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ALAPKALAPKÉÉRDRDÉÉSEKSEK

1.1. Miskolc XIXMiskolc XIX--XX. szXX. száázadi ciklikus pozzadi ciklikus pozíícicióóinak inak 
vvááltozltozáássáábbóól levonhatl levonhatóó tanulstanulsáágok?gok?

2.2. Az elmAz elmúúlt 4 lt 4 éév eredmv eredméényei?nyei?

3.3. Quo Vadis Miskolc?Quo Vadis Miskolc?

•••••••• JJóóll--lléét vt váárosarosa

•••••••• Intelligens szakosodIntelligens szakosodáás lehets lehetőősséégeigei
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időszak termelési tényezők termelékenység értékrend megjegyzés

1867-1918. 
(első
generációs 
iparosodás)

• laza munkaerőpiac
• beruházások, tőke-

akkumuláció

• új kohászati 
technológiák 
hasznosítása

• specializáció

• ipari kultúra kialakítása
• polgári értékrend 

kialakítása

• gyors iparosodás
• mezővárosból ipari-

polgárvárossá vált
• urbanizáció, diósgyőri minta –

kolónia felépítése

1919-1945. 
(második 
generációs 
iparosodás)

• termelési tényezők 
hagyományos 
piacának elvesztése

• diverzifikáció

• vertikális 
növekedése

• magas vállalati 
kultúra

• szolidalitás erősödése
• helyi kezdeményezések 

erősödése

• tecnhnológia-intenzív ipar 
kialakulása
• Miskolc közigazgatási 

jelentősége megnőtt, 
megyeközpont

1946-1972. 
(erőltetett 
változások)

• extenzív 
kihasználás

• csökkenő
termelékenység

• megindult az értékrend 
tudatos rombolása

• Nagy Miskolc létrehozása  
(1949), többmagvú város, 
anorganikus  városfejlődés

• erőltetett urbanizáció, 
összekapcsolt városrészek

1973-1989. 
(pangás)

• szűkülő termelési 
tényezők

• termelési tényezők 
növekvő ára

• technológiai- és 
termék váltások 
elmaradása

• csökkenő
hozzáadott érték

• értékek teljes zavara • depresszió
• struktúraváltás hiánya
• romló szociális helyzet

1990-2010.
(permanens 
kiút 
keresés)

• termelési  kapaci-
tások leépülése

• magasabban   
képzettek elván-
dorlás

• vállalati kultúrák 
leépülése

• parciális értékrend váltás,   
érezhető csalódottság

• hadiipar megszűnése
• szlömösödés
• város eladósításodása
• értelmiség megtartó képesség 

rohamos csökkenése
• zavaros tulajdoni viszonyok, 

barnamezős területek

1. Adal1. Adaléékok Miskolc XIXkok Miskolc XIX--XX. szXX. száázadi gazdaszadi gazdasáágtgtöörtrtéénetnetééhezhez1. Adal1. Adaléékok Miskolc XIXkok Miskolc XIX--XX. szXX. száázadi gazdaszadi gazdasáágtgtöörtrtéénetnetééhezhez



Észak-magyarországi régió ipara (1876-2012)
Forrás: saját szerkesztés
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időszak
átlagos 

növekedési 
ráta

1876-1914 2,8

1920-1940 7,4

1949-1972 5,38

1972-1989 1,12

1989-2010 - 4,3

2010-2013 1,02

logYt =logßt + log100 a

b

c

t

100

Forrás: saját számítás

Jánossy-féle trendelmélet

1. Adal1. Adaléékok Miskolc XIXkok Miskolc XIX--XX. szXX. száázadi gazdaszadi gazdasáágtgtöörtrtéénetnetééhezhez



1. Miskolc XIX1. Miskolc XIX--XX. szXX. száázadi ciklikus pozzadi ciklikus pozíícicióóinak tanulsinak tanulsáágaigai

KonklKonklúúzizióó::

• A város fejlődését jellemző indikátorok (demográfiai, gazdasági, 
társadalmi) a külső és a belső tényezőktől függően más-más 
sebességgel is intenzitással változtak (nem egy esetben negatív 
kölcsönhatás érvényesült) !

• A város akkor tudott fejlődni, ha az karakteres értékrendhez
kötődött!

• Miskolcon az 1990 utáni modellváltás növekvő társadalmi 
megosztottságot, elszegényesedést, szlömösödést indított el!

• 2010 után megindult a gazdasági potenciál növekedése, evvel 
egyidejűleg felfedezhetőek az életminőség javulásának első jelei:
kérdés: mennyire fenntartható ez a tendencia?

• Bármilyen beavatkozás csak akkor lehet sikeres, ha az a 
jól-lét javulásával is jár!
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2. Az elm2. Az elmúúlt 4 lt 4 éév eredmv eredméénye nye →→ trend vtrend vááltozltozáás !s !

→→ Népesség, népmozgalom, társadalom
• megállt az elvándorlás
• nőtt az élve születések száma
•••• javult az aktivitási, csökkent a munkanélküliségi ráta

→→ Gazdaság
•••• K+F+I ráfordítás változatlanul alacsony
•••• nőtt a foglalkoztatottság, erősödő helyi gazdaság
•••• stagnál a vállalkozások hozzáadott értéke
• nőtt a turizmus, vendéglátás bevétele
• együttműködő nemzetközi vállalatok

→→ Költségvetés
• adósság állomány csökkenése tervezhetőbbé tette Miskolc 

fejlődését

→→ Szociális viszonyok, közérzet
•••• csökkent a szegregátumok száma
•••• javult a közbiztonság
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3.  Quo Vadis Miskolc ?3.  Quo Vadis Miskolc ?

CCéélok:lok:

• Trendváltás fenntartása, helyes arányok kialakítása!
(„Jobb sántikálni a helyes úton, mint menetelni a rossz 
irányba.”)

• Intelligens szakosodás, K+F+I potenciál erősítése.

•••• Értékrend tudatos formálása!
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3. Quo Vadis Miskolc ?

Termelési 
tényezők

• beruházás, FDI bevonás
• foglalkoztatottság
• oktatás
• gazdaság szerkezete
• fiskális impulzusok

Termelékenység
• K+F+I
• intézményrendszer
• vállalati kultúra
• monetáris impulzusok

Kibocsátás
• normák
• társadalmi viszonyok
• társadalmi felelősség
• biztonság
• fenntarthatóság

Forrás: saját szerkesztés
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Miskolc        jól-lét !

Értékrend

Jól-lét

„A gazdasági tevékenység

nem öncél, hanem eszköz 

az ember boldogulásához.”

Heller Farkas



Átfogó cél
(Koncepció 
2014-2030)

Versenyképes 
gazdaság

Élhető környezet, 
vonzó városkép

Javuló 
életminőség

Növekvő biztonság

Stratégiai cél 
(2014-2020)

C1. Gazdasági potenciál 
növelése

C2. Természeti környezet 
megóvása, sérült 

környezet rehabilitációja

C3. Életminőség javítása, 
humán potenciál 

fejlesztése

C4. Épített környezet 
fejlesztése, az épített és a 

természeti könyezet 
harmóniájának 
megteremtése

C5. Biztonság, 
esélyteremtés, szociális 

kohézió erősítése

Operatív cél 
(2014-2020)

C1.1. Magas hozzáadott 
értékű tudásgazdaság 

megteremtése

C2.1.  Fenntartható 
erőforrásgazdálkodás, 

megújuló energiaforrások 
szerepének növelése a 

városban és a 
várostérségben

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

C4.1. Épített környezet 
rendezettségének és 

gondozottságának növelése, 
és a fenntartható 

gazdálkodás biztosítása     

C5.1. Személyi és 
vagyonbiztonság erősítése

C1.2. Helyi gazdaság 
erősítése, beszállítói kör 

támogatása, 
foglalkoztatottság növelése

C2.2. Környezetterhelés 
csökkentése, környezeti 

károk mérséklése

C3.2. Intelligens város és 
várostérség erősítése

C4.2. Közszolgáltatások 
infrastrukturális feltételeinek 

javítása

C5.2. Környezetbiztonság és 
katasztrófavédelem 

hatékonyságának növelése, 
éghajlatváltozáshoz való 

alkalmazkodás

C1.3. Vonzó, támogató 
befektetői környezet 

kialakítása

C2.3. Fenntartható életmód, 
környezettudatos 

szemléletmód erősítése a 
városban és a 

várostérségben

C3.3. Humán szolgáltatások 
fejlesztése

C4.3. Korszerű 
közszolgáltatások  

kialakítása Miskolcon és 
térségében 

C5.3. Erőforrásokhoz, 
közjavakhoz és -

szolgáltatásokhoz való 
egyenlő hozzáférés 

biztosítása, esélyteremtés 

C1.4. Kezdeményező és 
együttműködő 

intézményhálózat fejlesztése

C5.4. Társadalmi integráció, 
kohézió és lokálpatriotizmus 

erősítése

Miskolc MJ. VMiskolc MJ. Vááros fejlesztros fejlesztééssééneknek stratstratéégiai giai éés operats operatíív cv cééljailjai

3. Quo Vadis Miskolc ?



Miskolc K+F+I potenciálja az EU-27 országok átlagához viszonyítva
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3.  Quo Vadis Miskolc ?3.  Quo Vadis Miskolc ?



3.  Quo Vadis Miskolc ?3.  Quo Vadis Miskolc ?
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tudás 
teremtés

tudás
értékesítés

• társadalmi felelősség
• fenntarthatóság
• biztonság

tudásalapú
gazdaság

„Meg van írva:

Nemcsak kenyérrel él 

az ember, hanem

minden tanítással.”

Mt.4,2 – 4.

Értékrend:



Quo Vadis 

Miskolc?

Legal Process 

Management

Substance & 

Material 

Management

Supply Chain 

Collaboration

Organization

al Data 

Management

Maintain 

REACH 

process

REACH Resp.

Endpoint 

Coverage

REACH Resp.

GAP Analysis

REACH Resp.

Maintain 

endpoint 

documents

Prod. Safety

Determine 

communication 

needs

Prod. Resp.

Maintain 

REACH 

substance 

profile

Prod. Safety

Assess existing 

materials

Prod. Resp.

Request uses and 

exposures from 

customers

Sales Dept.

Request 

registration status 

from suppliers

Sales Dept.

Maintain basic 

organizational 

structures

REACH Resp.

Sztrabón 
(Kr.e. 64.–Kr.u. 23.)

„Ugyanazzal az eszközzel nem lehet 
egy problémát orvosolni, 
amivel  előidéztük.”

A.Greenspan

„Láttam gazdag városokat, 
amelyek
elpusztultak, mások pedig
a semmiből naggyá
lettek.”



Lean-
menedzs-

ment

HidrológiaAnyag-
tudomány

Egészség 
gazdaság

Környezetipar Logisztika

KlaszterekKlaszterek

Autóipar IKT

Intézményi 
keretek

Tudás/technológiai 
transzfer

Nemzetközi 
hálózatosodás

Intelligens szakosodás irányai Miskolcon
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Kompetencia 
centrumok

Űripar

TUDÁS
TEREMTÉS

TUDÁS
ÉRTÉKESÍTÉS

3.  Quo Vadis Miskolc ?3.  Quo Vadis Miskolc ?



KKÖÖSZSZÖÖNNÖÖM  A  FIGYELMET !M  A  FIGYELMET !
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