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1. F ENNTARTHATÓ VÁROSI M OBILITÁSI TERV METOD IKÁJA
A fenntartható városi mobilitási terv Ózd városának és vonzáskörnyezetének közlekedését legjelentősebben meghatározó fejlesztési dokumentuma. Alapja a környezeti,
gazagasági és társadalmi fenntarthatóság elvei iránti szilárd elkötelezettség. Részben
a korábbi fejlesztési elképzeléseket szintetizálja és vizsgálja meg az emberközpontú
tervezés szűréjén keresztül, részben a meglévő és közeljövőben felmerülő problémákra keres megvalósítható, finanszírozható és környezetbarát mobilitási megoldásokat.

A felvázolt társadalmi és technológiai változások számos új igényt és problémát generálnak, amelyet a meglévő fejlesztéspolitika nem képes a megfelelő szinten orvosolni. A közlekedési beavatkozások meglévő előkészítési és megvalósítási gyakorlatával, beavatkozási logikával szemben az alábbi kritikákat fogalmaztuk meg:
Középpontban van a forgalomszervezés, vagyis a gépjárműforgalom minél zavartalanabb elvezetése:
•
•

1.1. A FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERV ÚJSZERŰSÉGE
Jelen fejezetben mutatjuk be a meglévő fejlesztési metodika korlátait és problémáit,
amelyre reagálva szükséges megalkotni a fenntartható városi mobilitási tervet (továbbiakban: SUMP - az angol kifejezés mozaikszava).

•

a közterület elsődleges funkciója forgalom elvezetése lett;
a közterületek csak hálózati elemekké degradálódnak, nem válnak a
mindennapi élet színtereivé;
végeredményben a város élhetősége erősen lecsökken.

1.1.1. Meglévő fejlesztési és fenntartási módszertan
A közelmúltban számos területen történtek olyan változások, amelyek mélyrehatóan befolyásolták a közlekedési és mobilitási szokásokat, illetve a társadalom
hozzáállását a közlekedési rendszerhez: ilyen az infokommunikációs technológiák
elterjedése és szinte mindenki számára rendelkezésre állása, a szuburbanizáció, a
munkavállalási szokások megváltozása, a változó áruszállítási igények, az energiafogyasztáshoz és környezet megóvásához való tudatosabb hozzáállás, a javak birtoklása helyett a szolgáltatások használatának erősödése, illetve a városfejlesztési folyamatokban egyre erősebben megjelenő lakossági aktivitás. E folyamatok vélhetően tovább fognak erősödni a jövőben. Vélhetően hamarosan újabb eszközök és szolgáltatások jelennek meg, illetve új társadalmi-gazdasági folyamatok erősödnek majd meg,
amelynek következményeit, hatásait nem ismerjük, így nem is vagyunk rá felkészülve.
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1-1. ábra: Prioritások és élhetőség
Forrás: Mikroline kft.
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Legfőbb cél a kapacitás növelése és a jogszabályilag maximálisan lehetséges sebesség biztosítása a gépjárműforgalom
számára:
•

•
•
•

A beavatkozások alapvetően csak egy közlekedési mód fejlesztésével foglalkoznak:
•

az egyre nagyobb kapacitású útpályák és csomópontok, illetve a kiterjedt parkolóterületek egyre vonzóbbá teszik a gépjárműhasználatot a
többi közlekedési móddal szemben;
a megnövekvő kapacitás viszont csak időszakos, a forgalom kis idő után
visszarendeződik;
az indokoltnál magasabb engedélyezett sebesség rontja a közlekedésbiztonságot;
a nagyobb sebességgel közlekedők térlátása beszűkül.

•

a külön készülő szakági tervek (pl. kerékpárforgalmi hálózati terv, közösségi közlekedési stratégia, útépítési terv) gyakran nincsenek összhangban sem célkitűzés, se projekttartalom, sem ütemezés tekintetében;
a gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedés fejlesztése általában
háttérbe szorul, vagy meg sem jelenik.

Központban van az infrastruktúra-fejlesztés:
•

•

a közlekedés fejlesztését szolgáló projektek többsége csak infrastrukturális beavatkozásokat vagy eszközvásárlást tartalmaz, marginálisan jelenik meg a menedzsment- és a szervezetfejlesztés;
gyakoriak a nagyvolumenű projektalapú fejlesztések, amik a kisebb
fenntartási jellegű munkák elmaradása, illetve a hiányos üzemeltetés
miatt szükséges.

Szakmai tervdokumentáció kizárólagossága:
•

•

1-2. ábra: Közútfejlesztések hosszútávú hatása
Forrás: internet
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az elkészült közlekedési tervek ritkán foglalkoznak a beruházások közvetett és közvetlen gazdasági (területfelértékelődés, értékvesztés, változó gazdasági potenciál stb.), társadalmi (időnyereség, élettartam,
akadálymentesség, javakhoz és szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférhetőség stb.), vagy a környezeti hatásával (légszennyezés, változó környezeti terhelés stb.);
általában hiányzik a városi közlekedésfejlesztési tervekből a hatékonyabb közlekedési módok (kerékpáros, gyalogos, közösségi közlekedés) iránti tudatos előtérbe helyezése.

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
Rövid- és középtávra tervezett beavatkozások hosszútávú
hatásaival nem foglalkozik:
•

•

•

Hiányos, bürokratikus monitoringrendszer:
•

a megvalósuló közlekedési beruházások jelentős része nem egy széleskörű konszenzusban elfogadott hosszútávú célkitűzés elérése miatt valósul meg, hanem az akut problémát próbálja meg kezelni a meglévő
forrásokhoz igazodva;
a beruházások hatásait általában az előkészítés pillanatában lévő forgalmi helyzet és a városfejlesztési elképzelések alapján becsülik meg,
emiatt igen magasfokú bizonytalanság terheli;
a felgyorsult technológiai fejlődés és az infrastrukturális elemek 15-100
éves tervezési időtávja miatt speciális – akár jelenleg még nem is létező
– igényeknek megfelelni képes létesítmények megalkotása a feladat.

•

az utóbbi idők túlbonyolított és következmények nélküli nyomonkövetési
rendszerének köszönhetően több területen devalválódott, „szitokszóvá vált”
a monitoring és az indikátor kifejezések;
a stratégiák által meghatározott célkitűzések és intézkedések megvalósulása
csak a hozzájuk kapcsolódó mérőszámok folyamatos ellenőrzése során értékelhető, amely általában csak az elszámolás miatti mértékben és szinten történt meg.

A beruházások általában egy közigazgatási területhez kapcsolódnak:
•
•
•

a fejlesztési források általában települési szinthez illeszkednek, emiatt a
projektek többsége csak a lokális problémák megoldására képes;
a megvalósuló beruházások közvetlen és közvetett hatásainak értékelése emiatt szintén megáll a település határánál;
a fejlesztési politika nehezen kezeli a nem városban élő, de oda rendszeresen dolgozni, tanulni, ügyet intézni járó lakosságot.

Szakértők zárt körben terveznek a megbízó diszpozíciója
alapján:
•

•

egy hasznos beruházás megvalósulását sok esetben a különböző érdekcsoportok lehetetlenítik el, vagy késleltetik, akik a projekt részletes kialakításába nem, vagy csak korlátozottan szólhatnak bele;
az előkészítés és megvalósulás során a lakosság informálása általában
kimerül az adott projekthez minimálisan kötelező tájékoztatással.
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1-3. ábra: Új szemlélet
Forrás: internet
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1.1.2. A terv lényege, módszerbeli különbségek
1.1.2.1. A módszerbeli különbségek
A felvázolt problémák megoldására alkalmas lehet egy megfelelően elkészített és
megvalósított SUMP. A következő táblázat röviden összefoglalja a hagyományos közlekedéstervezés és a fenntartható városi mobilitástervezés folyamata közötti lényegi
különbségeket.

1.1.2.2. A terv időtávja
A fenntartható városi mobilitás terv részben egy közép- és hosszú távú fejlesztési stratégia, 30 éves kitekintéssel, részben egy középtávú, operatív intézkedési terv, amely
2027-ig (2030-ig), a következő európai uniós támogatási periódus beruházási időszakának a végig tart.

Hagyományos
közlekedéstervezés
Középpontban van a forgalomszervezés, vagyis a gépjárműforgalom minél
zavartalanabb elvezetése
Legfőbb cél a kapacitásnövelése és a
jogszabályilag maximálisan lehetséges
sebesség biztosítása a gépjárműforgalom számára
A beavatkozások alapvetően csak egy
közlekedési mód fejlesztésével foglalkoznak
Központban van az infrastruktúra-fejlesztés
Szakmai tervdokumentáció kizárólagossága

1-4. ábra: Mobilitási terv időtávja
Forrás: Mikroline Kft.

1.1.2.3. A mobilitási tervezés módszere
A mobilitási terv készítési folyamata az „Útmutató – Fenntartható Városi Mobilitási
Tervek kidolgozása és végrehajtása” alapján foglaltuk össze, amelynek értelmében
négy fázis különíthető el.
Az első fázist az előkészítő tevékenységek teljesítése jelentette, amelyeket a lehetőségek és az erőforrások feltérképezése érdekében kellett elvégezni, valamint meg
kellett határozni a tervezés fókuszpontjait, valamint menetrendjét. Ezen belül szükséges volt a vizsgált területi egység lehatárolása, a politikai integráció és koordináció

Rövid- és középtávra tervezett beavatkozások hosszútávú hatásaival nem
foglalkozik
A beruházások általában egy közigazgatási területhez kapcsolódnak
Szakértők zárt körben terveznek a megbízó diszpozíciója alapján
Hiányos, bürokratikus monitoringrendszer
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Fenntartható városi mobilitás
tervezés
Középpontban az ember van, vagyis az
élhetőség minél magasabb fokú megteremtése
Legfőbb célok: a fenntarthatóság, a
gazdaságélénkítés, a szociális egyenlőség, a közegészség és a környezetminőség
Az összes közlekedési mód összehangolt fejlesztésével foglalkozik, ahol az
átfogó cél a környezetkímélő közlekedési módok előnyben részesítése
Integrált intézkedéscsomagokat határoz meg a költséghatékony megoldások
és szinergiák kihasználása érdekében
Szakmai tervdokumentáció, amely értékeli a gazdasági, társadalmi és környezeti hatásokat
Rövid- és középtávú megvalósítási terv,
amely része egy hosszú távú stratégiának
Közlekedési szokásokon alapuló funkcionális várostérséghez kapcsolódik
Különféle érdekcsoportok bevonásával,
átlátható társadalmi részvétellel történik a tervezés és megvalósítás
Jól kidolgozott rendszeres hatásfigyelés, értékelés és visszacsatolás

1-1. táblázat: A városi mobilitás tervezés újszerű megközelítése
Forrás: Fenntartható városi mobilitási terv útmutatója

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
kereteinek beazonosítása, az érintettekkel való kommunikáció megszervezése, továbbá a tervezésben részt vevők feladat- és hatásköreinek tisztázása. E fázis végső
lépését a helyzetelemzés elkészítése jelentette, amelyet a meglévő problémák értékelése zárt (lásd e dokumentum 2. fejezete).
A tervezés elején meghatároztuk a tervezés részletes keretrendszerét, az ütemezést,
továbbá a kockázatok kezelését. A legfontosabb alapelvet az aktív – kétirányú, viszszacsatoló – közösségi kommunikáció és tájékoztatás jelentette. Ennek figyelembevételével alakítottuk ki a közösségi tervezés folyamatát, az egyes munkacsoportokba
bevonandók körét, valamint a bevonásuk módját (kiemelten kezelve a közlekedési
rendszert használókat).
Az előkészítés első lépését a rendelkezésre álló területi és ágazati dokumentumok
elemzése, értékelése, szintetizálása jelentette, amelynek keretében európai uniós, országos és városi stratégiákat, koncepciókat, iránymutatásokat tekintettünk át. Ezekből a dokumentumokból a különféle megállapításokat, különböző trendeket összedolgoztuk és kiszűrtük belőlük a releváns adatokat, információkat. A dokumentumelemzést adatokkal egészítettük ki. Az adatszolgáltatás során országos és várostérségi szintű adatokkal dolgoztunk, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal biztosított,
és amelyet önkormányzati adatszolgáltatással egészítettünk ki.
A minél részletesebb igényfelmérés érdekében kérdőíves felmérést is végeztünk. Az
összeállított és önkormányzattal egyeztetett kérdőív elsődleges célja Ózd jelenlegi
közlekedési helyzetének feltárása, a helyi lakosság véleményének és preferenciáinak
megismerése volt. A kérdőívet 2018. szeptember elejétől november elejéig lehetett
kitölteni. A minél szélesebb körű felmérés érdekében helyi televízióban több online
felületen (a város honlapján, közösségi médiában stb.) is promotálva lett.

hogy a teljes település számára ismert és elfogadott célok legyenek rögzítve. E témakörrel a terv 3.1. fejezete foglalkozik.
A harmadik fázis során a stratégiai terv kidolgozása történt meg, amelynek keretében meghatároztuk az egyes intézkedéseket, a konkrét projekteket, valamint a felelősségi köröket, megterveztük a cselekvési és költségtervet, valamint feltérképeztük
a lehetséges finanszírozási forrásokat. A tervezés, a megvalósítás követhetősége és a
visszacsatolás megvalósítása érdekében monitoring rendszert is kidolgoztunk. Az elkészült tervet az érintetteknek bemutattuk, lehetőséget biztosítva a véleményezésre.
A kidolgozott intézkedéseket és projekteket a 3.2. fejezet mutatja be. Külön kitértünk
a javasolt projektek értékelési eljárásaira, valamint a monitoring rendszer minél szélesebb körű meghatározására.
A negyedik lépést a terv megvalósítása jelentette, amelynek során biztosítani kell a
menedzsmentet, az információáramlást és a kommunikációt a résztvevők között, valamint a lakosság felé is. E témakörhöz a dokumentum 4. fejezete tartozik, ahol részletesen meghatároztuk a terv megvalósításának stratégiáját, valamint a teljesülésének, sikerességének a feltételrendszerét.
A tervezés során az inputok begyűjtése, az egyes részeredmények véleményezése,
megismerése és jóváhagyása jelentette a fő feladatot, míg a megvalósítás időszakában felülvizsgálat és értékelés, továbbá a fenntartás során a tájékoztatás és a folyamatos egyeztetés került a fókuszba.

A célrendszer megalkotására a második fázisban került sor. Először definiálni kellett egy átfogó jövőképet, vagyis, hogy hogyan látjuk a várost a terv hosszútávú időhorizontján. A jövőképhez átfogó célokat és horizontális alapelveket, illetve prioritásokat rendeltünk, amelynek meghatározása során egyeztettünk az érintettekkel,
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Gondos
előkészítés

Ésszerű
célmeghatározás

A terv
kidolgozása

A terv
végrehajtása

1-5. ábra: A Fenntartható Városi Mobilitási Terv kidolgozásának folyamata
Forrás: Mikroline Kft.

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
1.1.3. A terv adta lehetőségek, kihívások az adott városban

1.2. KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A város jelenleg és az elkövetkező időszakban is több mobilitási, vagy ahhoz közvetetten kapcsolódó társadalmi és gazdasági problémával néz szembe – amit 2.3. fejezetben részletezünk. Egy realitás szintjén maradó, a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság elveit kiemelten kezelő SUMP megvalósítása azonban nagy mértékben segíthet e problémák leküzdésén.

A SUMP készítése és megvalósítása során komoly hangsúlyt kell fektetni a lakosság
széles körű tájékoztatására, a kétirányú információáramlás megteremtésére. E folyamat minél sikeresebb végrehajtása érdekében megalkottuk a SUMP kommunikációs
tervét.

A SUMP eredeti módszertanát nagyvárosok, metropoliszok közlekedési gondjainak
megoldására alakították ki, amely nagyságrendjében és jellegében is különbözik Ózd
város esetében. Jelen dokumentum ettől függetlenül képes feltárni és megoldásokat javasolni e középváros méretű település mobilitási problémáira.
Külön kihívást fog jelenteni a mobilitási terv összehangolása a településfejlesztési
és – rendezési tervekkel. A fejlesztési dokumentumokkal (, mint a településfejlesztési
koncepció, integrált településfejlesztési stratégia, integrált területi program) az eszközrendszer és a célrendszer szintjén egyaránt meg kell teremteni az egységességet.
A településrendezési tervekkel (különösen a közlekedési munkarésszel) való szinergia
megteremtése hosszas, időigényes folyamat, amely rendszeres visszacsatolást igényel majd.

1.2.1. Célok megnevezése
Stratégiai célok:
•
•
•

gyalogos, kerékpáros és közösségi közlekedési módok népszerűsítése, előnyeinek ismertetése;
a fenntarthatósági szempontok hangsúlyozása;
a lakosság és az érinettek bizalmának elnyerése.

Kommunikációs célok:
•
•
•
•

SUMP folyamat bemutatása;
SUMP támogatottságának növelése;
az érintett lakosság tájékoztatása a SUMP tervezéséről, megvalósításáról, illetve véleménynyilvánítási lehetőségének módjáról;
széleskörű disszemináció.

A folyamat során mindig szem előtt kell tartani a megfelelő kommunikáció alapelveit:
•
•
•
•

1-6. ábra: Fenntartható városi mobilitási terv szerepe
Forrás: Mikroline Kft.

következetesség;
tervezettség;
felkészültség;
nyitottság.

A kommunikációs terv célja nem az egyirányú, eseti jellegű, ad-hoc tájékoztatás, hanem a ciklikus információáramlás.
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ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
1.2.2. Célcsoportok bemutatása

1.2.3. Alkalmazandó eszközök bemutatása

A kommunikációs terv kiinduló pontja a különböző jellemzőkkel rendelkező célcsoportok meghatározása. A stakeholdereket ennek megfelelően érdekeltségük és befolyásosságuk alapján az alábbi csoportokba soroltuk:

A már bemutatott célcsoportok eléréséhez, a célok teljesítése érdekében ki kell dolgozni az alkalmazandó kommunikációs eszközöket. Nem lehet minden érintett csoport esetében azonos hatékonysággal alkalmazni ugyanazon eszközt, éppen ezért
fontos meghatározni, hogy melyik célcsoportot milyen eszközökkel lehet a leghatékonyabban megszólítani.

•

•

Elsődleges célcsoport: Ózd közlekedési rendszerét közvetlenül használók,
beavatkozások következményeinek „elszenvedői vagy élvező”, bevonásuk
nehézkes;
Másodlagos célcsoport: releváns szakmai és egyéb potens szereplők, akik bevonása nagymértékben segíti a terv támogatását, megvalósulását, bevonásuk általában egyszerűbb.

A tervezés során használható eszközök:
•

•

•
•

•

1-7. ábra: Célcsoportok bemutatása
Forrás: Mikroline Kft.

•
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Műhelytalálkozó: egy vagy több problémakör intenzív elemzésére fókuszál,
ezért elsősorban az irányító, a tervezői és a szakmai munkacsoport részvételével zajlik.
Fókuszcsoportos egyeztetés: műhelytalálkozók eredményeinek bemutatására, véleményezésére, valamint további részletinformációk beszerzésére
kerül sor elkülönített csoportokban.
Személyes kommunikáció: a kiemelt stake-holderek hatékony bevonási formája, ahol félig strukturált interjúk keretében zajlik az információgyűjtés.
Közvéleménykutatás: a lakosság igényeit megcélzó, egyszerű, de jól strukturált kérdőív, amely zárt és nyitott kérdéseket egyaránt tartalmaz. Célja a
minél szélesebb körű információgyűjtés, így a pozitívumra és negatívumra,
valamint a problémákra egyaránt kitér. Az információgyűjtés időszakában
nagyszámú résztvevő megszólítására nyílik lehetőség a segítségével.
Honlap: feladata kettős, egyrészt információgyűjtés, véleményezés a tervezés során, másrészt tájékoztatás a teljes folyamatban. Olyan elsődleges
kommunikációs csatorna, ahol a hírek, események, meghívók, kérdőívek helyet kapnak, valamint itt lehet az elkészült dokumentumokat is véleményezni
és javaslatokat megfogalmazni.
Helyi média (rádió, tv, újság): feladata elsődlegesen a tájékoztatás, informálás a nagyobb mérföldkövek elérésekor a tervezés és megvalósítás során.

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE

Célcsoportok
Ózd lakossága

Eszköz a tervezés során
•
•
•
•

Ózd közlekedési
rendszerét rendszeresen
használó, de nem helyi
lakosság

•
•

Döntéshozók, önkormányzati alkalmazottak

•

Szakmai szervezetek

•

•

honlap
tájékoztató
kiadványok, szórólapok;
helyi média (rádió, tv,
újság) megjelenés
közvéleménykutatás
internetes honlap
tájékoztató
kiadványok, szórólapok
közvéleménykutatás

Eszköz a megvalósítás során
•
•
•
•
•
•

tájékoztató
kiadványok, szórólapok
szemléletformáló események
oktatási segédanyagok
standok, információs
pult, molinók, plakátok
ajándéktárgyak
ötletpályázat

A SUMP megvalósítása során kiemelten hangsúlyosan kell kezelni a lakossági tájékoztatást. Ez egyrészről magába foglalja az adott projekttel közvetlenül érintett lakosság tájékoztatását a tervezett beavatkozásokról, munkálatokról (pl. csomópontépítésnél az építkezés időtartama, új forgalmi rend, alternatív útvonalak stb.), amely
elsősorban az infrastrukturális fejlesztéseknél játszik hangsúlyos szerepet. Ennek jellemzője az „egyszeri”, adott projekthez kapcsolódó informálás, amelynek jól beazonosítható kezdete és vége van.
A kommunikáció másik szegmensét a soft-jellegű beavatkozások jelentik (pl. szemléletformálás, képzés, de a mobilitási szükségletet befolyásoló viselkedésformák is ide
tartoznak). Ezek különböző célcsoportokat szólítanak meg, a kommunikáció folyamatos, de csúcspontok, kampányszerű tevékenységek beazonosíthatóak.
A megvalósítás során elsősorban az alábbi eszközök használatára kerül sor:

•

•
•

személyes
kommunikáció
műhelytalálkozók

•

személyes
kommunikáció
műhelytalálkozó
fókuszcsoportos
egyeztetés

•

személyes
kommunikáció

•
•

műhelytalálkozó
•

Civil, gazdasági
szervezetek

•

fókuszcsoportos
egyeztetés

•

fókuszcsoportos
egyeztetés

Sajtóorgánumok

•

személyes
kommunikáció

•

személyes
kommunikáció

1-2. táblázat: Közösségi tervezés eszközei
Forrás: Mikroline kft.

•

•
•

Tájékoztató kiadványok, szórólapok: Ezek célja elsősorban az elért eredmények kommunikálása.
Szemléletformáló események: mobilitást befolyásoló kampányok, rendezvények, amelynek a fókuszában a fenntartható, környezetkímélő városi közlekedés áll.
Oktatási segédanyagok: elsősorban óvodások és iskolások részére kidolgozott oktatási anyagok, ahol - részben a szemléletformálással egybekötve - a
balesetmentes, fenntartható közlekedés kerül a fókuszba.
Standok, információs pult, molinók, plakátok: városszerte vagy kiemelt eseményeken információs pulttal jelenik meg a város, kommunikálva az elért sikereket, illetve a további tervezett fejlesztéseket.
Ajándéktárgyak
Ötletpályázat

A célcsoportok felé szükséges egységes kommunikációs csatornák és üzenetek kijelölése, amely által eredményesen és hatásosan elérhetőek. Az üzenet akkor éri el az
adott célcsoportot, ha az ő alapvető motivációs igényeire, érdekeire reflektálnak.
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1.2.4. Külső megjelenés

1.3. KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS KERETEINEK MEGHATÁROZÁSA

A SUMP hatékony megvalósításához feltétlen szükséges egy egységes külső megjelenés kialakítása. Meg kell határozni azokat az elemeket, amelyeket a tervezés és végrehajtás alatt végig alkalmazni fogunk. Ezek fogják megkülönböztetni a várost más
települések hasonló tevékenységétől, illetve a helyi lakosok is be tudják azonosítani a
mobilitási tervhez kapcsolódó eseményeket. Az alábbi elemek megvalósítását javasoljuk mindezek miatt:

A közösségi tervezés nem csak része, hanem kerete a tervező munkának. Az egyeztetési módszerek, eszközök és célcsoportok kiválasztása során a lehető legszélesebb
körű partnerség kialakítására kell törekedni, szem előtt tartva azt, hogy a társadalomés gazdaságfejlesztés hatékony és fenntartható módon való formálása csak a helyi közösség bevonásával, széles körű elköteleződésével, helyi értékek és problémák feltárására alapozottan képzelhető el.

•

•

•

Egyedi arculat: ahhoz, hogy a kommunikáció egységes legyen, meg kell határozni azokat az arculati elemeket, amelyeket a tervezés és végrehajtás alatt
végig alkalmazni fogunk. Ezt alapvetően meghatározza, hogy EU támogatási
(TOP) forrásból valósul meg, ezért finanszírozás felhasználásához kötött arculati elemek alkalmazása szükséges. Természetesen emellett illeszkedni
kell Ózd város egyedi arculati jellemzőihez. Az arculat megalkotását az önkormányzat saját feladatkörben végzi, vagy kiszervezheti erre specializálódott vállalkozások számára, lehetőség van még ötletpályázat kiírására is.
Szlogen: Mivel a mobilitási terv és annak megvalósítása egy sokdimenziós,
komplex tevékenységsorozat, ezért lényeges egy olyan rövid üzenet, szlogen
megfogalmazása, amely mindezt leegyszerűsíti, és amellyel a helyiek is azonosulni tudnak. Megalkotása az arculathoz hasonlóképp lehetséges.
Weboldal: elsődleges kommunikációs csatorna, ahol a hírek, események,
meghívók is helyet kapnak, valamint a lakosság számára is lehetőséget biztosít az észrevételeik, véleményük megfogalmazására (pl. fórumok).

A tervezés és megvalósítás közösségi kiterjesztésével a tervezés olyan útjának végigjárását határozzuk meg, amely már az első lépések megtétele előtt biztosítja a partnerséget a döntéshozóktól a helyi lakosságig, így egyszerre szolgálja a társadalmi, közösségi részvétel és a szakmaiság szempontjait is.

1.2.5. Ütemezés
A kommunikációs terv szorosan kapcsolódik a következő fejezetben kifejtett a közösségi tervezéshez, azzal párhuzamosan szükséges végrehajtani. A közösségi tervezés
a SUMP megalkotásának színtere kell, hogy legyen, emiatt a terv elkészítésének ütemezésénél mutatjuk be mindhárom, egymással szinkronban megvalósítandó folyamatot.
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1-8. ábra: Közösségi tervezés
Forrás: Mikroline Kft.
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1.3.1. Közösségi tervezés célja, háttere
•

A közösségi tervezés nem csupán egy adminisztratív módon igazolandó tevékenység,
hanem a teljes tervezési folyamat színtere. A közösségi tervezési folyamat célja,
hogy a létrejövő terv:
•

valós értékválasztást tükrözzön:
A fejlesztés szempontjából sok lényegi kérdést nem lehet csak szakmai, racionális módon megválaszolni. Az, hogy mi értékelhető pozitív és mi negatív
tényezőként, sokszor az adott térség lakosságának értékválasztásától függ.

•

integrált és komplex nézőponttal rendelkezzen:
Az érintettek bevonása a helyzetfeltárásba, tervezésbe mindenképpen
komplexebb megközelítést és precízebb helyzetképet ad, mint a zárt szakértői tervezés.

•

innovatív megoldásokat, többféle kompetenciát, tudást, készséget, tapasztalatot megfelelően hasznosítson:
A szaktervező, aki gyakran a szakmai múltjából adódó előítéletekkel, megoldási sémákkal áll a feladat elé, a legjobb szándék mellett sem tudja a probléma hátterét olyan alaposan feltárni, mint ami a közös tervezés során, az eltérő tudású, hátterű emberek párbeszéde, együttműködése révén felszínre
kerül.

•

valós, helyi igényű fejlesztéseket tartalmazzon:
A jól végzett közösségi tervezés felszínre hozza a fejlesztés által érintett személyek, érdekcsoportok valós igényeit. Ezen kívül pedig az alulról történő valós szerveződések bárki számára nyitottak, így egyéni elképzeléseket is tartalmaznak, ezek lehetnek a későbbi helyi fejlesztési közösségek kezdeményezői, illetve a hosszú távú együttműködések mozgatói.

•

készítésekor a konfliktusok felszínre kerüljenek, konszenzus alakuljon ki:
Egy térség alapvető érdeke, hogy a tervezett beavatkozások, fejlesztések minél kevesebb konfliktussal valósuljanak meg. Ennek érdekében a tervezőknek a folyamat korai szakaszától együtt kell működniük az érintettekkel, s az
érdekkonfliktusokra elfogadható megoldásokat kell keresni.

magas elköteleződéssel bírjon a helyi szereplők irányából:
A társadalom és gazdasági csoportosulások partnerségbe való minél szélesebb körű bevonásával az érintett társadalmi csoportok magukénak érezhetik a város jövőjét meghatározó dokumentumokat és fejlesztési elképzeléseket, a város vezetése jó kapcsolatot alakít ki az egyes csoportok szereplőivel,
meghallgatja, és be is építi fejlesztési elképzeléseiket a város jövőjét meghatározó koncepcionális és stratégiai dokumentumokba.

1.3.2. Stakeholderek azonosítása, munkacsoportok összeállítása
A stakeholderek azon személyek, csoportok és szervezetek, akik (amelyek) valamilyen módon befolyásolhatják a stratégia céljainak megvalósulását. A mobilitási igény
és a mobilitást befolyásolói képesség alapján lényegében négy markáns célcsoportot
lehet megkülönböztetni. Őket tulajdonságaikban, jelenlétükben, létszámukban, nyitottságukban, az új dolgok és trendek iránti fogékonyságukban jelentős különbségek
jellemzik:
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•

Trendcsinálók
A mobilitás igényt és annak megjelenési módját alapjaiban befolyásolják. Ez
egyrészről a közlekedési módok, eszközök újszerű használatát jelenti (kerékpáros közlekedés, segway, roller stb.), másrészről magát a mobilitás igényt is
radikálisan átalakítja (co-working, home-office, e-government, e-banking
stb.). Kevesen vannak, a város szempontjából részben „láthatatlanok”, tulajdonképpen az általuk képviselt innovációk és azok gondolatisága révén érhetőek tetten.

•

Befolyásolók
A mobilitás keretrendszerét, annak irányait, szükségességét és kereteit határozzák meg. Ide tartoznak a közlekedési rendszer fejlesztői, üzemeltetői
mind ágazati, mind lokális szinten, de ugyanígy befolyásolónak tekinthetőek

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
a jelentősebb foglalkoztatók, intézmények, szolgáltatók, akik a mobilitás
szükségességét tartják fent.
•

•

Az elszenvedők
Nincs befolyásuk a mobilitásra vagy a közlekedésre. Tulajdonképpen endusernek, végső felhasználóknak tekinthetőek, akik részben megszokásból,
több éves-évtizedes berögződésből, részben kényszerből használják a város
és térségének közlekedési rendszerét. Ők képviselik a legnagyobb tömeget,
ebből kifolyólag a véleményük a megvalósíthatóság szempontjából meghatározó.
A trendkövetők
A trendkövetők tulajdonképpen az előző három célcsoport horizontális szegmensei, akik a trendcsinálók által kitalált módszereket, elveket, megoldásokat széles körben elterjesztik. A befolyásolók közül ők az új irányzatok képviselői. Részvételük mind a tervezésben, mind a megvalósításban fontos.

A bemutatott csoportosítást szem előtt tartva állítottuk össze az Ózd SUMP tervezésébe bevonandók listáját munkacsoportokba rendezve:

1.3.2.1. Tervezői munkacsoport
A tervezői csoport a rendelkezésre álló adatok, információk és szaktudás alapján elkészíti a tervet, bevonva a további munkacsoportokat. Tagjai a felelős és szakági tervezők, szakértők, projektmenedzser és egyéb operatív résztvevők.

1.3.2.2. Irányító munkacsoport
Az irányító csoportnak (ICS) a tervezés során operatív döntés-előkészítő munkát kell folytatnia. Fontos a kezelhető méret, az elérhetőség, az összeférhetőség és az alapvető

tájékozottság a feladatot és a város helyzetét illetően. Az ICS tagjai a kulcsszereplők,
akik döntéshozói szereppel bírnak. Tagjai:
•
•
•
•

Polgármester;
Fejlesztésekért felelős alpolgármester;
Főépítész;
Településfejlesztési osztály vezetője.

1.3.2.3. Szakértői munkacsoport
A szakértői munkacsoport az önkormányzat szakmailag kompetens munkatársaiból,
valamint közlekedéspolitika végrehajtók illetve szakmai és civil szervezetek képviselőiből áll, vagyis:
•
•
•
•
•
•
•

1-9. ábra: Stakeholderek csoportosítása
Forrás: Mikroline Kft.
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Irányító munkacsoport tagjai;
Önkormányzati képviselő-testület tagja;
Ózdi Városüzemeltető Intézmény;
Magyar Közút Nonprofit Zrt;
ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ;
MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Műszaki Osztály;
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.;

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
•
•
•
•

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Mérnöki Kamara;
Ózdi Rendőrkapitányság;
Ózdí City Taxi Fuvarszervező Egyesület;
Ózdi Kerékpáros Egyesület.

1.3.2.4. gazdasági és társadalmi munkacsoport

lakosság

A gazdasági és társadalmi munkacsoportba azon vállalatok kaptak meghívást, akik jelentős befolyással bírnak az ózdiak életére. A csoport részét képezik továbbá a helyi
adottságokat, jellegzetességeket ismerő civil szervezet. Tagja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány;
Industrial C&S Hungary Kft.;
Johnson Electric Kft.;
Élhetőbb Település Fejlesztéséért és Szépítéséért Alapítvány;
Ózdiakért és Ózdért Egyesület;
Magyarországi Cigány Szervezetek Fórumának Ózdi Szervezete;
Észak - Magyarországi Roma Unió Ózdi Szervezete;
Nyugdíjasok Országos Szociális Szövetsége;
Ózdi Civil Kerekasztal Szövetség;
Ózd régió Polgárőr Egyesületek Szövetsége;
Ózd Térségi Önkormányzatok Egyesülete;
Ózdi Polgárokért Alapítvány;
Ózd és Térsége Katasztrófavédelmi Alapítvány.

szakértői
munkacsoport

tervező
csoport

gazdasági
és
társadalmi
munkacsoport

irányító
csoport

1.3.2.5. Hatásviselők
Az elsődleges fontosságú szereplők, akiknek az életére mindenképpen hatással lesznek az új közlekedési intézkedések. Ide tartoznak az érintett területek lakosai, a közlekedést használók (lakóhelytől függetlenül). Kiemelten kezelendőek a többi szereplőhöz képest. Véleményük, közlekedési szokásaik megismeréséhez internetes kérdőívet használtunk.
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1-10. ábra: Közösségi tervezés folyamatábrája
Forrás: Mikroline kft.
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1.3.3. Közösségi tervezés színterei

1.4. TERVEZÉS KOCKÁZATAI, ÜTEMEZÉSE

A különböző munkacsoportok között folyamatos és iteratív munkafolyamat kiépítése
és fenntartása a megfelelő SUMP elkészítésének alapja. Az egyes munkafázisok során
(információgyűjtés, tervezés, egyeztetés, véleményezés, döntéshozás, visszacsatolás) más-más egyeztetési feladatok kerülnek előtérbe.

1.4.1. A tervezés kockázatkezelési stratégiája

információgyűjtés

A közösségi tervezés hatékony lefolytatásához szükséges a kommunikáció kockázatkezelési stratégiájának megalkotása, amelynek első lépése a potenciális veszélyforrások azonosítása. A felmerülő kockázatokat a bekövetkezés valószínűsége és a terv
megvalósíthatóságra gyakorolt hatása szerint értékelni kell, majd definiálni a kezelési
megoldásokat és a felelősöket.
A tervezés kockázatkezelési stratégiáját a következő oldali 1-3. táblázat mutatja be.

1.4.2. A tervezés ütemezése
visszacsatolás

Az 1-4. táblázat tartalmazza a tervezés részletes ütemtervét, kiemelve az adott folyamatban szükséges közösségi tervezési és kommunikációs feladatokkal.

tájékoztatás

véleményezés

1-11. ábra: Partnerség folyamata
Forrás: Mikroline Kft.

A közösségi tervezés színterei megegyeznek a kommunikációs terv 1.2.3. fejezetében
bemutatott eszközökkel, amelyek alkalmazását a tervezés ütemezésénél ismertetünk
részletesen az 1.4.2. fejezetben.
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Kockázat megnevezése

Valószínűség

Hatás

Kezelés módja

Kezelés felelőse

Arculat és szlogen kialakítása késik

Közepes

Alacsony

Megfelelő ütemezés

Tervezői munkacsoport

Arculat és szlogen nem válik elfogadottá

Alacsony

Alacsony

Ötletpályázat/szavazás

Tervezői munkacsoport

Weboldal és kérdőív elindítása késik

Alacsony

Alacsony

Megfelelő ütemezés

Tervezői munkacsoport

Weboldalt kevesen látogatják, kérdőívet kevesen töltik ki

Közepes

Alacsony

Intenzív kommunikáció a tervezés során, érdekes és figyelemfelkeltő tartalmak

Tervezői munkacsoport

A tájékoztatás és kommunikáció célt téveszt, politikai vagy a
szakmaiságtól eltérő irányba terelődik

Közepes

Közepes

Folyamatos külső kontroll

Tervezői munkacsoport

Alacsony részvételi hajlandóság a fókuszcsoportos megbeszéléseken és a műhelytalálkozókon

Magas

Közepes

Intenzív megelőző kommunikáció, érdeklődés felkeltése, személyes meghívás

Tervezői munkacsoport

Az egyeztetések, megbeszélések, műhelytalálkozók nem hoznak
eredményt

Közepes

Közepes

Felkészült és tapasztalt moderátor alkalmazása

Tervezői munkacsoport

Az egyeztetések eredménye nem a városhasználók többségi véleményét fogja tükrözni

Közepes

Magas

Folyamatos kontroll a külső munkacsoportok, lakosság részéről

Tervezői munkacsoport

Nem minden érintett támogatását sikerül megnyerni

Közepes

Közepes

Konszenzus, megoldásra törekvő gondolkodás

Tervezői munkacsoport

1-3. táblázat: A tervezés kockázatkezelési stratégiája
Forrás: Mikroline kft.
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I. Előkészítés
Munkaindító megbeszélés
Javaslat a munkacsoportok összetételére
Kommunikációs terv véglegesítése
Közösségi tervezés kereteinek meghatározása
Tájékoztató a munka megindításáról
Kapcsolatfelvétel az érintett csoportokkal
II. Megalapozó vizsgálatok
Mobilitási igények, szükségletek feltárása
Fejlesztési tervek, elképzelések feltárása
Városrészek eltérő igényeinek azonosítása
Várostérségi szerepkör és kapcsolatok
Problémák beazonosítása
A megalapozó vizsgálatok - draft 1.
Helyzetfeltárás eredményeinek ismertetése
Véleményezés, észrevételezés
Megalapozó vizsgálatok véglegesítése
III. Célrendszer megalkotása
Szintézisvizsgálat, trendelemzés
Jövőkép és célrendszer definiálása
Városrészi célok, főbb beavatkozási területek
IV. Eszközrendszer meghatározása
Intézkedések, projektek meghatározása
Költségigény és ütemezés
Felelősök meghatározása
Cselekvési terv összeállítása
Mobilitási terv összeállítása -draft 1.
A mobilitási terv ismertetése
Véleményezés
Véleméynek átvezetése
Mobilitási terv véglegesítése
A mobilitási terv bemutatása

48. hét

47. hét

46. hét

45. hét

november

44. hét

43. hét

42. hét

41. hét

október

40. hét

39. hét

37. hét

38. hét

35. hét

szeptember

36. hét

33. hét

34. hét

31. hét

32. hét

augusztus

Feladat megnevezése

Igénybe vett kapacitás
Tervezői
csoport

Irányító
csoport

Szakértői
csoport

Gazdasági és
társadalmi csoport

Lakosság

Javaslat átadása,
véleményezés
Műhelytalálkozó
Honlap, helyi média
Személyes/levél megkeresés
Műhelytalálkozó
Személyes interjú
Műhelytalálkozó

Műhelytalálkozó

Fókuszcsoportos Fókusz-csoportos
egyezegyeztetés
tetés

Honlap,
kérdőív

Személyes interjú

Műhelytalálkozó

Műhelytalálkozó

Fókuszcsoportos egyeztetés

Műhelytalálkozó
Honlap, helyi média

1-4. táblázat: A közösségi tervezés ütemezés
Forrás: Mikroline kft.
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2. M EGA LAPOZÓ VIZSGÁ LATO K
Ózd területi szerepköre, illetve a térségét jellemző közlekedési szokások és mobilitási
minták alapján lehatárolható a városhoz szorosan kötődő funkcionális várostérség. A
mobilitási terv megalapozásához megvizsgáltuk ezen térség társadalmi, gazdasági és
környezeti jellemzőit, mivel hosszú távon a mobilitási igényeket e tényezők alapjaiban
meghatározzák. Elengedhetetlen továbbá a terv magasabb szintű dokumentumokhoz való illeszkedését, szakpolitikai tervezési kereteit is bemutatni. Ezt követően történhet meg a meglévő közlekedési rendszer horizontális szempontok szerinti elemzése és értékelése.

2.1. TELEPÜLÉS HELYE A TELEPÜLÉS- ÉS KÖZLEKEDÉSI HÁLÓZATBAN
Egy központi település területi szerepe, illetve funkcionális várostérségének kiterjedése definiálható több különböző kérdéskör és funkció vizsgálata által, amelyek közül
a legfontosabbak a munkaerő-piaci szerepkör és a különböző intézményi ellátások. A
közúti és a közösségi közlekedési kapcsolatok számos szerepkört alapvetően befolyásolnak.

2.1.1. Térségi szerepkör
Ózd Borsod-Abaúj-Zemplén megye második legnépesebb települése és egyben az
Ózdi járás járásszékhelye, a térség központja. A város a környező, szűkebben vett gazdasági térség természetes szervező központja, amely a fő közlekedési tengelyek mentén húzódik (elsősorban 25. számú főút és 92. számú vasútvonal).
Ózd a hazai városi hálózatban hasonló szervező funkciókkal rendelkező gazdasági
központokhoz, illetve egykor betöltött szerepéhez képest elmaradásban van, ugyanakkor a város lassan túllendülni látszik a rendszerváltozást követően kialakult szerkezetváltás kedvezőtlen hatásán. A város nehézségeit tovább fokozza a terhelt gazdasági múltja mellett, hogy mérsékelt közlekedési elérhetőségi és megközelíthetőségi viszonyokkal rendelkezik.

Funkciók
Gazdaság

Folyamatos mobilitási igény

Szezonális, időszakos mobilitási igény

ingázó munkaerő, nagyfoglalkoz- szezonálisan változó turiztató vállalatok működése
mus

Oktatás, nevelés

köz-, felső- és speciális oktatási innyári szünet, kirándulások
tézmények

Kultúra, sport és
turizmus

múzeumok, könyvtár, természeti fesztiválok,
sporteseméelemek
nyek, egyéb rendezvények

Szociális ellátás
és egészségügy

járási kórház (térségi fekvő- és járóbeteg-ellátás)

Közszolgáltatások

járásközponti funkciók, közigazgatási intézmények
2-1. táblázat: Térségi funkciók
Forrás: Mikroline kft.

A város fejlődési pályájára mindenkor nagy hatást gyakorolt a határmentisége és periférikus helyzete, Miskolc és a környező többi megyeszékhely (Eger, Salgótarján) közelsége, valamint a rendszerváltozás előtti erőteljes iparosítása. Jelenleg szoros kapcsolat fűzi a térséghez, ugyanis jellemző a lakosság viszonylag nagyarányú ingázása
a környező településekről Ózdra.
Ózd számos közigazgatási funkciót lát el járásszékhelyi szerepéből fakadóan, így
többek között a városban munkaügyi központ, járásbíróság és földhivatal is megtalálható.
Oktatási szerepköre meghatározó a környéken, általános iskoláit elsősorban a városi lakosság és a környező településekről érkezők használják, azonban járási jelentőségűek a középszintű és a szakképzési intézményei. Ózdon jelen van a Miskolci
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Egyetem felsőoktatási intézményének kihelyezett tagozata, amelyen többféle képzés is elérhető a Gépészmérnöki és Informatikai, a Műszaki Anyagtudományi, illetve a Bölcsészettudományi karokról.
Az ózdi Almási Balogh Pál Kórház a járás kiemelkedő
jelentőségű egészségügyi intézménye, mivel évente
több százezer fekvő- és járóbeteget lát el.
A városban működő 24 db sportegyesület (pl. Ózdi FC,
ÓKC, ÓKE), fesztiválok (pl. Hétvölgy Fesztivál), valamint a különböző kulturális programok (pl. Ózdi Művelődési Intézmények rendezvényei), múzeumok (pl. Ózdi
Muzeális Gyűjtemény és Gyártörténeti Emlékpark) és
egyéb látnivalók is számottevő közlekedési igényt generálnak a településen és a térségben.
Ózd további látnivalókkal is rendelkezik (ipari skanzen,
műemlék jellegű épületek és templomok), valamint a
tágabb térség természeti adottságai is kiemelkedőek,
ezért a város turisztikai potenciálja is bővülőben van.
2-1. ábra: Ózdra ingázók aránya és száma
Forrás: KSH

2.1.2. Területlehatárolás
Ózd funkcionális várostérségének, azaz a város szűk
vonzáskörzetének meghatározásakor két tényezőt vettünk figyelembe: a város közlekedési elérhetőségét és a
környező települések munkaerő ingázását.

A város a térség munkaerőpiaci központja, amit jelez a több, mint 2 500 napi ingázó is, akik közül a város
szomszédos településeiről érkeznek a legnagyobb mértékben. Ellentétes folyamatként közel 1 400 ózdi lakos,
azaz a foglalkoztatottak 13,2%-a, dolgozik más településen.
A város munkaerőpiaci vonzáskörzete nagyrészt lefedi a járás területét, ugyanakkor kis részben túl is nyúlik
azon. Ez elsősorban az Ózdtól északkeleti irányban lévő településeket jelenti (Királd, Sajónémeti, Sajópüspöki),
ahonnan nagyon magas a napi szinten ingázók aránya a településre, ugyanakkor már a Putnoki járáshoz tartoznak.
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A településre érkező munkavállalók közül a legnagyobb
arányban a szomszédos településekről ingáznak, ahonnan a napi szintű ingázás igen erőteljes: az ingázók
aránya az adott település dolgozó népességéhez viszonyítva a legtöbb esetben 20% feletti, azonban húsz esetében a 25%-ot, hét esetében pedig a 40%-ot is meghaladja az arányuk. Munkaerő-piaci szempontból e települések kötődnek a leginkább a járásszékhelyhez, amelyek közül kiemelkedik Kissikátor (54,9%), Sajónémeti
(48,1%), Borsodszentgyörgy (46,4%) és Hangony
(46,3%). Ugyanakkor az ingázás tekintetében egy elvágólagos képet látunk, azaz a funkcionális várostérségen
túl már csak minimális ingázás tapasztalható a város
felé. Az egyszerre erőteljes és kontrasztos vonzáskörzet
kialakulásához hozzájárulnak a relatíve rosszabb közlekedési kapcsolatok — tehát a közlekedési kapcsolatok
fejletlensége, a hiányos úthálózat, valamint a terület
alacsonyabb fejlettségi szintje is. Az északkeleti területekről is kevesebben ingáznak a városba, mivel erre a
térségre már markáns hatást gyakorol a legközelebbi
nagyobb település, Putnok közelsége.
Ózd közvetlen közelében elhelyezkedő települések
mindegyikét 30 perc alatt el lehet érni a városközpontból. A 25. sz. főút mentén találhatóak azok a települések, amelyek jobb közúti elérhetőséggel rendelkeznek
és ezen a vonalon fekvő, távolabbi települések esetében
is jól megközelíthető a járásszékhely. A rossz megközelíthetőséggel rendelkező települések részben a domborzati adottságok, részben a hiányos úthálózat tehető
felelőssé (pl. Miskolc irányában).

2-2. ábra: Ózd elérhetőségi ideje közúton
Forrás: Google Maps útvonaltervező
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A közösségi közlekedéssel való elérhetőség általánosságban jelentősen rosszabb, de területileg hasonló képet mutat, mint a közúti elérhetőség. Ennek oka a közös infrastruktúra használata (autóbuszok esetében), illetve a megállóhelyek miatt kialakuló kisebb utazási sebesség. Az autóbuszok járatszámát tekintve a 25. és 26.
sz. főutak menti települések emelkednek ki, ebben az irányban a legmagasabb az indított járatok száma. A térség egyetlen vasúti összeköttetését 92. számú vasútvonal jelenti, amelynek egyik végpontja Ózdon van és Bánréve—Putnok—Kazincbarcika—Miskolc útvonalon közlekedik.
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2-3. ábra: Ózdra induló járatok száma naponta (min. 15 járat)
Forrás: menetrendek.hu

2-4. ábra: Ózd elérhetőségi ideje közösségi közlekedéssel
Forrás: menetrendek.hu
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A funkcionális várostérség lehatárolásakor a lehető legpontosabb, de mégis egyszerűen értelmezhető szempontokat vettük figyelembe.
A funkcionális várostérség részeinek azokat a településeket tekintjük, amelyekről a járásközpont
közúton legfeljebb 30 perc alatt elérhető, és
Ózdra jár a munkavállalók legalább 25 százaléka
az adott településről. A meghatározott feltételeknek összesen húsz település felelt meg.
A funkcionális várostérség észak-déli irányba körülbelül
40, kelet-nyugat irányba mintegy 45 kilométer. A húsz
településen 2016-ban körülbelül 22 ezer fő lakott, így a
járásközpont lakosságának, több mint kétharmadát
tették ki.
A város településfejlesztési tervei nem tartalmaznak
térségi lehatárolást, valamint a KSH sem alakít ki nagyvárosi településegyüttest, vonzáskörzetet a településhez. Ugyanakkor jelentős az átfedés az Ózdi járás és a
SUMP által lehatárolt vonzáskörzet között: a járás településein kívül csak négy község (Bánréve, Királd, Sajónémeti, Sajópüspöki) tartozik bele a lehatárolt vonzáskörzetbe.
2-5. ábra: Ózd funkcionális várostérsége
Forrás: Mikroline Kft.
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Település

Lakosságszám (2015)

Ózdra ingázók száma (fő)

Közigazgatási kapcsolódás

Arló

3648

270

Ózdi járás

Bánréve

1280

122

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodbóta

874

72

Ózdi járás

Borsodnádasd

3129

230

Ózdi járás

Borsodszentgyörgy

1196

175

Ózdi járás

Bükkmogyorósd

125

10

Ózdi járás

Csernely

732

42

Ózdi járás

Csokvaomány

830

57

Ózdi járás

Domaháza

752

52

Ózdi járás

Farkaslyuk

1888

133

Ózdi járás

Hangony

1583

209

Ózdi járás

Járdánháza

1847

173

Ózdi járás

Királd

782

105

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kissikátor

296

56

Ózdi járás

Lénárddaróc

239

28

Ózdi járás

Nekézseny

699

67

Ózdi járás

Sajónémeti

487

65

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajópüspöki

453

53

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sáta

1100

127

Ózdi járás

Uppony

243

30

Ózdi járás

Összesen

22183

2076

-

Ózd

32827

-

-

2-2. táblázat: Ózd funkcionális várostérségéhez tartozó települések adatai
Forrás: KSH
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2.2. ILLESZKEDÉS A MEGLÉVŐ FEJLESZTÉSI DOKUMENTUMOKHOZ (A FENNTARTHATÓSÁGI ELVEK TÜKRÉBEN)
A fejezet a magasabb szintű fejlesztési dokumentumokhoz való illeszkedéseket, és a település szintű dokumentumokban megtalálható fenntarthatósági- és mobilitási elveket mutatja be. Táblázatos formába rendeztük a dokumentumokat a bennük megfogalmazott, releváns helyzetértékelések, a közlekedési célkitűzések és a mobilitással összefüggő intézkedések alapján.

Mobilitással kapcsolatos
célkitűzések

Helyzetértékelés mobilitással
kapcsolatos megállapításai

2.2.1. Nemzetközi szintű dokumentumok
Európai teherszállítási logisztika: a
fenntartható mobilitás kulcsa (2006)

EU2020: Az intelligens, fenntartható és
inkluzív növekedés
stratégiája (2010)

túlzsúfoltság
• az áruszállítás gyors
növekedése is szenövekvő CO2 kibocsátás
repet játszik a városi
jelentős zajterhelés
terek forgalmi torlólégszennyezettség
dásainak kialakuláközúti balesetek nagy száma
sában
pazarló üzemanyag- és energiafelhasználás a közlekedés területén
• Európa lakosságának 72%-a él városi övezetben
• az EU bruttó hazai termékének
mintegy 85%-át a városokban állítják elő

• az intermodális közlekedési csomópontok szűk kapacitásúak
• a szennyezőanyagkibocsátás fő színtere a városi közlekedés

Zöld Könyv: A városi mobilitás új kultúrája felé (2007)

Fehér Könyv: Útiterv az egységes európai
közlekedési térség megvalósításához (2011)

•
•
•
•
•

magas zajszint
alacsony energiahatékonyság
szűk keresztmetszetek
torlódások, túlzott gépkocsi használat
kőolaj alapú üzemanyag használat jelentős CO2 kibocsátással jár
• megnövekedett személy- és teherforgalom
• biztonságot adó városi közlekedés hiánya
• közös gondolkodás hiánya

• a szén-dioxid-kibocsátásoknak mintegy negyede
tudható be a városi közlekedésnek
• a városi közlekedés jelentősen hozzájárul az ÜHG
kibocsátásának növekedéséhez
• a közúti balesetek 69%-a városokban következik
be az EU területén
• a növekvő gépkocsi-használat torlódásokat idéz
elő
• jelentős a közlekedés zajszennyezése
• a városi terek leértékelődésének veszélye fennáll

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• alternatív közlekedés előnyben részesítése
• közösségi közlekedés hatékonyságának növelése
• a „hagyományos tüzelőanyaggal működő” gépjárművek használatát 2030-ig felére kell csökkenteni, 2050-re pedig teljesen ki kell küszöbölni
• a közlekedés okozta egészségügyi kockázatok
csökkentése
• intermodális csomópontok kiépítése
• az elavult városi járművek kivezetése és környezetbarát eszközpark kiépítése

• hatékony közlekedési rendszer kiépítése
• koordinált cselekvés
• különböző szintű együttműködés a
problémák hatékony megoldásához
• a fenntartható városi mobilitás terv
készítése
• egészséges városi környezet kialakítása
• hozzáférés javítása a csökkent mobilitású személyek számára

közlekedési torlódások csökkentése
zöldebb városok és nagyvárosok
intelligens városi közlekedés
akadálymentes közlekedés
biztonságot adó városi közlekedés
alternatív közlekedési módok támogatása, biztonságosabbá tétele
• gyalogos közlekedés és kerékpározás
népszerűsítése
• összhangba kell állítani a városok gazdasági
fejlődését,
a

A városi mobilitás cselekvési terve
(2009)
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• logisztika és közlekedéspolitika szorosabb összekapcsolása
• multimodális láncok
egyszerűsítése
• szabályozási struktúra kialakítása
• át kell térni a környezetbarát szállítási módokra

• az energiafogyasztás
és az erőforrás-használat csökkentése
• energiatakarékos eszközök használatának
ösztönzése
• munkaerő EU-n belüli mobilitásának
megkönnyítése, ösztönzése
• vállalkozások (különösen a kkv-k) üzleti

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE

Zöld Könyv: A városi mobilitás új kultúrája felé (2007)

Fehér Könyv: Útiterv az egységes európai
közlekedési térség megvalósításához (2011)

A városi mobilitás cselekvési terve
(2009)

Európai teherszállítási logisztika: a
fenntartható mobilitás kulcsa (2006)

megközelíthetőségét, az életminősé- • elektromos, hidrogénüzemű és hibrid technoló- • a zöld övezetekhez való jobb hozzágének javítását, és a környezetvédelmi
giák előnyben részesítése
férés
szempontokat
• gyalogos és kerékpáros közlekedés támogatása
• magánszektor szorosabb bevonása a • a torlódások és a kibocsátások visszaszorításához
fejlesztési és üzemelési feladatokba
komplex stratégiára van szükség, mely kitér a te• zöldebb közbeszerzési eljárások
rülethasználat-tervezés, az árképzési rendsze• zöld zónák kialakítása belvárosi övezerek, a hatékony tömegközlekedés, valamint a
tekben
nem motorizált közlekedési módok támogatása
témakörökre

EU2020: Az intelligens, fenntartható és
inkluzív növekedés
stratégiája (2010)
környezetének javítása
• digitális társadalom
• innováció
támogatása

2-3. táblázat: Nemzetközi szintű dokumentumok illeszkedése
Forrás: fejlécben

Helyzetértékelés mobilitással kapcsolatos megállapításai

2.2.2. Országos és regionális szintű dokumentumok
Partnerségi Megállapodás 20142020 (2014)

Terület- és településfejlesztési
operatív program (2015)

• a multimodális és az intelligens
megoldások alacsony szinten állnak
• a fenntartható városi közlekedési
rendszerek szűk keresztmetszetekkel rendelkeznek (kapacitás,
közlekedésbiztonság)
• a közszolgáltatások elérhetősége
sok városban alacsony színvonalú
• a vállalkozások piacra jutását akadályozza a mobilitási lehetőségek
támogatásának hiánya (hosszú
eljutási idők)

• a nagyvárosok fejlődése nem
eléggé koordinált, erős a szuburbanizáció és a városok terjeszkedése
• a város-vidék kapcsolata romlott
• a térszerkezet megváltozásának
nyertesei a vidéki városok, nagyvárosok, amelyek szigetszerűen
emelkednek ki környezetükből
• korlátozott munkaerő mobilitás

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (2013)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2013)

EU átlagnál kedvezőbb közlekedési munkamegosztás
• a közösségi közlekedési vállalatoknak gyengül a pénzügyi helyinfrastruktúra egyes elemeinek kritikus leépülése, alulfinanszírozottság
zete, ami romló járműparkot és
javuló tendenciájú közlekedésbiztonság
járatritkítást okoz
közúti közlekedés magas ÜHG és légszennyező anyag kibocsátása
öregedő, lassan változó, alacsony energiahatékonyságú és környezet- • helyi közösségi személyszállítás
forgalmának visszaesése
szennyező járműállomány
•
az
átlagos utazási távolságok
alacsony fokú multimodalitás és interoperabilitás
enyhén növekedett az elmúlt
hiányos adatbázisok, gyenge stratégiai tervezés
években (még mindig alacsony az
piaci verseny akadályozása
EU átlaghoz képest), mely a moa régió társadalmi-gazdasági életében, a lakossági szolgáltatások biztobilitás növekedésére utal
sításában meghatározó jelentősége van a megyékben központi szerepet
•
kedvezőtlen demográfiai folyabetöltő nagyvárosoknak és a közepes városoknak (mint Ózd)
matok (csökkenő születésszám)
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Partnerségi Megállapodás 20142020 (2014)

Terület- és településfejlesztési
operatív program (2015)

Mobilitással kapcsolatos célkitűzések

• az alacsony mobilitás a foglalkoztatás bővülését nehezíti
• a vidéki térségből nagy az elvándorlás, ami munkaerőhiányt okoz

• a gyalogos, kerékpáros és az alternatív közlekedési módok javítása az infrastruktúra, a modalitás, a szervezési rendszerek és a
biztonság területén
• szükséges a közlekedési infrastruktúra elemek fejlesztése, a
multimodális csomópontok kialakítása, a kerékpáros kapcsolatok
javítása, a járműpark modernizálása, utastájékoztatási rendszerek kiépítése, valamint a közlekedésbiztonság fejlesztése
• közlekedési módváltásra irányuló
szemléletformáló akciók
• a nemzeti szintű ERFA források
5%-át fenntartható városfejlesztési intézkedésekre kell fordítani,
amiben a klímaadaptációs szempontokat is figyelembe kell venni
• városi, elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése
• a munkavállalók földrajzi mobilitásának elősegítése, lakhatási és
közlekedési lehetőségek bővítése
• foglalkoztatás előmozdítása aktív
munkaerőpiaci eszközök alkalmazásával

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (2013)

Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2013)

• a régió északi perifériális térségeinek (mint Ózd) elérhetősége nem sokat • Ózd olyan helyi gazdasági körváltozatott a térségbe vezető utak áteresztő képessége és minősége minyezetet
próbál
létrehozni,
att
amelyben a közelmúlt ipari szerkezetátalakítására építő húzó• lassú közúti, vasúti elérhetősége a főváros irányából
ágazatokon kívül a jövő beazonosított kitörési pontjainak feltételeit is biztosítani igyekszik
• fenntartható városi közlekedésfejlesztés a települési környezet
minőségének javítása és a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében
• fenntartható városi közlekedés
támogatása
• közösségi és kerékpáros közlekedés fejlesztése, az utazási idők rövidítése érdekében
• környezetbarát közlekedési rendszerek elősegítése
• közlekedési útvonalak fejlesztése, minőségének javítása
• elérhetőség javítása
• fenntartható közösségi mobilitás
elősegítése
• munkaerő mobilitás biztosítása a
közlekedési feltételek javításával
• ipari parkok, logisztikai központok minőségi, komplex szolgáltatásfejlesztése
• város-vidék kapcsolatának erősítése a helyi gazdaság és munkaerőpiac megerősítéséhez
• gyengébb gazdasági teljesítménnyel bíró északkeleti megyékben
a periférikus, a gazdasági

• a ráhordó-elkerülő kapacitások növelése és a multi- és intermodális közösségi közlekedési csomópontok fejlesztése igényel hatékony beavatkozásokat
• erőforrás-hatékony közlekedési módok erősítése
• társadalmi szinten előnyösebb személy- és áruszállítási szerkezet erősítése
• szállítási szolgáltatások javítása
• fizikai rendszerelemek javítása
• utazási körülmények javítása, közlekedési láncok összekapcsolása
• buszközlekedés fejlesztése elővárosokban, ahol nincs vasúti kapcsolat
• közlekedésbiztonsági beavatkozások
• személyszállító vasúti jármű és autóbusz csere program
• közforgalmú közlekedési szolgáltatások igény alapú tervezése
• vasúti szolgáltatások fejlesztése a városok térségében
• módváltó rendszerek (P+R és B+R) fejlesztése
• városi áruszállítás fejlesztése
• vasúti csomópont és állomásfejlesztés
• meglévő utak, csomópontok közlekedésbiztonsági fejlesztése
• elkerülő utak fejlesztése
• intermodális infrastruktúra fejlesztése
• európai, országos kerékpárforgalmi hálózati hiányzó elemeinek kialakítása
• környezetre gyakorolt negatív hatások csökkenése, klímavédelmi szempontok érvényesülése
• egészség- és vagyonbiztonság javulása
• gazdaság hatékonyságának, növekedésének elősegítése
• foglalkoztatás javulása
• lakosság jólétének és mobilitási feltételeinek javulása
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• közösségi közlekedés fejlesztése
• klímabarát városi közösségi közlekedés kialakítása
• gyalogos és kerékpáros közlekedés előtérbe helyezése
• városok közötti úthálózat fejlesztése
• integrált, egymást kiegészítő
vasúti és autóbusz közlekedés kialakítása
• intermodális csomópontok kiépítse
• P+R és B+R parkolók létesítése
• összehangolt menetrend kialakítása
• a városok köré szerveződő települések legyenek elérhetőek
közúton és közösségi közlekedéssel is
• energiatakarékosság és -hatékonyság növelése
• megújuló energia-felhasználás
részarányának növelése, beszerzés diverzifikálása
• többközpontú városhálózat-fejlesztés, decentralizált térszerkezet kialakítása

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE

Partnerségi Megállapodás 20142020 (2014)

Terület- és településfejlesztési
operatív program (2015)

• tudatos, takarékos lakossági fogyasztói szokások kialakítása a lakosság és a vállalkozások körében

központoktól izolált területeik
gazdasági vérkeringésbe kapcsolásának feltétele az alacsonyabb
rendű közutak fejlesztése
• energiafogyasztás csökkentése,
racionalizálása

Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia (2013)
• területi egyenlőtlenségek mérséklése
• társadalmi igazságosság, méltányosság javítása
• közfeladatok és közszolgáltatások költséghatékony ellátása, hosszú
távú, kiszámítható finanszírozása
• hatékony tervezési, szabályozási, intézményi, monitoring háttér biztosítása
• 2A országos kerékpárhálózati elem: (Szlovákia) - Szob - Ózd - Aggtelek Gönc - Sátoraljaújhely - Tiszacsécse - (Ukrajna);
• • 22 országos kerékpárút-törzshálózat elem: Bükki kerékpárút: Ózd - Szilvásvárad - Bélapátfalva – Eger.

Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (2013)
• utazási igény és távolság csökkentése vegyes területhasználattal
• integrált városfejlesztési koncepciók, várostérségek együtttervezése
• keresletorientált várostervezés és
fejlesztés
• épített környezet megóvása,
fenntartható fejlesztése
• környezettudatos térhasználat
ösztönzése, szemléletformálás.

2-4. táblázat: Országos szintű terület- és közlekedésfejlesztési dokumentumok illeszkedése
Forrás: fejlécben

Helyzetértékelés mobilitással kapcsolatos megállapításai

Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Keretstratégia (2013)
• közösségi infrastruktúra helyenként rendkívül lepusztult
• közlekedési eredetű
légszennyező anyagok kibocsátása növekedik
• a mobilitási igények
növekednek
• a belterületek aránya
nő, a városok egyre
beépítettebbek

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2017)
• közlekedés az egyetlen olyan szektor, amelyben 1990
után nőttek a kibocsátások
• közlekedési szektor kibocsátása jelenleg az közlekedési
igények növekedésének következtében növekszik,
azonban hosszú időtávon közlekedési elektrifikáció elterjedésével, illetve egyéb új technológiák révén várhatóan csökkenni fog a szektor kibocsátása
• üvegházhatású gázok kibocsátása szempontjából Magyarország helyzete az Európai Unión belül kedvező
• az éghajlatváltozás nem érinti majd egyformán Magyarország településeit
• nagymennyiségű és intenzív csapadékos jelenségek
várhatóan elsősorban ősszel lesznek gyakoribbak, a

4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020
(2015)

Energia és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv (2015)

• közösségi közlekedés részaránya még mindig az
egyik legmagasabb érték az Európai Unióban
• személygépkocsi-kihasználtságot mérő mutató értéke alacsony, 1,5–1,6 közötti
• „telekocsi” szolgáltatás egyre gyakoribb használata
• a közösségi helyközi és távolsági utazások teljesítménye 2010 óta emelkedő, a helyi személyszállítás azonban csökkenő tendenciát mutatott
• áruszállítási teljesítmény 2000 és 2013 között árutonna-kilométerben mérve több mint a duplájára nőtt
• utóbbi években szembetűnő a városi kerékpározás
térnyerése

• a közlekedés az ÜHG gázok kibocsátásának egyik legjelentősebb forrása
• a közlekedés eredetű szennyezőanyag kibocsátásért elsősorban a túlzott egyéni
gépjárműhasználat a felelős
• fosszilis alapú közlekedéssel összefüggő
légszennyezettség jelentős egészségügyi
kockázatot jelent a városban élők számára
• közösségi közlekedés a szolgáltatási alacsony szintje, magasnak tűnő ára, valamint a kényelmi szempontok miatt népszerűtlen

Oldal 32 / 101

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
Nemzeti Fenntartható
Fejlődési Keretstratégia (2013)

Mobilitással kapcsolatos célkitűzések

• a falvak elnéptelenednek, inaktív beépített
területek aránya nő
• fokozódik a városok
környezetterhelése
• egyenetlen szabályozás
• zöld közlekedés: környezeti célú beruházások
támogatása,
valamint szabályozási
eszközök módosítása
• városi környezet minőségének javítása
• város-vidék kapcsolatának erősítése

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2017)

4. Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020
(2015)

száraz időszakok hossza pedig nyáron fog leginkább • az internet elősegítheti a széleskörű tájékozódást, az
növekedni
utazási igények mérséklését és a közlekedést nem
igénylő távmunkát
• városi agglomerációk növekedése miatt növekvő
mobilitási igények
• közúti személy- és áruszállítási volumenek – különösen a nagyvárosokban és azok agglomerációiban –
számos kedvezőtlen környezeti hatással járnak
• fosszilis energiahordozók kiváltásának elősegítése
• energiahatékonyság növelése és az energiatakarékosság előmozdítása
• kutatások, fejlesztések, innovációk, demonstrációs
projektek támogatása
• szemléletformálás célja a klímatudatosság és a fenntarthatóság szempontjainak integrálása a tervezésbe,
a döntéshozatalba és a cselekvésekbe
• fokozatos áttérés az alacsony szén-dioxid kibocsátású
gazdaságra
• cél az élhetőség tartós biztosítása, az emberi egészség
kiemelt védelme, továbbá a fenntartható fejlődés,
mely az erőforrások takarékos és hatékony használatát
feltételező gazdasági fordulatra és életmódváltásra
épül
• klíma-, energia-, élelmiszer-, víz-, és infrastruktúra-biztonság

• szennyezés nélküli vagy a legkisebb levegőszennyezést okozó korszerű technikai megoldások előnyben
részesítése, engedélyezése a közlekedésfejlesztési
tervek, önkormányzati döntések, fejlesztések során
• oktatás és szemléletformálás a környezettudatosság
erősítéséért
• környezet állapotának, állapotváltozásának, és használatának figyelemmel kísérése adatok rögzítésén,
nyilvántartásán, feldolgozásán és információk szolgáltatásán keresztül
• társadalmi részvétel erősítése
• élhető, egészséges települési környezet létrehozása
• fel kell készülni a klímaváltozás kihívásainak kezelésére
• támogatási rendszerben az erőforrás-hatékonysági
szempontok érvényesítése

2-5. táblázat: Országos szintű fenntarthatóság témakörű dokumentumok illeszkedése
Forrás: fejlécben
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Energia és Klímatudatossági Szemléletformálási Cselekvési Terv (2015)
• egyéni közlekedés valódi költségvonzatának helytelen a lakossági megítélése
• klímatudatos/zöld fogyasztói szemlélet
gyakran nem párosul cselekvéssel
• zöldfelületek értéke nem minden esetben
kap szerepet és kellő hangsúlyt a döntési
és tervezési folyamatokban
• fenntartható mobilitás elérésnek eszköze a
szemléletformálás
• megfelelő értékrend kialakítása
• figyelemfelhívás a kis karbonlábnyomú termékekre és szolgáltatásokra
• energiafelhasználás helyi és globális környezeti hatásaival kapcsolatos ismeretek
átadása

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE

Mobilitással kapcsolatos célkitűzések

Helyzetértékelés mobilitással
kapcsolatos megállapításai

Magyarország Megújuló
Energia Hasznosítási Cselekvési Terv (2010)

Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve 2020-ig, 2015

• lakosság nem rendelkezik
elegendő
információval
életmódjának (közlekedési
módok, környezetvédelem,
fenntarthatóság, energiatudatosság) környezeti hatásairól

• magasabb bioüzemanyag
komponenst
tartalmazó
motorhajtóanyagot, vagy
tiszta bioüzemanyagot felhasználni képes járművek
elterjedése
• elektromobilitás program
elindítása (elektromos autók, töltőállomások kiépítése, kedvezmények)
• fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, információs kampányokkal, közösségi együttműködések
megvalósításával

Nemzeti Energiastratégia 2030 (2012)
• a közlekedés üvegházhatású gáz kibocsátása magas
• közlekedés által okozott CO2 emisszió 1990 és 2008 között 24%-kal
nőtt
• hazai járműpark átlagéletkora meghaladja a 10 évet
• a gépjárművek száma fokozatosan közelíti a nyugat-európai szintet
• áruszállítás modal splitje kedvezőtlenül alakult az elmúlt évtizedekben
• a vasút jelentős lemaradásban van
• növekvő igények és fokozott verseny a fogyatkozó erőforrásokért
• növekszik az extrém időjárási helyzetek gyakorisága, miközben azok
előrejelzésének pontossága csökken

• országos energia megtakarítás a közlekedés területén 2012-2020 között 14 PJ
• a közlekedési célra felhasznált végső energiafogyasztás 10%-a megújuló erőforrásból kell, hogy származzon
• elektromos-, földgázüzemű- (CNG, LNG), valamint a hidrogén alapú járművek
töltőállomás infrastruktúrájának kiépítése
• autómentes városi övezetek és gyalogos zónák létesítése, fizető parkolási
rendszer
• a közlekedés hatékonyabbá tétele információs rendszerekkel és piaci alapú
ösztönzőkkel (GPS, üres parkolóhely stb.)
• a telekocsi és közös gépkocsi-használat (carpooling, carsharing) ösztönzése;
• a nem motorizált közlekedés fejlesztése, támogatása
• környezetkímélő gépkocsi vásárlására ösztönző kedvezmények
• kerékpárút-fejlesztés
• P+R az energiahatékony személyi közlekedésért
• kerékpáros közösségi közlekedési rendszer működtetése
• autóbusz csere program
• közlekedési-környezetvédelmi programok és kampányok folytatása, bővítése
• a távmunka, a távoktatás, az elektronikus ügyintézés és az internetes vásárlás
támogatása

• megújuló energia aránya eléri a 10%-ot 2020-ra a közlekedés területén
• közösségi közlekedési rendszerek biogáz üzemanyagokra való átállítása
• személygépkocsi állomány esetén kiemelt cél az elektromos hajtású
és/vagy hidrogén üzemű járművek elterjedése
• közúti áruszállítás elterelése a vasúti és vízi szállítás irányába
• felkészülés az olajhozamcsúcs utáni közlekedési struktúraváltásra
• közlekedés energiafogyasztásának és környezeti terhelésének csökkentése (mobilitási igények csökkentése, közlekedési módváltás, kapacitások optimalizálása, járműfejlesztés és fiskális eszközök által)
• energiatakarékosság, hatékonyság növelés, forrásdiverzifikáció, átlátható verseny
• szemléletformálás, valamint kibocsátás-csökkentés és klímaváltozás
adaptáció

2-6. táblázat: Országos szintű energiafelhasználás témakörű dokumentumok illeszkedése
Forrás: fejlécben
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ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
2.2.3. Megyei szintű dokumentumok

Helyzetértékelés mobilitással kapcsolatos megállapításai

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója (2013)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program (2014)

• Miskolc-Ózd vasútvonal személyfor- galma viszonylag alacsony, a közösségi
közlekedést alapvetően a buszközlekedés szolgálja ki
• a megye és Szlovákia közötti villamosított vasúti kapcsolatok fejlesztését nehezíti a villamos vontatási hálózatok eltérő feszültség-neme
• Ózd Heves és Nógrád megyei kapcsolatai is intenzívebbek a jobb elérhetőségi
viszonyok miatt
• Erősen leromlott állapotú mellékút-hálózat (a fejlesztések ellenére)
• Kevéssé hatékony a napi ingázást szolgáló belső (regionális jelentőségű) vasúti közlekedési rendszer

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Klímastratégia 2018-2030
(2018)
• döntően a „rossz” kategóriába so- rolt utak jellemzők a megyére
• 2015-ban országosan a legalacsonyabb volt az 1000 lakosra jutó
személygépkocsik száma, ez 262
db-ot jelent
• mind a vasúti és mind a buszos
személyszállítás is csökkenő tendenciát mutat 2010 óta, azonban
a személygépkocsi-használat fokozatosan növekszik, amelyet az
aprófalvas adottsági jelleg is elősegít
• 2016-ban 500 db busz állt szolgálatban az ÉMKK-nál, amelyek statisztikai átlagéletkora 16,02 év,
műszaki átlagéletkora 11,73 év
volt
• közlekedési eredet kibocsátások
túlnyomó részét a közúti közlekedés (99%) teszi ki, a fennmaradó
rész a vasúti közlekedéshez kapcsolódik,
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Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv
(2009)

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE

Mobilitással kapcsolatos intézkedések

Mobilitással kapcsolatos célkitűzések

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Területfejlesztési Koncepciója (2013)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program (2014)

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Klímastratégia 2018-2030
(2018)

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv
(2009)

• munkaerő-piaci központok elérhetőségének javítása
• közösségi közlekedési rendszer fejlesztésénél a környezetkímélő megoldások, az akadálymentesítés, az utasbarát-szolgáltatások, valamint a forgalomirányítási rendszerek fejlesztésére
és a közforgalmú autóbusz-közlekedés
előnyben részesítését segítő forgalomtechnikai eszközök biztosítására különös figyelmet kell fordítani
• megyei mellékutak karbantartása, fejlesztése és korszerűsítése
• kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében

• a megye elérhetőség javítása mind hazai és nemzetközi, főleg szlovákiai viszonylatokban, illetve elősegíti a munkaerőpiaci központok megközelítését, ami bővíti a foglalkoztatási lehetőségeket
• közlekedés-fejlesztés eredményeként javul a közösségi közlekedési szolgáltatások minősége, illetve a közlekedési biztonság is
• főutak korszerűsítése, bővítése
• 4-5 számjegyű utak karbantartása, fejlesztése, korszerűsítése
• közlekedésbiztonsági fejlesztések
• kötöttpályás közlekedést villamosszerűen közelebb vigyük a településközpontokhoz
• menetrend alapú hálózati fejlesztések előtérbe helyezése, a közlekedési szolgáltatásokhoz történő egyenlő esélyű hozzáférés, a közösségi közlekedés versenyképességének növelése az intermodalitás javítása és a korszerű intelligens közlekedési rendszerek révén
• önkormányzati utak felújítása, korszerűsítése és építése
• kerékpáros közlekedés infrastruktúrájának fejlesztése a biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése érdekében, különösen az iparterületekre, munkaközpontokra, illetve jelentősebb turisztikai vonzerőkhöz vezető utak mentén

• megújuló energiahordozók fel- használásának ösztönzése a megyében
• közlekedési szektor ÜHG-kibocsátásának csökkentésére
• közösségi közlekedési eszközpark folyamatos korszerűsítése
• az alternatív hajtóanyagú, környezetbarát közlekedési eszközök (pl. elektromos, hibrid autók,
CNG buszok) elterjedésének további támogatása
• hivatásforgalmi kerékpárutak kiépítése és ezek fejlesztése
• közösségi közlekedés használatára való ösztönzés
• épített környezet alkalmazkodóképességének javítása az időjárási szélsőségekkel szemben

• elővárosi jellegű (tram-train) közösségi
közlekedés fejlesztése a Tiszaújváros –
Miskolc – Sajószentpéter – Kazincbarcika-Ózd tengelyen
• Ózdon és Mezőkövesden intermodális
személyszállítási központ kialakítása
P+R parkolók és B+R tárolók létesítésével
• 25. sz. főút Ózd belterületének elkerülése

• 25. sz. főút Ózd belterületeinek elkerülő szakaszainak megépítése • Kerékpárutak és egyéb közleke- • 25. sz. főút Ózd belterületeidésfejlesztési beruházások Ózd
nek elkerülő szakaszainak
• elővárosi jellegű (tram-train) közösségi közlekedés fejlesztése a Tivárosában
megépítése
szaújváros – Miskolc – Sajószentpéter – Kazincbarcika-Ózd tengelyen
• Borsod Volán Zrt. ózdi telephe- • Jéne (Janice) – Ózd/Susa térlyének energiaracionalizálása
ségi jelentőségű határátlépési
• Ózdon és Mezőkövesden intermodális személyszállítási központ
pont
kialakítása P+R parkolók és B+R tárolók létesítésével
• 2A országos kerékpárhálózati
• Ózd-Sáta (2522) útfelújítás
elem: (Szlovákia) - Szob - Ózd Aggtelek - Gönc - Sátoraljaújhely - Tiszacsécse - (Ukrajna);
• 22 országos kerékpárút-törzshálózat elem: Bükki kerékpárút: Ózd - Szilvásvárad - Bélapátfalva – Eger.
2-7. táblázat: Megyei szintű dokumentumok illeszkedése
Forrás: fejlécben
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2.2.4. Település szintű dokumentumok
Ózd Integrált Településfejlesztési Koncepciója (2010)

• város közlekedés-földrajzi szempontból rossz pozícióban
van
• országos utak helyszínrajzi és magassági vonalvezetése
túlzottan igazodik a hegyvidéki domborzathoz, kicsik az
előzési és megállási látótávolságok, a burkolatok minősége
rossz
• hiányzó összekötőút kapcsolat a Center-Sajónémeti-Hét,
és/vagy a Sajónémeti és a 2523. sz. Putnok-Borsodbótai út
közötti összeköttetés
• vasúti szempontból zsák helyzetű, "életképes" vasúti kapcsolata a három szomszédos megyeszékhely közül csak
Miskolccal van
• gazdasági fejlődésének egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb akadálya a rossz elérhetőség

Helyzetértékelés mobilitással kapcsolatos megállapításai
Mobilitással kapcsolatos célkitűzések

Ózd Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2015)

• magasabb szintű közlekedési infrastruktúra kiépítése, a közlekedés forgalomtechnikai átszervezése
• elérhetőség javítása a versenyképesség növelése a társadalmiterületi kohézió erősítése érdekében
• várost megközelítő főútvonalak rekonstrukciója
• a városon átmenő forgalmi út nyomvonalának kiépítése
• közlekedési adottságok jobb kihasználása
• belső- és külső közlekedési hálózati rendszerét átalakítsa,
belső kiszolgáló úthálózati rendszerét bővítse és átalakítsa tudatos területfejlesztési politikával, mely egyúttal a belső területi tartalékok hasznosítását is elősegíti
• térségi kapcsolatok, a lakóhely-munkahely és a lakóhely-intézményellátási központ, valamint az egyes gazdasági területek
egymással való együttműködésének javítása mellett más területek tehermentesítéséhez és a közlekedés biztonság javulása
is valósuljon meg

• közúti és vasúti kapcsolatok fejlesztése a város gazdasági
feltárásának segítése érdekében
• vasútvonal meghosszabbítása a VOLÁN pályaudvarig – intermodalitás létrehozása
• vasutat kiszolgáló létesítmények fejlesztése
• közvetlen gyorsvonati kapcsolat visszaállítása (InterPici vonatok)

Oldal 37 / 101

Ózd Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve
(2011)

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE

Mobilitással kapcsolatos intézkedések

Ózd Integrált Településfejlesztési Koncepciója (2010)

Ózd Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási Terve
(2011)

Ózd Integrált Településfejlesztési Stratégiája (2015)

• kisebb beruházással gyorsító sávok fejlesztése
• Ózd gyorsforgalmi úttal való bekötése
• nagyobb támogatási forrásokkal jelentősen javítani az autópá- • Vasúti kapcsolatok fejlesztése
lyára jutás lehetőségét
• Ózd – Susa - Szlovákia (Rimaszécs, Jéne) határon túlnyúló
• Ózd - Miskolc útvonalon (25-ös és 26-os főközlekedési út) 2 x 2
közúti kapcsolat visszaállítása, összekötő úthálózat fejleszforgalmi sáv megépítése.
tése
• Járási közlekedési kapcsolatok fejlesztése
• A városi iparterületek megközelítésének javítása
• Városkörnyéki gyalogos és kerékpáros túraútvonalak kialakítása, a természetjárás feltételeinek fejlesztése

• 25. sz. főút új településen belüli nyomvonala
• Bánszállási út bekötése a Mekcsey u. – Dózsa Gy. út csomópontba
• Északi városrészeket összekötőút megépítése (Bolyki
főút és Bánszállási út között)
• Szentsimon és Susa közötti összekötőút
• Center lakott területét elkerülő út
• Mekcsey u. és Piac u.-i körforgalom összekötése
• Lakó- és kiszolgálóutak
• Jéne (Janice) – Ózd/Susa térségi jelentőségű határátlépési pont

2-8. táblázat: Településfejlesztési és -rendezési dokumentumok illeszkedése
Forrás: fejlécben

Helyzetértékelés mobilitással kapcsolatos megállapításai

Ózd Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (2017)
• Több infrastrukturális és környezeti elemnek van igen erős elválasztó hatása a városban
• Ózd közlekedésbiztonsága megfelelő,
szélsőségektől mentes, baleseti gócpontokról nem beszélhetünk
• város területén számos út található, melynek a burkolata nem teszi lehetővé a kényelmes és biztonságos kerékpározást
• Ózd területén a településközponti területen, illetve a forgalomvonzó létesítmények
közelében alig találhatóak kerékpártárolók.
Ózd – Borsodnádasd kerékpárút állapota, keresztmetszeti szélessége nem megfelelő,
jelző- és útbaigazító táblák, felfestések gyakorlatilag nincsenek

Ózd Gazdaságfejlesztési Stratégiája (2014)

Ózd Helyi Esélyegyenlőségi Programja
(2015)

Ózd Környezetvédelmi Programja (2013)

• rámpa és kijelölt parkoló nemcsak mozgássérült személyek, hanem más csoportok részére is hasznosak
• 3 darab megvalósított városrehabilitációs
projekt keretében a falu térségében, a városközpontban és a legnagyobb lakónépességű
lakótelepen a közlekedési utak, járdák, terek,
parkok, egyes közhasznú épületek részleges
akadálymentesítése az elmúlt öt év során
megtörtént
• mozgásfogyatékos személyek a tömegközlekedési eszközt nehezen vagy egyáltalán nem
tudják használni

• környezeti levegő szennyezettségét többek közt a közlekedésből származó légszennyező anyagok határozzák meg
• Ózdi kistérség közúti megközelítése mind
a megyeszékhely, mind az autópálya-hálózat szempontjából kedvezőtlennek
mondható
• a megnövekedett átmenő teherforgalom
miatti túlzsúfoltság és az ezzel járó por- és
zajszennyezés jelentős gondot okoz
• Ózdi helyi közlekedésre jellemző, hogy az
utóbbi években jelentősen csökkent az
utasszám
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Mobilitással kapcsolatos intézkedések

Mobilitással kapcsolatos célkitűzések

Ózd Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (2017)

Ózd Gazdaságfejlesztési Stratégiája (2014)

Ózd Helyi Esélyegyenlőségi Programja
(2015)

• megközelíthetőség javítása
• elő kell segíteni a munkaerő mobilitását az elővárosi közlekedés megerősítése révén
• nagy hangsúlyt kell fektetni az önkormányzati tulajdonú út és járda
felújításokra
• országos és regionális területrendezési tervekben szereplő közlekedési
infrastrukturális fejlesztések megvalósulását felkészülten kell fogadni
• belső- és külső közlekedési hálózat
rendszert a szükséges mértékben át
kell alakítani és a belső kiszolgáló
úthálózati rendszert bővíteni kell,
egyúttal a belső területi tartalékok
hasznosítását is elő kell segíteni

• közúti és vasúti közlekedés fejlesztése nagy
előrelépést jelentene a vállalkozások helyi letelepítésének elősegítése terén és a potenciális munkahelyek megteremtésében
• a közlekedési rendszernek alkalmasnak kell
lenniük a fogyatékos személy általi biztonságos igénybevételre
• óvodába, iskolába történő bejutás közlekedési körülményeinek további fejlesztése
• közösségi közlekedés feltételeinek javítása
• az utcai közlekedési jelzőrendszer kiépítése

• új közlekedési kapcsolatok kiépítése, illetve a meglévők fejlesztése, a közösségi
közlekedés színvonalának és elérhetőségének nagymérv+ javítása, az alternatív
közlekedési módok lehetőségeinek megteremtése
• minden stratégia-alkotási folyamat is integrálja a környezetvédelmi szempontokat
• környezetkímélő közlekedés elterjesztése
• közlekedési igények mérséklése, illetve
környezetkímélőbb formáinak az elterjesztése.

•

• közlekedésből származó porszennyezést
a forgalmas útvonalak rendszeres takarításával kell mérsékelni
• település útjainak tehermentesítése a környezeti terhelés csökkentése érdekében.
• teherforgalmi korlátozások bevezetése
• passzív akusztikai védelem fejlesztése
• 25-os számú főút fejlesztése
• Kazincbarcika – Ózd vonal villamosítása
és a Bánrévei vasúti delta újbóli forgalomba helyezése
• fokozottabb járdafelújítás
• kerékpárutak kiépítése

• három ütemben 46,29 km kerékpáros léte- • 25-os számú főút fejlesztése
sítmény a város területén
• kerékpáros útbaigazító táblázási rendszer
kialakítása
• kerékpártárolók kialakítása
• kerékpáros pihenőhelyek létesítése
• szemléletformáló intézkedések

2-9. táblázat: Települési szintű további dokumentumok illeszkedése
Forrás: fejlécben
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Ózd Környezetvédelmi Programja (2013)
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2.2.5. Szomszédos és egyéb érintett települések releváns dokumentumai
A 2.1.2. fejezetben lehatárolt funkcionális várostérségnek Ózdon kívül részét képezi további húsz település. Ezen községek és városok terület-, település- és közlekedésfejlesztési
dokumentumai közül csak a térségi szinten releváns részeit mutatjuk be hasonló felbontás szerint, mint az előző fejezetben.
Helyzetértékelés mobilitással kapcsolatos megállapításai

Arló

Mobilitással kapcsolatos célkitűzések

Mobilitással kapcsolatos intézkedések

• nagy forgalom a főúton (Arló Fenntartható fejlődés és az • forgalomcsökkentés a főúton (Arló • kerékpárút felújítása, jelzőtáblákkal ellátása (Arló Gazdasági
Agenda 21)
Fenntartható fejlődés és az Agenda
Programja, 2015)
21)
• Buszváros építése, régiek cseréje (Arló Gazdasági Programja,
• kerékpáros forgalom növelése, nép2015)
szerűsítése (Arló Fenntartható fejlő- • Kerékpározás népszerűsítése (Arló Gazdasági Programja,
dés és az Agenda 21)
2015)

Bánréve

• Bánréve-(Král/Sajószentkirály) főúthálózaton lévő határát- lépési pont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv, 2009)
• Bánréve vasúti törzshálózaton lévő határátlépési pont Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv, 2009)

• 25. sz. főút település belterületének elkerülő szakaszának
megépítése (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program, 2014)
• Lénártfalva (Lenartovce) - Bánréve térségi jelentőségű határátlépési pont (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területrendezési Terv, 2009)
• térségi jelentőségű logisztikai központ kialakítása (BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program, 2014)

Borsodbóta

• közúti közlekedés Ózd és Uppony irányába megfelelő, Sáta és Putnok irányába alacsony színvonalú (Borsodbóta Helyi
Esélyegyenlőségi Program, 2015)
• Ózd autóbusszal viszonylag jól elérhető, a menetrend a
műszakváltásokhoz is igazodik (Borsodbóta Helyi Esélyegyenlőségi Program, 2015)

• Putnok-Borsodbóta közötti térségi jelentőségű kerékpárút
(Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Terület-rendezési Terv, 2009)

Borsodnádasd

Borsodszentgyörgy

• 2507. j. állami út Balatoni út fölötti szakasza leszakadt, ha- • közlekedés feltételeinek javítása • kerékpárutak építése és felújítása Borsodnádasdon: új építésű
tározatlan időre súlykorlátozás, és sávkorlátozás van ér(Borsodnádasd, Integrált Városfejkerékpárút (527 m), kerékpáros nyom (1135 m), útburkolat-felvényben (Borsodnádasd Gazdasági Programja, 2015)
lesztési Stratégia, 2013)
újítás (555 m), valamint a meglévő kerékpárút egy szakaszának
felújítása (1330 m) (TOP-3.1.1.)
• 25. sz. főút nagy zajterhelést és levegőszennyezést okoz
(Borsodnádasd Gazdasági Programja, 2015)
• Közreműködés a 25-ös számú főút Szentdomonkos – Borsodnádasd közötti szakaszon nyomvonal kiváltás ügyében (Bor• helyközi autóbusz közlekedés esetén járatszám elegendő,
sodnádasd Gazdasági Programja, 2015)
Ózdhoz vannak igazítva
-

-

-
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Helyzetértékelés mobilitással kapcsolatos megállapításai

Mobilitással kapcsolatos célkitűzések

Bükkmogyorósd

-

-

-

Csernely

-

-

-

Csokvaomány

-

-

-

Domaháza

-

• közlekedési infrastruktúra fejlesz- • Gömörtétfalva (Petrovce) – Domaháza térségi jelentőségű hatése, közúthálózat korszerűsítése
tárátlépési pont (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Terület-ren(Domaháza Gazdasági Programja,
dezési Terv, 2009)
2015)

Farkaslyuk

-

• Közlekedési helyzet általános javí- • Buszjárat meghosszabbítása a Makkosig (Farkaslyuk Gazdatása, tömegközlekedési helyzet felülsági Programja, 2014)
vizsgálata, biztonságos gyalogosát- • Kerékpárút építése (Farkaslyuk Gazdasági Programja, 2014)
kelés (Farkaslyuk Gazdasági Prog- • Szilvásváradi úton középsziget- és gyalogos átkelő hely megramja, 2014)
építése (Farkaslyuk Gazdasági Programja, 2014)

Hangony

-

-

-

Járdánháza

-

-

-

-

-

Királd

• ózdi buszjáratok sűrűsége részben megfelelő (Királd Helyi
Esélyegyenlőségi Program, 2013)
• vasúti közlekedés 2009-ig – a vonal bezárásáig – az Eger–
Putnok vasútvonal segítségével bonyolították le (Királd
Helyi Esélyegyenlőségi Program, 2013)

Mobilitással kapcsolatos intézkedések

• közlekedési infrastruktúra fejlesz- tése, közúthálózat korszerűsítése
(Kissikátor Gazdasági Programja,
2015)

Kissikátor

-

Lénárddaróc

-

-

-

Nekézseny

-

-

-

Sajónémeti

-

-

-
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Helyzetértékelés mobilitással kapcsolatos megállapításai

Mobilitással kapcsolatos célkitűzések

Sajópüspöki

-

-

Sáta

-

-

Uppony

Mobilitással kapcsolatos intézkedések
• 25. sz. főút település belterületének elkerülő szakaszának
megépítése (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Program, 2014)
• Buszvárók építése (Sajópüspöki Gazdasági Programja, 2014)
-

• csak Borsodbóta felől közelíthető meg közúton (Uppony • közúthálózat fejlesztése (Uppony
Környezetvédelmi Programja, 2005)
Gazdasági Programja, 2011)
• helyközi járatok sűrűsége és kapcsolódásuk a vonatközlekedéshez nem megfelelő (Uppony Környezetvédelmi
Programja, 2005)

-

2-10. táblázat: Szomszédos és egyéb érintett települések dokumentumainak illeszkedése
Forrás: zárójelben
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2.3. HELYZETÉRTÉKELÉS
2.3.1. Gazdasági, társadalmi, környezeti háttér
Ózd és a teljes funkcionális várostérség környezeti és domborzati adottságai a közlekedési hálózat jellemzőit is meghatározzák. Ehhez hasonlóan a lakosság társadalmi, demográfiai, gazdasági helyzete is befolyásolja a mobilitási igényeket, valamint hosszútávon a közlekedési hálózat igénybevételét. A fejezetben emiatt a legfontosabb háttértényezőket vizsgáltuk meg.

2.3.1.1. Városszerkezeti és környezeti háttér
Ózd az ország északkeleti részén, az Észak-magyarországi régióban, Borsod-AbaújZemplén megyében található a szlovák határ közelében. A település a Bükk hegység, a Mátra, a Gömör-Szepesi érchegység között lévő dombvidéken, a Sajó folyóba
torkolló Hangony-patak és Uraj-patak találkozásánál terül el. Ózd település közigazgatási területe az Észak-magyarországi-középhegység nagytájon belül a Pétervásárai-dombság kistáj területén helyezkedik el. A kistáj felszínét a többnyire É-D-i
futású patakok intenzíven felszabdalták. A Sajó és a Hangony völgye, a lankás dombok szélsőségektől mentes természeti adottságai korán alkalmassá tették ezt a tájat az ember életfeltételeinek kialakítására. Általában hűvös-mérsékelten száraz
éghajlatú a térség, ahol a napsütéses órák száma 1800 óra körül alakul. Az évi csapadékmennyiség 580-620 mm között mozog, és az évi középhőmérséklet 8-9 °C.
Ózd szűkebb és tágabb környezete változatos természeti látnivalókat kínál. A völgyekkel tagolt erdős hegyek hozzátartoznak a Bükk változatos vidékéhez, illetve az
országos Kéktúra útvonalához. A suvadással keletkezett Arlói-tó mára kedvelt üdülőhellyé fejlődött. A Bükk északi előterében emelkedik az Upponyi-szigethegység,
a Lázbérci Tájvédelmi Körzet földtani értékekben bővelkedő eleme, amelyben kiemelkedő értéket képvisel az Upponyi-szoros karsztos formavilága és a Lázbércivíztározó.

Ózd már több, mint 700 éve létezik, ugyanakkor a mai település a 20. században,
több község egyesülésével jött létre. A várost és környékét elkerülték a történelem
nagyobb harcai, a hegyes-dombos vidéken az iparosodást megelőző évszázadokon
a mindennapos küzdelmet a dús erdők, a kevés és csekély termőképességű szántóföldek hasznosítása jelentette.
A nagy változás a 19. század közepén történt, amikor a 18. századra visszanyúló vaskohászatot felfuttatták: feltárták a barnaszéntelepeket, és hasznosításukra megépítették a vasgyárat. A gyáregységek számának növekedésével, drasztikusan
megnőtt a népességszám is, amelyet elsősorban a gyár körül épülő munkáskolóniák
lakásépítésének hirtelen megugrása jelzett a leginkább. Ezzel párhuzamosan a környék települései növekedésnek indultak, majd idővel összekapcsolódtak, és egy
nagy kiterjedésű, nehezen kibogozható és rendkívül tagolt településkonglomerátum jött létre. Az összenövést pedig előbb-utóbb a közigazgatás is követte: 1940ben Ózdhoz csatolták a gyár két másik szomszédos települését, Sajóvárkonyt és
Bolyokot.
A második világháború és a kommunista hatalomátvétel után Ózd jelentősége még
nagyobb lett, hiszen bányászati és acélipari központként egyike lett annak a néhány
kiválasztott politikai-gazdasági fellegvárnak, melyek fejlesztése az első számú célkitűzések közé tartozott. Ennek részeként Ózdot 1949-ben várossá nyilvánították.
A bányászati és kohászati múltjára méltán büszke Ózd a rendszerváltásig dinamikusan fejlődő város volt. A gazdasági fejlődésének katalizátorát a nehézipar jelentette, természeti adottságai miatt a térségre a mezőgazdasági tevékenység továbbra sem volt jellemző. 1990-es években megkezdődött tartós visszaesés következtében a város életét és fejlődését meghatározó nehézipari üzemek leálltak, illetve csökkent kapacitással működtek, amely gazdasági szerkezetváltást és a nehézipar leépülését vonta magával és ez a folyamat Ózdot igen érzékenyen érintette.

Oldal 43 / 101

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
Mára alacsony gazdasági versenyképesség és magas munkanélküliségi
ráta jellemzi a térséget, amely elsősorban abból ered, hogy az elmúlt húsz
évben Ózd fokozatosan veszített gazdasági súlyából. Ezt leginkább az
reprezentálja, hogy húsz év alatt 14 ezer ember hagyta el a várost. Némi
javulás az ezredforduló éveiben történt, ekkor jelentek meg a város életében a nagy multinacionális befektetők, amelyek a szerkezetváltás mozgatórugói lettek és ennek köszönhetően napjainkra sikeresen meghonosodott több új ágazat is (pl.: elektronikai ipar).

Összességében Ózdon nem található klasszikus főtér, ami egyrészt, következik a környék történetiségéből: az egyes falvak eredeti központjai mára mind periférikus helyzetűek lettek,
másrészt a szocialista városfejlesztés szempontjai nem a klasszikus főtérépítést preferálták.
Az ózdi vaskohászat emlékei – a gyárak és a hozzá kapcsolódó munkáskolóniák – 2005 óta
műemléki jelentőségű terület (MJT).

A települést területi jellemzői, funkciói szerint az alábbi városrészekre
bontottuk:
Északi városrész;
Keleti városrész;
Déli városrész;
Nyugati városrész;
Városközponti;
Kistó;
Bánszállás;
Center;
Susa;
Szentsimon.
Ózd városszerkezetére jellemző, hogy a rendszerváltozás előtti időszakban nagy erővel láttak neki a városkép és -szerkezet újjáformálásának.
Csakhogy az ipari és vasúti területek a város közepén feküdtek és ez változatlanul ellehetetlenítette egy olyan, valódi központ létrehozását, amihez az egyes városrészek fizikailag is kapcsolódni tudtak volna. Végül az
új városközpont így kissé féloldalasan, a gyár nyugati oldalán, a vasúti területek és egy hegyoldal közé szorított keskeny csíkban jött létre, azaz a
városon áthaladó 25. számú főút – a Vasvár út – mentén épült ki a központ, gyakorlatilag egyutcás szerkezetben: déli oldalán lakóházakkal,
északi oldalán intézményekkel, rengeteg kisebb-nagyobb üzlettel.

2-6. ábra: Ózd definiált városrészei
Forrás: Ózd KHT
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2.3.1.2. Társadalmi háttér
Ózd járás egészének és a járásszékhely népessége a
rendszerváltás óta folyamatosan csökkent, ráadásul az
országos átlagnál nagyobb mértékben. Ennek oka egyrészt az országos és megyei átlagtól való alacsonyabb
fejlettségi szint, amely lemaradás a rendszerváltozás
után egyre erőteljesebb lett, másrészt a vidéki térségek
általános elnéptelenedése. Ezenkívül a vizsgált terület
az elzárt, periférikus helyzetéből nem tudott kitörni, illetve Miskolc szuburbanizációs folyamatainak sem lett
nyertese.
A következő ábrán is látható, hogy mind a tágabb térséghez, mind Ózd funkcionális várostérségéhez tartozó
települések közül — egy-két kivételtől eltekintve
(Vadna, Sajógalgóc, Járdánháza) — szinte mindegyikben csökkent a lakosság száma 2001-es népszámláláshoz képest. Egyedül a térség északkeleti részén fekvő
települések alkotnak egy olyan összefüggő területet,
amely a népességszámában csak kisebb mértékű csökkenés figyelhető meg. Miskolc szuburbanizációs folyamata (a városkörnyéki népességgyarapodás) a térségben nem érezteti markánsan hatását, mivel az elsősorban a megyeszékhely keleti felén található településekre jellemző.
Hosszabb időtávra visszatekintve (1970 és 2011 között)
a város lakosságszáma viszonylag korán, az 1980-as
években csökkenésnek indult, amelynek következtében 2011-re a település elveszítette a népességének
több mint 25%-át. Ezzel párhuzamosan a korösszetétel

2-7. ábra: Ózd térség lakónépesség számának változása 1990 és 2011 között
Forrás: KSH

is jelentős változásokon ment át az utóbbi évtizedekben. A 14 éven aluliak aránya a teljes lakosságon belül az
1970-as népszámlálás óta számottevően csökkent (25%-ról 17%-ra), 2011-re közel a felére esett vissza a számuk.
Jelentősen csökkent a 15-39 éves korosztály aránya is a teljes népességen belül (27,5%-ról 20%-ra). Ezzel ellentétes folyamatként a 40-59 korúak aránya kis mértékben (24%-ról 27%-ra), a 60 év feletti lakosok aránya pedig
nagymértékben növekedett (12%-ról 24%-ra), számuk az össznépesség erőteljes csökkenése mellett is folyamatosan növekedett. Emiatt a lakosság életkora nagymértékben emelkedett (hasonlóan, de erőteljesebben,
mint az ország egészében).

Oldal 45 / 101

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
50
45
40

Népesség, ezer fő

35
30

6,1

5,3

6,9
10,5

8,3

12,1

25
20

8,3

11,0
10,6
17,0

9,4

16,7
14,3

15

12,1

10,9

10
5

11,0

0
1970
14 év alatti

11,5

9,3

7,4

5,9

1980

1990

2001

2011

15-39 év közötti

40-59 év közötti

60 év feletti

2-8. ábra: Ózd korszerkezetének változása 1970 és 2011 között
Forrás: KSH

2-9. ábra: Ózd és térségének korfája 2011-ben
Forrás: KSH

Hosszú távon a lakosság további öregedésével, valamint az
össznépesség és az aktív korú lakosság arányának csökkenésével kell számolni, ami számottevően növeli a szociális ellátórendszerre nehezedő terheket.
Ózd több mint 22 ezer fő aktív korú lakosán kívül további 15 ezer fő aktív korú él a
funkcionális várostérség településein. A 14 éves kor alattiak számát tekintve kisebb
arányú a különbség: míg a városban közel 6 ezer fő, addig a térségében meghaladja
a 4 ezer főt a számuk. A legnagyobb arányú differencia az idősebb korcsoport esetében van, mivel a vizsgált térség időskorú lakosságának több, mint 60%-a járásszékhelyen lakik.

Oldal 46 / 101

A funkcionális várostérség települései és a város kapcsolatában kiemelt jelentőségű a munkaerő-piaci, az oktatási és az
egészségügyi célú mobilitási igény, amely tekintve a változó
demográfiai viszonyokat is, jelentős feladat marad a közlekedési és intézményi rendszer számára.
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A térség északkeleti részén és az Ózdtól délkeletre
fekvő területeken magas a 19 éven aluliak aránya. A legmagasabb értékkel Farkaslyuk (38,8%), Arló (34,9%) és
Kelemér (33,6%) rendelkezik e tekintetben, amely jelentősen meghaladja mind a járási, mind az országos átlagot. A megyeszékhely vonzáskörzetében alacsonyabb a fiatal korcsoport aránya és e tekintetben Miskolc (20%) rendelkezik az egyik legalacsonyabb értékkel a térségben.

2-10. ábra: A 19 éven aluliak aránya 2011-ben
Forrás: KSH
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A 60 éven felüliek arányának megoszlása igen egysíkú
képet mutat a térség települései között, ugyanis néhány elszórtan elhelyezkedő települést leszámítva, a terület egészére jellemző a korcsoport nagyon magas aránya. Ugyanakkor e mutató tekintetében is kirajzolódik
árnyalatnyi különbség: Ózdra, környékére, valamint a
vizsgált térség északkeleti területére alacsonyabb értékek jellemzőek. Ennek a területi eloszlásnak az inverze
figyelhető meg a 19 éven aluliak arányánál, ugyanis az
Ózd környéki területeken a 19 éven aluliak aránya magasabb, és a 60 éven felüliek aránya alacsonyabb; míg a
várostérség többi területein alacsonyabb a fiatalok, és
magasabb az idősek aránya. A legmagasabb értékkel
Fedémes (44%), Lénárddaróc (39,7%) és Bükkmogyorósd (35,9%), míg a legalacsonyabb értékkel Szúcs
(14,4%), Farkaslyuk (15,6%), és Arló (15,6%) rendelkezik.

2-11. ábra: A 60 éven felüliek aránya 2011-ben
Forrás: KSH
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A vizsgált területen a vándorlási egyenleg -4677 fő volt
2010 és 2016 között. A vándorlási folyamatok nem mutatnak nagyfokú területi differenciálódást. Elvétve akad
olyan település (összesen 6 db), ahol a vándorlási különbözet nyereséget jelent és ezek közül is csak Bélapátfalva (+213 fő) rendelkezik markáns értékkel. Általánosságban az egész térségre a jelentős mértékű elvándorlás jellemző, amely közül kiemelkedik abszolút értelemben véve Miskolc (-1815 fő), Ózd (-1200 fő) és Putnok (257 fő), amely három településről vándorolt el az összes
kivándorló több mint kétharmada.
Alapvetően a nagyobb városi területek és a leszakadó
térségek kisebb településeinek zöme szenvedett el jelentősebb migrációs veszteséget, míg a nagyobb városok vonzáskörzetében lévő területek kisebb mértékű
negatív migrációs egyenleggel rendelkeznek. A térség
délkeleti és keleti területeire elsősorban nem a vizsgált
területen belül lezajló folyamatok fejtik ki hatásukat,
hanem Miskolc közelsége, mivel ezek a települések már
inkább a megyeszékhely vonzáskörzetéhez tartoznak.
A Miskolc környéki települések relatíve jobb helyzetéhez kis mértékben hozzájárulhatott a megyeszékhely
agglomerációját érintő szuburbanizációs folyamat is,
ugyanakkor ennek markáns hatása a földrajzi és infrastrukturális viszonyok miatt elsősorban a település keleti felén érezteti hatását.

2-12. ábra: A belföldi vándorlási különbözet (2010-2016)
Forrás: KSH
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2.3.1.3. Gazdasági háttér
A jövedelmeket tekintve a vizsgált terület az országos
átlagnál alacsonyabb értékekkel rendelkezik, az Ózdi
járás 2016-ban a kilencedik legrosszabb helyen állt a járások rangsorában. A járásban az egy főre jutó nettó jövedelem 600 ezer Ft volt, míg az országos átlag 920
ezer Ft, azaz az országos értéknek csak 65%-át érte el.
Általánosságban megállapítható, hogy a megyeszékhelytől távolodva a jövedelmi viszonyok romlanak, azaz
a megyeszékhelyen és annak környékén található települések magasabb jövedelemmel rendelkeznek (pl.
Vadna – 984 ezer Ft, Dubicsány – 931 ezer Ft, Szilvásvárad – 839 ezer Ft). Elsősorban a térség délkeleti területein fekvő településein alacsonyabb a jövedelem (pl.
Szúcs, Domaháza, Szilaspogony esetében kb. 400 ezer
Ft). A társadalmi és gazdasági mutatók tekintetében
egyaránt megfigyelhető a kelet-nyugati tagoltság a
vizsgált térségben. A térség keleti területei relatív és abszolút értelemben is hátrányos helyzetben vannak, fejlettségi szintjük jelentősen elmarad a vizsgált terület
többi részétől. Ennek egyik oka, hogy míg a keleti területek elérhetősége és közlekedési viszonyai elfogadhatónak számítanak, valamint Miskolc közelsége is pozitívan hat, addig a nyugati területek elérhetősége nem
megfelelő, a belső kapcsolatok erőtlenek, a centrumok
funkciója és vonzása gyenge. A két terület kimutatható
fejlettségbeli különbséget generál a vizsgált területen
belül, és az Ózd környéki települések összességében az
egyik igen hátrányos helyzetű térsége hazánknak.

2-13. ábra: Az egy főre jutó nettó jövedelem összege 2016-ban
Forrás: KSH
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A térség kedvezőtlen foglalkoztatottsági adatokkal
rendelkezik, a térségben a munkanélküliségi ráta jóval
magasabb az országos átlagnál. Ózd munkanélküliségi
rátája – köszönhetően többek között a rendkívül alacsony, 4,5%-os országos adatnak is – az országos átlag
több, mint kétszerese, 9,1% volt 2016-ban. Megfigyelhetőek ugyanakkor ebben az esetben is markáns területi különbségek, miszerint a vizsgált terület keleti felén
6-10% közötti értéket érnek el a települések, azonban a
nyugati területeken ennél jóval kedvezőtlenebb 1015%-os mutatóval rendelkeznek. Kiemelkedően magas
a munkanélküliség Domaházán (24,8%) és Farkaslyukban (20,7%), amelynek oka az alacsony státuszú lakosság magas aránya. Miskolcon (5650 fő) és Ózdon (1930
fő) koncentrálódik a munkanélküliek többsége, de a városok népességszámához viszonyítva, arányaiban kedvezőbbek ezek az értékek. A kelet-nyugati területi különbségek a várostérségen belül is megfigyelhetőek, a
legrosszabb értékekkel rendelkező települések keleten
találhatóak. A funkcionális várostérség települései általánosságban magas, néhol viszont kiugróan magas
munkanélküliségi mutatókkal rendelkeznek, azaz
szinte mindegyik település az országos érték felett van
(ez alól csak Kissikátor 4,5% és Uppony 4,3% kivétel).
Ezen értékek azt mutatják, hogy a vizsgált térség települései az ország egyik magas munkanélküliséggel rendelkező körzetét alkotják.

2-14. ábra: A munkanélküliek száma és a munkanélküliségi ráta 2016-ban
Forrás: KSH
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A mobilitás szempontjából kiemelkedően fontos a személygépjármű ellátottság, mivel ez az első számú közlekedési eszköz a városi, de még inkább a térségi szinten. A megyében az ezer főre jutó személygépjárművek
száma elmarad az országos átlagtól és a területi eloszlás tekintetében is jelentős különbségek vannak. A keleti területek relatíve kedvező személygépjármű-ellátottságot mutatnak, itt az átlagos értékek jóval inkább
megközelítik mind a megyei, mind az országos átlagot.
A nyugati területeken viszont alacsony a személygépjárművek száma a lakosságszámhoz képest, itt az
északi területek átlagának csak közel 80%-át, az országos átlagnak pedig körülbelül csak a 65-70%-át érik el.
Az alacsonyabb mutató összefüggésben van a települések relatív rossz helyzetével és az alacsony jövedelmi viszonyokkal. A vizsgált térség személyjárműveinek nagy
része a két legnagyobb településre koncentrálódik (Miskolc, Ózd). Ózdon a nyilvántartott gépjárművek száma
több mint 8 ezer, ráadásul a város forgalmának mérésekor a számhoz hozzáadódik a város területén kívülről
érkező gépjárművek jelentős száma is. A térségre jellemző kelet-nyugati területi megosztottság a gépjármű-ellátottság tekintetében is fennáll. A keleti, Miskolchoz közelebb eső területek átlaga jóval magasabb,
mint a déli területeké.
Ózdon a személygépjárművek aránya a lakossághoz képest viszonylag alacsony (245 db/ezer fő), számuk nem
kiemelkedő, amely ismételten összeköthető a városnak
az országos átlagnál rosszabb jövedelmi helyzetével. Az
ezer főre jutó személygépjárművek tekintetében az
Ózdi járás a nyolcadik legalacsonyabb értékkel rendel-

2-15. ábra: A személygépjárművek száma és az ezer főre jutó személygépjárművek aránya 2016-ban
Forrás: KSH

kezik (234 db/ ezer fő) az ország járásai között, és mind a megyei (273 db/ezer fő), mind az országos (338 db/ezer
fő) átlagtól nagymértékben elmarad. Az alacsony értékek azzal magyarázhatók, hogy egy város személygépjármű-ellátottsága kifejezi a lakosság mobilitási igényeit és a népesség jövedelmi viszonyait is, amelyek Ózd
esetében alacsonyak. Ugyanakkor a város gépjárműforgalmát a más településről a városba ingázók megnövelik, mivel összességében számottevő a számuk.
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2.3.2. Meglévő közlekedési rendszer bemutatása
A meglévő közlekedési rendszer elemzése az eddig megszokott közlekedési módok
szerinti bontás helyett, horizontális tématerületek szerint történik. A komplex megközelítés ezáltal hatékonyabban érvényesül, az alágazati szempontok integrációja
is jobban megvalósul.

•

•

2.3.2.1. Közlekedési infrastruktúra és járműpark
Ózd viszonylag gyenge közlekedési elérhetőségi viszonyokkal rendelkezik regionális, országos és térségi viszonylatban egyaránt. Európai szinten nem érinti a térséget sem Helsinki folyosó, sem TINA elem. Az V. sz. Velence-Trieszt/Koper-Ljubljana-Budapest-Ungvár-Lvov-Kijev Helsinki folyosó – amely az M3 autópályát jelenti
– több, mint 70 km-re vezet Ózd városától. Országon túlnyúló kapcsolat található
még a 25. sz. főút északkeleti irányában Bánrévén keresztül Szlovákia felé.

(máshol 2×1) forgalmi sávos, a 48-as út, József Attila utca, Szabó Lőrinc
utca egyirányú körbejárható úthálózatot alkot az összekötőút részeként;
2522. j. Ózd-Sáta összekötő út: 25. sz. főúti (Rozsnyói úti) körforgalomtól
indul, és szintén délkelet irányban biztosít kapcsolatot, végig 2×1 forgalmi
sávos;
2524. j. Ózd-Uppony összekötő út: 2522. j. útból ágazik ki Ózd lakott területének határán, keleti irányban biztosít kapcsolatot, végig 2×1 forgalmi
sávos.

Közúti szempontból országos szinten főúton elérhető M3 autópálya köti össze a
térséget közvetlenül Budapesttel, valamint Észak-kelet-Magyarországgal. Az országos főutak közül Ózdot a 25. sz. II. rendű főút északkelet – délnyugati irányban
szeli ketté. A település főútvonala, emiatt az átmenő forgalmon felül jelentős városon belüli kapcsolati és kiszolgáló funkciót is ellát. A főút végig 2×1 forgalmi sávos.
Ózd és várostérsége kapcsolatát alsóbb rendű országos közutak biztosítják, amelyekről általánosságban elmondható, hogy helyszínrajzi és magassági vonalvezetésük túlzottan igazodik a hegyvidéki domborzathoz, kicsik az előzési és megállási látótávolságok, emiatt kis haladási sebesség érhető el:
•

•

2306. j. Zabar-Ózd összekötő út: Salgótalján irányában biztosít kapcsolatot, Ózd, Bolyki Tamás utca két vége között 2×2 (máshol 2×1) forgalmi sávos;
2508. j. Ózd-Szilvásvárad összekötő út: 25. sz. főúti (Vasvár úti) körforgalomtól indul, délkelet irányban biztosít kapcsolatot, Ózd, Munkás úton 2×2
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2-16. ábra: Ózd közúti infrastruktúrája
Forrás: saját szerkesztés, háttér OpenStreetMap

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
Az országos (Magyar Közút Zrt kezelésében lévő) közutakon felül a helyi (önkormányzati fenntartású) utak alkotják a városi közúthálózatot. A városi főútvonalak
(forgalmi utak) az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

25. sz. főút: Rozsnyói út – Vasút út – Volny József út - Vasvári út – Csépányi út;
2306. j. összekötő út: Malom út – Zrínyi út - Bolyki főút – Szemtsimon út;
2508. j. összekötő út: Munkás út – Ív út - 48-as út - József Attila utca, Szabó
Lőrinc utca - Pázmányi út;
2522. j. összekötő út: Dózsa György út - Dobó István utca - Őrs vezér utca;
2524. j. összekötő út: Jánossza völgy;
Brassói út (Volny József utca és Balassi Bálint utca között 25122 j. Bolyok
bekötő út);
Petőfi Sándor út;
Mekcsey István út;
Kovács-Hagyó Gyula út - Bánszállási út - Center út.

A belterületi utak 95%-a burkolattal ellátott, míg a külterületi
utaknak csak 3%-a kiépített. A burkolt utak állapota a városban elég változatos képet mutat, sok szakaszon az úttest nem
megfelelő állapotú. A térség mellékút-hálózata erősen leromlott.

2-18. ábra: Ózd főbb útjainak állapota
Forrás: Ózd KHT
2-17. ábra: Ózd helyi úthálózatának főbb adatai, km
Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt., 2015
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Belterületi gyűjtőutak az alábbiak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Damjanich utca;
Tábla utca;
Gál-völgye utca;
Kőalja utca;
Hétes telepi gyűjtőút;
Akácos út;
Gyár út;
Piac út;
Sárli út;
Árpád Vezér utca;
Nagyvölgyi út;
Szent István utca;
Buzásvölgyi út;
Március 15. utca;
Katona József utca.

2-19. ábra: Gépjárművek számának megoszlása 1000 főre vetítve
Forrás: KSH, 2001-2016

Az úthálózatából hiányoznak a völgyek közötti átkötő utak. A forgalom a külső városrészekből a völgyekben vezetett gyűjtőutakon éri el a városközpontot, amelynek
főbb útjait emiatt nagyobb terhelés éri. Több városrész csak egyetlen közúti kapcsolattal csatlakozik a városi hálózathoz. A várost szétdarabolják a kisebb vízfolyások (mint a Hangony, Uraj és Hódos patak) és a barnamezős területek, illetve a
92. sz. vasútvonal és egyéb iparvágányok.
A járműállomány átlagos életkoráról csak országos adatok állnak rendelkezésre,
ezek szerint 2006 óta folyamatosan növekszik mind a személy-, mind a tehergépjárművek tekintetében. 2015-ben az előbbiek átlagban 13,7 évesek, míg az utóbbiak
átlag 12,7 évesek voltak.
Üzemanyag meghajtásuk szerint a KSH megkülönböztet benzin-, gáz- és egyéb
üzemű gépjárműtípusokat. A személygépjárművek esetében dominálnak a benzin
üzeműek, amely Ózd esetén 80% volt 2016-ban, de az elmúlt évek során az arányuk

fokozatosan csökkent. Ezzel párhuzamosan nő a gázüzemű személygépjárművek
aránya, 19% volt 2016-ban, számuk másfél évtized alatt megötszöröződött. Jelenleg elenyésző az egyéb üzeműek aránya (2016-ban 1%). A járási, megyei, régiós és
országos átlag szinte teljesen hasonló trendet követett az elmúlt másfél évtizedben, viszont magasabb értékekkel. Az üzemeltett személygépjármű száma Ózd városában 73%-a, a járásban 70%-a volt az országos értékeknek 2016-ban.
A tehergépjárművek 92%-a gázolaj üzemű volt 2016-ban, amely arány évről évre
növekvő tendenciát mutatott. Az egyéb üzemű tehergépjárművek száma minimális
(nem éri el az 0,4%-ot). A városban üzemeltetett tehergépjárművek száma a vizsgált időszakban jelentősen elmaradt az országos, régiós, de még a megyei átlagtól
is. A 2007-2008-ban indult válság tovább súlyosbította a terület lemaradását, 2016ban egy főre vetítve az országban közel háromszor, a régióban és a megyében több,
mint kétszer annyi tehergépjárművet üzemeltettek, mint Ózdon.
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Ózd központjában, a Munkás út mellett található a város autóbusz-állomása,
amely megfelelő műszaki állapotban van. Az állomásépületben pénztár, váróterem,
forgalomirányító iroda, illemhelyek működnek. Az autóbuszokra három peron
32 db álláshelyéről lehet fel- és leszállni. Az utasforgalmi terület dinamikus utastájékoztatással, szemetessel felszerelt, de perontető, pad nem található, illetve csak
részben akadálymentesített. A helyi járatokra a Munkás út mentén található buszmegállóban is lehet fel- illetve leszállni.

típusa, altípusa van jelen, amely a méretgazdaságosság szempontjából nem kedvező. A járműpark átlag életkora az ideális állapottól jóval magasnak mondható, bár
az országos átlaggal nagyjából megegyező. Az autóbuszok többsége nem akadálymentesített illetve tekinthető korszerűnek, a kibocsátott emisszió a város fővonalait, illetve a városközpontot is jelentősen terheli.

A város területén található autóbusz megállóhelyek többségében alapvető eszközökkel (peron, menetrend) felszereltek, de kevés az akadálymentesített, fedett,
paddal rendelkező létesítmény.
Ózdon a helyi és a helyközi autóbusz közlekedést is az ÉMKK Észak-magyarországi
Közlekedési Központ Zrt. látja el. Az ózdi szolgálati helyen 66 db járművet üzemeltetnek. Ezen autóbuszflotta rendkívül heterogén, kilenc járműgyártó harmincegy

2-21. ábra: Járműflotta
Forrás: Michał Kwaśniak, flickr
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2-20. ábra: Ózdon üzemelő autóbuszok jellemzői
Forrás: ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
Ózd területét két vasútvonal érinti: a 92. és a 87. sz. A 92. sz. Miskolc-Tiszai pu. –
Ózd országos törzshálózati elem valójában két részből áll: 92/1 Miskolc és Bánréve
országhatár közötti vasútvonal, illetve leágazása 92/2 Bánréve – Ózd között. A vonal Miskolc és Sajószentpéter között kétvágányú, Kazincbarcikáig villamosított.
Ózd térségében a vasút egyvágányú, nem villamosított, 21 t tengelyterhelésű,
80 km/h pályasebességű. A 87. sz. Füzesabony – Putnok országos vasúti mellékvonal bár érinti a város külterületét, vasúti szolgálati hellyel nem rendelkezik, a térségben Nekézseny, Csokvaomány, Sáta, Kiskapud, Királd településeken van megállóhelye. 2009. december 12-én Szilvásvárad-Putnok szakaszán megszűnt a személyforgalom, 2010 júniusában földcsuszamlásban megrongálódott pálya miatt a mai
napig járhatatlan. A vasút egyébként a térségben egyvágányú, nem villamosított,
17 t tengelyterhelésű, 40 km/h pályasebességű.

Ózd területén több iparvágány is található, amely korábban nagyfokú kihasználtság mellett működött, de ma is használatban van:
•
•
•
•

Törzsgyári iparvágány-hálózat;
OKÜ Törzsgyár ÓAM bejárat közötti iparvágány;
Center ÓAM iparvágány-hálózat;
Center, Salakfeldolgozó iparvágány-hálózat.

A 92. sz. vonalon Bzmot vasúti kocsik közlekednek, amelyek viszonylag alacsony
szolgáltatási szinttel rendelkeznek, kerékpárszállítás nem lehetséges, nem akadálymentesek.

Ózd vasútállomás a városközpont közelében, 1,0-1,5 km-re található, gyalogosan
nehezebben megközelíthető, viszont helyi és helyközi autóbusszal is elérhető, illetve az állomás előterében gépjármű parkoló és taxiállomás is található. Az állomás
öt (két személy, két teher és egy egyéb) vágánnyal, két szélső (sk+15 cm magas, 2 m
széles, 150 m hosszú) peronnal rendelkezik. A felvételi épület eredeti alakjában, jó
állapotban maradt meg. A területen indulási és érkezési jegyzék, váróterem, jegypénztár, padok, illetve szemetes található. Az állomás jelenlegi kialakításában alacsony szolgáltatási szint jellemzi, nem akadálymentes.
A vasútállomáson kívül korábban négy másik vasúti szolgálati hely üzemelt Ózd
területén: Ózd külső teherpályaudvar, Ózd alsó megállóhely, Center teherpályaudvar és Center alsó megállóhely. A felsoroltak közül a személyforgalomban jelenleg
csak Ózd alsó megállóhely vesz részt, amely vonattalálkozásra nem alkalmas, de
(sk+30 cm magas) peronnal rendelkezik. A területén indulási jegyzék, betömött
aluljáró, pad és szemetes található, nem akadálymentes.
2-22. ábra: Bzmot vasúti kocsi az állomás előtt
Forrás: saját fénykép
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A kerékpáros infrastruktúra kapcsán meg kell különböztetni a kerékpárforgalmi
alap-hálózati és a főhálózati elemeket. Az alaphálózat részének tekintünk minden
közforgalom számára átadott útszakaszt, ahol a kerékpározás nem tilos. A főhálózat része pedig az olyan létesítmény, amelyen a kerékpárosok számára infrastrukturális vagy forgalomtechnikai szabályozás jellegű beavatkozás történt. A definíciójukból következik, hogy a kerékpárforgalmi alaphálózatrésze a kerékpárforgalmi
főhálózat.
Ózd meglévő alaphálózata alapvetően könnyen kerékpározható, a település utcáinak döntő többsége megfelel a kerékpárosbarátság követelményeinek. A kivételek
a következő ábrán láthatóak. A legjellemzőbb probléma a (kerékpáros szabvány ál-

tal megengedett mértékhez képesti) magasabb gépjárműforgalom. A kerékpárforgalmi főhálózat Ózdon és a térségben is kezdetleges. A város területére egy rövid
kerékpárút esik, amely számos feltételnek nem felel meg (keskeny, töredezett burkolat, hiányzó forgalomtechnika).
A járdák, gyalogutak burkolata több szakaszon erősen leromlott állapotban van,
kevés az akadálymentes felület. Jelenleg a városközponton kívüli területeken előfordul, hogy csak az út egyik oldalán, vagy egyáltalán nincs járda. Hiányzik a gyalogos infrastruktúra több forgalmi és gyűjtőút mellett is (pl. Március 15. utca). A közvilágítás sok helyen csak a közút területére fókuszál, emiatt a járdáknál gyengébb
fényviszonyok alakulnak ki.

2.3.2.2. Közlekedésszervezés és -irányítás
Egy város közlekedési rendszere nem merül ki pusztán az épített infrastruktúrában,
illetve a beszerzett eszközökben, járművekben, amivel az előző fejezetben foglalkoztunk. Sőt a fő kérdés mindig az, hogy a meglévő adottságokkal, rendelkezésre
álló javakkal milyen módon és színvonalon biztosítottak a közlekedés feltételei,
vagyis, hogy milyen a közlekedés, mint szolgáltatás minősége.
A város területén nem működik intelligens közúti közlekedésszervezési, forgalomirányítási rendszer, sem egyéb, a forgalom fluidizálását segítő, a közösségi vagy kerékpáros közlekedést előnyben részesítő, a járműhasználatot csökkentő, a közlekedést intelligensen befolyásoló eszköz. Jelenleg 3 db jelzőlámpás és 7 db körforgalmi
csomópont található a város területén. Egyre nő a körforgalmi csomópontok
száma, mely a kedvező baleseti mutatóknak, illetve bizonyos forgalmi volumen eléréséig kedvező forgalomelvezetési jellemzőknek tudható be.

2-23. ábra: Ózd kerékpárforgalmi hálózattal kapcsolatos problémák
Forrás: Ózd KHT
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Ózd helyi közösségi közlekedése autóbuszokkal biztosított. A helyi autóbusz közlekedést a ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt, a Borsod Volán
Zrt. jogutódja látja el Ózd Város Önkormányzatának megbízásából közszolgáltatási
szerződés alapján.

viszonylatonként. Az esti és hétvégi időszakban a szolgáltatás színvonala lecsökken, a várakozási idők jelentősen megnőnek. Ezen járatszámok, szolgáltatási szint
meglehetősen alacsonynak tekinthető. A hálózat összhossza és járműállomány mérete az elmúlt másfél évtized alatt nem sokat változott.

A helyi hálózat központja az autóbuszállomás, illetve két decentruma a Kórház és a
Ruhagyár megállóhely, illetve hat végállomása van. Összesen 14 db alapjárat közlekedik a város területén, többségük az autóbusz állomás végponttal. Számos viszonylat (4, 8, 26, 74) alapesetben az autóbusz állomásig jár, de bizonyos időközönként tovább közlekedik a Kórház megállóhelyig. A 21 járatok körjáratban közlekednek. Az üzemidő jellemzően reggel 5 órától este 11 óráig tart. Az alapviszonylatok
átlagos követése csúcsidőben 60 perc, hétvégén jellemzően 4-9 db járat közlekedik

A helyi autóbusz hálózat alapvetően jó lefedettséggel rendelkezik, de több területe
van a városnak, ahova nem terjed ki a hálózat teljes mértékben (Brassói út, Katona
József u., Fenyő u. környéke, Ráctag, Kistó és Gálvölgye). Nem működnek az utazási igényeket rugalmasabban és hatékonyabban kielégítő igényvezérelt járatok.

2-24. ábra: Helyi közösségi közlekedésben a járműszám, a hálózat hossza és a viszonylatok
számának változása 2000-2016 között
Forrás: KSH

2-25. ábra: Helyi autóbusz hálózat (300 és 500 m sugarú) lefedettsége, megállók, illetve a
legalább napi 5 járattal üzemeltetett viszonylatok útvonala
Forrás: ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt, openstreetmap.org
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A helyi autóbusz-hálózat díjrendszere az Önkormányzat illetékességi körébe tartozik, és mértéke azonos más hasonló méretű városokéval. Egy vonaljegy ára 250 Ft,
egy diák vagy nyugdíjas összvonalas havi bérlet 2390 Ft, míg egy teljesáru 5990 Ftba kerül. A bérletek naptári hónapokra érvényesek, emiatt hónapváltások környékén sorok alakulnak ki a bérletpénztáraknál. A bérletrendszer erősen hiányosnak
mondható, a jegyrendszer nem időalapú, így átszállásonként külön jegy érvényesítése szükséges.
Néhány munkáltató üzemeltet szerződéses buszjáratokat munkavállalói számára,
amik műszakváltásokkor szállítják a dolgozókat munkába, illetve lakóhelyükre.
Szerződéses járatok közlekednek – szintén az ÉMKK szervezésében – az autóbusz
állomás és több nagyfoglalkoztató között. A szerződéses buszok alkalmazása mobilitás szempontjából kedvezőbb, mint az egyéni motorizált közlekedés. Párhuzamos, nem átjárható közösségi közlekedési rendszer alakul viszont így ki a helyi autóbusz hálózattal, ami hátrányos mind a városi közlekedésszervezőnek, mind az
utasoknak. Szerződéses járatok Ózd területén kívülre is visznek munkavállalókat.
A helyközi közlekedést szintén az ÉMKK látja el, a megyében 224 db helyközi és
22 db távolsági autóbuszvonalon, 2367 km vonalhálózaton 4092 db járattal. A megye 358 településéből 357-ot érintenek a járatok úgy, hogy 266 településre csak autóbusszal lehet eljutni. Összességében a helyközi járatok a vonzáskörzetben megfelelő szolgáltatási szintet biztosítanak minden környéki települést behálózva.
Ózd területén található helyközi megállók a városközpontot jól lefedik, de jelentős
területek szorulnak gyaloglási távolságon kívülre. A helyközi járatok által érintett
megállókban az ózdi helyi utasok 250 Ft-os jegy megvásárlása mellett szállhatnak
fel, a helyi bérlet nem érvényes városon belül közlekedés esetén. E szolgáltatás segítségével pedig csökkenthető lenne az utasok várokozási ideje, jobban megvalósulna a közösségi közlekedés interoperabilitása, hatékonyabbá válna a városi közlekedés.
Ózdon nem működik kerékpáros közösségi közlekedési rendszer.

2-26. ábra: A helyközi autóbusz hálózat (500 és 800 m sugarú) lefedettsége, megállói és útvonalai Ózd területén
Forrás: ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt, openstreetmap.org

A vasúti szolgáltatási színvonala alacsonynak mondható, mivel csak egy irányban
van biztosítva a vasúti kapcsolat: Miskolc és Ózd között, hétköznap 9 járatpárral,
50 km/h alatti utazási sebességgel. A közelmúlt fejlesztéseinek köszönhetően a járatok élő nyomon követése, aktuális menetrendi információk elérhetősége, illetve
e-jegy vásárlása lehetségessé vált internetes honlap, illetve mobil alkalmazás segítségével.
A taxi szolgáltatást elsősorban az Ózdi City Taxi Fuvarszervező Egyesület végzi.
Több taxiállomás is található a városban (pl. vasútállomás vagy autóbusz-állomás
mellett).
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2.3.2.3. Intermodalitás, interoperabilitás
Egy közlekedési rendszer akkor optimális, ha a különböző közlekedési módok nem
egymástól függetlenül, teljesen elszigetelten működnek, hanem olyan együttdolgozó, hatékony hálózat jön létre, ahol az eltérő adottságokkel rendelkező közlekedési módok egymást erősítik. Ezáltal egyfajta szimbiózis valósul meg.
A vasút és helyközi autóbusz közlekedés között átszállási kapcsolatok bizonyos
viszonylatok esetében kialakulhatna, de sajnos a járatok nincsenek összehangolva.
Ugyanez elmondható, a vasút és a helyi autóbusz kapcsolatára is, mivel az infrastrukturális adottságok megvannak, de a menetrendek miatt nem alakulhat ki az
interoperábilis.
A helyi és helyközi autóbusz-hálózat között nagyobb fokú átjárhatóságot lehetne
kialakítani, de a bérletrendszer és a menetrendek összehangolatlansága, közös
utastájékoztatás hiánya ezt nem teszi lehetővé. Ennek hiányában e közlekedési módok együttdolgozása elégséges, de nem megfelelő.
A gépjármű parkolási lehetőség a nagyobb közösségi közlekedési csomópontok
közvetlen közelében biztosított, mivel mind a vasútállomás, mind az autóbusz-állomás mellett viszonylag nagy parkolóterület található.
A közösségi közlekedéssel lebonyolított utazás és a kerékpározás összekapcsolásának számos módja lehet. A kombinált közlekedés feltételrendszerének alapelemei a közösségi közlekedési csomópontok kerékpáros megközelíthetőségének biztosításán túl a közösségi közlekedési állomásokon és megállókban kialakított kerékpárparkolók. A két közlekedési mód összekapcsolásának másik módja a közösségi közlekedési járművön való kerékpárszállítás lehetővétele. Sajnálatos módon
sem a helyi, sem a helyközi autóbusz járatokon nem szállítható kerékpár, és a megállóhelyek környékének többségén sincs B+R kerékpártároló. A vasúti járatokon
sem vihetünk magunkkal kerékpárt, továbbá sem Ózd állomás, sem Ózd alsó megállóhely környezetében sincs biztonságos, követelményeknek megfelelő kerékpártároló.
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2-27. ábra: Az intermodalitás szintjei Ózdon
Forrás: saját szerkesztés
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2.3.2.4. Parkolás, tárolás

2.3.2.5. Közlekedésbiztonság

A városban időkorlátos vagy fizetős parkolási rendszer nem működik, továbbá parkolóház és koncentrált, zárt parkoló terület sincsen. Nagy kapacitású parkolóhelyek
elsősorban a városközpontban épültek ki, döntően a közintézményekhez és főként
a nagy kereskedelmi létesítményekhez, áruházakhoz kapcsolt beruházásként.

A közúti balesetek száma országos, régiós és megyei szinten folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, amit a vezetéskultúra javulásának, közlekedésbiztonsági
fejlesztéseknek és a változó jogszabályi környezetnek tudhatunk be. Ez a tendencia
viszont nem érvényes sem Ózd városára, sem a járásra. Míg a 2000 években a járásközpont és környékének útjai jóval biztonságosabbak voltak az országos átlagnál,
mára a különbség eltűnt, sőt a megyei és régiós értékeket lehagyva megközelítette
az országos baleseti mutatókat. A legtöbb baleset 2015-ben történt összességében.
Kedvező tendencia viszont, hogy mind a halálos, mind a súlyos sérüléses balesetek
aránya csökkenő tendenciában van.

A városban több nagy kiterjedésű és jelentős lakásszámmal rendelkező lakótelep
található, ahol a parkolás kisebb-nagyobb problémákat okoz a nagyszámú gépjármű birtokos igényei miatt. A kertvárosi és gazdasági területeken a parkolóhelyek
rendeltetésszerűen telken belül találhatóak, közterületi parkolás ritkább esetben
fordul elő, kapacitásprobléma a nagyobb munkáltatók környezetében található.
Közlekedési probléma a lakóutcákon rendezetlen parkolás miatt alakul ki. Parkolási
kapacitáshiány fordul még elő a Almási Balogh Pál Kórház melletti területeken.
A városban több lakóterület közelében is létesültek garázssorok, mint pl. a Brassói
út vagy a Szent István út mellett. Mára csak részben elégítik ki a járműtárolási igényeket, melynek oka a megváltozott gépjárműhasználat (a legtöbb ember az otthonához legközelebbi parkolóhelyet használja szívesen). A garázsok magántulajdonban vannak, állapotuk erősen változó.
A helyi és helyközi üzemű autóbuszok tárolása az autóbusz állomás keleti oldalán
megoldott. A helyszín kedvezőnek mondható, mert kellően közel található az érkező- és induló álláshelytől, de nem zavarja a városközpont működését. Az ÉMKK
helyi telephelye a Zrínyi út 16. szám alatt található.
A kerékpár tárolása tekintetében megkülönböztetünk rövid, valamint hosszú idejű
tárolást lehetővé tevő létesítményt. A rövid idejű kerékpár parkolást lehetővé tévő
kerékpártámaszok a városban és vonzáskörzetében csak szórványosan találhatók
meg, jellemzően forgalomvonzó létesítmények környezetében. A meglévő támaszok közül csak az utóbbi időben kihelyezetteknek egy része felel meg a követelményeknek. A kerékpár hosszú idejű tárolását szolgáló védett tárolók, vagy kerékpárőrző rekeszek nincsenek a városban.
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2-28. ábra: Balesetek számának változása 1000 főre vetítve
Forrás: KSH
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A balesetek okozója szerint nincs jelentős változás az elmúlt évek során: átlagosan
a balesetek 61%-át személygépjárművek, 4%-át tehergépjárművek, 15%-át kerékpárosok, 12%-át egyéb járművek, 9%-át gyalogosok okozzák. Ezen balesetek 15%ában volt ittas a vétkes fél.

2.3.2.6. Közlekedési szabályozás és városlogisztika

Ózdon nem találhatóak olyan baleseti gócpont, ahol minden évben magas a súlyos
vagy halálos közúti balesetek száma. Tény viszont, hogy a közlekedési balesetek
94%-a lakott területen következik be Ózd esetében.

A fő- és gyűjtőutak többségén lakott területen a járművek megengedett sebessége
50 km/óra. Számos helyi lakó- és kiszolgáló utcában alacsonyabb (50 km/h alatti)
engedélyezett sebességgel található. Ezek főleg 30 és 40 km/h sebességkorlátozású
útszakaszok, a településen nincs kijelölt Tempo 30 övezet. Lakó-pihenő övezet négy
helyen található a városban, amely területen 20 km/h sebességgel szabad közlekedni.

Ózd városában nem található gyalogos övezet, nincs olyan közterület, ahova gépjárművek behajtása nem engedélyezett.

A város közútjai egy jelentős részén a teherforgalom behajtása korlátozva van. A
főútvonalakat kivéve kevés belterületi utcába hajthatnak be a tehergépjárművek.
Sőt a 25. sz. főút Malom utca és Munkás út közötti szakaszáról is ki vannak tiltva,

2-29. ábra: Baleseti góctérkép (2017 augusztus – 2018 augusztus közötti közúti balesetek)
Forrás: police.hu, openstreetmap.org

2-30. ábra: Ózd területén található lakó-pihenő övezetek
Forrás: saját szerkesztés, háttér openstreetmap.org
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helyette a Malom utca – Zrínyi út – Brassó út (vagy Piac út) útvonal használható.
Jelenleg a városok közötti és városon belüli áruszállítás többnyire ugyanazzal a közlekedési eszközzel történik, miközben teljesen más feltételeknek kell megfelelni. A
kedvezőbb városi életminőség, és egészségesebb városi környezet szükségessé teszi, hogy a sűrűn lakott területre már csak környezetkímélő, helytakarékos, hatékony energiafelhasználású eszközökkel legyenek megoldva a logisztikai feladatok.

2.3.2.7. Tájékoztató rendszerek
A közlekedési célú tájékoztató rendszerek alatt olyan információátadásra épülő hálózatot értünk, amely az utazás megkezdése előtt, illetve végig az utazás során
hasznos információval látja el a közlekedőt. Ez alatt a tág megfogalmazás alatt elég
sokféle közlekedéssel összefüggő tájékoztatás beleérthető.
Az utazás megkezdése előtt egy hatékonyan működő közlekedési rendszerben az
ember tájékozódhat, hogy milyen közlekedési eszközzel, mikor és milyen útvonalon érdemes elindulnia az úticélja felé. Ózdon ilyen közlekedési módokat összefoglaló útvonaltervező még nem működik, de egymástól elkülönítve igen (pl. az interneten elérhető a helyi autóbusz menetrend). Térségi, illetve országos szinten már
működik a vasút, a helyközi autóbusz és a gépjármű közlekedés együttes útvonaltervezése.

tájékoztatást adni az utasoknak az interneten keresztül sem. A helyközi autóbuszközlekedés kapcsán az autóbuszállomáson ugyan üzemel digitális utastájékoztató
rendszer, de csak a menetrend szerinti indulásokat megmutatja. Viszont szinte minden megállóban van kihelyezve aktuális menetrendet tartalmazó tábla.

Az utazás során gépjárművel közlekedve az útmentén kihelyezett táblákról tájékozódhatunk, amelyet részletesen szabályoznak a szabványok és jogszabályok.
Egyéb dinamikus tájékoztató táblák nincsenek telepítve a városban.

Az autóbuszokon az utastájékoztatás a homlok-, oldal- és hátfalon megfelelő, mind
a viszonylatszám, mind a végállomási információ leolvasható. A járművekben belül
azonban nem működik semmilyen vizuális vagy hangos utastájékoztatás.

Helyi autóbusz közlekedésben még semmilyen infokommunikációs technológia
nem került bevezetésre. Még nem valósult meg a járművek műholdas nyomkövetési rendszerének kialakítása, a helyi járatok nincsenek felszerelve forgalomirányító
berendezésekkel, ezért nincsenek valós idejű közösségi közlekedési információk
sem a járműveken, sem a megállóhelyekre telepítve, valamint nem lehet valós idejű

A kerékpáros közlekedéshez kapcsolható útirányjelző táblák, amelyek főbb célpontokat (desztinációkat) és azok távolságokat is feltüntetik, még nem kerültek kihelyezésre. A gyalogos közlekedést segítő tájékoztató táblák elsősorban belváros
területén találhatóak, melyek megjelenítése változatos képet mutat. Dinamikus tájékoztató táblák, térképek nem találhatóak a városban.

2-31. ábra: Autóbusz-állomáson található utastájékoztatás
Forrás: saját fénykép
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2.3.2.8. Mobilitás-menedzsment és szemléletformálás
A mobilitás-menedzsment célja, hogy a mobilitási igényeket csökkentse, valamint
a fenntarthatóbb közlekedési módokat előtérbe helyezze. Eszközei általában az információn, a szervezésen, az összehangoláson, a kommunikáción, ill. a szükséges
reklámozáson alapulnak. A hagyományoson vett közlekedési rendszert új irányok,
új gondolkodásmód felé egészíti ki.
Az utazási információk egy központi helyen való, egységes szerkezetben történő
összegyűjtése által a felhasználó hatékonyabban juthat több információhoz. Az információk magasabb fokú ismerete optimálisabb utazást eredményez, adott esetben segíthet a berögzült utazási szokások megváltoztatásán. Ózd esetén nincs ilyen
platform, minden közlekedési mód külön van kezelve.
A valós mobilitási igények alapján megtervezett tudatos közlekedésszervezés és
közlekedéstervezés szintén hasznos a fenntarthatóbb közlekedési módok támogatására. Ide tartozhat a ritkán lakott területek közösségi közlekedéssel történő kiszolgálása, vagy az éjszakai autóbuszjáratok biztosítása. Jelenleg ez a fajta közlekedésszervezés kevésbé érvényesül a város életében.
Az alternatív közlekedési eszközök előnyeinek reklámozása szintén hatékony mobilitás menedzsment eszköz. Jelenleg az egyes megvalósult fejlesztések átadásakor, illetve az országos szinten évente megrendezésre kerülő autómentes nap során
történik ilyen jellegű marketing tevékenység. Akad példa viszont munkáltató által
szervezett tudatos közlekedést ösztönző kampányokra (pl. „Kerékpárral a munkába” kezdeményezés).
Az előzőhöz kapcsolódik a szemléletformáló oktatás, ami rávilágít arra, hogy léteznek olyan fenntartható módok, amelyek kielégítik az egyén lehetséges mobilitás
igényeit. Történhet ez óvodában, iskolában, vagy akár munkahelyen. Jelenleg ritkán, és elsősorban a kerékpározás kapcsán szerveződnek hasonló események.

2-32. ábra: Közlekedési rendszer és a mobilitásmenedzsment kapcsolata
Forrás: saját szerkesztés

Fontos eszköz az új közlekedési szolgáltatással kapcsolatos termékek és szolgáltatások bevezetése. Elsősorban a fenntartható módok használatát kényelme-sebbé,
vonzóbbá tevő termékek és szolgáltatások sorolhatók ide, amelyek nem feltétlen magához a közlekedéshez kapcsolódik, hanem az azt kísérő tevékenységhez. A
vasúti közlekedés esetén lehetőség van rendezvény belépővel kombinált vasúti menetjegy biztosítására.
Ide tartoznak még az egységes (több közlekedési módra kiterjedő) jegy- és bérletrendszerek bevezetése. Egy további fok a „Mobility as a Service (MaaS)” kezdeményezés, amikor már az egész közlekedésre úgy tekintünk, mint egy integrált szolgáltatásra személyautók, buszok, kerékpárok és számos egyéb közlekedési eszköz
igénybevételével.
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Ózdon –, mint más hasonló méretű városok esetén az országban és kontinensen –
még nincsenek meg a feltételei a felvázolt rendszerek gyors kialakításának. Elsősorban a nagyobb lakosságszámú városokban indulhat el, ahol a problémák is erőteljesebben jelentkeznek.

2.3.2.9. Intézményi kérdések
Ózd városát érintő közlekedési rendszerek hasonló tulajdonosi és kezelői kézben
vannak, mint más hasonló méretű városok esetén.
Helyi közút
Tulajdonos:

Ózd Város Önkormányzata

Közútkezelő:

Ózd Város Önkormányzata

Üzemeltető:

Ózdi Városüzemeltetési Intézmény

Országos közút
Tulajdonos:

Magyar Állam

Vagyonkezelő:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Közútkezelő:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága

Üzemeltető:

Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósága alá tartozó Üzemmérnökségek

Helyi autóbusz
Megrendelő:

Ózd Város Önkormányzata

Üzemeltető:

ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt

2.3.2.10. Akadálymentesség
Az akadálymentes közlekedés nem csak egy szűk társadalmi csoport számára szükséges alapfeltétel, hanem minden közlekedő számára fontos szolgáltatás. Hisz, ami
a speciális igényű emberek mindennapi közlekedéséhez nélkülözhetetlen, az más
közlekedők biztonságát, kényelmét, utazáskomfortját fokozza.
A gyalogos közlekedés akadálymentessége jelenleg még nagyon sok helyen nem
biztosított Ózd térségében. A gyalogátkelőhelyek jelentős részén nem megfelelő
(túl meredek rámpa, nincs szegélysüllyesztés, hiányoznak a taktilis jelek). Jelzőlámpával vezérelt csomópontokban nem működik a vakok és gyengénlátók biztonságos átkelését segítő hangjelzővel és távirányítóval is ellátott berendezés.
A közösségi közlekedés területén sem valósul meg a teljes akadálymentesség. Mint
korábban írtuk az Ózdon üzemelő autóbuszok 33,3%-a alacsonypadlós. A megállóhelyek akadálymentesen nem használhatóak. Az autóbuszokon és megállókban
nincs hangos utastájékoztatás. Megjegyzendő, hogy az infrastruktúra felújítása, fejlesztése során odafigyelnek az akadálymentességre.
Különösen ügyelni kell a szegregált területekre, valamint a különböző társadalmi
csoportok egyedi igényeinek befogadására és teljesítésére. Nem szabad megfeledkezni tehát a mozgáskorlátozottakról, a fogyatékkal élőkről, az idősekről, a kisgyer-

Helyközi autóbusz
Megrendelő:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Üzemeltető:

ÉMKK Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt

Vasúti személyszállítás
Megrendelő:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Üzemeltető:

MÁV-Start Zrt.
2-33. ábra: Kirekesztéstől a befogadásig
Forrás: saját szerkesztés

2-11. táblázat: A várost érintő közlekedési rendszerek intézményei
Forrás: saját szerkesztés
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mekes családokról, a gyermekekről, a szociálisan hátrányos helyzetűekről, a vállalkozásokról (üzletek, nagy foglalkoztatók), a magasabb jövedelemmel rendelkezőkről (számukra is vonzó alternatív közlekedési módok szükségesek), a turistákról, valamint a funkcionális várostérségben élőkről sem.

2.3.2.11. Környezeti terhelés
A városokban megjelenő koncentrált gépjárműhasználatnak, valamint az elmúlt évtizedek közúti közlekedés központú fejlesztéseinek következtében mára a városi
területek élhetősége lecsökken. A gépjármű forgalom okozta jelentős zaj- és levegőszennyezés miatt a városlakók átlagos egészségi állapota leromlott, várható élettartamuk csökkent. Az Európai Parlament tavaly novemberi tájékoztatása szerint a
szív- és érrendszeri, valamint a légzőszervi megbetegedésekért nagymértékben felelős városi légszennyezés évente mintegy 400 ezer ember korai halálához vezet az
unióban, amely egyben a legfőbb környezeti halálok. Emiatt a város közlekedési
rendszer értékelésekor szükséges foglalkozni a várost érő környezeti hatásokkal.

A NO2 koncentráció 2007 és 2017 közötti alakulásából már levonhatóak bizonyos
fokú következtetések. Az ábrán látható, hogy a fűtési időszakban kb. 40%-kal megemelkedik a levegő nitrogéndioxid tartalma. Érdekes viszont, hogy az évszakos hullámzás mellett heti ingázás nem alakul ki. Többéves viszonylatban a levegő NO2
szennyezettsége kisebb hullámvölgyekkel, de szignifikánsan emelkedik. A vizsgált
időszakban a NO2 az egészségügyi határértéket átlagosan évente egyszer alkalommal lépte át, viszont a tájékoztatási, vagy riasztási határt egy alkalommal sem.
Mindezek alapján kijelenthető, hogy Ózd esetében nem a közlekedésből eredő
szennyezőanyag dominál.

Ózd légszennyezettségét egy manuális immissziómérő állomás méri a városközpontban. Jelenleg a Városháztér 1. helyszínen mérnek NO2 koncentrációt, de korábbi NO2, SO2, ülepedő por mérések ismertek a Béke u. 1., a Vasvári u. 56., és a
Volny J. u. 1. címeken. Sajnálatos módon a mérések eléggé hiányosak: SO2-t és ülepedő port a vizsgált időtávban (elmúlt 10 évben) csak 2007-ben mértek, az előbbit
kétnaponta, az utóbbit havonta egyszer. NO2 koncentrációt 2007-ben kétnaponta,
2008-tól az év 90%-ában mérték naponta egyszer (kivéve 2012-ben, amikor egyáltalán nem történt mérés).
Az SO2 és ülepedő por koncentrációra vonatkozóan kevés megállapítás tehető a hiányos mérések miatt. A mért értékek jelentősen elmaradtak az egészségügyi határértéktől. A levegőbe elsősorban tüzelőanyag (szén, tüzelőolajok stb.) elégetésekor
kerülnek. A 2-34. ábra mutatja a mért légszennyezettségi adatok értékeit, a SO2 és
ülepedő por esetében egy évi, az NO2-nál tízéves napi átlag értékek szerepelnek,
illetve egy (polinomiális) trendvonal.
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2-34. ábra: Mért légszennyezettségi adatok Ózdon
Forrás: Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat
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A zajszennyezés a települések meghatározó környezeti hatásává vált. Egyre nagyobb mértékű zajterhelés éri a lakosokat. Már egészen kis hangnyomásszintek is
reakciókat váltanak ki az emberi szervezetben. Zajos környezetben élők vagy dolgozók körében gyakori a magas vérnyomás, tartósan ható 60 dB zajszint vegetatív
idegrendszeri, esetenként keringési rendellenességet okozhat.
Pontos zajmérési értékek sajnos nem állnak rendelkezésre, de általánosságban elmondható, hogy a legforgalmasabb utak mentén a zajkibocsátás elérheti, sőt meg
is meghaladhatja a határértéket. Zajtól védettebb területnek a kis forgalmú, lakóés kiszolgáló utak minősülnek. Kiemelt védelmet igénylő létesítmények (pl. iskolák,
óvodák) egy részét veszélyes mértékű környezeti zajterhelés érheti. A város jelentős részét érintő vasútvonal zajterhelő hatása magas lehet. Kijelenthető, hogy a város környezeti zajhelyzetét döntő módon a közlekedés – azon belül is a motorizált
közlekedés – határozza meg.
Napjaink egyik legsürgetőbb, legaktuálisabb kérdésköre a klímaadaptáció, azaz a
megváltozó időjáráshoz, klimatikus viszonyokhoz való alkalmazkodás, illetve felkészülés. Az elmúlt években egyre érezhetőbbé vált a klímaváltozás, amely a közeljövőben csak súlyosbodni fog. E folyamat okoz erős hőhullámokat, egyre gyakoribb
szárazságokat, majd hirtelen nagy mennyiségben csapadékot. A városokat különösen nehezen fogják érinteni ezen hatások, hisz már most is gyakran alakulnak ki hőszigetek, illetve okoznak komoly károkat a villámárvizek.
A város környezeti hatásoknak való kitettségét erősen befolyásolja a zöldterületek
aránya. Ózd e tekintetben nagyon kedvező helyzetben van, hisz zöldterületeinek
aránya magas, csónakázó tó, nagy kiterjedésű közpark és nagy területi kiterjedésű
erdő található a város területén.

2.3.2.12. Mobilitási igények
A meglévő mobilitási szokások, a megjelenő-, illetve a ma még rejtve maradó igények megismerése alapvető a jelenlegi közlekedési rendszer teljeskörű értékeléséhez. Pontos megismerésük közvélemény-kutatásokkal, kikérdezésekkel, forgalomszámlálásokkal lehetséges, amelyek elvégzése e dokumentum készítése kapcsán
csak részben lehetséges. Éppen ezért a korábbi előzménytervek adataira is nagyban
támaszkodtunk és elvégeztük azok kiértékelését. Mindemellett online kérdőíves
felmérést végzünk az Ózdon és vonzáskörzetében élők közlekedési igényeinek
megismerése céljából.
Közlekedési módok közötti megoszlás: a modal split
A legfontosabb közlekedési szokásokat jellemző mutató a közlekedési módok közötti megoszlás, más néven a modal split. Ózd városára sajnos nem készült eddig
felmérés ezen érték meghatározására, de az European Platform on Mobility Management adataiból legyűjthető más (a Közép- és Kelet-Európai régióban található)
hasonló méretű és fejlettségű városhoz tartotó értékek. Ez alapján a becsült model
split Ózd esetében:
•
•
•
•

gyalogos közlekedés részaránya: 23%
kerékpáros közlekedés részaránya: 8%
közösségi közlekedés részaránya: 23%
gépjármű közlekedés részaránya: 46%

Ezen értékeket érdemes lesz majd összehasonlítani az online lakossági kikérdezés
eredményeivel, amely alapján pontos kép kapható a város mobilitási szokásairól.
Ugyancsak az online lakossági kikérdezés adhat választ a városon túlnyúló utazások
kapcsán felmerülő kérdésekre.
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Megjelenő igények, forgalmak
A város közútjain megjelenő forgalom gyakran okoz fennakadásokat a város forgalmi útjain, azon belül is elsősorban az átmenő forgalommal terhelt főútján. A reggeli és délutáni csúcsforgalomban a Vasvár úti (Gyújtó téri) és Bolyki főúti körforgalmak környékén rendszeresen alakulnak ki torlódások. A járművezetőket viszont
ez nem rettenti vissza, mert még csak néhány perces várakozást jelent, ami kedvezőbb más alternatívához képest. A város úthálózatán minden napszakban a legnagyobb forgalmat a gépjárműközlekedés résztvevői bonyolítják le. Az egyéni közlekedők által okozott reggeli csúcsterhelés az iskolai időszak becsengetési idejére tehető.

2-35. ábra: Átlagos napi forgalomnagyság (egységjármű/napban) Ózd környezetében
Forrás: Ózd KHT

A település országos közútjainak átlagos napi forgalomnagyságai (ÁNF) az országos közúti adatbázis (OKA) adataiból ismertek. A Nemzetőr utcában 2017-ben készült forgalomszámlálás alapján az ÁNF 11260 E/nap, ami 800 jármű/csúcsórát jelent. Hétvégén (a piac vásár ideje alatt) 750 jármű/óra forgalom jelentkezik. Ózd
többi helyi főforgalmi és gyűjtőútjának adatait hasonló méretű városok származtathatóak. A nagyobb forgalommal rendelkező közutak adatait a 2-35. ábra mutatja.
A helyi autóbusz járatokat igénybe vevő utasok száma az utóbbi másfél évtizedben
a negyedére esett vissza. 2016-ban közel 2,2 millió utas használta a helyi hálózatot
kb. 28-40 millió férőhely-kilométer kapacitás mellett, ami 5-10%-os átlagos kihasználtságot jelent. E jelenség nem csak ózdi probléma, szinte minden magyar városban csökkenő tendenciát mutat a közösségi közlekedést használók köre.

2-36. ábra: Az utaskilométer és a szállított utasok számának változása a helyi autóbusz közlekedésben 2000-2015 között
Forrás: KSH
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A helyközi autóbusz és vasúti közlekedés utasforgalmi és kihasználtsági adatai
sajnálatos módon nem állnak rendelkezésre. Vélhetően a vasút kedvezőtlen adottságai és hálózati kiterjedése miatt jelentősen kevesebb forgalmat bonyolít le, mint
a helyközi autóbusz járatok, amelyek a teljes térséget behálózzák.
A kerékpáros közlekedés volumene évről évre emelkedik, de Magyarországon
alapvetően is kiemelkedő a kerékpárral közlekedők száma. A pontos adatok megismeréséhez részletes háztartásfelvételen alapuló felmérés elvégzése lenne szükséges, amire jelen terv esetében nem volt lehetőség. Az országos közutak 2017-ben
végzett forgalomszámlálásai szerint Ózd területén a kerékpárosforgalom:
•
•
•
•
•
•

Csépány úton (25. sz. főút) 288 kerékpáros/nap;
Vasvár úton (25. sz. főút) 249 kerékpáros/nap;
Dobó István utcán (2522. j. út) 136 kerékpáros/nap;
Munkás úton (2508. j. út) 105 kerékpáros/nap;
Bolyki főúton (2306. j. út) 265 kerékpáros/nap;
Brassói úton (25122. j. út) 236 kerékpáros/nap.

2-37. ábra: Kerékpáros forgalom alakulása az elmúlt évtizedben
Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt

Az országos közúti adatok alapján az elmúlt évtized alatt nagyságrendileg 10%-kal
nőtt a kerékpárosok száma. Ózd főbb útjain. 2017 októberében készült kerékpáros
számlálás a Vasvár úti körforgalomban és a Piac utcában (a piac vonalában). Volny
József úton délelőtt 1,5 órás csúcsidőben 40 kerékpáros, délutániban 51 kerékpáros
közlekedett. Munkás úton délelőtt 46 kerékpáros, délután 69 kerékpáros járt. A
Nemzetőr utcában hétköznap délelőtti csúcsórában 28 kerékpáros, a délutániban
25 kerékpáros közlekedett, míg szombat délelőtt (piac alatt) 27 kerékpárost számoltak.
A hazai szabadidős célú kerékpáros forgalomról korlátozottan állnak rendelkezésre
adatok, de a hozzáférhető információ arra utal, hogy mind a turisztikai mind a sport
célú kerékpározás egyre nagyobb forgalmat generál. Mind a hivatásforgalmi, mind
a turisztikai célú kerékpározásban kimutatható a szezonális ingadozás, a kedvezőbb
időjárási helyzetben többen használják a kerékpárt.

Rejtett igények
Az utazási igény általában nem öncélúan jön létre, hanem egy szükséges áldozat az
utazás által elérni kívánt haszon realizálásához. A különböző utazási módok költsége és az utazás céljaként elért haszon különbsége segít dönteni az utazási mód
megválasztásakor. A költségek lehetnek kvantitatívak (pl. a buszjegy ára, üzemanyagköltség, várakozással töltött idő), illetve kvalitatívak (pl. zsúfoltság, kényelem, utastársak viselkedése). A kvalitatív költségek megítélése egyénenként változik, és függ többek között kortól, anyagi helyzettől, egészségi állapottól, az utazásra rendelkezésre álló időtől.
A jelentkező igények mellett a fejlesztési tervek készítésekor szükséges felmérni a
rejtve maradó igényeket is, amelyek bizonyos feltételek teljesülésekor befolyásolhatják a közlekedést. Egy magas minőségben kiépített komplex kerékpáros hálózat
esetén várhatóan megtöbbszöröződne a kerékpárosok száma, valamint egy kellő
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sűrűséggel, korszerű járműflottával működő helyi autóbusz-hálózat esetén valószínűleg megállna, sőt meg is fordulhatna a folyamatosan csökkenő utasszám.
Fontos megjegyezni azonban, hogy a társadalom egy jelentős részénél nem tud valós, teljes értékű döntési mechanizmus végbemenni a mobilitási eszköz választás
(vagyis módválasztás) esetén. Ennek oka, hogy az egyén számára már rendelkezésre álló eszközök (kerékpár, autóbuszbérlet, személygépjármű stb.) fenntartásán
felül nehezen (az anyagi lehetőségei függvényében) nyit egy többletköltséggel járó
új közlekedési mód felé. Például, akinek már van személygépjárműve feltehetően
csak akkor fog átállni a közösségi közlekedésre, ha jelentős előnye (időmegtakarítás, társadalmi haszon stb.) származik belőle. E jelenséggel függ össze, hogy a kerékpárosok növekvő száma nagyobb részben a közösségi közlekedést használókból
kerül ki.
Forgalomvonzó és -kibocsátó létesítmények, területek
A beépítettség mértéke és lakosok száma, valamint a mobilitási igények szorosan
összefüggenek. Ózd területén jelentős arányt képviselnek a kertvárosias lakóterületek, de a városközpontban a kis- és a nagyvárosiak dominálnak. A város fejlődéséből következik, hogy a városközpont területén találhatóak a főbb intézmények
mellett részben rehabilitáción átesett barnamezős területek is. Az utazások két leggyakoribb célállomása a városközpont és a munkahely. A jelentősebb munkáltatók
a városközpontban és a település keleti és nyugati részén helyezkednek el.
Ózd területén található jelentősebb kerékpáros forgalomvonzó és kibocsátó pontokat, a 2-38. ábra mutatja be. A városban lévő kereskedelmi létesítményeknek három
szintű tagozódása van. Az egyik szint a városközpont területén lévő kisebb üzletek.
A központ közelében létesültek a nagyobb hiper- és szupermarketek (Interspar,
Lidl, Tesco), míg a város fennmaradó területén szintén kisebb méretű kereskedelmi
egységek találhatóak. Városi és térségi szinten is jelentős mobilitási igényeket generálnak továbbá az oktatási létesítmények, a járási szintű ügyintézési lehetőségek,
illetve a Almási Balogh Pál Kórház.
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2-38. ábra: Forgalomvonzó létesítmények
Forrás: Ózd KHT
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2.3.2.13. Problématérkép

2-39. ábra: Problématérkép
Forrás: saját szerkesztés
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3. S TRATÉGIA ME GALKOTÁSA
A stratégia cselekvések egy hosszabb távú terve bizonyos célok elérése, probléma
megoldása érdekében. A cselekvések és azok végrehajtásához szükséges erőforrások biztosítását időben kiterjedten gondolkodva tervezi meg.
A SUMP, mint operatív stratégia, tartalmazza azon lényeges fejlesztési jellegű beavatkozások indikatív listáját, amelyek a meghatározott célok eléréséhez szükségesek. Az operatív jellege nem jelenti ugyanakkor azt, hogy annak kidolgozottan és
részletekbe menően vagy akár teljeskörűen kellene tartalmaznia a kitűzött céljai elérése érdekében megvalósítandó intézkedéseket. Fontos azonban annak szem
előtt tartása, hogy a stratégia céljaihoz kapcsolódóan a megvalósítás fázisában reális lehetőség legyen konkrét intézkedések végrehajtására.

3.1. CÉLRENDSZER MEGALKOTÁSA
A fejezet lényege, hogy a korábban bemutatott meglévő problémák és a kapcsolódó fejlesztési dokumentumok alapján kialakuljon a település közlekedésének
egyedi célrendszere, amelyhez már hozzárendelhetőek az intézkedések, beavatkozások.

3.1.1. Trendelemzés
A célrendszer megfogalmazása előtt szükséges felvázolni, hogy miképp fognak a
jelenlegi tudásunk szerint alakulni a közlekedési és a vele szoros összefüggésben
lévő környezeti, gazdasági és társadalmi trendek 2020-ra, vagy 2030-ra.
Magyarország lakosságszáma évtizedek óta csökken, amely mind az élve születések alacsony számára, mind a magas halálozási arányra visszavezethető. Ez a folyamat az időskorú népesség koncentrációját, a társadalom elöregedését is eredményezi. A KSH Népességtudományi Kutatóintézete által 2015-ben készített népességprognózisa értelmében Magyarország lakosságszáma 2020-ra 9,5; míg 2030-ra

3-1. ábra: Magyarország népességprognózisa és korszerkezete 2011-2030 között
Forrás: KSH

9 millió főre csökken, miközben az időskorúak aránya a 2011-es 17%-ról 2020-ra
21%-ra, majd 2030-ra 24%-ra emelkedik, azaz a népességszám csökkenés mellett a
lakosság jelentős elöregedésével kell számolni.
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A lakosságszám csökkenése azonban nem mindenhol azonos mértékű. A nagyvárosok környéki településegyüttesek a szuburbanizációs folyamatok eredményeképpen az utóbbi években jelentősen növelték népességüket, míg a központi településmag a kiköltözők miatt népességveszteséget könyvelhetett el. Ez a tendencia
azonban mára lelassult, és a városcentrumokba irányuló visszaköltözések is megfigyelhetők. Ezt a városközpontok fizikai és társadalmi megújulása, valamint a városkörnyéki adottságok negatív vonásai is magyarázzák: a városok és környékük közötti közlekedés, a városokba történő bejárás nehézségei, de a környékbeli települések munkalehetőségeinek a szűkössége, vagy éppen a városkörnyéki őslakók és
az újonnan betelepedettek közötti konfliktusok.

A foglalkoztatottságnál nehéz tendenciákat felvázolni, éppen ezért kb egy évre
előre lehet megjósolni a munkanélküliségi rátát, távolabbi horizont meghatározása
lehetetlen. A tendenciák alapján meghatározó az öregségi nyugdíjkorhatár folyamatos emelkedése, miközben a 61-65 éves korosztály létszáma folyamatosan
emelkedik és közülük egyre többen maradnak a munkaerőpiacon. 2013-ban a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkező 61-65 éves férfiak 5%-volt aktív,
2014-ben pedig 9%-a. Ez a növekedési ütem azonban várhatóan nem fog évekig
folytatódni. Az aktivitási ráta növekedése a 61-65 éves korcsoportban a legnagyobb, de körükben a végzettséggel fordítottan arányos, azaz minél képzettebb a
61-65 éves korcsoport, annál kisebb mértékben növekszik az aktivitási ráta.

Egy 2015-ös kutatás1 szerint még nem tudni, hogy a lakóhelyi szuburbanizáció dinamikájának lelassulása csak a gazdasági válság egy átmeneti következménye volt,
vagy a leírt folyamat tartós marad. Ami most látszik, hogy a vidéki nagyváros-térségekben a migráció nem áll meg a funkcionális várostérség határában: a megfelelő
helyi munkalehetőség híján egyre többen lépik át a régió határait is. Ezek azok, akik
a hosszú távú, és a jobb megélhetést nyújtó munka reményében költöznek el, jellemzően a fővárosba és térségébe.

A foglalkoztatási ráta emelkedése a jövőben is folytatódni fog. Legnagyobb mértékben a legfeljebb középiskolai végzettséggel rendelkező férfiak foglalkoztatottsága változik. A nők foglalkoztatási rátájának növekedése azonban várhatóan
majdnem minden korcsoportban és iskolai végzettségi kategóriában elmarad a férfiakétól.

A lakosság képzettségi szintje folyamatosan emelkedő tendenciát mutat. Az MTA
KRTK tanulmánya2 szerint ez a tendencia folytatódni fog, de amíg az alacsony iskolázottságú népesség számának és arányának csökkenése a 25-64 éves korosztályban lassabb ütemű lesz, addig a felsőfokú végzettségűek aránya gyorsabb ütemben
fog emelkedni. A nemek közötti eltérés leginkább a felsőfokú végzettségűek körében érhető tetten: az ilyen típusú végzettséget szerző férfiak száma nem változik, a
felsőfokú végzettségű nők száma viszont tovább növekszik. Az MTA KRTK másik
tanulmánya3 ugyanakkor arra is rámutat, hogy 2014-et követően a közfoglalkoztatásnak köszönhetően a 16-20 éves férfiak között, majd 2015 után mindkét nemnél
növekedni kezd az általános iskolai végzettség nélküliek aránya.

1 www.kodolanyi.hu/images/tartalom/File/kiadvanyok/teruleti-egyenlotlenseg-tarsadalmi-jol-let.pdf
2

Trendek és előrejelzések. MTA KRTK, 2013

A prognózisok alapján rövid távon kismértékben tovább javul a munkaképes korú
lakosság képzettségi szintje, amely pozitívan befolyásolja a gazdasági növekedést.
Növekszik a munkaképes korú népességen és az aktívakon belül is az idősebb korosztály aránya. Az ágazati foglalkoztatási arányokban 2020-ig, 2025-ig nem tapasztalható jelentős elmozdulás. Az építőipar, valamint a kereskedelem és vendéglátás
aránya kis mértékben növekedni, míg a jellemzően állami tulajdonú ágazatok foglalkoztatási aránya csökkenni fog, így a legnagyobb vesztesek az oktatási és a közigazgatási ágazatok lesznek.
A területhasználat tekintetében jelentős változások történtek az elmúlt évtizedekben. Korábban a térszervező erőt a közutak jelentették, és az egyik legfontosabb
„paraméter” a gyors eljutás volt. Mindez a forgalmas, sűrűn lakott, elsősorban belvárosi területek kiürülését, elértéktelenedését eredményezte. A városvezetők

3

Munkapiaci előrejelzés 2017-re és a közfoglalkoztatás hatása a munkapiaci helyzetre. MTA
KRTK. 2016. http://www.mkt.hu/wp-content/uploads/2016/10/Molnar_Gyorgy.pdf
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felismerték a problémát és városrehabilitációs beavatkozásokkal, forgalomcsillapítással, minőségi zöld- és rekreációs területek kialakításával, a helyi gazdaság élénkítésével ismét vonzóvá tették a belvárosi tereket. Ez a folyamat a jövőben tovább
fog folytatódni, hiszen az egészségtudatosság elterjedése maga után vonja az
egészséges környezet iránti igényt is. Mindeközben a személygépjárművek is egyre
kevésbé környezetszennyezőek, továbbá az elektromos, és a plugin hibridek jobban
kontrollált körülmények között előállított energiát használnak.
A tisztán elektromos és a plugin hibrid járművek már most is jelen vannak az utakon,
ezek elterjedése jelentős ütemben várható. Az állami ösztönző rendszereken túl az
önkormányzatok a töltőhálózat kiépítésével tudják segíteni a folyamatokat. Parkolási kedvezmények és/vagy közösségi közlekedésre fenntartott utak, sávok biztosítása ezen járművek számára ugyanakkor nem kívánatos, hiszen bár hajtásuk kevésbé szennyezi a környezetet, területfoglalásuk továbbra is a hagyományos hajtású járművekével megegyező. A közösségi közlekedés és a lágy közlekedési módok eszközei szerves részei lehetnek a városi közösségi tereknek, így fokozott intenzitással szükséges ezeket fejleszteni.

3-2. ábra: Hagyományos, hibrid, plugin, hibrid és elektromos járművek
Forrás:

3-3. ábra: Élet az elektromos autókkal és nélkül
Forrás: Mikroline adattár

Jelenleg a gépjárműközlekedés fő energiaforrása a kőolaj, amely egyre bizonytalanabb forrásokból szerezhető csak be. Komoly probléma továbbá, hogy mind az
egyes fogyasztók, mind a teljes gazdaság ki van téve a kitermelő országok gazdasági teljesítményeinek, pénzügyi manővereinek. Jelentős környezetvédelmi károkkal is jár a fosszilis, nem megújuló források használata. Többek között ezen okok
miatt egyre elterjedtebb elektromos meghajtású gépjárművek beszerzése, de a
meghajtásukhoz szükséges energia előállítása további kérdéseket vet fel. Nem
mindegy, hogy milyen környezetkárosítással, milyenfajta gazdaságpolitikai függőségekkel, mekkora előállítási díjjal történik a meghajtásukhoz szükséges elektromos áram előállítása. Kijelenthető viszont, hogy hosszútávon e megoldás tűnik a
fenntarthatóbb alternatívának.
A közösségi közlekedés járművei terén számos korszerű hajtás és hajtóanyag létezik (pl.: CNG, LPG, hibrid, tisztán elektromos, stb.), amelyeket érdemes a város
energetikai terveihez igazítva kiválasztani. Ózd területi kiterjedése és forgalmi sűrűsége általában nem indokolja városi vasút kiépítését, ugyanakkor az elektromos
buszok legalább a hajtásban hozzák a villamosok előnyös tulajdonságait. Ezen a
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téren kiemelten javasolt, hogy már bizonyított rendszereket alkalmazzon a város.
Szintén várható az önvezető járművek elterjedése és alkalmazása, hiszen különösen a közösségi közlekedés terén jelentős költséghányad takarítható meg a járművezető nélküli üzemmel.
Számos város kísérleti stádiumban vizsgálja a MaaS (Mobility as a Service) rendszereket. Ezen rendszerek lényege, hogy a szolgáltatás, amelyet vásárolunk a teljes
mobilitási igényünket lefedje (például a szombati piacra menetelnél használhassuk
a közbringa rendszert, színház után jöhessünk taxival haza, idős rokon kórházba
szállításához használhassunk car-sharing rendszert, miközben ugyanez a szolgáltatás hozzáférést biztosít a közösségi közlekedéshez is). A mobilitási igényeinket integráltan kezeli, és mindig az adott szituációban az egyéni és a közösségi optimumok mentén kínál megoldást.
A fenti technológiai fejlesztések nagyban hozzájárulnak a levegő- és zajszennyezés
csökkenéséhez. A szálló por az egyik olyan légszennyező anyag, amely nagyvárosi
térségekben vagy ipari területen fordul elő nagyobb mértékben. A légszennyezés
hatására alakul ki a savas eső, amely az ipari füst és a szmog keveredéséből, valamint ezek a csapadékot adó felhőkkel vegyüléséből alakul ki. Bár a levegő szennyezettsége időnként megnő, de az egészségügyi határértéket nem éri el, ugyanakkor
a levegő minőségének éves átlaga mindent összevetve rendkívül jó. A múltban történt folyamatok alapján a városban továbbra is jó minőségű lesz a levegő.
A fenti gazdasági-társadalmi-technológiai tényezők a város részéről is paradigmaváltást követelnek meg. A korábbi infrastruktúrafejlesztő és -üzemeltető központú
gondolkodás tüneti kezelések voltak csupán és ebből próbáltak rendszerszintű feladatokat megoldani. Ezzel szemben az emberközpontú tervezési módszertanok ld. SUMP - elterjedése, a tervezési célok és elvek a városlakók igényei mentén történő újragondolása, a városi önkormányzatok, a városlakók érdekeit és véleményét
összefogó, stratégiában gondolkodó, de az operatív irányítást is felügyelő szervezetek létrehozása és hatékony üzemeltetése ad élhető és szerethető városokat. A
korábbi beruházás központú gondolkodást a hosszútávon fenntartható üzemeltethetőség és finanszírozhatóság nagyobb súllyal történő figyelembevétele váltja fel.

3-4. ábra: MaaS (Mobility as a Service) rendszerek felépítése
Forrás: Mikroline adattár

Az önkormányzatok saját rendszereikről – beleértve a közlekedést is - saját adattárakat fognak fenntartani, hiszen a jövő egyik jelentős trendje az adatbányászatra
épülő tervezés (data mining), amelyhez létre kell hozni a szükséges adatbázisokat.
Ezeknek a hosszú idősoros adattábláknak nem csak a létrehozása, hanem az állandó
és folyamatos frissítése is elemi érdeke és feladata lesz az önkormányzatoknak, hiszen a tipikusan egy évnél rövidebb szerződéssel rendelkező várostervező cégek
csak pillanatképeket tudnak rögzíteni a város közlekedési rendszeréről, amiből nem
olvashatóak ki az egyedi, helyspecifikus trendek.
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Az elmúlt évtizedben az IT és
a kommunikáció soha nem
látott mértékű fejlődésen
ment keresztül, amely várhatóan a következő évtizedben
tovább folytatódik. Ennek
eredményeként már ma is
igen elterjedtek a szolgáltatások irányítását segítő alkalmazások,
kommunikációs
csatornák, a távmunkát megkönnyítő/lehetővé tevő online megoldások, vagy a webes vásárlások, a bankok, önkormányzatok e-szolgáltatásai.

közútkezelő: már ma is partnere a Waze útvonalajánlónak, így lezárásokat, korlátozásokat ők maguk szerkesztik fel, ezzel saját munkájukat is segítve, hiszen így a
Waze használók elkerülik a pl. lezárással érintett szakaszokat).
A modern szoftveres megoldások esetén azonban minden esetben tekintettel kell
lenni azokra, akik ezekkel az eszközökkel (pl.: okostelefon) nem tudnak vagy nem
kívánnak élni.
A megosztáson alapuló (sharing economy) technológiák számos helyen megjelentek már, több magyar városban üzemel például kerékpár megosztó rendszer, de az
első gépjármű megosztási rendszerek is elindultak a fővárosban. Ózd esetében jó
ideig nem realitás car-sharing rendszer kialakítása, ugyanakkor számos példa mutatja, hogy ezek a rendszerek piaci alapon is képesek működni, azaz önkormányzati
feladatot legfeljebb a kerékpár megosztási rendszer jelent a lágy közlekedési módok elősegítése, előnyben részesítése érdekében.

3-5. ábra: Infokommunikáció átformálja a városokat
Forrás:

Mivel az utóbbiak jelentős egyéni mobilitási igényt csökkentenek, ezért a korábbi,
a mobilitási igények örökös kielégítését meghatározó stratégiai gondolkodás helyett mára a mobilitási igények racionalizálása került a fókuszba.
Egyre több megoldás épít az okostelefonokban rejlő lehetőségek jobb kihasználására. A következő évtizedben számos olyan megoldás megjelenésére lehet számítani, amelyek építenek arra a számtalan szenzorra, amely a társadalom egy jelentős
részének már ma is a zsebében lapul. A gamifikáció, azaz a játékra építés segíthet
abban, hogy az emberek a saját tapasztalataikat önként adják át a közösség részére. Erre kiváló példa a Waze útvonalajánló és navigációs szolgáltatás, ahol részben automatikusan küldött adatainkkal, részben önként jelentett eseményekkel
tudjuk mások utazását segíteni, amelyekért pontokat kaphatunk, és játékosan versenghetünk ismerőseinkkel. Önkormányzati feladat ezen területen közvetlenül
nincs, ugyanakkor információval, adatkapcsolattal, támogató hozzáállással érdemes ezeket a fejlesztéseket segíteni. (Jó példa a budapesti vagy székesfehérvári
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Forrás:
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Az elektronikus jegyrendszerek alkalmazása könnyen okozhat win-win szituációt,
utas oldalról sokkal kényelmesebb, átláthatóbb és személyre szabhatóbb tarifa politikát lehet kialakítani, az üzemeltető számára a pontosabb elszámolás lehetőségét
biztosítja, a megrendelő és az önkormányzat számára pedig pontosabb, világosabb
és mélyebb tartalmú adatbázisok segítik a szolgáltatás fejlesztését és az utazási igényekhez történő igazítását. Ma még az önálló elektronikus jegyrendszerek jelentik
a bevált technológiát, de a kísérletezők már (az NFC technológia révén) a közvetlen
bankkártyás és telefonos alkalmazások telepítését is elvégezték. Ez nagyban segíti
a különböző rendszerek átjárhatóságát – interoperabilitását.

3.1.3. Átfogó célok meghatározása
A hosszú távú jövőkép elérése érdekében átfogó – közlekedési témakörön túlnyúló
– fejlesztési célok kijelölése szükséges. Az időtáv illeszkedik az EU fejlesztési ciklusához, ezért 2027-ig terjed ki.
A város településfejlesztési stratégiája öt átfogó célt jelölt ki, amelyek nem a közlekedésre és mobilitásra, hanem a fenntarthatóságra fókuszálnak, azaz ágazati specifikációk helyett komplex és közvetett módon járulnak hozzá a városi mobilitás fejlődéséhez.
1.

3.1.2. Jövőkép meghatározása
2.
3.
4.
5.

Ózd és térsége számára a településfejlesztési koncepció megfogalmazta azt a jövőképet, amelyet 2030-ra kívánatos lenne elérni. E jövőképnek a fő fókuszpontjai az
alábbiak:
•
•
•
•
•
•

Munkahelyteremtés, humánerő fejlesztése;
Településfejlesztés, települési környezete javítása, iparterületek megújítása;
Helyi gazdaság fejlesztése, szolgáltatások fejlesztése;
Közlekedés és az elérhetőség fejlesztése;
Környezetvédelmi fejlesztések;
Szociális körülmények javítása, a társadalom felzárkóztatása.

Gazdasági szerkezetváltás és az ipartelepítés ösztönzése, üzleti környezetfejlesztés és alternatív gazdaságfejlesztés a foglalkoztatás bővítése érdekében
Városi imázs fejlesztése
Környezetorientált városfejlesztés, környezettudatos város rehabilitáció
Városi közszolgáltatások és közösségi életterek fejlesztése
Leszakadt és leszakadó városrészek fizikai, közösségi regenerálása, szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése

Az átfogó célok értelmében tehát olyan hatékonyan megvalósítható beavatkozások támogatása a cél, amelyek megvalósítása racionális, valamint az erőforrások
minimalizálása mellett képesek a különböző (környezeti, gazdasági, társadalmi)
hasznokat maximalizálni. Kiemelt szempont ezzel összefüggésben, hogy az egyes
beavatkozások hasznai, valamint a (létesítési és fenntartási) költségei olyan mértékűek legyenek, hogy pénzügyileg is fenntarthatóvá váljon a közlekedési rendszer.
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3-7. ábra: A fenntartható városi mobilitási terv célrendszere
Forrás. Mikroline adattár
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3.1.4. Prioritások azonosítása

1. intézkedés

A jövőképhez és az átfogó célokhoz kapcsolódva lehet a középtávon elérhető közlekedési prioritásokat kijelölni. Ezek a prioritások illeszkednek az EU Fehér és Zöld
könyvében megfogalmazott alapelvekhez és az Integrált Településfejlesztési Stratégiában elfogadott fő irányvonalakhoz, azokat egyes területeken csak kiegészítik,
pontosítják. A beazonosított részben a hagyományos, jellemzően infrastruktúra-oldali megközelítést követi, részben a mobilitási igények és szükségletek befolyásolását preferálja.
I.
II.
III.
IV.

Intézkedés bemutatása

Megközelíthetőség, elérhetőség javítása
Versenyképes alternatív közlekedési módok létrehozása
Élhetőbb, prosperáló városközpont kialakítása
A városi mobilitás új kultúrájának megteremtése

Ózd gyorsforgalmi úttal való bekötése
Az intézkedés keretében megvalósul a 23. és 25. számú főút
fejlesztése, részben 2x2 sávossá bővítése, Ózd elkerülő megépítése. A város Dél-Szlovákia és Miskolc (autópálya kapcsolat) felőli elérhetőséget javítja jelentősen. Az új nyomvonalra
áthelyezése indokolt Szentdomonkos és Borsodnádasd között
is, mivel az útszakasz már több alkalommal alámosódott, és
annak ellenére, hogy többször javították az útszakaszt jelenleg
is több helyen meggyengült az útszakasz alapzata és rosszminőségű az út burkolata, az új nyomvonalra helyezéssel a két település közötti szerpentin kiváltása történhet meg és ez által
jelentősen csökken a menetidő. A 2×2 forgalmi sávok kialakítása a 25. sz. és 23. sz. főúton Szentdomonkos és Pétervására
között lehetséges.

prioritások: I. Megközelíthetőség, elérhetőség javítása
Intézkedés illeszátfogó célok: 1. Gazdasági szerkezetváltás és az ipartelepítés
kedése a célösztönzése, üzleti környezetfejlesztés és alternatív gazdaságrendszerhez
fejlesztés a foglalkoztatás bővítése érdekében

3.2. INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK MEGVIZSGÁLÁSA
Az előző fejezetben megfogalmazott célkitűzések eléréshez meghatároztunk a középtávon megvalósítani kívánt 35 intézkedést, amelyeket részletesen bemutatunk,
ismertettük a kapcsolódó célokat, a beavatkozás előkészítettségét, felelősét, a becsült létesítési költségét és a lehetséges finanszírozási forrásokat.

Előkészítettség
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Felelős

fejlesztési dokumentumban szerepel
Ózd Város Önkormányzata, Magyar Közút, NIF

Költségbecslés

1000 millió Ft fellett

Forrásallokáció

kohéziós alap, állam

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE

2. intézkedés

Intézkedés bemutatása

Járási településeket összekötő úthálózat fejlesztése, korszerűsítése

3. intézkedés

Ózdi járás településeinek megközelítése sok esetben csak leromlott burkolatú útpályán lehetséges csak, bár az utóbbi évek
során több főbb útvonal korszerűsítésre került. Különösen nehéz helyzetben vannak a területen található zsáktelepülések.
Javasolt mindezek miatt a települések elérhetőségét biztosító
útvonalak felújítása, amelynek része kell legyen a megfelelő
pályaszerkezet kialakítása mellett közlekedésbiztonsági, csomóponti fejlesztések, valamint szükség esetén nyomvonalkorrekciók. Ezen utak Magyar Közút tartja fenn, emiatt az önkormányzatnak csak korlátozott lehetőségei vannak.

prioritások: I. Megközelíthetőség, elérhetőség javítása
Intézkedés illeszátfogó célok: 1. Gazdasági szerkezetváltás és az ipartelepítés
kedése a célösztönzése, üzleti környezetfejlesztés és alternatív gazdaságrendszerhez
fejlesztés a foglalkoztatás bővítése érdekében
Előkészítettség
Felelős

Intézkedés bemutatása

A városi iparterületek megközelítésének javítása
Az intézkedés olyan közlekedésfejlesztési beruházások megvalósítását tartalmazza, amely a város iparterületeinek feltárását és jobb megközelítését segítik. Ide tartozhat természetesen a közúti (csomóponti és nyomvonal menti) fejlesztések,
kerékpáros nyomvonalak, gyalogjárdák, megállóhelyek és
parkolók megvalósítása, valamint új helyi vagy helyközi autóbusz járatok indítása a városban dolgozók munkába járási mobilitási lehetőségeinek javítása érdekében. Az intézkedés pontos elemeit a vállalkozásokkal kialakult együttműködés követően a finanszírozási lehetőségek tükrében lehet meghatározni.

prioritások: I. Megközelíthetőség, elérhetőség javítása
Intézkedés illeszátfogó célok: 1. Gazdasági szerkezetváltás és az ipartelepítés
kedése a célösztönzése, üzleti környezetfejlesztés és alternatív gazdaságrendszerhez
fejlesztés a foglalkoztatás bővítése érdekében

fejlesztési dokumentumban szerepel

Előkészítettség

Ózd Város Önkormányzata, Magyar Közút

Felelős

fejlesztési dokumentumban szerepel
Ózd Város Önkormányzata

Költségbecslés

1000 millió Ft fellett

Költségbecslés

100 - 1000 millió Ft fellett

Forrásallokáció

kohéziós alap, állam

Forrásallokáció

kohéziós alap

Oldal 81 / 101

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
4. intézkedés

Intézkedés bemutatása

Városi útfelújítási program

5. intézkedés

A város területén található utcák jelentős része megfelelő minőségűnek tekinthető, akadnak viszont leromlott állapotú útszakaszok, amelyek felújítása szükségessé vált: pl. Nagyvölgyi
út, Akácos út, Damjanich út, Somsályi út, Iparvasút utca,
Thököly Imre utca, Új telepi utcák, Pázmányi út, Bánszállási út.
Ezen utcák korszerűsítése magában kell, hogy foglalja a megfelelő útburkolat kialakítása mellett, a megfelelő szélességű és
minőségű járdák kialakítását és a szükséges közlekedésbiztonsági beavatkozásokat is. A program részeként javasolható kifejezetten a gyalogjárdák felújítása, illetve újak építése (pl.
Március 15. utca nyugati végén). A megvalósítás következtében erősödni fog az utcák kiszolgáló funkciója, valamint javulhatnak a gépjárművek, kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételei. Az intézkedés pontos elemeit a finanszírozási lehetőségek tükrében lehet meghatározni.

prioritások: I. Megközelíthetőség, elérhetőség javítása
Intézkedés illesz- átfogó célok: 4. Városi közszolgáltatások és közösségi élettekedése a célrek fejlesztése, 5. Leszakadt és leszakadó városrészek fizikai,
rendszerhez
közösségi regenerálása, szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése
Előkészítettség

Intézkedés bemutatása

Ózd Város Önkormányzata

Költségbecslés

100 - 1000 millió Ft között

Forrásallokáció

önkormányzat

Az intézkedés lényege a Kazincbarcika-Bánréve-Ózd vasútvonal pályarekonstrukciója és villamosítása, illetve a Bánrévei
delta korszerűsítése. Mind személyforgalom, mind árufuvarozás szempontjából a megye egyik fontos gerincét alkotja a 92.
számú vasútvonal, felfűzve a Sajó menti ipari térség településeit a Miskolcról elérhető országos fővonalakra. Nemzetközi
szerepe a bánrévei határ állomás miatt jelentős. Ózd megyeszékhellyel való vasúti kapcsolatának szolgáltatási színvonalát
alapvetően befolyásolja a Miskolc irányú bánrévei deltavágány. A felújítások elmaradása miatti forgalomlassulás jelenleg kb. 10-15 perc. A vonal rehabilitációja, valamint villamosítása mind az eljutási idő, mind a zaj- és légszennyezés csökkentése érdekében javasolt.

Intézkedés illesz- prioritások: I. Megközelíthetőség, elérhetőség javítása, II. Versenyképes alternatív közlekedési módok támogatása
kedése a célátfogó célok: 3. Környezetorientált városfejlesztés, környezetrendszerhez
tudatos város rehabilitáció
Előkészítettség

folyamatos

Felelős

Kazincbarcika-Bánréve-Ózd vasútvonal fejlesztése
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Felelős

fejlesztési dokumentumban szerepel
MÁV, NIF Zrt.

Költségbecslés

1000 millió Ft fellett

Forrásallokáció

kohéziós alap, állam

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE

6. intézkedés

Ózd-Susa - Szlovákia (Rimaszécsény, Jéne) határon túlnyúló közúti kapcsolat visszaállítása

Intézkedés bemutatása

Célkitűzés a nemzetközi közlekedési kapcsolatok fejlesztése:
Szlovákia és Lengyelország irányában Ózd - Rimaszécsény közötti útszakasz megépítésével. Az intézkedés része a határátlépéshez vezető összekötő úthálózat fejlesztése a határ mindkét oldalán.

7. intézkedés

prioritások: I. Megközelíthetőség, elérhetőség javítása
Intézkedés illesz- átfogó célok: 1. Gazdasági szerkezetváltás és az ipartelepítés
ösztönzése, üzleti környezetfejlesztés és alternatív gazdaságkedése a célfejlesztés a foglalkoztatás bővítése érdekében, 5. Leszakadt és
rendszerhez
leszakadó városrészek fizikai, közösségi regenerálása, szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése
Előkészítettség
Felelős

Bánszállási út bekötése a Mekcsey u. – Dózsa Gy. út csomópontba
A beavatkozás szerepel Ózd településrendezési tervében, mint
a meglévő Kovács-Hagyó Gyula út új nyomvonala, ahogy az
alábbi ábrán is látható.

Intézkedés bemutatása

fejlesztési dokumentumban szerepel
NIF Zrt., Sajó-Rima EGTC

Költségbecslés

1000 millió Ft fellett

Forrásallokáció

határon átnyúló együttműködés
prioritások: I. Megközelíthetőség, elérhetőség javítása
Intézkedés il- átfogó célok: 1. Gazdasági szerkezetváltás és az ipartelepítés
ösztönzése, üzleti környezetfejlesztés és alternatív gazdaságleszkedése a
fejlesztés a foglalkoztatás bővítése érdekében, 5. Leszakadt és
célrendszerhez
leszakadó városrészek fizikai, közösségi regenerálása, szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése
Előkészítettség fejlesztési dokumentumban szerepel
Felelős

Ózd Város Önkormányzata

Költségbecslés 100 - 1000 millió Ft között
Forrásallokáció önkormányzat
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8. intézkedés

Északi városrészeket összekötőút megépítése (Bolyki főút
és Bánszállási út között)
A beavatkozás szerepel a megyei és a településrendezési tervében, mint a 25 sz. főút Ózdot északról (és nyugatról) elkerülő
közel 10 km hosszú nyomvonala, ahogy az alábbi ábrán is látható.

9. intézkedés

Intermodális csomópont kialakítása

Intézkedés bemutatása

Az intézkedés részeként szükséges a 92. sz. vasútvonal meghosszabbítása az autóbusz-pályaudvarig, ahol kialakulhat Ózd
intermodalitás csomópontja. A fejlesztés részeként megújulnak a kiszolgáló létesítmények, P+R parkolók és B+R tárolók
létesülnek, illetve megvalósul a közvetlen átszállás a különböző közlekedési módok között. Mindezek következtében remélhetőleg megnő a vasúti közlekedés vonzereje, hisz magas
szolgáltatási szint, könnyű és gyors megközelíthetőség fogja
jellemezni. Az intézkedés jelentősen összefügg a Kazincbarcika-Bánréve-Ózd vasútvonal fejlesztésével, de elméleti szinten akár külön-külön is megvalósulhat.

Intézkedés bemutatása

Intézkedés illesz- prioritások: I. Megközelíthetőség, elérhetőség javítása, II. Versenyképes alternatív közlekedési módok támogatása
kedése a célátfogó célok: 3. Környezetorientált városfejlesztés, környezetrendszerhez
tudatos város rehabilitáció
Előkészítettség
prioritások: I. Megközelíthetőség, elérhetőség javítása
átfogó célok: 1. Gazdasági szerkezetváltás és az ipartelepítés
Intézkedés ilösztönzése, üzleti környezetfejlesztés és alternatív gazdaságleszkedése a
fejlesztés a foglalkoztatás bővítése érdekében, 5. Leszakadt és
célrendszerhez
leszakadó városrészek fizikai, közösségi regenerálása, szociálisan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok segítése.
Előkészítettség fejlesztési dokumentumban szerepel
Felelős

Ózd Város Önkormányzata, Magyar Közút, NIF

Költségbecslés 1000 millió Ft fellett
Forrásallokáció kohéziós alap, állam
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Felelős

fejlesztési dokumentumban szerepel
MÁV, ÉMKK, NIF

Költségbecslés

1000 millió Ft fellett

Forrásallokáció

kohéziós alap, állam

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
•

10. intézkedés

Városi kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

Intézkedés bemutatása

Ózd kerékpárforgalmi hálózat terve rögzíti a város számára középtávon megvalósítandó kerékpáros létesítményeket és
egyéb fejlesztéseket. A terv az alábbi nyomvonalakkal számol,
amelyek rövidtávon megvalósíthatóak:
• Piac utca - Nemzetőr utca önálló kerékpárút
• Brassói út kerékpáros nyom
• Volny József út (Brassói út és Akácfa utca között) kerékpáros nyom
• Sárli út kerékpáros nyom
• Interspar bekötőútja kerékpáros nyom
• Városháza tér kelet kerékpáros nyom
• Városháza nyugat egyirányú utcában ellenirányú kerékpározás engedélyezése
• Baross Gábor (Március 15. utca és Irinyi János utca között) ellenirányú kerékpározás engedélyezése
• Baross Gábor utca (Irinyi János utca és Brassói út között)
kerékpáros nyom
• Balassi Bálint utca nyitott kerékpársáv
• Pap út nyitott kerékpársáv
• Vas köz kerékpáros nyom és útépítés
• Gyár utca nyitott kerékpársáv
• Váci Mihály egyirányú utcában ellenirányú kerékpározás
engedélyezése
• Alkotmány út kerékpáros nyom
• Március 15. utca kerékpáros nyom
• Petőfi Sándor út, Uraj út (belterületi szakasz) kerékpáros
nyom
• Bolyki főút (Zrínyi Miklós u. és Bolyki Tamás u. között)
önálló kerékpárút
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Bolyki főút (Bolyki Tamás u. két vége között) kerékpáros
nyom
• Bolyki Tamás u. kerékpáros nyom
• Bolyki főút (Szent István u.-tól nyugatra) - Szentsimon út
kerékpáros nyom
• Vasvári út (Munkás út és Malom út között) kerékpáros
nyom
• Csépány út kerékpáros nyom
• Nagyvölgyi út (Csépány út és meglévő kerékpárút között) kerékpáros nyom
• Munkás út – Ív út közös kerékpár- és buszsáv
• 48-as út, Szabó Lőrinc utca, József Attila út kerékpáros
nyom
• Akácos út (Gyár utca és Volny József út között) kerékpáros nyom
• Akácos (Kőalja út és 25. sz. főút között) egyirányú utca
ellenirányú kerékpározás engedélyezése
• Kőalja út (Akácos út és 25. sz. főút között) nyitott kerékpársáv
• Tábla út (Gál-völgye út és Dózsa György út között) kerékpáros nyom
• Petőfi S. út (Akácos út és Velencetelep nyugati széle)
egyirányú utca ellenirányú kerékpározás engedélyezése
• Dózsa György út kerékpáros nyom
• Rozsnyói út (Kőalja út és Virág utca között) kerékpárút
Középtávon az alábbi kerékpáros fejlesztéseket javasolja:
• Thököly Imre utca (Március 15. utca és Brassói út) kerékpáros nyom és Hangony patakhíd építése
• Volny József út (Piac utca és Brassói út között) kerékpársáv

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
•
•
•
•
•
•
•
•

Gyalog-kerékpárút (Március 15. utca és Bolyki főút között)
Malom út kerékpársáv
Zrínyi Miklós utca (Bolyki főút és Malom utca között) kerékpársáv
Zrínyi Miklós utca (Malom utca és a meglévő kerékpárút
között) kerékpáros nyom
Vasvári út (Munkás út és Malom út között) kerékpársáv
Mekcsey István út nyitott kerékpársáv
Gál-Völgye út (Tábla út és Kőalja út között) kerékpáros
nyom
25. sz. főút (Tábla út és temető között) gyalog-kerékpárút

Intézkedés illesz- prioritások: I. Megközelíthetőség, elérhetőség javítása, II. Versenyképes alternatív közlekedési módok támogatása
kedése a célátfogó célok: 3. Környezetorientált városfejlesztés, környezetrendszerhez
tudatos város rehabilitáció
Előkészítettség
Felelős

Forrásallokáció

TOP

Intézkedés bemutatása

A térségi kerékpárút hálózat fejlesztését az országos kerékpárút fejlesztési koncepcióval és a megyei fejlesztési koncepcióval összhangban szükséges megvalósítani. Mint írtuk a tervek két országos kerékpárút-törzshálózat elemet jelölnek Ózd
területén. E két nyomvonal városra eső szakaszainak megépítésében Ózdnak aktív szerepet kell vállalni. A kerékpárforgalmi hálózat terv rögzíti ezen elemek fejlesztését: 2508. j. út
(lakott területen kívüli szakasz) kerékpárút, illetve 25. sz. főút
(temető és városhatár között) kerékpárút megépítése. Ezen
felül szükséges továbbá a meglévő kerékpárút korszerűsítése.

Előkészítettség

Ózd Város Önkormányzata, Magyar Közút
100 - 1000 millió Ft között

Térségi kerékpárút hálózat fejlesztése

Intézkedés illesz- prioritások: I. Megközelíthetőség, elérhetőség javítása, II. Versenyképes alternatív közlekedési módok támogatása
kedése a célátfogó célok: 3. Környezetorientált városfejlesztés, környezetrendszerhez
tudatos város rehabilitáció

a kivitelezési tervek és a szükséges engedélyek részben rendelkezésre állnak

Költségbecslés

11. intézkedés
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Felelős

fejlesztési dokumentumban szerepel
Ózd Város Önkormányzata, Magyar Közút

Költségbecslés

100 - 1000 millió Ft között

Forrásallokáció

kohéziós alap, állam

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
12. intézkedés

Kerékpártárolás fejlesztése

Intézkedés bemutatása

A tárolási igények kielégítésére több – egymással párhuzamosan alkalmazható – eszköz mutatkozik. Az egyik a szabályozás, vagyis az OTÉK-ban előírtak szigorúbb betartatása, megkövetelése. A kapcsolódó beruházások során a kerékpártárolás, és úgy általában a kerékpáros fejlesztések beintegrálása
szükséges. Másik eszköz a támogatás, vagyis a fenntarthatósági elvek és a megfelelő ismeretek, módszerek (Know-how)
terjesztése, tudatosítása, valamint a jó példák kiemelése, bemutatása. Az egyes szolgáltató egységekben tudatosítani
szükséges (pl. közintézmények, szórakozóhelyek, bevásárlóhelyek stb.), hogy a kerékpáros igényeinek a kiszolgálása gazdaságilag megtérülő tud lenni. A közterületeken az önkormányzat is telepíthet kerékpártárolókat a kerékpáros közlekedés közvetlen előmozdítása miatt. Ózdon javaslatunk szerint az alábbi forgalom-vonzó létesítményeknél szükséges a
követelményeknek megfelelő, kellő számú kerékpártároló
ütemezett kihelyezése:
• Rövid távon:
o Ózd autóbusz állomás B+R tároló;
o Piac környezetében nagyobb számú kerékpártároló;
• Középtávon:
o Ózd vasútállomás területén B+R tároló;
o Városháza téri kerékpártároló;
o Kórházi kerékpártároló;
• Hosszútávon:
o Ózd alsó vasúti megállóhely területén B+R tároló;
o további települési decentrumok környezetében kerékpártároló.

Intézkedés illesz- prioritások: II. Versenyképes alternatív közlekedési módok támogatása
kedése a célátfogó célok: 3. Környezetorientált városfejlesztés, környerendszerhez
zettudatos város rehabilitáció
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Előkészítettség
Felelős

a kivitelezési tervek és a szükséges engedélyek részben rendelkezésre állnak
Ózd Város Önkormányzata

Költségbecslés

10 - 100 millió Ft között

Forrásallokáció

TOP, önkormányzat, magán

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
13. intézkedés

Tájékoztató és útbaigazító táblarendszer megvalósítása

Intézkedés bemutatása

A kerékpáros információs rendszer kiépítése a kialakuló új vonalas létesítményekkel párhuzamoson javasolt megvalósítani,
de túlmutatva az adott beavatkozás területen. A fejlesztést javasolt a térség településeivel összehangoltan, akár térségi
együttműködés keretében megvalósítani. Az útirányjelző táblákra vonatkozóan új Arculati Kézikönyv készült, amelyet a
mindenképp figyelembe szükséges venni a részletesebb tervek elkészítése és a tervek megvalósítása során.

Intézkedés illesz- prioritások: II. Versenyképes alternatív közlekedési módok tákedése a célmogatása
átfogó célok: 2. Városi imázs fejlesztése
rendszerhez
Előkészítettség
Felelős

a kivitelezési tervek és a szükséges engedélyek részben rendelkezésre állnak

10 - 100 millió Ft között

Forrásallokáció

TOP, önkormányzat

Környezetbarát helyi autóbuszflotta kialakítása

Intézkedés bemutatása

Az intézkedés részeként szükséges legalább a helyi autóbusz
közlekedéshez szükséges korszerű járműállomány beszerzése,
amely környzetbarát hajtással (biogáz, elektromos, hibrid)
rendelkezik, alacsonypadlós, OBU-val és megfelelő utastájékoztató rendszerrel felszerelt. Természetesen az új buszok miatt szükséges a busztelephely fejlesztése, vagy új kialakítása,
valamint flottamenedzsment rendszer kialakítása.

prioritások: II. Versenyképes alternatív közlekedési módok táIntézkedés illesz- mogatása
kedése a célátfogó célok: 2. Városi imázs fejlesztése, 3. Környezetorientált
városfejlesztés, környezettudatos város rehabilitáció. 4. Városi
rendszerhez
közszolgáltatások és közösségi életterek fejlesztése
Előkészítettség
Felelős

Ózd Város Önkormányzata

Költségbecslés

14. intézkedés
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SUMP tervezése során fogalmazódott meg
Ózd Város Önkormányzata, ÉMKK

Költségbecslés

1000 millió Ft fellett

Forrásallokáció

kohéziós alap, állam

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
15. intézkedés

Térségi autóbusz- és vasútmegállók fejlesztése

Intézkedés bemutatása

El kell érni, hogy minden autóbusz-megállót burkolt járdán lehessen megközelíteni. Az autóbusz peronokat a hálózat minden elemén úgy kell kialakítani, hogy alkalmasak legyenek az
akadálymentes fel/leszállásra (megfelelő autóbusz közlekedtetése esetén). A követelményeknek megfelelő utastájékoztatás, védett esőbeálló és biztonságos kerékpártároló biztosítása is szükséges a forgalmasabb megállóhelyeken. A fejlesztés megvalósítása után vélhetően nőni fog a Székesfehérvárra
ingázók körében az autóbuszok használata a javuló szolgáltatási színvonal és kényelem miatt.

Intézkedés illesz- prioritások: II. Versenyképes alternatív közlekedési módok támogatása
kedése a célátfogó célok: 4. Városi közszolgáltatások és közösségi életterendszerhez
rek fejlesztése
Előkészítettség
Felelős

SUMP tervezése során fogalmazódott meg

16. intézkedés

Új ütemes helyi autóbuszmenetrend kialakítása

Intézkedés bemutatása

A fejlesztés következtében kialakul az új ütemes menetrend,
amely elsősorban a fővonalak mentén alacsony követési időt
és magasszintű szolgáltatást biztosít. A projekt célja, hogy a
város igényeihez és lehetőségeihez jobban illeszkedő, a helyi
közösségi közlekedés szerepét megtartó vagy erősítő szolgáltatás jöjjön létre. A folyamatot alapvetően meghatározza a
Környezetbarát helyi autóbuszflotta kialakítása, a Helyi és
helyközi autóbusz menetrendi összehangolás, viszonylatok
rendezése, illetve az Intermodális csomópont kialakítása.

prioritások: I. Megközelíthetőség, elérhetőség javítása, II. VerIntézkedés illesz- senyképes alternatív közlekedési módok támogatása
kedése a célátfogó célok: 3. Környezetorientált városfejlesztés, környezettudatos város rehabilitáció, 4. Városi közszolgáltatások és körendszerhez
zösségi életterek fejlesztése
Előkészítettség

Ózd Város Önkormányzata, ÉMKK

Felelős

SUMP tervezése során fogalmazódott meg
Ózd Város Önkormányzata, ÉMKK

Költségbecslés

100 - 1000 millió Ft között

Költségbecslés

10 - 100 millió Ft között

Forrásallokáció

kohéziós alap, állam

Forrásallokáció

önkormányzat
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ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE

17. intézkedés

Helyi és helyközi autóbusz menetrendi összehangolás, viszonylatok rendezése

Intézkedés bemutatása

Az intézkedés célja, hogy a javuljon a helyi és helyközi autóbusz közlekedés együttdolgozása, amely által hatékonyabb és
magasabb színvonalon működő közösségi közlekedés érhető
el. A menetrendi összehangoláson felül javasolt még a rendszerek közötti átjárhatóság javítása, amelynek egy jó eszköze
a helyi jegy és bérlet elfogadása a helyközi járatokon városon
belüli utazások esetén. A rendszerek közötti elszámolási nehézségek áthidalására számos más város esetén van már pozitív példa.

prioritások: I. Megközelíthetőség, elérhetőség javítása, II. VerIntézkedés illesz- senyképes alternatív közlekedési módok támogatása
kedése a célátfogó célok: 3. Környezetorientált városfejlesztés, környezettudatos város rehabilitáció, 4. Városi közszolgáltatások és körendszerhez
zösségi életterek fejlesztése
Előkészítettség
Felelős

SUMP tervezése során fogalmazódott meg

10 - 100 millió Ft között

Forrásallokáció

önkormányzat, állam

Tarifarendszer átalakítása

Intézkedés bemutatása

Az intézkedés célja, hogy a javuljon a helyi és helyközi autóbusz közlekedés együttdolgozása, amely által hatékonyabb és
magasabb színvonalon működő közösségi közlekedés érhető
el. A menetrendi összehangoláson felül javasolt még a rendszerek közötti átjárhatóság javítása, amelynek egy jó eszköze
a helyi jegy és bérlet elfogadása a helyközi járatokon városon
belüli utazások esetén. A rendszerek közötti elszámolási nehézségek áthidalására számos más város esetén van már pozitív példa.

prioritások: I. Megközelíthetőség, elérhetőség javítása, II. VerIntézkedés illesz- senyképes alternatív közlekedési módok támogatása
kedése a célátfogó célok: 3. Környezetorientált városfejlesztés, környezettudatos város rehabilitáció, 4. Városi közszolgáltatások és körendszerhez
zösségi életterek fejlesztése
Előkészítettség
Felelős

Ózd Város Önkormányzata, ÉMKK

Költségbecslés

18. intézkedés
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SUMP tervezése során fogalmazódott meg
Ózd Város Önkormányzata, ÉMKK

Költségbecslés

10 - 100 millió Ft között

Forrásallokáció

önkormányzat, állam

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
19. intézkedés

Térségi egységes jegyrendszer

Intézkedés bemutatása

A különböző közösségi közlekedési módok közötti együttdolgozást jelentősen javítása, magasabb szolgáltatási színvonal
biztosítása a projekt célja. A kombinált jegy- és bérletrendszer
- azaz a vasúti, helyközi és helyi autóbuszokon egységes jegy
és bérlet használatának - bevezetése jelentős előnyökkel és
közvetett pozitív hasznokkal járó beruházás lehet a térségi közösségi közlekedésben. Ózd esetében javasolt e témakör tekintetében a trendkövető magatartás: azaz akkor javasolt
megvalósítani, amikor már jól kialakult és hatékonyan működő
rendszerek megvalósulnak több hasonló méretű városban, térségben.

20. intézkedés

Kerékpáros közlekedés promóciója

Intézkedés bemutatása

A kerékpáros közlekedés reklámozásának nulladik lépése egy
Kommunikációs stratégia meghatározása. A projekt keretében a lakosságot és a vállalatokat tájékoztatják a kerékpározás
előnyeiről, lehetőségeiről, illetve a megvalósult kerékpáros
projektekről. A szemléletformálás eszközei a brosúrák, plakátok, a közösségi médiában, illetve a médiában megjelenő reklámok, ugyanakkor egyre gyakoribbak a különböző kerékpáros reklámkampányok, amelyek segítségével a biciklizés népszerűbbé tehető. Számos kampány készült már ilyen témában,
mint a „Bringázz a munkába!”, Bebiciklizés, Bringával a boltba
kezdeményezés. Ilyen egynapos programsorozatokkal is népszerűsíthető a kerékpáros közlekedés, amelynek számos témája lehet. A kerékpáros közlekedés promóciója nem egyszeri, létesítmény átadásához kötődő alkalom, hanem folyamatos tevékenység, melynek keretein belül egész évben rendeznek programokat, kampányokat, rajzpályázatokat, és
egyéb népszerűsítő tevékenységet folytatnak. Kiemelt esemény az Európai Mobilitási Hét, illetve a keretében megtartott
autómentes nap, amikor európai szinten nagymértékben foglalkoznak a fenntarthatóbb közlekedési formákkal.

prioritások: I. Megközelíthetőség, elérhetőség javítása, II. VerIntézkedés illesz- senyképes alternatív közlekedési módok támogatása
kedése a célátfogó célok: 3. Környezetorientált városfejlesztés, környezettudatos város rehabilitáció, 4. Városi közszolgáltatások és körendszerhez
zösségi életterek fejlesztése
Előkészítettség
Felelős

SUMP tervezése során fogalmazódott meg
Ózd Város Önkormányzata, ÉMKK, MÁV

Költségbecslés

10 - 100 millió Ft között

Forrásallokáció

önkormányzat, állam

prioritások: II. Versenyképes alternatív közlekedési módok táIntézkedés illesz- mogatása, IV. A városi mobilitás új kultúrájának megteremkedése a céltése
átfogó célok: 4. Városi közszolgáltatások és közösségi életterendszerhez
rek fejlesztése
Előkészítettség
Felelős
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SUMP tervezése során fogalmazódott meg
Ózd Város Önkormányzata

Költségbecslés

1 - 10 millió Ft között

Forrásallokáció

önkormányzat

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
21. intézkedés

Közösségi közlekedés promóciója

Intézkedés bemutatása

A közösségi közlekedés reklámozásának nulladik lépése egy
Kommunikációs stratégia meghatározása. A projekt keretében tájékoztatják a lakosságot és a vállalatokat közösségi közlekedés előnyeiről, lehetőségeiről, illetve a megvalósult új projektekről. A szemléletformálás eszközei a brosúrák, plakátok,
fotópályázat, a közösségi médiában, illetve a médiában megjelenő reklámok. A projekt folyamatos, egész éves tevékenység jelent. Kiemelt esemény az Európai Mobilitási Hét, illetve
a keretében megtartott autómentes nap, amikor európai szinten nagymértékben foglalkoznak a fenntarthatóbb közlekedési formákkal.

prioritások: II. Versenyképes alternatív közlekedési módok táIntézkedés illesz- mogatása, IV. A városi mobilitás új kultúrájának megteremkedése a céltése
átfogó célok: 4. Városi közszolgáltatások és közösségi életterendszerhez
rek fejlesztése
Előkészítettség
Felelős

SUMP tervezése során fogalmazódott meg
Ózd Város Önkormányzata, ÉMKK

Költségbecslés

1 - 10 millió Ft között

Forrásallokáció

önkormányzat

22. intézkedés

Közösségi közlekedés árukapcsolása

Intézkedés bemutatása

Az árukapcsolás (angol bundling) lényege, hogy egy népszerű
termék, szolgáltatás megvásárlása összekapcsolódik egy kevésbé népszerű termékkel. Ennek jelen esetben két mód alkalmazási módja lehet: Egy helyi bérlet vagy akár jegy felmutatásával kedvezményben részesülhetnek bizonyos helyeken (pl.
vásárlási kedvezmény, ajándékok). Másik opció, hogy egy bizonyos termék (pl. kulturális vagy sporteseményre szóló belépőjegy) kedvezményre jogosít a helyi közösségi közlekedési
járatokon. A projekt célja, hogy a helyi közösségi közlekedést
minél szélesebb körben használják, adott esetben olyanok is
kipróbálják, megismerjék, akik eddig nem, vagy csak nagyon
régen közlekedtek vele. További cél, hogy a közösségi közlekedéshez pozitív élmények, és ezáltal pozitív vélemények alakuljanak ki. Célszerű e projekt megvalósítása valamilyen nagyobb mértékű fejlesztés elkészülte után.

prioritások: II. Versenyképes alternatív közlekedési módok táIntézkedés illesz- mogatása, IV. A városi mobilitás új kultúrájának megteremkedése a céltése
átfogó célok: 4. Városi közszolgáltatások és közösségi életterendszerhez
rek fejlesztése
Előkészítettség
Felelős
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SUMP tervezése során fogalmazódott meg
Ózd Város Önkormányzata, ÉMKK

Költségbecslés

1 - 10 millió Ft között

Forrásallokáció

önkormányzat

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
23. intézkedés

Piac út - Sárli út csomópont fejlesztése

Intézkedés bemutatása

A Piac út - Sárli út csomópontja jelenleg jelzőtáblás irányítású,
de reggeli és délutáni csúcsidőben nagy forgalom terheli, amelyet jelen kialakítás nem képes kezelni. Az intézkedés keretében javasolt a csomópont átépítése körforgalmi szabályozásúvá. A beavatkozás során szükséges figyelembe venni a Piac
út északi oldalán tervezett kerékpárutat.

Intézkedés illesz- prioritások: I. Megközelíthetőség, elérhetőség javítása, III. Élhetőbb,
prosperáló
városközpont
kialakítása
kedése a célátfogó célok: 3. Környezetorientált városfejlesztés, környezetrendszerhez
tudatos város rehabilitáció
Előkészítettség

24. intézkedés

Gyújtósi körforgalom kapacitásfejlesztése

Intézkedés bemutatása

A Gyújtósi körforgalmat (Munkás út - Vasvár - Piac út - Jászi
Oszkár út csomópontja) a város kialakításából, közúti hálózatából kifolyólag rendkívól nagy forgalom terheli minden irányból. Jelenlegi körforgalom a megjelenő forgalmat nem képes a
megfelelő idő alatt elvezetni, gyakran alakulnak ki forgalmi
torlódások. Korábban is történtek kapacitásfejlesztést célzó
beavatkozások több-kevesebb sikerrel. Az intézkedés keretében első körben egy modellezéssel egybekötött tanulmányterv készítése a feladat, amely képes meghatározni az adott
feltételekhez leginkább illeszkedő megoldást több változat
megvizsgálásával. E tervvel alapozva megfelelő előkészítést
követően a csomópont fejlesztése hatékonyan megvalósítható.

a kivitelezési tervek és a szükséges engedélyek részben rendelkezésre állnak

Felelős

Ózd Város Önkormányzata

Költségbecslés

100 - 1000 millió Ft között

Forrásallokáció

TOP

Intézkedés illesz- prioritások: I. Megközelíthetőség, elérhetőség javítása, III. Élhetőbb,
prosperáló
városközpont
kialakítása
kedése a célátfogó célok: 3. Környezetorientált városfejlesztés, környezetrendszerhez
tudatos város rehabilitáció
Előkészítettség
Felelős
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fejlesztési dokumentumban szerepel
Ózd Város Önkormányzata, Magyar Közút

Költségbecslés

100 - 1000 millió Ft között

Forrásallokáció

kohéziós alap, állam

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
25. intézkedés

Belváros forgalmának mérséklése

Intézkedés bemutatása

Az intézkedés lényege a városközponti terület gépjármű forgalmának lehetőség szerinti csökkentése különböző forgalomtechnikai eszközökkel pl.: behajtási tilalom a teherforgalomra, párhuzamos közlekedési útvonalak biztosítása, további
kiépítése a Sárli telepen keresztül. A fejlesztés célja hosszú távon a terület parkolási igényeinek és parkolóhelyeinek csökkentése, helyükön közösségi terek, találkozóhelyek létrehozása. Továbbá a nyári hónapokban időszakosan csak erősen
korlátozottan lehetne behajtani a kiválasztott közterületekre
behajtani, helyettük rendezvények, éttermek, szórakozóhelyek kapnának helyet.

prioritások: III. Élhetőbb, prosperáló városközpont kialakíIntézkedés illesz- tása, IV. A városi mobilitás új kultúrájának megteremtése
átfogó célok: 1. Gazdasági szerkezetváltás és az ipartelepítés
kedése a célösztönzése, üzleti környezetfejlesztés és alternatív gazdaságrendszerhez
fejlesztés a foglalkoztatás bővítése érdekében, 3. Környezetorientált városfejlesztés, környezettudatos város rehabilitáció,
Előkészítettség
Felelős

26. intézkedés

Ózd elkerülőút kijelölése a Malom út - Brassói út nyomvonalra

Intézkedés bemutatása

Az intézkedés tartalma a 25. sz. főút Ózd városközponti szakaszának áthelyezése a Vasvár útról a Malom út - Brassói út vonalába. A projekt a gyorsforgalmi út fejlesztésének 1. ütemeként is értelmezhető. Lényege, hogy a főút forgalma kerülje el
Ózd városközpontjának tekinthető Vasvár utcát, amely útszakasz funkciója ennek következtében megváltozhat. A Malom
utca és a Brassói út jelentős része jelenleg is Magyar Közút kezelésében van. Az intézkedés követően a Brassói út teljes szakasza állami közúttá válik, cserébe a Vasvár út (Malom utca és
Munkás út között) helyi önkormányzati úttá minősül.

Intézkedés illesz- prioritások: III. Élhetőbb, prosperáló városközpont kialakítása
kedése a célátfogó célok: 2. Városi imázs fejlesztése, 3. Környezetorientált
városfejlesztés, környezettudatos város rehabilitáció
rendszerhez
Előkészítettség

fejlesztési dokumentumban szerepel

Felelős

a kivitelezési tervek és a szükséges engedélyek részben rendelkezésre állnak
Ózd Város Önkormányzata, Magyar Közút

Ózd Város Önkormányzata

Költségbecslés

1 - 10 millió Ft között

Költségbecslés

10 - 100 millió Ft között

Forrásallokáció

önkormányzat

Forrásallokáció

önkormányzat
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27. intézkedés

Ingyenes települési WIFI pontok bővítése

Intézkedés bemutatása

Az intézkedés lényege a város frekventált területein elérhető,
ingyenes WiFi kapcsolat további bővítése. A projekt sikeres teljesítéséhez szükséges a jelenlegi használat felmérése, használati szokások megismerése, szolgáltatás felülvizsgálata, továbbá frekventált helyszínek azonosítása, ezt követheti csak a
szolgáltatás kiterjesztése. A fejlesztés következtében egyrészt
megnő a közterületeket használók száma, megtelhetnek élettel a terek, másrészt olyanok számára is elérhetővé válik az internet, akik nem engedhetik meg maguknak a szélessávú,
nagy adatmennyiségű internetelőfizetést.

prioritások: III. Élhetőbb, prosperáló városközpont kialakítása
Intézkedés illesz- átfogó célok: 4. Városi közszolgáltatások és közösségi élettekedése a célrek fejlesztése, 5. Leszakadt és leszakadó városrészek fizikai,
közösségi regenerálása, szociálisan hátrányos helyzetű társarendszerhez
dalmi csoportok segítése
Előkészítettség
Felelős

28. intézkedés

Forgalomcsillapított övezetek bővítése

Intézkedés bemutatása

Az intézkedés lényege, hogy új tempo 30 és lakó-pihenő övezetek legyenek kijelölve, illetve a meglévő övezetek bővítése
megvalósuljon. E beavatkozást csak az adott lakóterület környezetében élők minél szélesebb körének aktív bevonásával,
konszenzus kialakulása után szabad megvalósítani. A kerékpárforgalmi hálózati terv is javasol egy új lakó-pihenő övezetet
az Új telep területén.

Intézkedés illesz- prioritások: IV. A városi mobilitás új kultúrájának megteremtése
kedése a célátfogó célok: 3. Környezetorientált városfejlesztés, környezetrendszerhez
tudatos város rehabilitáció
Előkészítettség
Felelős

fejlesztési dokumentumban szerepel
Ózd Város Önkormányzata

SUMP tervezése során fogalmazódott meg

Költségbecslés

1 - 10 millió Ft között

Ózd Város Önkormányzata

Forrásallokáció

önkormányzat

Költségbecslés

1 - 10 millió Ft között

Forrásallokáció

önkormányzat
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29. intézkedés

Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági fejlesztése, akadálymentesítése

Intézkedés bemutatása

Az intézkedés keretén belül szükséges megvizsgálni a város (2.
ütemben a teljes funkcionális várostérség) gyalogátkelőhelyeit
forgalombiztonsági szempontból. A vizsgálatot követően vagy akár attól függetlenül már ismert probléma esetén megtörténhet az átkelőhely fejlesztése az észlelhetőség, az áttekinthetőség, a felfoghatóság és a használhatóság kritériumainak érvényesülése mellett. Mindezek által megvalósulhat a
megfelelő közvilágítás, a jelzőtáblák és felfestések, az egyéb
forgalomtechnikai megoldások alkalmazása, illetve az akadálymentesítés, szegély-lesüllyesztés.

30. intézkedés

Iskolai mobilitási tervek készítésének támogatása

Intézkedés bemutatása

Az iskolai mobilitási terv készítésénél a diákok, az ott dolgozók
közlekedési szokásait lehet megismerni, és stratégia felállítását követően optimalizálni, befolyásolni. A rendszeres iskolai
mobilitás oktatással és az iskolai mobilitás-menedzsmenttel
változást lehet elérni a diákok jelenlegi, valamint későbbi közlekedési szokásaira. Az iskolai mobilitás-menedzsment egyik
eszköze az iskolabusz üzemeltetése, amely révén biztonságosan háztól házig, felelős felnőtt felügyelete mellett jutnak be
az iskolába a tanulók. Ez a rendszer egyéb pedagógiai célok
mellett a reggeli csúcsforgalom enyhítésére szolgál, mivel a
szülők munkába-járása jobban megoszlik akkor, ha nem az iskolai becsengetésre szerveződik a reggeli hivatásforgalom. A
menedzsment további eszköze az iskolai parkolás optimalizálása (K+R helyek kijelölésének megvizsgálása, stb.), kerékpáros közlekedés támogatása, illetve a reggeli becsengetés időpontjának elcsúsztatása. Az utóbbi lényege a reggeli, munkába és iskolába-járás által keletkező forgalmi terhelési csúcs
enyhítése, az iskolába-járás kezdő időpontjainak koordinálásával, a csúsztatott órarendek bevezetésével.

prioritások: II. Versenyképes alternatív közlekedési módok támogatása, IV. A városi mobilitás új kultúrájának megteremIntézkedés illesz- tése
kedése a célátfogó célok: 3. Környezetorientált városfejlesztés, környezettudatos város rehabilitáció, 5. Leszakadt és leszakadó városrérendszerhez
szek fizikai, közösségi regenerálása, szociálisan hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok segítése
Előkészítettség
Felelős

SUMP tervezése során fogalmazódott meg
Ózd Város Önkormányzata

Költségbecslés

10 - 100 millió Ft között

Forrásallokáció

önkormányzat

prioritások: II. Versenyképes alternatív közlekedési módok táIntézkedés illesz- mogatása, IV. A városi mobilitás új kultúrájának megteremtése
kedése a célátfogó célok: 3. Környezetorientált városfejlesztés, környezetrendszerhez
tudatos város rehabilitáció, 4. Városi közszolgáltatások és közösségi életterek fejlesztése
Előkészítettség
Felelős
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SUMP tervezése során fogalmazódott meg
Ózd Város Önkormányzata, Klebelsberg Központ

Költségbecslés

10 - 100 millió Ft között

Forrásallokáció

önkormányzat
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31. intézkedés

Online elérhető közszolgáltatások körének bővítése

Intézkedés bemutatása

Az infokommunikációs technológiák (IKT) hatékony alkalmazásával, a különféle szolgáltatások online is elérhetővé tételével a várost terhelő mobilitási igény csökkenthető. Az e-közszolgáltatás biztosítja a hivatali információkat és a szolgáltatások online elérését. A projekt célja egyrészről az önkormányzati elektronikusan nyújtható közszolgáltatások számosságának és színvonalának emelése, az egyes ügytípusok esetében
az elektronikus ügyintézési szint fejlesztése, minél szélesebb
ügykörben a lehető legmagasabb elektronikus ügyintézési
szint elérése. A projekt célja továbbá, hogy az önkormányzat,
mint ösztönző vegyen részt a további e-szolgáltatás (e-egészségügy, e-turisztika, e-kultúra) népszerűsítésében, támogatásában.

32. intézkedés

Munkaerő mobilitás javítását célzó vállalaton belüli fejlesztések

Intézkedés bemutatása

A vállalatok mobilitásának javítására számos lehetőség van,
amelyek összehangolása végett készíthető adott cégre vonatkozó mobilitási terv is. A különböző közlekedési módokhoz külön intézkedések párosulnak, de általánosan pozitív hatás érhető el a rugalmas vagy eltolt munkaidő, illetve a távmunka támogatásával. A gyaloglás népszerűsítésére megfelelő közvilágítást és járdákat lehet biztosítani. A kerékpáros közlekedés
támogatása elérhető a biztonságos tárolók, átöltözési és zuhanyzási lehetőségek, illetve kerékpár vásárlási kedvezmények biztosítása által. A közösségi közlekedés ösztönözhető a
megfelelő információk és útvonal tervezési lehetőségek, valamint kedvezményes dolgozói bérletek biztosításával. Az
egyéni közlekedés visszaszorítására a parkolási díjak bevezetésével, megemelésével, a minibusz szolgáltatás megjelenéséve, valamint a telekocsi támogatásával lehetséges. Az önkormányzat feladata kettős, egyrészt jó példa mutatása, másrészt az ösztönzési, támogatási lehetőségek megtalálása és kihasználása.

Intézkedés illesz- prioritások: IV. A városi mobilitás új kultúrájának megteremtése
kedése a célátfogó célok: 4. Városi közszolgáltatások és közösségi életterendszerhez
rek fejlesztése
Előkészítettség
Felelős

SUMP tervezése során fogalmazódott meg
Ózd Város Önkormányzata

Költségbecslés

10 - 100 millió Ft között

Forrásallokáció

önkormányzat

Intézkedés illesz- prioritások: IV. A városi mobilitás új kultúrájának megteremtése
kedése a célátfogó célok: 4. Városi közszolgáltatások és közösségi életterendszerhez
rek fejlesztése
Előkészítettség
Felelős
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SUMP tervezése során fogalmazódott meg
Ózd Város Önkormányzata

Költségbecslés

10 - 100 millió Ft között

Forrásallokáció

önkormányzat

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
33. intézkedés

Iskolai KRESZ és kerékpáros oktatása

Intézkedés bemutatása

Az intézkedés egy egynapos iskolai rendezvénysorozat keretein belül megrendezhető, ahol felhívják a pedagógusok és a
gyermekek figyelmét arra, hogy nem csak jó dolog kerékpározni, de a KRESZ-t is ismernie kell minden közlekedőnek. A
rendezvény idején mobil közlekedésbiztonsági és ügyességi
kerékpárpálya és interaktív játékos tanórák segítségével ismertetik meg a gyerekeket a közlekedési szabályokkal. Kerékpárversenyre és bringapárbajra is lehetőség nyílik a projektnap
keretein belül. Az oktatás általában egynapos, de nem csak
egyszeri alkalom, hanem folyamatos tevékenység. A rendezvénynapok eltérhetnek egymástól, ugyanis a pályázók többféle lehetőségek közül is választhatnak (továbbképzések, biciklis szakkörök, KRESZ-órák stb.).

34. intézkedés

Monitoring és információs hálózat kialakítása és működtetése

Intézkedés bemutatása

Az önkormányzat szolgáltatás megrendelői szerepének erősítése céljából érdemes mobilitási és környezeti adatállományokat kialakítani, feltölteni és fenntartani. Az egyes tervezési feladatok ugyanis jobban alátámasztottak, ha azokat hosszú idősoros adatokra építették. Az önkormányzat munkáját segítő
tanácsadó és tervező cégek nem tehetik meg (és tőlük nem is
elvárható), hogy szerződéseik időszakán túl is adatokat gyűjtsenek a tervezési területről, pláne nem azon túlmenően. Így
ezek a cégeknek általában pillanatképek alapján kell elkészíteniük munkáikat. Bár némely állami szereplő fenntart ilyen
rendszereket (pl.: a Magyar Közút adatbankja), e rendszerek
kialakításakor nem volt szempont, hogy egyes önkormányzati
céloknak megfeleljenek. Ugyanakkor az önkormányzatnak érdeke és lehetősége ezeket előállítani, továbbá a SUMP indikátor rendszeréhez is szükségesek ezek az adatok. Az így kialakított adatbázist részint mások által rögzített adatok rendszeres
bekérésével érdemes feltölteni (pl.: jegy bevételek a közösségi
közlekedésben, parkolási adatok, forgalmi adatai), részint az
önkormányzat megbízásában saját méréseket is szükséges végezni. A mért vagy kapott környezeti és közlekedési adatokat
közérthető formában történő nyilvánossá tétele szintén fontos.

prioritások: II. Versenyképes alternatív közlekedési módok táIntézkedés illesz- mogatása, IV. A városi mobilitás új kultúrájának megteremkedése a céltése
átfogó célok: 4. Városi közszolgáltatások és közösségi életterendszerhez
rek fejlesztése
Előkészítettség
Felelős

SUMP tervezése során fogalmazódott meg
Ózd Város Önkormányzata, Klebelsberg Központ

Költségbecslés

10 - 100 millió Ft között

Forrásallokáció

önkormányzat

Intézkedés illesz- prioritások: IV. A városi mobilitás új kultúrájának megteremtése
kedése a célátfogó célok: 4. Városi közszolgáltatások és közösségi életterendszerhez
rek fejlesztése
Előkészítettség
Felelős
Költségbecslés
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SUMP tervezése során fogalmazódott meg
Ózd Város Önkormányzata
10 - 100 millió Ft között

ÓZD FENNTARTHATÓ VÁROSI MOBILITÁSI TERVE
Forrásallokáció

önkormányzat

35. intézkedés

Mobilitási menedzsment központ létrehozása

Intézkedés bemutatása

Az önkormányzat szolgáltatás megrendelői szerepének erősítése céljából rövidtávú feladat, a közlekedéssel kapcsolatos intézményfejlesztési terv kidolgozása, végrehajtása pedig középtávú projekt. A végrehajtás során sorra kell venni minden
közlekedési mód szolgáltató, üzemeltető, megrendelő és hatósági folyamataiban résztvevő szereplőt, az ezek közötti feladat és hatáskör megosztásokat, illetékességi területeket tisztázni kell. A hosszú távú intézményfejlesztési tervben pedig
egy olyan önkormányzati egység, vagy önálló cég felállítása a
cél, amely végső soron a SUMP-ban meghatározott elveket
képviseli, hajtja végre. Ez a szervezet integráltan felelne minden mobilitás formáért, közvetlenül megrendelve a szolgáltatásokat és az üzemeltetést mind az egyéni, mind a közösségi
közlekedés területén.

Intézkedés illesz- prioritások: IV. A városi mobilitás új kultúrájának megteremtése
kedése a célátfogó célok: 4. Városi közszolgáltatások és közösségi életterendszerhez
rek fejlesztése
Előkészítettség
Felelős

SUMP tervezése során fogalmazódott meg
Ózd Város Önkormányzata

Költségbecslés

10 - 100 millió Ft között

Forrásallokáció

önkormányzat
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3.3. JAVASOLT INTÉZKEDÉSEK SZINERGIÁI

3.4. INTEGRÁLT INTÉZKEDÉSCSOMAGOK MEGHATÁROZÁSA

3.5. STRATÉGIA ÖSSZEGZÉSE
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4. M EGVALÓSÍTÁS KERETEI

4.4. MONITORING RENDSZER KIALAKÍTÁSA

4.1. TAPASZTALATOK ÉRTÉKELÉSE
4.4.1. Háttérindikátorok
4.1.1. Intézményi tapasztalatok
4.4.2. Hatásindikátor
4.1.2. Külföldi tapasztalatok
4.4.3. Eredményindikátor

4.2. INTÉZMÉNYI HÁTTÉR
4.5. FELÜLVIZSGÁLATI RENDSZER
4.3. STRATÉGIAI KOCKÁZATKEZELÉS

4.3.1. Kockázatok azonosítása

4.3.2. Kockázatok kezelése
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