1.1.

Kék Zónából Sárga Zónába

 Tizeshonvéd utca, Herman Ottó Gimnázium tornacsarnoka melletti és előtti parkolók
 Tizeshonvéd köz, Tizeshonvéd utca – Szent István utca közötti szakasza
 Tizeshonvéd utca 2–12. sz. mögötti terület
 Tizeshonvéd utca 2. sz.– Szent Anna tér kereszteződéséig
 Toldi utca (Mátyás király u. – Szent László u. közötti terület)
 Mátyás király utca 16–50. sz. közötti szakasz
 Mátyás király utca 13. sz. melletti és mögötti terület
 Szepesi Pál utcának a Mátyás király utca – Major utca közötti szakasza(területbővítés)
 Vologda utca 6–26. sz. közötti terület
 Mátyás király utca 15–21. sz. közötti terület
 Árok utca – Pallos utca 10. számmal szembeni behajtó – Árok utca 5–7 sz. – Jókai
Református Általános Iskola által körbezárt terület
1.2.

Sárga Zónából Zöld Zónába

 Hatvanötösök útja, Zsolcai kapu – Szeles utca közötti leállósáv
 Bethlen G. utca, Szeles utca – Szendrei utca szakasz
 Batthyány L. utca, Kazinczy Ferenc utca – Kossuth L. utca közötti szakasz
 Kossuth L. utca, Palóczy L. utca – Patak utca közötti szakasz
 Palóczy L. utca Kossuth L. utca – Dózsa Gy. út közötti szakasz, és a Palóczy L. utca 7–9.
sz. mögötti belső parkoló
 Dózsa Gy. út, Kis–Hunyad utca – Fazekas utca közötti szakasz
 Dózsa Gy. út, Fazekas utca – Pallos utca közötti szakasz
 Attila utca
 Jókai M. utca 1–11. sz. épületek előtti parkoló terület (Gyalogos aluljáróig)
 Fazekas utca 1–3. sz. épülettel szembeni terület
 Kis-Hunyad utca (Kis-Hunyad utca-Dayka utca kereszteződés, Kis-Hunyad utca - Vologda
utca kereszteződés közötti szakasz)
 Dayka G. utca Kis–Hunyad utca – Hunyadi utca közötti szakasz
 Zene Palota épület nyugati oldali terület. (Hunyadi u. – Dajka G. u. kereszteződéssel
szembeni terület.)

 Tárkányi Béla utca
 Tapolcai utca Homonnai utca és a Posta közötti szakasz
 Tapolcai utca a Léva utca és a Posta előtti szakasz
 Fazekas utca 1–11. sz. épületek előtti parkoló terület a gyalogos aluljáróig
 Szent László utca 1–3. sz. által határolt terület
 Szeles utca Macropolis déli oldal előtti terület
 Arany J. tér 20–24. sz. épületek előtti terület
 Arany J. tér 2–8. sz. épületek előtti terület
 Arany J. tér 8–10. sz. épületek előtti zsákutca
 Arany J. tér 8. sz. épület – Szentpéteri kapu irányába lévő leállósáv a jelzőlámpás
kereszteződésig
 A Pallos utca, Pallos utca 16. – Petőfi tér 1. sz. közötti szakasza, a Jókai utca 19–21. sz.
közötti névtelen zsákutca, Jókai utca 17–19. sz. közötti névtelen zsákutca, Jókai utca 17. sz.
Laborfalvi utca 2. sz. közötti névtelen zsákutca, Laborfalvi utca 2. sz. Pallos utca 18. sz.
közötti névtelen zsákutca, Pallos utca 16–18. sz. közötti névtelen zsákutca, Pallos utca 16.
sz. melletti, valamint a Jókai ABC mögötti névtelen zsákutca
 Fábián utca 2–8. sz. által határolt terület
 Pallos utca 2–14. sz. mögötti terület
 Fábián kapu 1–5. sz. előtti területek (Mátyás király – Feszty Árpád u. összekötő útszakasz)
 Városház tér 7-11. számú belső udvar
 Tapolca főút (Miskolc– Tapolcai út)
 Csabai utca, Junó Szálloda
 Bay Zoltán tér, zárt parkoló területe
 Iglói utca, ki irányú autóbusz végállomás utáni leállósáv
 Győri utca a Bencések útjától a Kiss József utca kereszteződésig
 Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Miskolctapolcai Tagiskolája belső udvara
1.3.

Kiemelt Idegenforgalmi Sárga Zónából - Kiemelt idegenforgalmi Zöld Zónába:

 Tapolcai utca Homonnai utca és a Posta közötti szakasz
 Tapolcai utca a Léva utca és a Posta előtti szakasz
 Tapolca főút (Miskolc– Tapolcai út)
 Csabai utca, Junó Szálloda

 Bay Zoltán tér, zárt parkoló területe
 Iglói utca, ki irányú autóbusz végállomás utáni leállósáv
 Győri utca a Bencések útjától a Kiss József utca kereszteződésig
 Miskolci Kazinczy Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Miskolctapolcai Tagiskolája belső udvara
1.4.

Kiemelt Kereskedelmi Sárga Zónából Kiemelt Kereskedelmi Zöld Zónába

 Hatvanötösök útja, Zsolcai kapu – Szeles utca közötti leállósáv
 Bethlen G. utca, Szeles utca – Szendrei utca szakasz

