
 
 
 
 
 
 

        Salgótarján MJV Önkormányzata 

 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 
KEHOP-1.2.1-18-2019-00240 projekt 

 
 

Sajtóközlemény 
 

MEGKEZDŐDÖTT A HELYI KLÍMASTRATÉGIA 
KIDOLGOZÁSA SALGÓTARJÁNBAN 

 
 

2021/02/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A pályázat keretében kidolgozásra kerül Salgótarján klímastratégiája, melynek célja a klímaváltozás 
okozta kockázatok megelőzése, a hatások mérséklése, az alkalmazkodó-képesség javítása érdekében 
olyan, a helyi feltételekhez illeszkedő stratégiai dokumentum megalkotása, amely az érintettek széles 
körének bevonásával meghatározza a legfontosabb beavatkozási pontokat. A klímastratégia 
kidolgozása az országos klímastratégiai módszertant követve történik és illeszkedik a Nógrád Megyei 
Klímastratégiához. 

A program tervezetten 2021. november 30-ig tart, mely időszakban a klímastratégia elkészítése mellett 
szemléletformáló akciók keretében tervezik a szervezők a lakosság széles körű tájékoztatását és a 
témában való jártasságának elmélyítését. 

A klímastratégiai dokumentum megalkotását a Dipol csoport képviseletében Jáki Mónika szakmai 
vezető irányítja. A készülő anyag két nagyobb egységből fog állni: az első rész egy átfogó 
helyzetértékelés, elemzés, mely kiterjed a város klímaváltozással érintett tényezőire. Így foglalkozik 
többek között a szélsőséges időjárási viszonyok okozta károkkal, a lakosság egészségügyi 
kockázataival, az épületállomány energiahatékonyságával éppúgy, mint a közösségi közlekedés 
helyzetével. A második rész egy 2030-ig előretekintő jövőképet és célmeghatározást fog tartalmazni. 
Az intézkedési terv pedig olyan helyi intézkedések listája, amelyek közül számos akár már a 
közeljövőben is megvalósulhat. Amint elkészül a dokumentum szakértői változata, az Önkormányzat 
honlapján elérhető lesz és bárki elmondhatja majd véleményét, hiszen a helyiek tapasztalata, 
észrevételei és ötletei teszik hitelessé és alkalmassá a stratégiát arra, hogy az annak mentén szervezett 
cselekvési programok az itt lakók életének jobbítását szolgálják.  

Salgótarján az ország és egyben Nógrád megye északi határvidékén, szűk völgyben fekszik, meredek 
lejtésű domborzattal és erdős természetvédelmi területekkel körbe véve. A helyi éghajlati viszonyokra 
jellemző, hogy a völgyhatás következtében, különösen nyáron, igen szeszélyes hőmérsékleti 
ingadozások is előfordulnak. Emellett egyre gyakoribbakká, hosszabbakká és erősebbekké válnak a 
hőhullámos időszakok, a nyár mellett egyre inkább már a tavaszi és őszi évszakban is. A városkörnyéki 
térség domborzati viszonyainak köszönhetően az erózió nagy területeket érint. Az utóbbi években 
gyakoribbá váló szélsőséges időjárásra jellemző, hogy előfordulhat rövid idő alatt rendkívül nagy 
mennyiségű csapadék lehullása is. Ennek hatására a város és környezetének vízfolyásainál egyre 
gyakoribb jelenségnek számítanak a villámárvizek. Ennek gyakorisága és nagysága az éghajlatváltozás 
fokozódásával tovább fog erősödni, ami erősíti az eróziót és nagyobb talajmozgások veszélyét is. Ehhez 
hozzájárul, hogy mind a téli-tavaszi, mind a nyári évszakokban igen veszélyes a magas talajvízállás. E 
jelenséghez is kapcsolódva, Salgótarjánban kialakult helyi elöntések keletkezésének infrastrukturális 
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oka, hogy a zárt csapadékvíz elvezető csatornahálózat a lehullott csapadékmennyiséget nem tudja 
elvezetni és az a felszín legmélyebb pontján összegyűlik. Az így kialakult 30-40 cm mélységű 
vízmennyiség az egyéni és a tömegközlekedést jelentősen akadályozhatja. 

A város mozaikos szerkezetét meghatározó adottságok a települést kettészelő út és vasút, a 
lakóterületek közé ékelődő iparterületek, és a védő funkciójú belső zöldfelületek hiánya. A város földrajzi 
fekvéséből adódóan szorosan kapcsolódik a környező dombok erdőterületeihez. A természeti 
kényszerek közepette, történelmileg kialakult, a városközponttól nagy távolságra eső szigetszerű 
településrészekkel kiegészülő, hosszan elnyúló lineáris városszerkezet távol esik a környezeti 
fenntarthatóság szempontjából optimálisnak tartott „kompakt város fogalmától”. Ezzel összefüggésben 
a háztartások komfortérzetére és közüzemi számláira nagy hatással van a lakótelepi és egyéb 
hagyományos települési épületállomány elavultsága energiahatékonysági szempontból. A mobilitáshoz 
kapcsolódva a városon belüli tömeges közlekedési igények kielégítésére jelenleg szinte kizárólag 
környezetszennyező gépjárművek szolgálnak a közösségi és az egyéni közlekedésben egyaránt, 
valamint az áru- és teherforgalomban is. 

A város belső területein is jellemző városképi és térszerkezeti adottság a volt ipari, mára barnamezős 
területek meghatározottsága, melyek gyakorlati és közvetlen környezeti veszélyforrást, továbbá 
akadályt jelentenek a fenntartható fejlődés beindítása szempontjából. Ezért minden erőfeszítést meg 
kell tenni, hogy a városi szövetből el lehessen tüntetni a barnamezős rehabilitációra váró területek 
foltjait, és a helyükön olyan városi szövetet lehessen kialakítani, melyek egyaránt szolgálják a 
gazdasági, társadalmi és környezeti hosszú távú fenntarthatóságot. 

A most kialakítandó városi klímastratégia az előbbiekben felvázolt főbb sérülékenységi területeket és 
helyi erőforrásokat mutatja be környezeti, társadalmi és gazdasági téren, és az eddigi jó gyakorlatokra 
is építő stratégiai irányokat határozz meg, közös jövőképpel, települési együttműködésen alapuló rövid- 
és hosszabb távú intézkedésekkel és akciókkal. 

A tervezett szemléletformáló programsorozat szakmai találkozók, iskolai tanulmányi verseny és városi 
rendezvényeken való részvétel révén igyekszik eljutni a város minden lakójához – amint ezt a 
járványügyi helyzet lehetővé teszi.  
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