turizmus) a Csereháton keresztül. 

  

A város jelenleg egyetlen kis repülőtérrel rendelkezik. A repülőtér helyzete felülvizsgálandó 

vagy más helyen új repülőtér megvalósítása szükséges. Fontos a városnak a Mezőkövesd 

melletti egykori szovjet katonai repülőtér megújítása, helyzetbe hozása. 

 

Közlekedési hálózat 

A város kelet-nyugati irányban hosszan elnyúlik a völgyben, ebből következően legfontosabb 

tengelye a Diósgyőrt Miskolccal összekötő kelet-nyugati tengely. Ezen a tengelyen egyik 

nyomvonalon sem alakult ki megfelelő kapacitású közlekedési folyosó, illetve a különböző 

használatok (gyalogos, tömegközlekedés, gépjármű, kerékpár) keverednek. Szükséges a 

tengelyek újragondolása, „munkamegosztása” (különböző közlekedési módok elkülönítése), 

északi és déli tehermentesítő utak teljes kiépítése. Különösen fontos az északi tehermentesítő 

út, mint legfőbb gépjármű-közlekedési folyosó felfejlesztése, kibővítése. Fontos lenne egy 

megfelelően működő gyalogos és kerékpáros tengely kialakítása, feltehetően a Szinva mentén. 

  

A kialakult városszerkezet sajátossága, hogy az egyes városrészek a központon keresztül 

kapcsolódnak a külvilághoz. Szükséges megteremteni alternatív útvonalak (mint például déli 

elkerülő út, északi elkerülő út) lehetőségét a belváros tehermentesítése érdekében. 

  

Több városrészünk is egyetlen (sokszor szűknek bizonyuló) úttal kötődik a városszerkezethez. 

Ilyen például Komlóstető, Martin-Kertváros, de említhetjük Diósgyőr és a Belváros 

kapcsolatát, vagy a városba keletről (Kassa és Újhely felől) bejövő József Attila utat. Meg kell 

teremteni alternatív útvonalak kiépítésének lehetőségét, a meglévő csatornák tehermentesítését. 

A főutca tehermentesítő útjait ki kell vezetni Diósgyőrig. Nem csak útépítéssel, hanem a 

forgalom figyelése mellett intelligens közlekedésirányítással (haladási irányok variálhatósága, 

nem telített útvonalakra terelés) segíteni a forgalom akadálymentességét.  

 

A város tömegközlekedési hálózata szervezett, jónak mondható, de érdemes észszerűsíteni, újra 

gondolni az egyes útvonalakat. Javasolt új tömegközlekedési kapcsolat megteremtése sikló 

vagy drótkötélpálya formájában a belváros és az Avas-tető között. 

  

A város közlekedési rendszerének legutóbbi felülvizsgálatai, korrekciói szinte kizárólagosan 

csak a gépjármű-közlekedésre koncentráltak. Szükséges egy védett gyalogos és kerékpáros 

hálózat létrehozása, különös tekintettel a belvárosra. 

 

Intermodalitás, tram-train 

XXI. századi elengedhetetlen elvárás az intermodális vagy tram-train kapcsolatok 

megteremtése, kialakítása. Miskolcon az a sajátságos helyzet alakult ki, hogy a legfőbb vasúti 

csomópont a Tiszai pályaudvar a belváros szélén helyezkedik el, miközben a város legfőbb 

közlekedési csomópontja, a Búza tér a belvárosban található. Ezért az intermodalitást térben 

széthúzottan és a tram-train kapcsolatokkal vegyesen szükséges kialakítani. A széthúzott 

intermodális csomópont helyszíne a Tiszai pályaudvar-Gömöri pályaudvar, Búza tér hármasnak 

kell lennie. Tram-train kapcsolatok kiépítése szükséges a Borsodi iparvidék (észak), Tokaj-
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Hegyalja (kelet), Abaúj (észak-kelet) és a Mezőség (dél) irányában. Ezekhez jelentős 

infrastrukturális fejlesztések szükségesek. 

 

Parkolás, P+R 

Parkolóstratégia kidolgozása szükséges a város területére, de kiemelten a belvárosra. A 

belváros szélén, kapcsolódva az intermodális elemekhez, P+R parkolók és rendszerek 

kialakítása szükséges.  
 

Intelligens buszmegállók építése kiemelt csomópontokban 

Nagyobb kényelmi fokozattal és technológiai újításokkal fokozható a tömegközlekedés 

szerepe, amely a bevezetett CNG és elektromos buszokkal csökkentheti a város környezeti 

terhelését. A megállók ingyenes wifi-csatlakozással, mobiltelefon töltővel és nagy felületű 

információs kijelzőkkel, esetleg defibrillátorral kerülhetnek felszerelve. 

 

Közösségi kerékpár és E-Bike rendszer fejlesztése 

Miskolc meglévő és a TOP programban létrejövő kerékpárút hálózata megteremti az alapot egy 

közösségi célú e-bike rendszer bővítésére, amellyel a környezeti terhelés csökkentése mellett a 

lakosok egészségesebb életmódra történő aktiválása is elérhető. A város nyugati kapujában lévő 

intermodális csomópont kiváló helyszíne annak, hogy gépjárműből kerékpárra ülve egy 

egészségesebb módját választhassák a Bükk megközelítésének mind a városlakók mind pedig 

a turisták. A rendszer fejlesztése Lillafüredre, Diósgyőrbe és a Belvárosba és Tapolcára 

telepített új dokkoló bázisokkal, szervizpontokkal szükséges a következő években. 
 

Intelligens forgalomirányítás 

A Modern Városok Program keretében elindult fejlesztés további két fázissal bővíthető, 

amelynek célja a teljes városra kiterjedő központi forgalomirányítási rendszer kiépítése (a 

Magyar Közút és az Önkormányzat kezelésű forgalomirányítás integrálása). Ezzel – 

Magyarországon egyedülálló módon – alakítható ki egy városi közlekedés hálózat adaptív 

optimalizálása, irányítása. 
 

D3. Miskolc Közösségi Infrastruktúrájának Fejlesztése 
 

A nagyobb városok - ideértve Miskolcot is - a tőke és a tudás, a munka és a megélhetés 

regionális központjai, amelyeket arra terveztek, hogy az emberek közösen, közösségben 

birtokolják. 

Sok városi rendszer - így a miskolci is - (pl. ellátórendszerek, közszolgáltatások, közösségi 

közlekedés) megfelelő működéséhez a magas kihasználtság a cél, amit a magas városi 

népsűrűség szolgál. Ugyanakkor a magas népsűrűség kezelésének újragondolása a hosszú távú 

túlélés érdekében valóban kulcsfontosságú egy olyan globalizált világban, ahol bármikor 

felülheti fejét egy újabb világjárvány. Ez részben azt is jelenti, hogy a városokban, főleg a 

megyeszékhelyeken gondolni kell az alapvető szolgáltatások decentralizációjáról, akár több 

városközpont létrehozásával is. 

A közeli jövőben lévő Miskolcon több teret kell adni az embereknek. Az autók uralta városok 

helyett olyan településeket, utakat, közterületeket kell építeni, amit az emberek tudnak 

használni kihasználva a közösség erejét: a városoknak újjá kell formálniuk magukat annak 

érdekében, hogy a lakosok minden igényét ki tudják elégíteni gyalogosan vagy kerékpáron a 

lakásuk ajtajától számított 15-20 percen belül. 

Ahhoz, hogy Miskolc közösségi infrastruktúrája működőképes legyen bármilyen külső 

körülmény (energiaszükséglet, klímaváltozás, járvány) ellenére, alkalmazkodó és egyben 
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digitális infrastruktúrára van szüksége: olyanra, ami egyrészt a közösségi közlekedés 

eszközeivel biztosítja a megfelelő kapacitást, míg megváltozott helyzetben az egyéni 

közlekedést előtérbe helyezve tudja kiszolgálni a - lényegesen kisebb – mobilitási igényeket. 

Ennek számtalan eszköze lehet és ezt a célt szolgálja a Miskolci Közösségi Infrastruktúra 

fejlesztése: a távolságtartást biztosító, dugócsökkentő egyéni közlekedési eszközök és 

közösségi infrastruktúra fejlesztése, ideiglenes kerékpársávok kijelölése, járdák kiszélesítése 

forgalmi vagy parkolósávok rovására, buszsávok ideiglenes megszüntetése és még számtalan 

példa. 

A miskolci közösségi infrastruktúra fejlesztésre is igaz, hogy a sokféleség életképesebbé, 

működőképesebbé, hatékonyabbá tesz: minél többrétű mobilitási szolgáltatások állnak 

rendelkezésre, annál kisebb az esélye, hogy egy-egy váratlan helyzet alapjaiban 

ellehetetlenítené a közlekedést. 

A fentiekben részletezett külső környezet megváltozásában és a közösségi infrastruktúra 

fejlesztésben a digitalizáció lehet korunk „városüzemeltetési és egészségügyi reformja”. A 

digitális infrastruktúra szerepe kettős ebben az esetben: 

• A nagyobb digitális szolgálatok jelenleg is rendelkeznek azokkal a szükséges 

képességekkel és okos eszközökkel, hogy érzékeljék és megmondják, ki beteg a 

környéken. E városi információk alapján pontosabb képet kaphatunk egy járvány 

terjedéséről, egyéni szinten pedig ezen városi digitális információk alapján hozhatunk 

napi szintű döntéseket. Új megközelítésbe kell helyezni azoknak a városi adatoknak a 

körét, amire egy vészhelyzet esetén támaszkodhatunk. 

• Másrészről a digitális infrastruktúra a gazdaság szempontjából is fontos. Fel kell 

készülni arra, hogy számos szolgáltatás – a bevásárlástól kezdve, az otthonról végzett 

munkán, az oktatáson és a közügyek intézésén át, egészen a szórakozásig és a 

sportolásig – a jövőben a digitális térben fog megvalósulni. 

  

A Miskolci Közösségi Infrastruktúra fejlesztésével célunk, hogy megtartsuk az urbanizáció és 

globalizáció vívmányait párhuzamosan azzal, hogy felkészültebb és hatékonyabb legyen 

Miskolc és térsége a külső környezeti változásokkal szemben. Ezért a programon belül többek 

között célul tűzzük ki: 

• hatékonyan és biztonságosan megvalósíthatók a közösségi távolságtartás feltételei, 

• rendelkezésre állnak több területen is „háztól házig” szolgáltatások, 

• valamint jól kiépített, terhelhető digitális infrastruktúra áll a városlakók rendelkezésére. 

• A belvárosban egy alkalmas, hosszú évek óta üresen álló városi ingatlanban közösségi 

irodát hozunk létre, ahol a miskolci fiatalok kedvezményesen férhetnek hozzá teljes 

értékű irodai eszközökhöz, tárgyalókhoz. 

• Miskolcon teret adunk a közösségi, közös használatú, rövid időre bérbe vehető, 

megosztott használatú eszközök elterjedésének. A közösségi közlekedés ma 

városunkban autóbuszt és villamost jelent. Elérjük, hogy beinduljanak az elektromos 

autó, motor, kerékpár és rollerbérlési szolgáltatások. A fenntartható és a közösségi alapú 

közlekedés fejlesztésében hiszünk: idő alapú elektronikus jegyrendszert vezetünk be. 

• Miskolc applikációt fejlesztünk, ahol nem csak információk érhetők el, hanem a városi 

fiatalok sportpályákat, sporteszközöket, illetve közösségi eszközöket foglalhatnak 

egyszerűen, telefonon keresztül. Ezen keresztül jegyet is vásárolhatnak minden városi 

programra. 
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D4. Miskolc egészségfejlesztése 
 

Miskolc lakónépességének demográfiai adatai, az öregedő társadalom és a korfa adataiból 

kiolvasható kedvezőtlen folyamatok alapvetően meghatározzák az egészségfejlesztési 

irányokat, valamint az egészségügyi alapellátás fejlesztésének kettős kihívását. A fókuszban 

egyrészt a gyermekek és fiatalok egészségfejlesztését, az egészségtudatos magatartás 

kialakítását másrészt az átlagéletkor kitolódásával, az idős korosztály számának növekedésével 

az egészségben megélt életévek számának növelését kell állítanunk. 

 

Ez csak jól képzett szakemberekkel és az ellátórendszerek (egészségügy, szociális ellátás, de 

ide sorolandó az oktatás és környezettudatosság is) összehangolt fejlesztésével valósítható meg. 

Az egészségügyi alapellátás személyi és tárgyi feltételeinek javítása elengedhetetlen. Az 

orvosok és egészségügyi szakemberek Miskolcon tartását célzó komplex programok. (Lakhatás 

támogatása, szakmai kivívások erősítése, szakrendelésekbe való bekapcsolódás lehetőségének 

megteremtése.) 

 

Olyan egészségügyi komplexumok kialakítására van szükség, ahol a lakosságközeli ellátásban 

integrálni tudjuk a definitív ellátáshoz szükséges alapvető szakellátási feladatot is a háziorvos 

kapuőr szerepének erősítésével. Törekednünk kell az életminőséget alapvetően befolyásoló 

kiegészítő szolgáltatások (gyógytorna, logopédia, mentálhigiénés támogatás stb.) biztosítására. 

Fontos felismerni és megteremteni a feltételeit a helyi közösségi egészségfejlesztési akcióknak 

és aktivitásoknak, az ezekre a célokra is alkalmas színterek biztosításával. 

 

Prevenciós orvoslás bevezetése érdekében szoros együttműködésre van szükség a város 

önkormányzati fenntartású egészségügyi és szociális intézményei és az alapellátást végző 

háziorvosok között. 

 

A szakmai együttműködések erősítése a hatékonyság növelésének fontos feltétele. Ezek között 

kiemelt az egészségügyi szakemberek és szociális ellátórendszer tagjai közötti 

információáramlás biztosítása, kölcsönös konzultáció lehetőségének megteremtése. 

Hasonlóan fontos a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Kar oktatóival való együttműködés, 

a hallgatók megismertetése a város egészségügyi ellátórendszerével és bevonásuk a szakmai 

munkába. 

 

Egészségfejlesztés és prevenció kiemelt területei Miskolcon: 

• a kora gyerekkori prevenciós programok és a korai fejlesztés támogatása 

• drogprevenció széles szakmai és civil összefogás lehetőségének megteremtésével 

• komplex iskolai egészségfejlesztési programok 

• mentálhigiénés centrumok létrehozása 

• Alzheimer–cafe tipusú prevenciós programok 

• időskori szűrőprogramok 

• városi szűrőprogram a Szűrőcentrum, az Egészségügyi Kar és a háziorvosok 

• együttműködésével 

• iskolai szűrőprogramok kiszélesítése 

A Csanyiki Szanatórium egészségturisztikai hasznosítása fontos feladata a városnak. 
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D5. Miskolc sportinfrastruktúrájának fejlesztése 
 

Biztosítani szükséges a Miskolc és vonzáskörzetében élők számára a változatos és minőségi 

sportolás lehetőségeit és feltételeit az amatőr- és élsportolók számára egyaránt. Fontos, hogy az 

utánpótlás-nevelés a sportágak többségében biztosított és magas színvonalú legyen Miskolcon. 

A fiatalokkal felkészült szakemberek kell, hogy foglalkozzanak, minőségi munkát lehetővé 

tevő sportlétesítményekben. 

 

Kiemelt cél, hogy minél több országosan elismert és nemzetközi porondon is eredményes 

sportolónk és sportcsapatunk legyen, akik példaképekké tudnak válni, ezzel is ösztönözve a 

sport szeretetét erősítve a miskolciak identitástudatát. Mindent meg kell tenni annak érdekében, 

hogy a sport nyújtotta eszközök erősítsék a régió fiatal és szakképzett lakosságának megtartó 

képességét. 

 

A régióba turisztikai célból érkezők számára változatos sportturisztikai lehetőségeket szükséges 

nyújtani. 

 

A 2024. évi Európai Egyetemi Játékok társrendezőjeként számos feladat áll még Miskolc előtt, 

hogy a létszámát tekintve minden idők legnagyobb, Magyarországon megrendezésre kerülő, 

nemzetközi multisport eseménynek adhasson otthont, ahová mintegy 6000 fő résztvevő 

várható. A sikeres rendezést biztosító infrastruktúra kialakításában jelentős lépések történtek 

Miskolcon, ugyanakkor cél és vissza nem térő lehetőség, hogy 2024-ig megvalósítsuk a 

Miskolcon elmaradt, vagy hiányzó sportinfrastruktúra fejlesztéseket. 

 

Miskolc város érdeke az Európai Egyetemi Játékok minél sikeresebb lebonyolítása, valamint a 

rendezvény nyújtotta turisztikai, PR és marketing hozadékok kiaknázása. Cél, hogy a következő 

években legalább egy világversenyt megpályázzon Miskolc és elnyerje a rendezői vagy 

társrendezői jogot. Cél a lakosságnak szóló sportesemények, közösségi sportprogramok 

számának növelése. Fontos, hogy a DVTK és város sportfejlesztési célrendszere 

harmonizálásra kerüljön a minél eredményesebb miskolci sportélet érdekében. 

 

Átfogó létesítményfejlesztési koncepció mentén fejlesztjük a város sportcélú területeit. 

Felmérve a városi sportlétesítményeket, a központi és TAO-s forrásokat, ésszerű költségvetések 

alapján a lakosság és szabadidősporttól az utánpótlás sporton át a versenysportig a városi 

tulajdonú, fenntartású létesítményeket felújítjuk, új létesítmények építésekor minden esetben 

az energiahatékonyságot, fenntarthatóságot tartjuk szem előtt. Átfogó és magalapozott, a 

szövetségek és a szaktárca által támogatható ingatlanfejlesztési koncepció mentén hajtjuk végre 

a fejlesztéseket. 

 

Be kell fejezni a város félbehagyott sportcélú beruházásait. Nagy volumenű sportturisztikai 

beruházások koncepciójának kidolgozása, megvalósításának előkészítése is célja Miskolcnak, 

a Csorba tavi vízitelep és Bánkút fejlesztése fontos feladata a városnak. A sportcélú 

ingatlanfejlesztéseket koncentráltan, az üzemeltetés és funkcionalitás szempontjait figyelembe 

véve szükséges megvalósítani. 

 

Kiemelten kell kezelni a térítésmentesen igénybe vehető közösségi sportparkok és sportpályák 

kialakítását minden városrészben, melyek a lakosság elemi mozgásigényét szolgálják. Fontos 

feladata lesz a városnak a következő évtizedben a miskolciak bevonása a mozgásba és sportba. 

Programot indítunk, melynek keretén belül folyamatos sportrendezvényeket szervezünk, 

melyek minden korosztály számára nyitottak, Megszervezzük az Olimpiai ötpróba 
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programsorozat a következő ciklusban Miskolcon, valamint a Sportágválasztó rendezvényeket 

támogatjuk a gyerekek, fiatalok számára, prevenciós egészségügyi szűrésekkel. Miskolc 

támogatja a Közösségi sportterek kialakítását, fejlesztésére koncentrálódó közösségi sportéletet 

a város több pontján, kulturált körülmények között. A munkába bevonjuk a civil, társadalmi és 

sportszervezeteket, az egészséges életmód elősegítése érdekében. 
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7.7. MISKOLC INTEGRÁLÓ VÁROS 

 

E1. Miskolc humán infrastruktúrájának integrált hálózatos fejlesztése 
 

Az infrastruktúra fogalmának folyamatosan bővülő̋ tartalma, értelmezése miatt, egyre inkább 

és egyre sokrétűbben épül be a várostervezés, városfejlesztés eszköztárába. Míg kezdetben az 

infrastruktúra műszaki része, annak fejlesztése képezte a fő hangsúlyt, mára a hangsúly 

áttevődött, vagy legalábbis egyformán hangsúlyossá vált a humán infrastruktúrára is, amelyhez 

nagyban hozzájárult az az újkori tudományos-technológiai forradalom, mely a számítógépek, 

az internet, az okostelefonok, a másodlagos okoseszközök vagyis az infokommunikációs 

technológiák megjelenését és robbanásszerű fejlődését jelentette.  

 

A humán infrastruktúrára alapozott információs társadalomban az emberi tudás felértékelődik, 

ezért a fejlődés megköveteli a humán infrastruktúra elemeinek fokozott fejlesztését, annak 

minden területén, integráltan és egymással folyamatosan, vagy időszakosan összefüggő módon 

– ezt értjük Miskolc humán infrastruktúrájának integrált hálózatos fejlesztése alatt.  

 

A humán infrastruktúra fejlesztése előfeltételként megköveteli természetesen az intézményi 

infrastruktúra fejlesztését is - a különböző vállalkozásfejlesztési, gazdaságkoordináló és 

oktatási intézményekben folyó át- és továbbképzési tanfolyamok a szabad humánerőforrás 

képzésének bázisait jelentik Miskolc számára.  

 

Az intézményi rendszer továbbfejlesztésével, az oktatási és szakképzési rendszer piaci 

igényekhez történő összehangolásával, a város híd szerepének megerősítésével, valamint az 

oktatás- szakképzés színvonalának emelésével megvalósítandó intézményfejlesztés a 

humánifrastruktúra fejlesztéséhez és a pandémiás időszak utóhatásainak leküzdéséhez egyaránt 

hozzájárul. 

Miskolc számára elengedhetetlen a várost, a város lakóit, vendégeit szolgáló formális és 

informális intézmények, civil szerveződések, szereplők, szolgáltatók tevékenységének 

összehangolása, egységes, egy irányba tartó rendszerként való működtetése.  

A nyitott színház, a nyitott városháza, a nyitott vár programok filozófiája egy újra nyitottan és 

befogadó módon működő város irányába mutatnak, míg az oktatás és a kultúra, a kultúra és 

sport, a sport és oktatás, valamint a szociális területek gyakorlati összekapcsolása olyan 

szolgáltató hálózatot jelent a város számára, amely közvetlenül befolyásolja a város lakóinak 

életminőségét, hogy Miskolc élhető és vonzó, egészséges, emberközpontú, inspiráló és 

integráló város legyen. 

 

E2. Miskolc közösségfejlesztési célú, a civil társadalmat dinamizáló fejlesztése 
 

Miskolc város vezetése úgy tekint a miskolciakra, mint aktív, cselekvőkész polgáraira, akik 

önszervező lakosokként közösségeket alkotva, partneri viszonyban dolgoznak együtt más civil 

szervezetekkel, saját önkormányzatukkal, a szakmai szervezetekkel és a gazdasági élet 

szereplőivel. A közösség aktivizált tagjai szükségleteket tárnak fel, cselekvő állampolgárokat 

keresnek, programokat terveznek és jelentős kontroll funkciót is betöltenek. 
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A közösségfejlesztést, mint társadalmi beavatkozási eszközt támogatni szükséges. Az ehhez 

szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtése a civil társadalom dinamizálásának 

elengedhetetlen feltétele. 

 

Miskolc önkormányzata elkötelezett abban, hogy városrészenként legyenek a civil 

aktivizmusok feltételeit megteremtő közösségi terek. Ezek a civil inkubátorházak, közösségi 

kávézók, a polgárok számára nyitott kulturális intézmények terei, ahol a közösségek rendszeres 

találkozásainak feltételei biztosítottak. Jelenleg Miskolc csak néhány ilyennel rendelkezik, 

azonban a civil közösségek bevonásával újabb közösségi terek kialakítása elengedhetetlen. 

 

Erősíteni szükséges a helyi nyilvánosságot a nyilvános terek és közösségi találkozások 

lehetőségének megteremtésén túl, a médiumok csatornáinak bevonásával is, a hagyományos 

(nyomtatott, sugárzott) és a digitális eszközökhöz való hozzáférés, a vélemények megosztására 

alkalmas felületek biztosítása révén. 

 

A civil közösségek és az önkormányzat együttműködésének formalizált, partnerségen alapuló 

fórumait kell létrehozni. A civil fórumok és a szakterületenként kialakítandó tanácsok, 

lehetőséget biztosítanak a helyi közösségek számára az őket érintő projektek tervezése során az 

előkészítésben való aktív részvételre és a döntéselőkészítő folyamatokban való 

bekapcsolódásra úgy, hogy közös gondolkodásra, párbeszédre és cselekvésre készteti tagjait. 

 

A személyek, közösségek bevonására szolgáló eljárások a választópolgárok közügyekben 

történő részvételének és felelősségvállalásának előmozdítása kapcsán legfontosabb 

szempontok: 

• az állampolgári részvételt és felelősségvállalást biztosító formák iránti szükségletek 

feltárása, elemzése 

• a részvételt és a felelősségvállalást biztosító eljárások, csatornák fejlesztése 

• a részvételt és a felelősségvállalást biztosító új eljárások, eszközök kialakítása 

• a részvételben akadályozott személyek csoportjai igényeinek megfelelő eljárások 

• és eszközök alkalmazása 

• a helyi közszolgáltatások működésével kapcsolatos panaszok és javaslatok kezelése 

• az informatikai és a kommunikációs technológiák használata 

 

Partnerségi együttműködés része a közösségi tervezés, amikor a tervezési folyamatba már 

annak egészen korai szakaszában is ténylegesen bevonják az érintetteket. A közösségi tervezés 

kulcseleme a helyi érintettek, közösségek aktivizálása és bevonása egy közös jövőkép és 

stratégia kialakításába, oly módon, hogy az valóban tükrözze a közösség szükségleteit, igényeit 

és szempontjait.  

 

A miskolci részvételi program megvalósulása egy hosszú folyamat, mely magába foglalja a 

részvételiség keretének, mintáinak kidolgozását és modell szintű megvalósítását annak 

érdekében, hogy a szemléletformálás és a közös tanulás eredményeként az aktív, cselekvő a 

közügyekben résztvevő állampolgárok segítsék az önkormányzatiság tartalmi megújulását. 
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E3. Miskolc agglomerációs és kistérségi településekkel való együttműködésének javítása 
 

Miskolc fejlődésében jól látható az a tendencia, hogy a város életében folyamatosan, egyre 

nagyobb jelentőséggel bírnak az elővárosi részek, illetve az agglomerációs települések - 

egymásra utaltságunk már napi szinten tettenérhető, így az együttműködés modelljének 

kidolgozása nem várhat többé.  

 

Olyan tendenciákra kell Miskolcnak választ adni az elkövetkező időszakban, amely egyaránt 

érinti a közlekedést, a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, a kultúrát, a szabadidő 

eltöltését és természetesen a munkavállalás, munkába járás kérdéseit kifelé és befelé egyaránt. 

 

Miskolcnak az elkövetkező tíz évben meg kell alkotnia az agglomerációs és elővárosi 

infrastrukturális hálózatait a klasszikus és humán infrastruktúra értelmében egyaránt, amelyben 

a területi egyenlőtlenségek kiküszöbölése az egyik elsődleges cél.  

 

Miskolc ma nem csak önmagáért felelős, hanem azokért a településekért is, amelyek a 

vonzáskörzetébe tartoznak. Miskolc feladatai közé tartozik, hogy kisugárzó hatásával a 

fejlődést közvetítse, innovációs, technikai, gazdasági és kulturális értelemben egyaránt. A 

környékbeli települések számára a város maga is kezdeményezzen, indikáljon önálló fejlődést, 

és az elővárosok, valamint az agglomeráció számára magas szintű feladatokat lásson el a 

szolgáltatások, a kultúra, az oktatás és a közigazgatás területén. 

 

Olyan szövetséget kell Miskolcnak megalkotni, amely a közös fejlesztési projektek, az 

összehangolt turisztikai tevékenységek, az integrált közlekedésszervezés, a közös kulturális, 

közművelődési, oktatási, sport és szociális irányok mentén valódi motorja lesz a térségnek és 

amelynek hatása az egész megyére kihat majd. 
 
 

E4. Miskolc regionális kapcsolatainak erősítése, partnervárosokkal közös hálózatos 

fejlesztéseinek dinamizálása 
 

Magyarország Kormánya 1073/2020. (III. 5.) Korm. határozatában döntött a „Creative Region” 

– Határtalan fejlődés Északkelet-Magyarország – gazdasági együttműködésben érintett, a 

fejlesztéshez csatlakozó határon túli területek bevonásával megvalósuló – nemzeti, gazdasági 

és kulturális övezetének fejlesztési tervéről.  

 

A partnervárosokkal közös hálózatos fejlesztések dinamizálása a kiegyensúlyozott területi 

fejlődést segítheti elő. Cél, hogy egy olyan fejlesztési irány kerüljön megfogalmazásra, amely 

a különböző adottságú települések eltérő, saját fejlődési irányaikon, de egymással összhangban 

fejlődjenek, miközben a területi különbségek mérséklődnek, elősegítve a bekapcsolódást az 

európai térszerkezetbe. Miskolc elősegíti, hogy a Creative Region partnervárosaival, 

Debrecennel, Szolnokkal és Nyíregyházával együttműködve a kialakult jógyakorlatok 

megosztásával kezdve szoros, szervezett együttműködésbe kezd.  

 

Az együttműködés célja, hogy az övezeti szintű közös komparatív előnyöket minden város a 

saját hasznára tudja fordítani, és dinamizálódjon az együttműködés megyék és 

megyeszékhelyek között. Az együttműködés a Creative Region városaival Miskolc számára 

erősíti a kormányzati támogatással elérhető nagybefektetői aktivitást, ezáltal javulhat a város 

és térségéhez tartozó ipari parkok, nagybefektető-vonzó képessége. 
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Kiemelt ágazatként a turizmus mind a 4 megyeszékhely esetében önállóan is és hálózati alapon 

is fejlesztésre szorul, melyhez a vonzó települési környezet kialakítása, valamint a városok 

kapcsolódó turizmusfejlesztési stratégiáinak támogatása elengedhetetlen. 

 

Fontos, hogy szűkebb környezetünkben is megerősödjünk. Klasztereken és más 

együttműködési formákon keresztül szövetséget kínálunk a közeli városoknak: Tiszaújváros, 

Polgár, Kazincbarcika, Edelény, Szikszó és Tokaj, valamint Mezőkövesd Miskolccal együtt 

jelentős erőt és értéket képvisel - együtt könnyebben elérjük céljainkat, közösen hatékonyabbak 

lehetünk. 
 

E5. Miskolc határon átnyúló kapcsolatainak fejlesztése, az interregionális együttműködések 

intenzitásának növelése 
 

Szoros együttműködést alakítunk ki Kassával, közös történelmi gyökereinken, testvérvárosi 

kapcsolatainkon túl gazdasági alapjaink, célkitűzéseink hasonlóak. Az interregionális 

együttműködések intenzitásának növelése magában foglalja a helyi és regionális közösségek 

szokásos tevékenységével összefüggő tevékenységeket, mint például a gazdaság fejlesztése, a 

területi tervezés és a turizmus fellendítése.  

 

Le kívánjuk bontani Miskolc határon túli együttműködések ágazati korlátait, Miskolc célja, 

hogy a régióközi együttműködésen keresztül a fejlesztések hozzájáruljanak az innováció, a 

tudás alapú gazdaság, a környezetvédelem és kockázat-megelőzéshez. Miskolc támogatja, hogy 

Miskolc és Kassa egyetemei között a kapcsolat erősödjön, közös egyetemi projekteken 

keresztül megállítható az oktatásba bevonhatók körének szűkülése. 

 

Kassa Miskolc testvérvárosa is, az elkövetkező évek fontos feladata, hogy a testvérvárosi 

kapcsolatokat fejlesszük és gazdasági - kulturális, valamint turisztikai közös fejlesztéseket 

indítsunk.  

 

Az együttműködés intenzitásának növelése érdekében Kassa érdekelt szereplőit bevonjuk 

Miskolc releváns oktatási, kulturális, sport és turisztikai fejlesztési programokba, érdekeltté 

tesszük a szereplőket, hogy bekapcsolódjanak a gazdaság hálózatos fejlesztésébe.  
 
 

E6. Miskolc megtartó erejének növelése 
 

Növekedés csökkenő lakossággal nem lehetséges – Miskolc képes rá, hogy a következő 

évtizedben megállítsa az elvándorlást. Minden gazdasági és szellemi erőforrásunkat az 

elvándorlás megállítására kell fordítanunk, meg kell erősítenünk a város megtartó erejét, 

sürgősen lépnünk kell. Mindenkit megszólítunk, aki korábban elhagyta a várost, elindítjuk az 

“Újra Miskolcon” programot - visszavárjuk az egykori Miskolciakat. Olyan várost teremtünk, 

olyan feltételrendszert alakítunk ki, hogy többen ne menjenek el. Helyzetbe hozzuk a 30-as 40-

es korosztályt, hiszen bennük van a város következő 20 évének fejlesztési potenciálja. 

 

A fiatalok elvándorlása, a képzésből történő lemorzsolódás és a tehetségek késői felismerése, 

„elvesztése” komoly kihívást jelent a térségben. Hasonlóan égető probléma az oktatói kör 

szűkülése a Miskolc és térsége oktatási intézményeiben. A Creative Region hatásterületén élő 

fiatalok számára a városokat vonzó választássá kell tenni, hogy versenyképes legyen a fővárosi, 

illetve külföldi munkavállalási lehetőségekkel. Olyan városi lehetőségeket kell kínálni mind a 
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fiatalok számára, amelyek segítségével minőségi bérhez, illetve egyéb jövedelemhez (pl. 

ösztöndíj, lakás, stb.) juthatnak. 

A miskolci fiatalok azok, akik hamarosan városunk jövőjét alakítják. Ők azok, akik naggyá 

teszik Miskolcot. A városnak ma kell megadni minden lehetőséget ahhoz, hogy tehetségük és 

szorgalmuk eredménye helyben, Miskolcon maradjon. 

A város célja az, hogy a városi fiatalok a város egyetemét válasszák – azért, mert magas 

színvonalú, sokrétű képzést kapnak. 

Miskolc célja, hogy 

• szabadidős, amatőr és profi szinten magas színvonalú sportolási lehetőségek közül 

választhassanak; 

• fiataljaink mind a campusban, mind Miskolc más városrészeiben az év egészében 

színes kulturális programokat és biztonságos szórakozási lehetőségeket érhessenek el; 

• a vállalkozó kedvű, innovációs ötleteken gondolkozó – dolgozó középiskolások és 

egyetemisták helyben is elérjék azokat a lehetőségeket, melyek miatt a főváros, vagy 

külföld felé vették az irányt a korábbiakban; 

• Miskolcon is hozzáférjenek olyan közösségi eszközökhöz, melyek miatt más városok 

vonzóbbak voltak számukra; 

• a családot alapítani szándékozó fiatalok indító városi támogatáscsomaggal kezdjék el 

közös életüket. 

 

A városnak vonzó életet és karrierutakat kell kínálnia a végzősöknek. A tehetség felismerését, 

és a tehetséggondozást egységes rendszerré kell fejleszteni, amelyben minden oktatási 

intézmény azonos módszertani elvek mentén vesz részt, és a gazdasági szereplők is 

bekapcsolódnak. Miskolc és térsége megtartó erejét erősíteni kell mind a diákok, hallgatók, 

mind az oktatók számára létrehozott ösztöndíj programokkal. 

 

A gazdasági szereplők és a városok által közösen működtetett lakhatási támogatás 

programunkkal segítjük a helyi gazdaság számára fontos fiatal szakemberek letelepedését. 

Kezdetben 100 lakással bérlakás programot indítunk - melyet a következő évtizedben 

jelentősen kibővítünk - kedvezményesen bérelhetnek otthont a pályakezdő, Miskolcon dolgozni 

szándékozó fiatalok. A szakmunkások ugyanúgy, mint a Miskolci Egyetemen végzett, a 

városban maradó mérnökök, közgazdászok, jogászok, bölcsészek és egészségügyi területen 

képzett fiatalok. 

 

Pályakezdőként Miskolcon is találjanak lehetőséget a miskolci fiatalok. Ha bizonyítottak, 

vezetőként is részt vehetnek a város és cégeinek irányításában. 

A gazdasági elvándorlással szemben történő hatékony fellépés érdekében városi 

életpályamodell-programot indítunk. A város ma is az egyik legnagyobb foglalkoztató. 

Munkavállalóink elismerésének jeléül városi minimálbért vezetünk be az önkormányzati 

társaságoknál, az ott dolgozók anyagi megbecsülése érdekében. 

A miskolci fiatalok innovációs ötletei több esetben hamarabb kaptak ismertséget országosan és 

nemzetközi szinten, mint helyben. A startup vállalkozások sikere Miskolc sikere is, ezért a 

városnak segítenie kell a friss ötletek, vállalkozások beindulását. Startupok esetében a 

gyorsaság létkérdés: a velünk versengő városok - együttműködésben befektetési alapokkal - 

már évek óta felismerték a startupok fontosságát és sikeres programok működnek. A város 

középiskoláival és egyetemével közösen tesszük pezsgő startup központtá Miskolcot. 
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Közösségi irodát hozunk létre, ahol a miskolci fiatalok kedvezményesen férhetnek hozzá teljes 

értékű irodai eszközökhöz, tárgyalókhoz. Miskolc együttműködik a Miskolci Egyetemmel, 

hogy a városban és a térségben működő startupok hozzáférjenek az egyetem eszközeihez is. 

 


