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Bevezetés 

A 2021-27-es Európai Uniós ciklus TOP Plusz forrásai finanszírozást biztosítanak a fenntartható 

városfejlesztésre az Európai Parlament és a Tanács 2021/1058 Rendelet (ERFA rendelet) 11. cikke 

alapján. Ahhoz, hogy a cikk hatálya alá eső városok a számukra dedikált forráskerettel tudjanak 

tervezni, fenntartható városfejlesztési stratégiát kell készíteniük az Irányító Hatóság által kiadott 

módszertani útmutatónak megfelelően.  

Az útmutató értelmében a helyzetfeltárás összeállításához az ismert adatforrások és adatbázisok 

felhasználása mellett primer adatgyűjtés keretében kérdőíves felmérés elvégzése is szükséges. A 

felmérés két csoportban hajtandó végre: egyrészről a lakosság körében, másrészről az önkormányzati 

intézmények (illetve tetszőleges, de főként közfeladatokat végző szervezetek) között. A kérdőívezés 

tetszőleges módon (on-line felmérés, személyes vagy telefonos lekérdezés) lebonyolítható. 

 

1. Lakossági felmérés 

1.1 A LEKÉRDEZÉS 

A lakossági kérdőíves felmérés on-line formában 2021. július 5. és november 12. között zajlott. Az on-

line kérdőív a város honlapján keresztül az alábbi linken volt elérhető: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfO3z4KeFrdVbsoo1VXYI1ampJyucpYdWoHF70mAblGh-

-q_w/viewform  

A rendelkezésre álló időintervallum alatt összesen 203 fő töltötte ki a kérdőívet. (A lakossági kérdőív 

sablonját a Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. melléklet tartalmazza). 

 

1.2 REPREZENTATIVITÁS 

Az FVS Módszertani Kézikönyv értelmében a lefolytatott lakossági felmérésnek korra és nemre 

reprezentatívnak kell lennie. A kitöltött kérdőívek tekintetében ez az elvárás teljes mértékben nem 

teljesült, azaz a szükséges kritériumok együttes eloszlásában túl sok/túl kevés válasz született, ezért a 

probléma megoldására a súlyozásos eljárást alkalmaztuk. Ennek értelmében a túl kevés 

reszpondenssel képviselt válaszadói kategóriák válaszait egynél nagyobb súllyal, a túl sok 

reszpondenssel képviselt válaszadói kategóriák válaszait pedig egynél kisebb súllyal szerepeltettük az 

adatok feldolgozásakor. 

 

1. táblázat A 18 évnél idősebb lakosság aránya az állandó népesség 18 évnél idősebb létszámához1  viszonyítva 2020-ban 

korcsoport 
18-25 26-55 56-64 65-x Összesen 

nem 

Nő 4,3% 23,4% 8,7% 17,5% 53,8% 

 
1 A 18 évesnél idősebb állandó lakosság száma 2020-ban: 29222 fő. Forrás: KSH 
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Férfi 4,6% 23,8% 7,5% 10,3% 46,2% 

Összesen 8,9% 47,2% 16,2% 27,7% 100,0% 

Forrás: KSH 

2. táblázat A kitöltött kérdőívek megoszlása kor és nem szerint 

korcsoport 
18-25 26-55 56-64 65-x Összesen 

nem 

Nő 6,9% 30,5% 10,8% 1,5% 49,8% 

Férfi 5,9% 30,0% 8,9% 5,4% 50,2% 

Összesen 12,8% 60,6% 19,7% 6,9% 100,0% 

Forrás: Kitöltött lakossági kérdőívek 

3. táblázat Alkalmazott súlyszámok 

korcsoport 
18-25 26-55 56-64 65-x 

nem 

Nő 0,625 0,765 0,8 11,85 

Férfi 0,775 0,7925 0,85 1,9 

 

4. táblázat Reprezentativitás 

korcsoport 
18-25 26-50 51-64 65-x Összesen 

nem 

Nő 4,3% 23,4% 8,7% 17,5% 53,9% 

Férfi 4,6% 23,8% 7,5% 10,3% 46,2% 

Összesen 8,9% 47,2% 16,2% 27,8% 100,1% 

 

1.3 A KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE 

1.3.1 Alapadatok 

A kérdőívet kitöltők (203 fő) közel felének (46%) a legmagasabb végzettsége középiskola volt és a 

legtöbben alkalmazotti státuszban álltak (53%). A döntő többség (79%) Salgótarjánt jelölte meg 

munkavégzésének helyszíneként és lakóhelyként is (86%). A válaszadók többségének (56%) 

családjában van 14 év alatti gyermek. Salgótarján fejlesztési dokumentumait iránt alapvetően érdeklőd 

mutatkozik, ugyanakkor ténylegesen a válaszadók alig negyede olvasta csak, többségük (52%) viszont 

mindegyik dokumentumot (ITS, TFK, Salgótarján – 2030) megismerte. 
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1.3.2 Megtartó város 

A témakörhöz tartozó kérdések alapján a helyi kötődést, valamint az életminőség bizonyos aspektusait 

vizsgáltuk. 

A kérdőívek alapján a helyi kötődésben a legfontosabb tényező a városban történő család-, illetve 

otthonalapítás, valamint a táji, természeti adottságok. A legfiatalabb (18-25 év közöttiek) korosztály 

esetében a család-, illetve otthonalapítás helyett meghatározóbb szempont, hogy ide születtek. A 

középkorú generációnál (26-55 év közöttiek) a nyugodt kisvárosi lét is meghatározó tényező a helyi 

kötődésben. Az idősebbeknél pedig sokat nyom a latban, hogy ismerik és gyakorolják a helyi 

szokásokat, ill. tagjai valamilyen kisebb, helyi közösségnek. 

A helyi életminőséggel való elégedettség növelésében a kedvezőbb lakhatási lehetőségeknek, a 

magasabb jövedelmet biztosító munkalehetőségeknek és a jelenleginél is magasabb színvonalú 

közszolgáltatásoknak tulajdonították a legfőbb szerepet a kérdőívet kitöltők. Kiemelt szerepe van még 

továbbá a magas színvonalú kiskereskedelmi és vendéglátóipari szolgáltatásoknak és minőségi 

köztereknek. A nők és férfiak megítélésében nincs különbség, mindkét csoportnál ugyanolyan rangsor 

alakult ki a tényezők között. 

A közszolgáltatásokkal való elégedettség tekintetében a válaszadók a humán közszolgáltatásokat 

emelték ki, ez esetben azonban összességében a nők némileg elégedettebbnek bizonyultak a 

férfiaknál. A férfiak körében kiemelkedik a városi kerékpárutak minőségével és hosszával történő 

elégedettség. A férfiak emellett az egészségügyi ellátás színvonalával, a közbiztonsággal és a 

parkolási lehetőségekkel is messze elégedettebbek, mint a nők. Összességében a válaszadók 

legkevésbé az utak minőségével, a kiemelt közintézmények közelében lévő parkolási 

lehetőségekkel, valamint a városközpont sötétedés utáni közbiztonságával vannak megelégedve. 

1.3.3 Digitális város 

A digitális város témaköréhez tartozó 4 kérdés a lakosság digitális eszközellátottságát, digitális 

kompetenciáit és internethasználati szokásait, valamint a szolgáltatókkal való kapcsolattartás módját 

járta körbe. 

A város lakosságának digitális eszközellátottsága jó, a kérdőívet kitöltők közül csupán a férfiak 65 év 

feletti korosztályában jelölte be 1,9%, hogy nem rendelkezik semmilyen okos eszközzel. A vizsgált 

eszközök közül a legelterjedtebb az okos telefon (87%)2, de kitöltők körében sokan rendelkeznek 

asztali számítógéppel (58%) és notebookkal/laptoppal (56%) is. A digitális kompetenciák tekintetében 

a kitöltők 80%-a úgy ítéli meg, hogy saját korosztályához képest átlagosan vagy az átlagnál jobban 

kezeli a digitális eszközöket. A férfiak körében gyakoribb volt, hogy átlag felettinek ítélték meg 

készségeiket, mint a nők esetében, ahol a legtöbben úgy gondolták, hogy saját készségeik átlagosak az 

IT eszközök használatával kapcsolatban. 

A kérdőívek alapján az internetet legtöbben, a kitöltők 85%-a információszerzésre, tájékozódásra 

használja, meghatározó ugyanakkor a közösségi oldalak látogatása, a szórakozás és az ügyintézés 

(nyomtatványok letöltése, benyújtása), amely a nők esetében némileg meghatározóbb célnak 

bizonyulnak, kiemelten az idősebb generáció (65 év felett) körében.  

A közműszolgáltatók közül az áramszolgáltatóval történő kapcsolattartásban már elsődleges, a víz 

és csatornaszolgáltatás esetében pedig jelentős szerepe van az online, illetve az emailen keresztül 

 
2 A válaszadók n=203 közül. 
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történő ügyintézésnek. A közhivataloknál szintén kiemelt szerepe van az elektronikus ügyintézési 

formának, ugyanakkor ott még hasonló jelentőségű a személyes ügyintézés is. A személyes ügyintézés 

továbbra is elsődleges kapcsolattartási forma az alapfokú oktatás, az egészségügyi alapellátás, a 

kulturális szolgáltatások, a szociális ellátás, valamint a közösségi közlekedés esetében.  

 

1. ábra A főbb szolgáltatókkal való kapcsolattarás módja 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

1.3.4 Kiszolgáló/zöldülő város 

A kiszolgáló és a zöldülő város dimenzióit 6 kérdés érintette, amelyek a környezettudatosságot, az 

életminőséget, valamint a zöldterülethasználati szokásokat járta körbe. 

A megkérdezettek a saját életminőségük szempontjából a szelektív hulladékgyűjtést, a hulladék 

otthoni felhasználását és a környezettudatos életvitelt tartották a legfontosabbnak a vizsgált 

szempontok közül. A város jövője kapcsán szintén ezeket ítélték jelentősnek. A megújuló 

energiaforrások használatát általában véve és a háztartásokban is, a közösségben való aktív részvételt, 

valamint az egészséges, térségben megtermelt élelmiszerek fogyasztását is lényegesebbnek tartották 

a kérdőívet kitöltők a város jövője szempontjából. Utóbbi kapcsán tapasztalható a legnagyobb 

különbség a férfi és női kitöltők között: a nők a város jövője és saját életminőségük vonatkozásában 

is fontosabbnak tartják az egészséges, térségben megtermelt élelmiszerek fogyasztását. A megújuló 

energiaforrások használata a háztartásban viszont a város jövője és saját életminőségük 

szempontjából is a férfiak szerint lényegesebb. A kitöltők közel 85%-a rendelkezik legalább egyféle 

környezettudatos eszközzel, illetve megoldással, a legelterjedtebb a házi komposztáló használata (a 

megkérdezettek 30%-a rendelkezik utóbbival). Okos fogyasztásmérővel a válaszadók majd 18%-a 

rendelkezik, megújuló energiát pedig több mint 10%-uk hasznosít. 

0 200 400 600 800
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A városi zöldterületeket a válaszadók 27%-a naponta, további 20%-a pedig hetente legalább egyszer 

látogatja. A férfiak esetében gyakoribb a napi (28%), a nők körében pedig a hetente legalább egy 

alkalommal tett látogatás (37%). A városi zöldterületeket elsősorban szabadidő eltöltés (37%) és 

rekreációs séta (30%) céljával keresik fel a megkérdezettek. Mindkét tevékenység a 26-55 év közötti 

korosztályban a legnépszerűbb, de a 65 évnél idősebb nők esetében is kedvelt tevékenységek. 

A kérdőívet kitöltők számára a belváros zöldfelületeit elsősorban a sétautak fejlesztésével, további 

szolgáltatások (büfé, fagyizó, nyilvános WC), játszóterek és testedző eszközök telepítésével, ill jobb 

közvilágítással lehetne vonzóbbá tenni. Ezen felül kifejezett igény mutatkozik a kültéri programkínálat 

bővítése iránt is.  

1.3.5 Prosperáló város 

A tématerület a helyi termékeket illetően két kérdést tartalmazott. 

A helyi termékek közül a legismertebbek a zöldségek és gyümölcsök (a megkérdezett 57% ismer ilyen 

termékeket), míg egyéb élelmiszereket, italokat a megkérdezettek 55%-a ismer. Helyben, illetve a 

térségben létrehozott használati tárgyakat és a műalkotásokat a megkérdezettek kevesebb, mint 

harmada ismert. Utóbbiak ismertsége a nők körében, míg előbbieké a férfiak esetében volt magasabb. 

Az agrártermékek ismertségéből adódik, hogy a beszerzésük leginkább a piacon, vagy kisebb részben 

közvetlenül a termelőnél történik. Internetes felületeken keresztül a megkérdezettek 15%-a szokott 

helyi, illetve térségi termékeket beszerezni. 

1.3.6 Fejlesztéspolitikai kérdések 

A kérdőív nagy mennyiségű fejlesztéspolitikai kérdést is tartalmazott annak érdekében, hogy a 

leginkább fény derüljön a lakosság Salgótarján jövőjét illető elképzeléseire.   

Az elmúlt 5 évben a válaszadók alig több mint egyharmada (36%) ítélte meg úgy, hogy történt a 

városban pozitív irányú változás, kétharmada pedig egyenesen negatív irányú változásokat érzékelt.  

A pozitív irányú változások között a megvalósult fejlesztéseket, a város közlekedési elérhetőségének 

javulását, a rendezettebb, virágosabb közterületeket említették a válaszadók. A negatív irányú 

változások között a elvándorlást, az elöregedést, a lecsúszott rétegek arányának növekedését, az 

eddig elmaradt fejlesztéseket, a romló közbiztonságot, a munkahelyek hiányát emelték ki a 

válaszadók. (A válaszadók által megfogalmazott tényezők a 3.1.6. fejezetben találhatók.) 

A válaszadók kétharmada egy sor olyan tényező is felsorolt, amelyeket véleményük szerint feltétlenül 

meg kell szüntetni az elkövetkezendő években, vagy legalábbis valamilen formában törődni kellene 

vel. Ezek pl. hajléktalanság, lecsúszott társadalmi rétegek, kátyús utak, Karancs Hotel épülete, volt 

gyártelepek helyének hasznosítása, munkahelyteremtés, fiatalok elvándorlása, parkolás.  (A 

válaszadók által megfogalmazott tényezők a 3.1.6. fejezetben találhatók.) 

A válaszadók az olyan fejlesztési területek közül, amelyekre az önkormányzatnak közvetlen ráhatása 

van legfontosabbnak a turistafogadás feltételeinek javítása, a városi strand felújítása és a parkolási 

infrastruktúra fejlesztését ítélték. Ezek közül az első kettőt a nők, utóbbit a férfiak ítélték  

fontosabbnak. Legkevésbé fontos a közbringa rendszer kiépítését, a Karancsalja és Salgótarján közötti 

kerékpárút kiépítését és a Smart City megoldások kibővítése. Kevés olyan terület volt, amelyet a nők 

fontosabbnak tartottak, mint a férfiak. Ezek közül a bányamúzeum továbbfejlesztése és a szociális 

településrehabilitációba bevonandó városi területek fejlesztése helyezkedik el a rangsor első felében.  
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Az olyan fejlesztési területek közül, amelyekre az önkormányzatnak közvetett ráhatása van a felsőfokú 

oktatatás feltételrendszerének javítását, a Rákóczi út teljes felújítását, valamint a helyijárati 

közlekedés javítását ítélték a legfontosabbnak. A legkevésbé fontosnak Zenthe Ferenc Színház új 

épületének kialakítását, a nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek, ill. kereskedelmi vagy 

szolgáltató épületek felújítását ítélték a válaszadók. 

A következő kérdések a célrendszer elemeire vonatkoztak. Ezek alapján a Salgótarján számára kitűzött 

vízióval elsősorban a fiatal férfiak értenek egyet, a 10 skálán 7,75-re értékelték. A vízió teljes 

elfogadottsága 6,1 volt. 

Hasonló fogadtatása volt az átfogó céloknak is. Leginkább a megújuló város, vonzó települési 

környezet, ezt követte a társadalmi megújulás, majd a dinamikus gazdasági fejlődés cél elfogadottsága. 

A gazdaságfejlesztési vezérprojektek közül a Jövedelemtermelő sportturisztikai fejlesztések, illetve 

élményalapú turisztikai elemek kialakítását, a Modern, élhetőbb városközpont kialakítása a 

gazdaság fejlesztésének megalapozására és az Egyetemi oktatás fejlesztése (Óbudai Egyetem - új 

campus, oktatóbázis, kiszolgáló épületek), innováció, K+F erősítése c. projekteket tartják a 

legfontosabbnak a válaszadók. Ezt követte A belváros vonzóképességnek erősítése a kihasználatlan 

vagy alulhasznosított kereskedelmi és szolgáltató épületeinek felhasználásával, valamint a 

Egészségügyi gazdaságfejlesztés. A legkevésbé fontos vezérprojektek a Hadiipar letelepedése és/vagy 

elektronikai, illetve ipari hulladék-feldolgozó kialakítása, amely esetben a hölgyek kategorikusan 

elutasították ennek fontosságát, valamint Az üvegipar és az üvegpalackgyártás technológiai fejlesztése 

is a rangsor végére került. 

A jövedelemtermelő sportturisztikai fejlesztések közül az út-, közmű és parképítés, a tó 

rekultivációja és a városi strand kialakítása került az első helyekre, ezt követte a konferencia és 

oktatóközpont, valamint a kemping teljes felújítása. A legutolsó helyre a jégcsarnok megépítése, az 

Ütős Sportok Háza kialakítás és a Lombházak kialakítása kerültek. 

A városi környezet fejlesztése és vonzóbb üzleti környezet megteremtése részprogram tervezetei 

közül mindegyik azonos fontosságúnak ítéltetett, kivéve a smart city programok.  

A közlekedésfejlesztés szempontjából a város külső területeinek úthálózatfejlesztése, a 

vasútielérhetőség javítása és a belvárosi vasútállomás korszerűsítése a legégetőbb feladat.  

A lakhatást segítő projektek közül az Új panel Program került első helyre, ezt követte a bérlakások, 

kisebb lakóparkok építése és a munkáshotel kialakítása. Ezek mindegyike ugyanakkor 2 fölötti 

rangsorszámot kapott. 

A belváros gazdasági fejlesztése szempontjából a legsürgősebbnek a szálloda és mélygarázs vagy 

parkolóház építése (Karancs Szálló felújítása, újragondolása), A belváros kihasználatlan vagy 

alulhasznosított kereskedelmi és szolgáltató épületeinek felhasználásával vonzó belvárosi üzleti 

környezet kialakítása, Városon belüli és átmenő (tranzit) gépjárműforgalomtól tehermentesített, 

modern, élhetőbb városközpont kialakítása a gazdaság fejlesztésének megalapozására c. projektek 

kerültek. 

Az egészségügy gazdasági fejlesztése érdekében a legsürgősebb feladat a válaszadók szerint a 

Radiológiai osztály fejlesztése, műtők fejlesztése és aa kórház infrastrukturális fejlesztése, kiemelten 

a környezeti megújulás, az energiatakarékos működés és a betegbiztonsági célok megvalósulására. 

Az új gazdasági területek kialakítása, fejlesztése érdekében a legfontosabb az Öblösüveggyár és a 

,,volt’’ Acélgyár rekultivációja. 
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A válaszadók által javasolt projektek között a legtöbb javaslat a város közlekedési elérhetősége, ill. 

utak, közművek, kerékpárutak, járdák témájával, a közterületek, ill. a játszóterek, külső közösségi terek 

fejlesztése, valamint a gazdaságfejlesztés kapcsán érkeztek. (A válaszadók által megfogalmazott 

projektötletek a 3.1.6. fejezetben találhatók.) 

A közlekedéssel kapcsolatban többek között a vasúti elérhetőség és a helyi közlekedés fejlesztésére, 

valamint a parkolási problémák megoldására érkeztek javaslatok, ahol domináns volt a környezetbarát 

közlekedési módok előtrébe helyezése pl. közbringa rendszer, kerékpárutak, járdafejlesztés, vasút 

integrálása a városirészek közötti közlekedésbe, szemléletformálás.  

A közterületfejlesztés kapcsán a játszótérfejlesztések, szabadtéri edzőparkok kialakítása, parkosítás, a 

Főtér megújítása merültek fel. 

A gazdaságfejlesztési javaslatok pedig egyértelműen a régi gyárak területének rendezése, új ipari cégek 

bevonzására, a helyi erőforrások kiaknázására vonatkoztak. 

 

2. Intézményi/szervezeti felmérés 

2.1 A LEKÉRDEZÉS 

Az intézményi kérdőíves felmérés on-line formában 2021. szeptember 13. és szeptember 22. között 

zajlott. Az on-line kérdőív linkjét3 az önkormányzat e-mailben juttatta el a város intézményeihez. A 

rendelkezésre álló időintervallum alatt 4 szolgáltató töltötte ki a kérdőívet. (Az intézményi kérdőív 

sablonját a Hiba! A hivatkozási forrás nem található. melléklet tartalmazza.) 

 

2.2 A KÉRDŐÍVEK KIÉRTÉKELÉSE 

2.2.1 Alapadatok 

2. ábra: A kérdőívet kitöltő intézmények  

Szervezet neve Besorolása 

Balassi Bálint Megyei Könyvtár kultúra és rendezvényszervezés 

Dornyay Béla Múzeum kultúra és rendezvényszervezés 

Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde oktatás-nevelés, család- és gyermekjólét 

Salgótarjáni Költségvetési Intézmények 
Gazdasági Szolgálat 

egyéb 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 
3 https://docs.google.com/forms/u/1/d/1K8LXMDAzNqxHfinbsofwi8ODDZFkyUhyikousErwqK4/edit?usp=forms_home 
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A kérdőívet kitöltő intézmények és szervezetek közül 1 db oktatási-nevelési intézmény volt, ezek 

mellett 2 db a kultúra és rendezvényszervezés területén tevékenykedő, valamint 1 egyéb szervezet 

küldte még vissza a válaszait. Az intézmények foglalkoztatotti létszáma meghaladja a 20 főt. 

 

2.2.2 Általános fejlesztési szükségletek 

A kérdéscsoport az intézmények jövőre vonatkozó terveit, illetve elképzeléseit tárta fel az átfogó, 

szervezeti fejlesztésekkel (profilbővítés vagy szűkítés; szervezeti átalakítás; finanszírozási átalakítás), 

valamint a konkrét, kézzelfogható fejlesztésekkel (épületek, infrastruktúra; eszközfejlesztés, humán 

erőforrás) kapcsolatban.  

A megkérdezett intézmények nagyobb része a finanszírozás átalakítását, a Dornya Béla Múzeum 

pedig a szervezetátalakítást tart szükségesnek. Az átalakítások célja egyöntetűen a létszámbővítés, 

amelynek egyik módja lehet a bérfejlesztés, mivel ezzel lehet megtartani a meglévő munkaerőt, ill. 

betölteni az üres álláshelyeket.  

Infrastrukturális fejlesztések (pl. légkondicionálás) és az épületek bővítésének, illetve új épület 

kialakításának szükségességét minden intézmény jelezte. a Dornyay Béla Múzeum korszerűbb, 

energiahatékony, a 21. századi kihívásoknak jobban megfelelő kiállítóterek fejlesztését jelezte. 

Eszközfejlesztés keretében digitális és nem digitális eszközökre egyaránt van igény. A 

számítástechnikai eszközökre a múzeumban és a könyvtárban, de az óvodákban is fejlesztésre lenne 

szükség. A humán erőforrás-fejlesztést minden intézmény égetően szükségesnek tartotta főként 

mennyiségi szempontból, de a meglévő munkaerő folyamatos továbbképzése, valamint a (portás, 

karbantartó) bérének kiegészítése is megjelent a válaszokban.  

 

2.2.3 Digitális átállás 

2.2.3.1 Az intézmények hardverállománya 

A kérdőívet kitöltő intézmények mindegyike úgy, hogy az intézményben a megfelelő munkavégzéshez 

nincs elegendő számítógép és a számítógépeken kívül további digitális eszközökre is szükség lenne 

(főként szkennelőre, nyomtatóra, illetve fénymásolóra). A mennyiségi problémák részben 

összefüggenek a minőségi problémákkal is, a meglévő eszközállomány nem megfelelő kapacitású, 

elavult (pl. lassúak, bizonyos programok futtatásához nem rendelkeznek megfelelő teljesítménnyel). A 

kérdőívet kitöltő intézményeknél gyakran előfordul a digitális eszközök meghibásodása, annak 

ellenére, hogy azokat rendszeresen, megfelelő időközönként szervizelik. 

2.2.3.2 Az intézmények szoftverállománya 

A kérdőívet kitöltő intézmények használ kereskedelmi szoftvereket, de a nyílt forráskódú szoftverek 

használata is elterjedt. Freeware szoftverek használatáról kizárólag a Balassi Bálint Megyei Könyvtár 

számolt be. A szoftverek frissítése sajnos nem minden esetben történik meg, ami egyrészt arra 

vezethető vissza, hogy a szoftverek frissítésével járó anyagi terheket nem vállalják az intézmények. 
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2.2.3.3 Az intézmények digitalizáltsága 

A kizárólag papíralapú ügyintézés már nem jellemző a kérdőívet kitöltő intézményeknél, ugyanakkor 

egyelőre a kizárólag digitális alapú sem. Utóbbit a szervezeten belüli belső adminisztráció 

vonatkozásában a Salgótarjáni Összevont Óvoda és Bölcsőde és a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, a 

szervezeten belüli kommunikációjának vonatkozásában pedig szintén az óvodák és a Dornyay Béla 

Múzeum jelölte meg. Az intézmények körében a legelterjedtebb digitális ügyintézési megoldás a 

kétoldalú kommunikáció, a honlapon keresztüli ügyintézés, illetve a fizikait helyettesítő digitális 

ügyintézési lehetőség. Az applikáción keresztüli ügyintézést 2 intézmény biztosítja. A kérdőívet kitöltő 

vállalatok foglalkoztatottjai közösen tudnak szerveren tárolt dokumentumokon dolgozni, a Balassi 

Bálint Megyei Könyvtár pedig az okos megoldások közül folyamatirányítási rendszert alkalmaz.   

A papír alapú ügyintézés további használatát leginkább az indokolja, hogy az ügyfelek egy része nem 

rendelkezik digitális eszközökkel, elérhetőséggel, továbbá a hitelesítés is megoldatlan az ügyfél, 

illetve a szervezet részéről egyaránt. A régi, papír alapú dokumentumok digitalizálása az intézmények 

nincs napirenden, csupán a múzeum és a könyvtár két intézmény szkenneli be időközönként a régi 

dokumentumokat. 

Az intézményekben a munka során keletkező digitális adatok a napi szintű működést támogatják, 

illetve nyilvánosan is megjelenítik.  

Valamennyi intézményben van olyan alkalmazott vagy külső szervezet, amely ellátja az informatikai 

hálózat karbantartását, illetve felügyeletét és támogatást nyújt a vonatkozó kérdések kapcsán és úgy 

ítélik meg, hogy ez a támogatás nem elegendő. Ez összefügghet azzal, hogy az intézmények 5 fokozatú 

skálán átlagosan 4-esre értékelték alkalmazottainak digitális kompetenciáit. 

Az együttes, illetve csoportmunka érdekében valamennyi intézmény szükségesnek lát fejlesztéseket: 

a személyi kompetenciák (6 válasz), a hardverállomány (5 válasz) és a szoftverállomány (4 válasz) terén. 

A nyilvántartások kezeléséhez a személyi kompetenciák, a szoftver- és a hardverállomány. 

A digitális fejlesztések előtt a legfőbb akadály a könyvtár és a múzeum esetében a forráshiány. A 

többi intézmény esetében az alkalmazottak egyéni kompetenciáinak a hiányát, valamint a szervezeti 

akadályokat, időhiányt jelölték meg.   
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3.  Mellékletek 

3.1. MELLÉKLET A LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV SABLONJA 

Tisztelt Hölgyem/Uram! 

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata az alábbi kérdőívben a Salgótarján 2030 címet viselő 

gazdaságfejlesztési stratégiájához kapcsolódó fejlesztési koncepciókról, lehetséges projektekről, illetve 

az előttünk álló időszakban megoldandó fejlesztési feladatokról, a felvetődő problémákról szeretnénk 

a lakosság véleményét kikérni. 

FONTOS: 

A kérdőív 14 szakaszból áll. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező! 

Bizonyos szakaszok kitöltése előtt a hitelesebb válaszadás érdekében, amennyiben teheti és ideje 

engedi, kérjük, olvassa el a szakaszok elején megemlített fejlesztési dokumentumnak a szakaszban 

érintett fejezetét-fejezeteit! 

Köszönjük, hogy szánt időt a kérdőív kitöltésére! 

*Kötelező 

 

1.Az Ön neme? * 

Férfi 

Nő 

Nem szeretnék válaszolni 

 

2.Az Ön életkora * 

18 év alatt 

18-25 év között 

26-35 év között 

36-45 év között 

46-55 év között 

56-64 év között 

65 év felett 

 

3.Az Ön lakhelye? * 

Salgótarján 

Nógrád megye 
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Nógrád megyén kívül 

 

4.Mivel foglalkozik Ön jelenleg? * 

tanuló 

alkalmazott 

alkalmazott, középvezető 

alkalmazott, felsővezető 

vállalkozó (egyéni vagy cégvezető) 

munkanélküli 

nyugdíjas 

GYES-en vagy GYED-en 

háztartásbeli 

inaktív (egyéb) 

 

5. Munkavégzés földrajzi helye  

Salgótarján 

Salgótarján járásához tartozó település  

egyéb település a megyében  

egyéb 

 

6.Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége * 

általános (elemi, polgári) iskola 8. osztálynál, évfolyamnál alacsonyabb 

általános (elemi, polgári) iskola 8. osztály, évfolyam 

szakképesítés érettségi nélkül (pl. szakmunkásképző, szakiskola) 

érettségi 

érettségi szakképesítéssel vagy érettségire épülő szakképesítés 

felsőfokú szakképesítés (csak 1998 után szerezhető) 

főiskolai (vagy azzal egyenértékű, pl. BA/BSc) 

egyetemi (vagy azzal egyenértékű, pl. MA/MSc) 

doktori (PhD- vagy DLA-) fokozat 
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7.Van 14 éven aluli gyermeke, unokája? * 

Igen 

Nem 

 

8.Tanulmányozta, olvasta-e Salgótarján valamelyik fejlesztési dokumentumát? * 

Igen 

Még nem, de szeretném majd áttanulmányozni, elolvasni 

Még nem, de nem is szeretném áttanulmányozni, elolvasni 

 

9.Ha igen, mely dokumentumot olvasta? 

……. 

 

10.Ön szeret azon a településen élni, ahol most lakik? * 

Igen 

Nem 

 

11.Kérjük, fejtse ki 2-3 mondatban miért szeret / nem szeret a településen lakni! 

…………………………………….. 

A következő kérdéssorban Salgótarján fejlesztésével kapcsolatos észrevételek, javaslatok 

fogalmazhatók meg, illetve lehetőség nyílik a különböző fejlesztések eredményességével kapcsolatos 

vélemények és értékelések megadására is. Kérjük, segítse Ön is munkánkat ezek megfogalmazásával! 

 

12.Érzékelt Ön pozitív változást Salgótarjánban az elmúlt 5 évben? * 

Igen 

Nem 

Nem tudom megítélni 

 

13.Ha igen, kérjük fogalmazza meg röviden (2-3 mondat) milyen típusú pozitív változások ezek! 

………………. 

14.Érzékelt Ön negatív változást Salgótarjánban az elmúlt 5 évben? 

Igen 

Nem 
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Nem tudom megítélni 

 

15.Ha igen, kérjük fogalmazza meg röviden (2-3 mondat) milyen típusú negatív változások ezek! 

……………… 

 

16.Salgótarjánt tekintve, Ön mire a legbüszkébb? Kérjük, pár mondatban fejtse ki! 

……………. 

 

17.Van olyan dolog, amelyre kevésbé büszke Salgótarjánt tekintve? Kérjük, pár mondatban fejtse ki! 

………… 

 

18.Van olyan körülmény, jelenség, adottság, amit feltétlenül szükségesnek tart megszüntetni 

Salgótarjánban az elkövetkező években? * 

Igen 

Nem 

Nem tudom megítélni 

 

19.Ha igen, kérjük fejtse ki pár mondatban mely az/melyek azok! 

………………. 

 

Az alábbi kérdéscsoportokban a fejlesztéspolitikával kapcsolatos elégedettség kifejtésére van mód, 

melyet lineáris skálán, 1-től 10-ig tud értékelni! Az 1-es a legrosszabbat, a 10-es a legjobbat jelenti. 

20.Hogyan értékeli Ön az utóbbi évek fejlődését a településén? *  

21.Hogyan értékeli Ön az utóbbi évek fejlődését az országban? * 

22.Menyire elégedett a város egészségügyi rendszerének infrastrukturális ellátásával (épületek, 

eszközök)? * 

23.Mennyire elégedett a város kulturális intézményeinek infrastrukturális színvonalával (épület, 

eszközök)? * 

24.Mennyire elégedett Ön a helyi oktatási rendszer (óvoda, általános iskola) infrastrukturális 

színvonalával (épület, eszközök)? * 

25.Mennyire elégedett Ön a városban működő szolgáltatások általános minőségével (kereskedelem, 

pénzügyi szolgáltatók, stb.)? * 

26.Mennyire elégedett Ön a város rekreációs területeivel (játszóterek, parkok, zöldfelületek)? * 
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27.Mennyire elégedett Ön a sportolási lehetőségekkel a városban? * 

28.Mennyire elégedett Ön a város közlekedési hálózatával (utak, járdák, kerékpárutak)? * 

29. Mennyire elégedett Ön a város tömegközlekedésével? * 

30.Mennyire elégedett Ön a város köztereivel, közparkjaival, szabadtéri közösségi tereivel? * 

31. Mennyire elégedett Ön a város közbiztonságával? * 

32. Mennyire elégedett Ön a város turisztikai kínálatával? * 

33. Mennyire elégedett Ön a város közműhálózatával (pl. ivóvíz, szennyvíz, távhő)? * 

34. Mennyire elégedett Ön az épített környezet állapotával? * 

35. Mennyire elégedett Ön a belváros épített környezetének állapotával? * 

 

Az alábbiakban olyan fejlesztési területeket lát, melyekre az Önkormányzat közvetlen hatást tud 

gyakorolni. Kérjük sorolja be ezeket fontosságuk szerint: 1. legfontosabb 5. legkevésbé fontos! 

36. Belváros, Fő tér rekonstrukciója 

37. A lakótelepek rehabilitációja (Zagyvapálfalva, Gorkij) 

38. A lakótelepek rehabilitációja (Kemerovó lkt.) 

39. A lakótelepek rehabilitációja (Vásártér, Szerpentin út) 

40. Az egészséges életmódot segítő közösségi rekreációs területek fejlesztése és rehabilitációja 

(Tóstrand és környéke) 

41. Kerékpárút kiépítése Karancsalja és Salgótarján között 

42.Önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése (később konkrét kérdések 

vonatkoznak erre) 

43. Óvodaudvarok fejlesztése 

44. Napelempark létrehozása az önkormányzati intézmények energiaellátására 

45.A szociális településrehabilitációba bevonandó városi területek fejlesztése (Somlyóbánya) 

46.A szociális településrehabilitációba bevonandó városi területek fejlesztése (Salgóbánya) 

47.Fontosabb útszakaszok fejlesztése (pl. Baglyasi út, Zemlinszky út, stb.) 

48.Városi patakok medrének vízvédelmi fejlesztése 

49.Parkolási infrastruktúra fejlesztése Salgótarján belvárosában és körzetében 

50.Közbringa-rendszer kiépítése Salgótarjánban 

51. Smart City (Okosváros) megoldások kibővítése városszerte 

52. Turistafogadás feltételeinek javítása, attrakciófejlesztés, leginkább Salgóbánya, Eresztvény és 

Somoskő településrészeken 
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53.Iparterületek elérhetőségének javítása 

54.Városi strand teljes felújítása, rekonstrukciója a tó bevonásával 

55.Városháza teljes energetikai felújítása 

56.Bányamúzeum további fejlesztése 

57.Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők további felújítása 

58.Önkormányzati tulajdonú szociális intézmények felújítása 

59.A helyi identitást és kohéziót erősítő közösségi programok 

 

Az alábbiakban olyan fejlesztési területeket lát, melyekre az Önkormányzat csak közvetett hatást tud 

gyakorolni. Kérjük, sorolja be ezeket fontosságuk szerint: 1. legfontosabb 5. legkevésbé fontos! A 

részletekért kérjük tekintse meg a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiát. 

60.Öblösüveggyár területének rehabilitációja 

61.Acélgyár területének rehabilitációja 

62.Egyéb barnamezős területek rehabilitációja 

63.Rákóczi út teljes felújítása közművekkel együtt 

64.Vasútállomások megújítása 

65. Helyijárati közlekedés javítása (új pályaudvar, új környezetkímélő, esetlegesen elektromos 

buszpark) 

66. Salgói vár felújítása 

67. Fogaskerekű kisvasút kialakítása Salgóbányáig 

68. A Zenthe Ferenc Színház új épületének kialakítása 

69.Dornyay turistaház felé vezető út felújítása 

70. Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása 

71. Nem önkormányzati tulajdonú kereskedelmi vagy szolgáltató épületek felújítása 

72. Szent Lázár Megyei Kórház további fejlesztése 

73. Városi középfokú oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 

74. Felsőfokú oktatás feltételrendszerének javítása Salgótarjánban 

 

Az alábbi szakaszban a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési stratégia jövőképeit, átfogó céljait 

értékelheti. Mennyire ért egyet a város számára kitűzött alábbi célokkal, víziókkal? Kérjük, osztályozza 

1-től 10-ig terjedő lineáris skálán.  1: legkevésbé értek egyet vele; 10: leginkább egyetértek vele. A 

szakasz kitöltése előtt, javasoljuk tekintse meg a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiát a 

részletekért.  
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75. Mennyire ért egyet a város számára kitűzött alábbi vízióval: "Salgótarján megújuló, vonzó 

középváros, gazdasági és kulturális központ a Budapest körüli, Közép-Magyarországi Metropolisz 

Térség Észak-Keleti kapujában"? 

76.Mennyire ért egyet a város számára kitűzött alábbi átfogó céllal: "Dinamikus gazdasági fejlődés, 

megújuló gazdaság" 

77.Mennyire ért egyet a város számára kitűzött alábbi átfogó céllal: "Társadalmi megújulás" 

78. Mennyire ért egyet a város számára kitűzött alábbi átfogó céllal: "Megújuló város, vonzó 

települési környezet" 

 

Az alábbiakban olyan gazdaságfejlesztési vezérprojekteket lát, melyeket az Önkormányzat, a 

Gazdaságfejlesztési stratégiájában szerepelteti. Kérjük rangsorolja ezeket az alábbi lineáris skála 

szerint: 1. legsürgősebb 5. legkevésbé fontos! A szakasz kitöltése előtt, javasoljuk tekintse meg a 

Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiát a részletekért.  

79. Új ipari területek feltárása, barnamezős területek megújítása, Tudományos és Technológiai Park 

létrehozása 

80. A volt Acélgyár területén „Önfenntartó Város” energetikai program kialakítása, napelemek 

kiépítésével 

81.Hadiipar letelepedése és/vagy elektronikai, illetve ipari hulladék-feldolgozó kialakítása 

82.Öblösüveggyár területe – belvárosi szolgáltató terület kialakítása 

83.Egyetemi oktatás fejlesztése (Óbudai Egyetem - új campus, oktatóbázis, kiszolgáló épületek), 

innováció, K+F erősítése 

84.Nógrád Megyei Szakképzési Centrum Stromfeld Aurél Technikum - új tanműhelyek, oktatóbázis 

kialakítása az iskola, vagy a Tűzhelygyár területén 

85.Modern, élhetőbb városközpont kialakítása a gazdaság fejlesztésének megalapozására 

86.A belváros vonzóképességnek erősítése a kihasználatlan vagy alulhasznosított kereskedelmi és 

szolgáltató épületeinek felhasználásával 

87. Jövedelemtermelő sportturisztikai fejlesztések, illetve élményalapú turisztikai elemek kialakítása 

88. Új elektromos buszpark és kiszolgáló infrastruktúra kialakítása 

89. Egészségügyi gazdaságfejlesztés 

90. Lakhatást elősegítő programok megvalósítása 

91. Az üvegipar és az üvegpalackgyártás technológiai fejlesztése 

 

Az alábbiakban az Modern Városok Programban kidolgozott jövedelemtermelő sportturisztikai 

fejlesztések (Tóstrandi Sport-és Rekreációs Központ) részleteit láthatja. Kérjük rangsorolja ezeket egy 

lineáris skálán: 1. legsürgősebb 5. legkevésbé sürgős! A szakasz kitöltése előtt, javasoljuk tekintse meg 

a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiát a részletekért.  
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92. Városi strand kialakítása 

93. Tó rekultivációja 

94. Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése 

95. Kemping teljes felújítása 

96. Konferencia és Oktatóközpont kialakítása (az egykori Strand Hotel felújítása) 

97. Futókör és kerékpárpálya létesítése 

98. Ütős Sportok Háza kialakítása 

99. Atlétikai pálya megépítése 

100. Multifunkciós sportcsarnok megépítése 

101. 50 méteres sportuszoda kialakítása 

102. Lombházak kialakítása 

103. Jégcsarnok megépítése 

104. Út-, közmű és parképítés 

 

Az alábbiakban a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiában kidolgozott városi környezet 

fejlesztése és vonzóbb üzleti környezet megteremtése részprogram tervezeteit láthatja. Kérjük 

rangsorolja ezeket egy lineáris skálán: 1. legsürgősebb 5. legkevésbé sürgős! A szakasz kitöltése előtt, 

javasoljuk tekintse meg a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiát a részletekért.  

105. Csapadékvíz- és ivóvízhálózat korszerűsítése, közműalagutak kialakítása a belvárosban 

106. Városrehabilitációs programok (belváros és lakótelepek központi részeinek újragondolása, 

felújítása) 

107. Intézményfejlesztések (múzeum, óvodák, szociális létesítmények) 

108. Smart City (Okosváros) programok 

 

Az alábbiakban a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiában kidolgozott közlekedésfejlesztés 

részprogram tervezeteit láthatja.  Kérjük rangsorolja ezeket egy lineáris skálán: 1. legsürgősebb 5. 

legkevésbé sürgős! A szakasz kitöltése előtt, javasoljuk tekintse meg a Salgótarján 2030 – 

Gazdaságfejlesztési Stratégiát a részletekért.  

109. Új elektromos autóbuszpark és önkiszolgáló infrastruktúra (pl. végállomási töltők) 

110. P+R parkoló kialakítása a Vásártér mögötti területen, Salgó út területén a belváros két 

végpontján SMART parkolással 

111. Zagyvarakodó területének megvásárlása és önkormányzati fedett, fix bérlős teremgarázs 

kialakítása 

112. Belvárosi vasútállomás korszerűsítése 
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113. Úthálózat fejlesztése a város külső területein 

114. Vasúti elérhetőség javítása 

 

Az alábbiakban a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiában kidolgozott lakhatást segítő 

részprogram tervezeteit láthatja. Kérjük rangsorolja ezeket egy lineáris skálán: 1. legsürgősebb 5. 

legkevésbé sürgős! A szakasz kitöltése előtt, javasoljuk tekintse meg a Salgótarján 2030 – 

Gazdaságfejlesztési Stratégiát a részletekért.  

115. Bérlakások, kisebb lakópark építése a magasabb színvonalú lakhatás előteremtése érdekében 

116. "Munkáshotel" kialakítása jelenleg kihasználatlan önkormányzati vagy állami épületben 

117. Új „Panel Program” társasházaknak, mikrohitelekkel energetikai felújításokra 

 

Az alábbiakban a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiában kidolgozott Belváros gazdasági 

fejlesztése részprogram tervezeteit láthatja. Kérjük rangsorolja ezeket egy lineáris skálán: 1. 

legsürgősebb 5. legkevésbé sürgős! A szakasz kitöltése előtt, javasoljuk tekintse meg a Salgótarján 

2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiát a részletekért.  

118. Városon belüli, és átmenő (tranzit) gépjárműforgalomtól tehermentesített, modern, élhetőbb 

városközpont kialakítása a gazdaság fejlesztésének megalapozására 

119. Szálloda és mélygarázs vagy parkolóház építése (Karancs Szálló felújítása, újragondolása) 

120. Városháza épületének teljes körű felújítása 

121. A belváros kihasználatlan vagy alulhasznosított kereskedelmi és szolgáltató épületeinek 

felhasználásával vonzó belvárosi üzleti környezet kialakítása 

121. Volt „SZÜV” székházban üzemelő távhő és vízmű ügyfélszolgálat átköltöztetése a Városházára; 

az ott maradt épület új funkcióval való felruházása és ennek megfelelő fejlesztése 

123. Volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületének színházzá történő átépítése 

 

Az alábbiakban a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiában kidolgozott egészségügy 

gazdasági fejlesztése részprogram tervezeteit láthatja. Kérjük, rangsorolja ezeket egy lineáris skálán: 

1. legsürgősebb 5. legkevésbé sürgős! A szakasz kitöltése előtt, javasoljuk tekintse meg a Salgótarján 

2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiát a részletekért.  

124. A „Garzon” épületében az Onkológiai Központhoz kapcsolódóan nővér- és orvosszálló, valamint 

betegek kezelése során kiadható szálláshelyek kialakítása 

125. Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központ áttelepülése a Semmelweis Egyetem 

Kanizsai Dorottya Többcélú Szakképző Intézménye épületébe 

126. Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központ jelenlegi épületéből az Onkológiai 

Központhoz kapcsolódóan nővér- és orvosszálló, vagy betegek kezelése során kiadható szálláshelyek 

kialakítása 



 
 

 

 
22 

127. Idősotthon kialakítása kihasználatlan önkormányzati, vagy állami tulajdonú funkcióját vesztett 

ingatlanban 

128. A kórház infrastrukturális fejlesztése, kiemelten a környezeti megújulás, az energiatakarékos 

működés és a betegbiztonsági célok megvalósulására 

129. Radiológiai osztály fejlesztése, műtők fejlesztése 

 

Az alábbiakban a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiában kidolgozott új gazdasági 

területek kialakítása, fejlesztése részprogram tervezeteit láthatja. Kérjük, rangsorolja ezeket egy 

lineáris skálán: 1. legsürgősebb 5. legkevésbé sürgős! A szakasz kitöltése előtt, javasoljuk tekintse meg 

a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiát a részletekért.  

130. Öblösüveggyár rekultivációja – a terület megvásárlása, meglévő épületek használhatóságának 

átvizsgálása, újrahasznosítása, a szennyezett terület rehabilitációja 

131. Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Szakiskolája új épületének kialakítása 

132. Kereskedelmi, kulturális, rekreációs terület kialakítása, esetleg ipari turizmus (speciális 

kalandturizmus, élményelemek) 

133. „Volt” Acélgyár területének rekultivációja – ipari, gazdasági terület kialakítása 

134. „Önfenntartó Város” energetikai program kialakítása, napelemek kiépítésével 

135. „Önfenntartó Város” energetikai program kialakítása, krakkolómű 

36. Hadiipar letelepedése, vagy elektronikai/ipari hulladék-feldolgozó kialakítása az energetikai 

program mellett 

137. Ipari hulladékok feldolgozása nanotechnológiára alapozott mechanokémiai eljárással Salgótarján 

környékén (pl: Salgótarjáni területekről az ipari hulladék kinyerése és a barnamezős területek 

revitalizációja) 

Tematikus kérdések 

 Megtartó város  

Kérdés Választási lehetőség Válasz (X) 

Mi jelenti az Ön helyi 
kötődésének alapját 
(több válasz is lehetséges) 

1. itt született  

2. itt alapított családot és otthont  

3. ismeri és gyakorolja a helyi szokásokat  

4. pörgő nagyvárosi lét/ a nyugodt kisvárosi lét  

5. a helyi identitásúak összetartása  

6. tagja valamilyen helyi kisebb közösségnek, akikkel 
szívesen tölti szabadidejét 

 

7. táj és természeti adottságok  
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Kérdés Választási lehetőség Válasz (X) 

8. itt talált biztos egzisztenciára (munkalehetőségek)  

9. egyéb  

A felsorolt tényezők 
mennyiben játszanak 
szerepet helyi 
életminőségével való 
elégedettségének 
növelésében? 
 
5- nagyon jelentős 
szerepet játszana 
4- jelentős 
3- közepesen 
2-kis szerepet játszana 
1- nem játszana szerepet 
 

0= „Nem tudom megítélni 
/ „Nem kívánok 
válaszolni” 

1. változatosabb munkahelyek 5-4-3-2-1 vagy 0 

2. magas jövedelmet biztosító munkalehetőségek 5-4-3-2-1 vagy 0 

3. a jelenleginél is magasabb színvonalú 
közszolgáltatások (iskola, egészségügyi, szociális 
ellátás stb.) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

4. minőségi közösségi terek a városközpontban és a 
lakóhelyem közelében 

5-4-3-2-1 vagy 0 

5. gazdagabb és magasabb színvonalú, igényekre 
szabott kulturális kínálat 

5-4-3-2-1 vagy 0 

6. sportolási lehetőségek további bővítése 5-4-3-2-1 vagy 0 

7. magas színvonalú kiskereskedelmi és 
vendéglátóipari szolgáltatások 

5-4-3-2-1 vagy 0 

8. kedvezőbb lakhatási lehetőségek 5-4-3-2-1 vagy 0 

9. jobb közbiztonság 5-4-3-2-1 vagy 0 

10. egyéb 5-4-3-2-1 vagy 0 

Értékelje a városban 
elérhető humán 
közszolgáltatásokat és 
egyéb városi 
életminőséget 
befolyásoló tényezőket 
egy 1-től 5-ig tartó skálán 

5=nagyon elégedett 

4=elégedett 

3= közepesen elégedett 

2= alig elégedett 

1=egyáltalán nem 
elégedett 

 

0= „Nem elérhető a 
városban”, a „Nem tudom 
megítélni / nem vagyok 
érintett” és a „Nem 
kívánok válaszolni” 

1. óvodai ellátás (családtagja által igénybe vett) 5-4-3-2-1 vagy 0 

2. általános iskola, infrastruktúra, felszereltség 
(családtagja által igénybe vett) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

3. általános iskola oktatás (családtagja által igénybe 
vett) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

4. egészségügyi alapellátás minősége (Ön és 
családtagja által igénybe vett) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

5. egészségügyi szakellátás minősége (Ön és 
családtagja által igénybe vett) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

6. kulturális szolgáltatások (intézményekhez kötött 
pl. mozi, kulturális központ stb.) minősége (Ön és 
családtagja által igénybe vett) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

7. szociális ellátás („akár saját, akár valamely 
családtag okán pl. idősellátás”) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

8. bölcsődei ellátás (családtagja által igénybe vett) 5-4-3-2-1 vagy 0 

9. közterületek minősége általában (közterek, utak 
stb.) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

10. zöldfelületek (parkok, ligetek fasorok)  

11. közvilágítás közvetlen lakókörnyezetében 5-4-3-2-1 vagy 0 

12. közbiztonság a városközpontban nappal 5-4-3-2-1 vagy 0 

13. közbiztonság a városközpontban sötétedés után 5-4-3-2-1 vagy 0 

14. közbiztonság a közvetlen lakókörnyezetében 
sötétedés után 

 

15. járdák minősége közvetlen lakókörnyezetében 5-4-3-2-1 vagy 0 
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Kérdés Választási lehetőség Válasz (X) 

16. városi kerékpárutak hossza a városban 5-4-3-2-1 vagy 0 

17. városi kerékpárutak minősége a városban 5-4-3-2-1 vagy 0 

18. kerékpárosokat támogató infrastruktúra (pl. 
tárolók, esővédő beállók stb.) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

19. utak minősége általában a városban 5-4-3-2-1 vagy 0 

20. parkolás általában a kiemelt közintézmények 
közelében 

5-4-3-2-1 vagy 0 

21. parkolás kereskedelmi létesítmények közelében 5-4-3-2-1 vagy 0 

 

Digitális város 

Kérdés Választási lehetőség Válasz (X) 

Milyen elektronikus 
eszközöket használ a 
hétköznapokban? 
(több válasz is 
lehetséges kivéve, ha a 
válasz a 7.) 

1. személyi számítógép (asztali számítógép)  

2. notebook / laptop  

3. táblagép (tablet)  

4. okos / smart televízió  

5. okostelefon  

6. okos óra  

7. nincs ilyen eszközöm  

Milyen céllal használja 
az INTERNETET (több 
válasz) 

1. napi munkavégzés részeként  

2. ügyintézés céljából pl. nyomtatványok 
letöltése és benyújtása 

 

3. rendelkezik ügyfélkapuval és rendszeresen 
használja 

 

4. szolgáltatásokat vesz igénybe pl. elektronikus 
vásárlás, foglalások intézése (szállás, repülőjegy 
stb.) 

 

5. kommunikációs, kapcsolattartási céllal 
(telefon, levelezés, Skype stb.) 

 

6. információszerzés, tájékozódás céljából   

7. tanulási céllal - oktatási anyagok letöltése, e- 
oktatás igénybevétele 

 

8. közösségi oldalak látogatása  

9. szórakozás – video, film, zene letöltéshez  

10. játékok  

11. egyéb  

12. egyáltalán nem használok internetet  

1.nincsenek ilyen készségeim egyáltalán  
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Kérdés Választási lehetőség Válasz (X) 

Hogyan értékeli az IT 
eszközök használatával 
kapcsolatos jártasságát 
(összehasonlítva saját 
korosztályához) 

 

(csak egy válasz 
lehetséges) 

2. készségeim az átlagnál kevésbé erősek, 
rendszerint segítségre szorulok 

 

3. készségeim átlagosak, okostelefont használok 
készség szinte és rendszeres internet használó 
vagyok 

 

4. készségeim átlag felettiek (a 3. ponton túl e-
ügyintézésre és egyéb, speciális IT használásra is 
képes vagyok) 

 

5. nem tudom megítélni  

 

Milyen módon kerül Ön 
ügyfélként kapcsolatba 
a szolgáltatókkal 

 

1. hagyományos postai 
levelezés  

2. telefon 

3. személyes ügyintézés  

4. online ügyintézés / e-
mail  

5. mobil applikáció 

6. digitális mérőkön 
/eszközökön keresztül 

7. nem kerültem velük 
kapcsolatba 

1. áramszolgáltatás 1,2,3,4,5,6,7 

2. távhő / hőszolgáltatás (amennyiben releváns 1,2,3,4,5,6,7 

3. víz és csatorna szolgáltatás 1,2,3,4,5,6,7 

4. hulladékszállítás 1,2,3,4,5,6,7 

5. közösségi közlekedés (helyközi járatok helyi 
viszonylatban) 

1,2,3,4,5,6,7 

6. közhivatali ügyintézés (önkormányzat, 
kormányhivatal) 

1,2,3,4,5,6,7 

7. alapfokú oktatás (óvoda és általános iskola) 1,2,3,4,5,6,7 

8. egészségügyi alapellátás 1,2,3,4,5,6,7 

9. kulturális szolgáltatások (intézményekhez 
kötött pl. mozi, kulturális központ stb.) 

1,2,3,4,5,6,7 

10. szociális ellátás (valamely családtag okán pl. 
idősellátás) 

1,2,3,4,5,6,7 

Kiszolgáló város / Zöldülő város 

Kérdés  Választási lehetőség Válasz (X)  

A saját életminősége 
szempontjából 
mennyire tartja 
fontosnak a 
felsoroltakat? 

 
5= nagyon jelentős 
4=jelentős 
3=közepesen fontos 
2= majdnem jelentéktelen 
az 1=egyáltalán nem 
fontos 
0= „nem elérhető a 
városban”, a „nem tudom 
megítélni / nem vagyok 

1. környezettudatos életvitel (takarékosság az 
erőforrások igénybevételében: víz, áram stb.) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

2. szelektív hulladékgyűjtés, hulladék 
hasznosítása otthon 

5-4-3-2-1 vagy 0 

3. közösségben való aktív részvétel, közös 
célokért való tevékenykedés 

5-4-3-2-1 vagy 0 

4. egészséges, a térségben megtermelt 
élelmiszerek fogyasztása 

5-4-3-2-1 vagy 0 

5. megújuló energiaforrások használata a 
háztartásban 

5-4-3-2-1 vagy 0 

6. megújuló energiaforrások használata 5-4-3-2-1 vagy 0 
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érintett” és a „nem 
kívánok válaszolni” 

5.) Ha a város jövőjére 
gondol ugyanezek a 
szempontok mennyire 
fontosak?  
5= nagyon jelentős  
4=jelentős 
3=közepesen fontos  
2= majdnem jelentéktelen  
az 1=egyáltalán nem 
fontos   
0= „Nem elérhető a 
városban”, a „Nem tudom 
megítélni / nem vagyok 
érintett” és a „nem 
kívánok válaszolni” 

1. környezettudatos életvitel (takarékosság az 
erőforrások igénybevételében: víz, áram stb.) 

5-4-3-2-1 vagy 0 

2. szelektív hulladékgyűjtés, hulladék 
hasznosítása otthon 

5-4-3-2-1 vagy 0 

3. közösségben való aktív részvétel, közös 
célokért való tevékenykedés 

5-4-3-2-1 vagy 0 

4. egészséges, a térségben megtermelt 
élelmiszerek fogyasztása 

5-4-3-2-1 vagy 0 

5. megújuló energiaforrások használata a 
háztartásban 

5-4-3-2-1 vagy 0 

6. megújuló energiaforrások használata 5-4-3-2-1 vagy 0 

Milyen gyakran látogat 
városi zöldterületeket, 
parkokat? 

1. soha  

2. havonta vagy annál ritkábban  

3. hetente legalább egyszer  

4. naponta  

5. nem válaszol  

Milyen céllal látogat 
városi zöldterületeket, 
parkokat? 

1. szabadidő eltöltés  

2. rekreációs séta  

3. testedzés  

4. kültéri közösségi és kulturális programokon 
vesz részt 

 

5. egyéb  

Hogyan lehetne 
vonzóbbá tenni a 
belváros zöldfelületeit 
az Ön és családja 
számára (fejlesztések, 
új funkciók stb.)? 

Több válasz is 
lehetséges 

1. sétautak fejlesztése  

2. játszóterek, testedző eszközök kihelyezése a 
parkokhoz kapcsolódóan 

 

3. zenepavilon létesítése (térzene befogadására)  

4. kisebb csoportok szabadtéri összejöveteleit 
lehetővé tevő utcabútorok kihelyezése 

 

5. gyakoribb kültéri programok, amiért érdemes 
a parkba látogatni 

 

6. több szolgáltatás a környéken pl. büfé, 
fagyizó, nyilvános WC 

 

7. közvilágítás további javítása  

8. egyéb  

Milyen 
környezettudatos 

1. okos fogyasztásmérő (pl. elektromos áram, 
víz, gáz stb. szolgáltatás) 
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eszközökkel, 
megoldásokkal 
rendelkezik 
otthonában? (több 
válasz is lehetséges) 

2. okos lakás irányító rendszer (az okos lakás 
irányító rendszer automatikusan szabályozza a 
lakás hűtését, fűtését/távolról vezérelhető stb.) 

 

3. okos, családi ház telkét fenntartó rendszer pl. 
okos locsoló, ami a talajnedvességet méri és 
szükség szerint indítja el a locsolórendszert 

 

4. hibrid vagy elektromos hajtású autó / egyéb 
jármű 

 

5. tudatos otthon – tájolás, klímatudatos 
növénytelepítés 

 

6. megújuló energia használata (földhő, 
napenergia stb.) 

 

7. házi komposztáló  

8. egyéb  

Prosperáló város 

Kérdés Választási lehetőség Válasz (X) 

Milyen helyben, illetve 
térségben létrehozott 
termékeket ismer? 

 

Több válasz is 
lehetséges? 

1. zöldség /gyümölcs  

2. egyéb élelmiszer vagy ital  

3. használati tárgyak (beleértve kézműves 
termékeket) 

 

4. műalkotások (helyi művészek alkotásai)  

5. egyéb  

6. nem ismerek ilyeneket  

Hol vásárol Ön a helyi/ 
térségi termékeket? 

 

Több válasz is 
lehetséges. A 1. válasz 
kizárja a több válasz 
lehetőségét 

1. nem vásárol  

2. közvetlen a termelőnél (agrártermék 
esetében) 

 

3. közvetlen az alkotóknál (képzőművészeti 
termék esetében) 

 

3. a piacon  

4. internetes felületeken (weboldal, közösségi 
média pl. facebook) 

 

5. kézműves /termelő saját üzletében  
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3.2. MELLÉKLET A LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV EGYES KÉRDÉSEIRE ADOTT 

VÁLASZOK RÉSZLETES ISMERTETÉSE 

3.1.1 Alapadatok 

5.) Válaszadó legmagasabb iskolai végzettsége (egy válasz lehetséges) n=203 
 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 4.) Válaszadó jelenlegi státusza (egy válasz lehetséges) n=203 
 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 

5.) Munkavégzés földrajzi helye (egy válasz lehetséges) n=203 
 

3%

46%

6%

38%

7%

általános iskola középiskola

felsőfokú szakképesítés főiskola, egyetem

doktori fokozat

53%

1%2%

33%

5%

6%

Alkalmazott GYES-en, vagy GYED-en lévő szülő

Inaktív (egyéb) Nyugdíjas

Tanuló Vállalkozó
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Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 

 

7.) Van 14 éven aluli gyermeke, unokája? n=203 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

  

3% 1%

10%

79%

7%

Egyéb település a megyében

Külföld
Megyén kívül, Magyarország

Salgótarján
Salgótarjáni járáshoz tartozó településen

44%

56%

Igen Nem
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8.) Tanulmányozta, olvasta-e Salgótarján valamelyik fejlesztési dokumentumát? n=203 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 

9.) Ha igen, mely dokumentumot olvasta? n=36 

 

 

 
 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

  

24%

67%

9%

Igen

Még nem, de szeretném majd áttanulmányozni, elolvasni

Még nem, de nem is szeretném áttanulmányozni, elolvasni

19%

25%

4%

52%

ITS Salgótarján - 2030 TFK mind
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3.1.2 Megtartó város 

10.) Ön szeret azon a településen élni, ahol most lakik? n=203 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

11.) Kérjük, fejtse ki 2-3 mondatban miért szeret / nem szeret a településen lakni! 

Természeti környezet 

Sok a kisebbségi, sok a hajléktalan, egyre igénytelenebbek az emberek..  

A környezetért szeretek, a fejlesztések hiánya miatt nem. 

A lakótársak a panelban egyszerűen bunkók! A többiek pedig érdektelenek! 

Szeretem a környezetet, a barátaim családom ide kötnek! 

Nagyon szép a környezet. Itt nőttem fel. Itt vannak a barátaim. 

Itt születtem. Itt laknak a rokonok barátok. Munkám ideköt 

Nincs megfelelő munkahely, szórakozás kikapcsolódási lehetőség. Rossz a közeledés, vasút egyenlő a nullával.  

Angliából települtem haza, sokan bíráltak is emiatt, de nekem akkor is Salgótarján a szívem csücske és boldog vagyok itt a 
családommal. Bízom benne, hogy fejlesztések révén, pl Besztercei-tó, városközpont még inkább élhetőbb lehet a város.  

Budapesten élek, ami zajos, nagy a tömeg, kevés a természet. Nem jó a levegőminőség. 

Itt nőttem fel, itt a családom, a munkahelyem, amit nagyon szeretek. Nagyon szép környék. Amit nem szeretek, hogy koszos a 
város, sok az önmagára és környezetére igénytelen ember. Az elhagyott, omladozó épületek, gyárak látványa elkeserítő. 

Budapest zajos, piszkos, zsúfolt és stresszes város. Salgótarján sok szempontból emberközelibb és élhetőbb. 

Semmi változás 16 év alatt. Nincs szórakozási lehetőség. Nincsenek engem is érdeklő rendezvények, kivétel a salgó rally. Nincs 
bevásárló központ. Nem fejlődik. 

Csendes, nyugodt hely, a lakók is barátiak. 

Salgótarján gyönyörű természeti környezetben fekszik.  

Salgótarjánban a sok roma miatt nem szeretek már élni. Amióta beköltöztették őket a Pécskő úti cigánydombról, azóta indult 
meg a lejtőn Salgótarján színvonala. 

Jók itt a programok csak sok itt a gaz. 

Túl nagyváros, személytelen 

Salgótarjánban születtem, itt élek a mai napig. Szülővárosom, nem vágyok máshová költözni. A várost körül ölelő hegyek és a 
természeti környezet nagyon szép. 

Bár megyeszékhely, de a város mindenben elmaradott: egészségügy, helyi közlekedés, infrastruktúra, munkahelyek, felsőfokú 
oktatás, kulturális élet. Az itt élők többségének életminőségében nem várható pozitív fejlődés. 

Csakis a természeti adottságai miatt. 

Első sorban ígérték lesz műfüves pálya Forgách telepen, abból sem lett semmi. Azt mondták az egész forgáchi pályát felújítsák 
a nagy füves pályát, abból se lett semmi. Meg nem ártana egy két helyre kamerákat tenni Forgách felé és még a városban is  

4,3% 4,2%

19,3%
37,6%

8,1%

10,7%
22,4%

0,0%4,4% 5,2%
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Közbiztonság hiánya, lepusztult középületek 

Nincsenek meg azok a szolgáltatások, szórakozási, vásárlási lehetőségek, amik a várost kellemesen élhetővé tennék. A 
városban nincsenek látható fejlesztések, a lakosság által használt épületek, közterületek állapota rossz, főleg a belvárosban 
nem méltó egy megyeszékhelyen a jelen korban elvárható színvonaltól. 

Szeretem mert nagyon szép helyen fekszik, család és barátok a közelben vannak, jó pár kirándulási lehetőség áll 
rendelkezésünkre. Jobban szeretnék itt élni ha több lehetőség lenne a fiatalok számára is!  

A környezet miatt szeretek itt lakni viszont rettenetesen el van maradva Salgótarján megyeszékhelyi társaitól. 

Sajnos le van lakva az egész város. A munkalehetőségekből nincs sok.  

Azért szeretem: Itt születtem. Természeti adottság. Megszoktam. Ami miatt nem az a közbiztonság.  

Magas ingatlanárak. Zajos.  

Bp túl nagy, St túl kicsi 

1.A köztisztviselőkön és a közalkalmazottakon kívül, szinte mindenki (már akinek van munkája) minimálbérért vagy középfokú 
minimálbérért dolgozik!!!!Van 9 darab COOP üzlet, de pl.ALDI miért nincs? Kinek a zsebét tömi a semmire nem jó COOP?? 

Folyamatos fejlődés tapasztalható, jó a közbiztonság, kiváló a közúti kapcsolat Salgótarján és Budapest felé egyaránt, jó a 
közúti tömegközlekedés is ezekben az irányokban. 

Hatvan éve élek a városban. Láttam a régi Tarjánt, a hetvenes évek szárnyalását és a rendszerváltás utáni mélyrepülését 
városomnak. Itt él a családom, gyerekeim, unokáim. Szeretném, ha maradnának és a városban, képzelnék el a jövőjüket. A 
városnak vannak olyan értékei (természeti környezet, közigazgatási, szolgáltatási, egészségügyi központ, megyeszékhely) 
amelyekre alapozva létre lehet hozni egy élhető, biztonságos kisvárost. Ebben hiszek. 

Gyönyörű földrajzi adottsága van a szülővárosomnak. Ide köt a család, a barátok!  

Gyönyörű a környezete, sokat lehet kirándulni. Régen élhetőbb volt, de aki akarja most is megtalálja a kikapcsolódás 
lehetőségét. 

Szeretem, mert szép környék, sok látnivalóval. Nem szeretem mert kevés lehetőség van akár milyen téren, ( tanulás, munka 
,szórakozás fiataloknak, gyerekeknek....)  

Nyugodt, csendes, szép környezet, családi ház 

Budapesten élek, mert lehetőségek és haladás híján el kellett hagynom Salgótarjánt, a várost, ahol felnőttem 

Nincs még egy ilyen szép város Magyarországon. 

Gyönyörű természeti adottsága van, és nagyon élhető város lehetne, ha egy kicsit tudatosabb és közösségibb lenne a 
hozzáállás az emberek részeről. Nem minden pénzkérdése! Odafigyeléssel, meglévő alapokkal már  lehetne változtatni, 

változni 😉 

Szép környezet, lakosság összetétele. 

Zöldövezeti térség, csendes, nyugodt jó közbiztonsággal, rendezett házakkal, normálisan élő emberekkel.  

Gyönyörű környezet. Nyugodt vidékies hangulat. Mindenkim itt él, ide születtem.  

Tősgyökeres Salgótarjáni vagyok. Gyönyörű  helyen élünk. Csak a munkahelyek hiányoznak. 

Az ország legszebb vidéke 

Gyermekként élhető városnak ismertem meg Salgótarjánt! Az emberek tisztelték, becsülték egymást! Mindenkinek volt 
munkája, munka után lehetősége pihenni! Voltak szórakozóhelyek, programok, élhető miliő! Hiszek benne hogy  kitartó 
munkával összefogással ez ismét megvalósítható!  

Rossz a közbiztonság, nem újul meg a város, nincs egy normális strandja a városnak   minden olyan mint 20 éve vagy rosszabb  

A szórakozásra alig van lehetőség, a kisbabám már előre féltem milyen elzüllött városban kell felnőnie. 

Koszos, rendezetlen, nincs szórakozási lehetőség, szar a helyi tömegközlekedés, nincs munkahely, nincs normális bevásárlási 
lehetőség, drága a vízdíj, sok a betelepült. 

Salgótarján -  (alsó)Zagyvapálfalván élek. Szemét kupacok minden felé, a Csokonai úti részen autó bontó autó alkatrészek 
mindenfelé, autó gumik stb. ( volt Tükrös mellett) Nagymező úton ( magtár során) kommunális szemét. Nulla, azaz nulla 
közbiztonság. (drog, uzsora, csicska tartás, be nem jelentett bér lakások) Az Állattartás legalapvetőbb szabályainak a be nem 
tartása. Kóbor ebek. Folyamatos csend háborítás, birtokháborítás, állat kínzás. Együttélés szabályainak a be nem tartása.  

Alapvetően gyönyörű természeti adottságokkal rendelkezik Salgótarján és környéke, de az az igénytelenség szemetelés ami itt 
folyik felháborító. A boltok előtt vásárlókat zaklató alkoholista hajléktalanokkal kell megküzdenie az embernek úgy hogy soha 
sehol a közelben egy rendfenntartó. Park szinte egyáltalán nincs ahova kisgyerekkel ki tudna menni az ember vagy ami van 
tiszta szemét. Sajnos nincs egy normális hobbisportolásra alkalmas futópálya ahol nem csak napi 2 órában futhatna a sportolni 
vágyó hanem bármikor amikor épp szabadideje engedi. 

Rossz közlekedés, városrészek egyenetlen ellátottsága. 

Azért szeretek, mert szép a táj, itt van sok ismerősöm, munkahelyem. És azért nem szeretek, mert közbiztonság egyre 
rosszabb, este már meggondolandó, hogy egy normális ember a városba jöjjön. Az utak állapota már inkább szóra sem 
érdemes, annyira rossz, helyijárat mind buszok, mint menetrend szempontjából igényelne változást bőven. Menetrend és 
problémás utasok miatt sokszor késik a busz, sajnos ellenőrök is csak hébe-hóba vannak, ez is lehet az oka a buszok 
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állapotának is. Sok helyen kukát nem találni köztéren jó pár méteren keresztül, pl Camping út mentén, ahol sokan gyalogolnak 
amúgy is.  

A város etnikai összetétele egyre rosszabb, nagy a szegénység, magas a munkanélküliség, a segélyből és közmunkából élők 
aránya rendkívül magas. Az értelmiség elvándorlása és ellehetetlenítése jelentős. A tömegközlekedés minősége és 
szervezettsége katasztrófa. A közbiztonság romló tendenciát mutat.  

A földrajzi környezet elsősorban. 

Tiszta, rendezett, jó lakó közösség, jó az ellátottság 

A város rész ahol lakom, rendben van de ha a város egészét nézem, szörnyű, elkeserítő. A buszok lepusztult állapota, a város 
kiábrándító látványa, szállás helyek hiánya, a vonat roncstelepre való, a régi gyártelepek kísérteties látványa. 

Munkahely, szórakozási lehetőségek, strand 

itt születtem, ide köt minden 

A családon és barátokon kívül a környezeti, természeti szépség tart itt 

Amiért szeretem: Emberi léptékű város rengeteg zölddel, viszonylag jó szolgáltatásokkal. A városrész, ahol élek, kellemes, 
nyugodt életteret biztosít. Amiért nem szeretem: A város gazdátlan, hiányzik az odafigyelés, a gondoskodás, és az emberek 
motiválása, hogy tegyenek környezetükért. Sajnos csökkenőben a lakosság tudása, igényessége, aktivitása, szűkül az 
értelmiség. 

Elhanyagolt, gazdátlan város, ami nem fejlődik csak minimálisan 

Itt születtem, gyerekeim is itt laknak, itt dolgoztam, szélesebb családi, ismeretségi, baráti köröm, lakásom is ide köt. 

Itt születtem, fontos városom fejlődése a lehetőségek kihasználása. Nem szeretem a tervezetlen fejlesztést, az elhalasztott 
lehetőségeket. 

A város megrekedt és nincs határozott jövőképe. Nincs dinamika a fejlődésében ad hoc jellegű pontszerű fejlesztések vannak, 
melyek kizárólag projekt alapon gondolkodnak a városi szövetbe való illeszkedést nem tartják szem előtt. Rossz a 
közbiztonság, kábítószer kereskedők és vásárlóik járják az utcákat, sokszor magatehetetlen állapotban. A város belefullad az 
autókba és nem látom, hogy bármilyen válasz érkezne ennek a kezelésére (nem a parkolóépítésre gondolok, hanem 
fogalomcsillapításra). 
Amiért szeretem: Szép a környezet és ha nem a belvárosba vagy a slum-ökbe látogatok el akkor békés és csendes is. Aktív 
kulturális élet hála a színháznak. 

Kevés a vásárlási lehetőség. Nincs értelmiségi vendéglátó hely, nincs minőségi szállásra lehetőség a belvárosban, közterület 
felügyelet egyenlő a nullával. Semmi elképzelés nincs a város jövőjével kapcsolatban. 

Itt rendezkedtünk be 40 éve, nem szívesen váltanánk. 

A természet közelsége, és a életviteli családi kötődések miatt. 

nyugodt környék 

Ez a lakóhelyem s itt laknak a gyermekeim is, s nem szeretnék más városba költözni! Gyönyörű a környezet!  

Szép természeti környezet, viszont sok a roma és a viselkedésük kiborító. 

Hiányolom a városban a fejlődést, a tenni akarást. Évtizedek óta nem épül semmi. A belváros az üzletek szempontjából egy 
Kínai negyedet idéz. Nincsen szórakozóhely és a tömegközlekedés is gyalázatos. A városban szomorú látni a rengeteg üres 
épületet, épületrészeket. Hiányzik a fantázia, az ötlet. Ezért nem szeretek itt élni.     

A településen nagy a korrupció, a polgármester alkalmatlan a falu vezetésére. 

Itt élek több mint 60 éve. Itt nőttem fel, életem szinte minden  meghatározó élménye itt ért. 

Szeretek, mert szép vidék, itt születtem. Keveslem a minőségi éttermeket, kávézókat, biztonságos pihenő parkokat. Kevés a 
ruházati láncok üzlete. Kellene több parkoló a város szinte minden részére. 

Lepusztult, nem fejlődik, a közlekedés nulla, a vásárlási lehetőség nulla, a közbiztonság nulla  stb.stb.stb...és ez így megy 
évtizedek óta!!!! 

Gyönyörű természeti adottságokkal rendelkezik a lakókörnyezetünk. Számomra fontos a lokálpatrióta érzés, a ragaszkodás a 
szülőföldemhez és a gyökereimhez. Rengeteg kiaknázatlan lehetőség van szűkebb kis hazánkban, amiben látom a jövőt és a 
lehetőségeket. Itt szeretnék élni, és szeretném, ha gyermekem is itt maradna. 

Szeretek itt élni a természet közelsége miatt. Ügyintézés vagy a megtalálható szolgáltatások igénybevétele során minden 
koncentráltan és könnyedén elérhető a városban. Középváros jellegéből adódóan az életritmus emberibb léptékű, mint 
nagyobb településeken. Negatív oldalként a szolgáltatások palettájának viszonylagos szűkösségét említeném. Továbbá a vasúti 
közlekedés leromlott állapotát. 

Azért nem szeretek mert rengeteg a rossz indulatú ember, sinterek szökőkútban fürdenek hozza teszem ez ellen senki semmit 
nem tesz és meg rengeteg minden van amin változtatni kellene de szerintem nem kell mondani, hogy meg is mik azok hiszen 
mindenki nagyon jól tudja csak szarnak rá  

Sok a cigány  

Szemetes, megrongált, pusztuló környezet, romló közbiztonság, kulturált közeg hiánya, munkanélküliség 

Már csak érzelmi kötődésem van! 
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A város lakossága elszegényedett egyrészt a kevés munkalehetőség, másrészt az alacsony bérek miatt. A lakosság összetétele 
ennek következtében a biztonságérzet is igen riasztó. 

Ide születtem és szép a környezet 

A sok roma miatt. 

Szeretem a természeti környezetet, az embereket, akiket jól ismerek, ideköt a munkám, gyökereim. Nem szeretem a csak 
bíráló, elmarasztaló, fejlesztő javaslatok nélküli, folyamatos kritikát, a lakossági nemtörődömséget, értékrombolást. A boltok 
(pl. ruházati) száma, kínálata, a kevés szálláshely nem pozitív, de az igény sem elegendő a lakosság részéről. 

Kötődöm a településhez. 

Szeretek itt lakni, mert szép a környezet, sok zöld terület van, viszonylag közel van a főváros. Nem tetszik, hogy a városban 
kevés a fiatal. Az értelmesebbje érettségi után elmegy  más városba tanulni, és csak kevés jön vissza.  

Gazdag néphagyomány, családi kötelék, szép táj,  

Bár már 22 éve élek a városban, még mindig nem érzem sajátomnak. Nem sikerült megszeretnem a hangulatát. Nagyon 
hiányolok egy parkot a központban. 

1. Környezeti szépség 2. Régi barátok 

Szeretek a Gorkijon lakni (10 emeletes) gyönyörű kilátás, a lakótelepen minden van amire egy családnak szüksége van! 
Egyenlőre csendes biztonságos a lakótelep! 

Szeretem a várost, tetszik az város elrendezése, viszonylag kis város így minden könnyen és rövid idő alatt megközelíthető. Itt 
születtem, itt nőttem fel, itt vannak a barátaim, ismerőseim, itt érzem magam otthon. 

18 éve élek Salgótarjánba. Nagyon megszerettem ezt a várost, ha élethelyzetem megváltozna sem költöznék el innen. 
Folyamatosan megújul, törekszik a változásra.  

Nagyon szép természeti adottság veszi körül ezt a várost. Itt születtem és szeretem hegyeket, a természetet, kirándulni 
többször is ugyan arra a helyre sétálni, túrázni, mert megunhatatlan ez a gyönyörűség! 

Gyönyörű természeti környezetben található a város. A munkahelyem közel van a lakóhelyemhez.  

természeti környezet miatt, család, munkahely, barátok 

Európa egyik leggyönyörűbb helyén élünk, csak nincsenek kihasználva  az adottságai. 

Gyökereim ide kötnek 

Gyönyörű természeti környezet, nincs nagyvárosi személytelenség / A népesség etnikai összetétele negatív irányba mozog. 

Az elmúlt 15 év az elszalasztott lehetőségek évei voltak. Amíg Salgótarján várta a lehetőségeket, Nyugat-Nógrád tett érte és 
minimum évekkel lekörözött. Lásd Rétság és környéke.  

Mert ez a szülővárosom, és szép természeti környezetben fekszik. 

Gyönyörű a város természeti környezete, és családi, baráti kapcsolataim is ide kötnek.  

A lakosság összetétele nagyban meghatározza közérzetem. Mivel nincs a településen nagy létszámú munkaerőt foglalkoztatni 
tudó üzem, gyár ami a színvonalat emelné. 

Mert jó közösség. Szeretek velük lenni 

Rengeteg szemét, igénytelen lepusztult környezet. 

sok a roma. rossz a közbiztonság. a fiataloknak nincs lehetősége. rossz az orvosi ellátás 

Itt születtem, itt nőttem fel, itt laknak a szülők, rokonok, barátok. Máshol honvágyam lenne (illetve van is ha hosszabb időre 
vagyunk távol). Az ország egyik legszebb részén élünk, sok a kirándulóhely, látnivaló, bár turisztikailag nincs kihasználva. 
Szálláshely bővítéssel, fürdőhely (strand) kialakítással, vásárlási lehetőségekkel, jó marketinggel és nem utolsó sorban több 
munkahely létesítésével sokat tehetnénk a térségért.  

Alapvetően szeretek a településen élni, többnyire a környezet miatt. Utóbbi időben azonban a romák miatt nehezebb az itt 
élés. 

Itt születtem, itt van a családom, ide kötnek az emlékek. 

A spaten kocsmát bírom. De sok a cigány a központban.  

Ez a szülővárosom, ideális a fekvése.  

Unokák, család 

A város elmaradott, veszélyes. 

Szép környezet miatt 

A sok erdő 

Itt él minden rokonom. 

szép a környezet 

táj szépsége 
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Túl sok a roma származású ember. És még ráadásul szervezetten telepítik is be őket!!! Nincsenek munkahelyek. Koszos, 
elhanyagolt, lepukkant a város. Nincsenek normális kulturális programok. Nagyon gyenge a bevásárlási lehetőségek. Sok a 
hajléktan. Rengeteg a kihasználatlan, üres üzlet és ingatlan. Nagy a szegénység. A nem működő szökőkutak városa. És még 
oldalakon keresztül lehetne sorolni. :(( 

Rossz minőségű utak, rengeteg szemét. 

Összetartó közösség. Kiemelkedően jó közbiztonság. A természet közelsége. 

Rossz a buszközlekedés, elégtelen az egészségügyi ellátás 

Közel fekszik Salgótarjánhoz. Csendes és rendezett község. 

Szeretek mert itt nőttem fel, és a családom is itt él. 

Csendes, nyugodt környezet, a főváros ugyanakkor elérhető közelségben van. 

Minden könnyen elérhető távolságra van. Kellemes lakóközösség. 

Élhető környezet. Közeli vásárlási lehetőségek.  

A földrajzi környezetet sosem tudom megunni. Emellett a családom is a környéken él és a szívemhez közel áll a térség.  

Leginkább a jó levegő, szép természeti környezet, változatos táj. Nyáron nincs olyan pokoli meleg, mint Budapesten :) 

 
Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

16.) Salgótarjánt tekintve, Ön mire a legbüszkébb? Kérjük, pár mondatban fejtse ki! 

Látnivalók sokaságára, páratlan környezetre. 

A város múltjára 

Látnivalók. Mostani vezetőség közvetlensége az utcai emberekkel. 

Szép környék 

Környékére  

A környező hegyeire, a környékre. 

Múltja van.  

A természeti környezet, építészet  

A várost körülvevő szép tájra.  

Épített díjnyertes környezet, fiatal közösségek, természet közelsége, közvetlen és kedves városlakók, szalonnasütő vas 

Salgó rally. 

Én a legbüszkébb erre a fantasztikus környezetre vagyok, ami körbe öleli völgyvárosunkat.  

Zenthe Ferenc Színház, csodálatos természeti környezet. 

A múltjára! 

Én a polgi mesterre és a belvárosi vaddisznó állományra.  

A természeti környezetére 

völgyvárosi jellege, természeti szépségek 

Természeti és kulturális értékek 

Nem vagyok büszke. 

Csakis a természeti adottságaira. 

A város területi elhelyezkedése, a természeti környezetből fakadó adottságai. 

A természetközelségére,  

A környezeti adottságokra 

Természeti adottsága, múltja miatt. 

Természeti környezet 

A környezeti adottságokra. 

Bányamúzeum. 

A csodálatos természeti adottságokra.  

A múltjára. 

Természeti környezetünk. 



 
 

 

 
36 

Beszterce lakótelep fejlődésére!  

A környezetre. 

ma már semmire a színházon kívül 

Salgótarján az ország egyik leggyönyörűbb pontján helyezkedik el, (kihasználatlan) turisztikai lehetőségei szinte 
megszámlálhatatlanok.  

Környezet szépsége, természeti adottságokból adódóan ékszerdoboz feeling 

A földrajzi fekvésére. 

A természeti adottságaira, illetve hogy vannak lakók akik a szívükön viselik a vásros állapotát. 

Semmire. 

A tájra, az gyönyörű nem csak itt, hanem az egész megyében.  

A legszebb vidéken helyezkedik el.  

A kultúrára a palóc gasztronómiára 

A városra és látnivalóira 

Az ország legszebb részén fekszik 

 A G&D Kézműves cukrászda elért sikereire vagyok a legbüszkébb.  

Győzike 

Természeti adottságok. Kirándulóhelyek 

Semmire. 

A tájra, természeti helyekre. 

Nincs semmi, amire büszkének lehetne lenni.  

Szép fekvésű város, többet is ki lehetne hozni belőle. Ország más részén élő sokszor átutazó ismerősom mondta, akár honnan 
jön kocsival a városba a salgói vár mindig látható. 

A múltjára. A bányász kohász hagyományokra. A gyönyörű földrajzi fekvésre. A rengeteg kiváló művészre, sportolóra. 

A polgármesterre vagyok a legbüszkébb! 

Baglyaskő természetvédelmi területre. Rendezett, igényes, interaktív.  

Salgói vár 

Semmire. Nyomor van. Nincs normális üzlet. 

Természeti értékeink 

Középkorosztály megtartása, zöldterületek 

A bányamúzeumra, a várakra, a természeti környezetre, a szalonna sütő vasra,  

A város zöld környezetére, egyedi fekvésére, és azokra a kiváló emberekre, akiket adott az országnak. Előnynek tartom azt is, 
hogy megtartotta emberi léptékeit, nem globalizálódott agyon, ami fontos érték lesz a jövőben. 

A hegyekre és a viszonylag tiszta levegőre 

Korábbi, magas szintű iparára, országosan is kiemelkedő sport csapataira és egyéniségeire, nagyvonalú városfejlesztési 
vállalkozásaira (Hild érem), és gyönyörű természeti körülményeihez igazított turisztikai fejlesztéseire (Karancs, Medves, Salgó 
hotelok, Kemping, Tó-strand, stb.) 

A természeti környezetre (de ez nem a városhoz kötődik), a színházra, a néptánc együttesre, ezeken kívül sajnos csak a múltra. 

Történelmi múlt, páratlan természeti környezet, számos nemzeti tehetség szülővárosa.  

A környezetre amiben a város fekszik. Nógrád Táncegyüttesre. Völgyváros kezdeményezésre. 

Salgótarján fekvése kiváló, egy szélsőséges időjárástól mentes terület. Óriási ipartörténeti múlttal rendelkezik, melyet nem 
használnak ki megfelelően a turizmus fellendítésében. 

Sajnos nagyon büszkék nem lehetünk semmire az elmúlt években! 

természeti környezet, Salgó, Medves 

A természeti adottságokra!  

Természeti környezet 

A város környezetére.  

A város környezete 

A gyönyörű természeti környezetre és a fényes ipari múltra. 
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A természeti környezetre, valamint azokra az emberekre, akik a hanyatlás ellenére is még mindig látnak lehetőségeket ebben a 
városban. 

A dimbes- dombos tájra. A Beszterce lakótelepre , tóstrand területére. Salgói várra, Eresztvényre.  

Legbüszkébb vagyok a környezetre, a természeti szépségre. 

A páratlan természeti környezetre, mely egyedülálló a jelenlegi országterületen. Az ipari múltra, mely kimagasló ebben a 
tekintetben. A város híres szülötteire és itt élt lakosaira.  

Fekvésére, gyönyörű természeti környezetére 

A város jól megépített épületegyüttese és a környezet (most még fennálló!)harmóniája 

A gyönyörű és változatos természeti környezetre. 

arra a környezetre ami körülvesz minket, de ez is adottság 

A környezeti adottságok. 

Természeti környezetre épülő fejlesztések, óvodák fejlesztése, felújítása, köznevelési, kulturális intézmények kínálata, 
színvonala, sportélet, ehhez kapcsolódó teljesítmények, eredmények, néhány fiatal, csoportok elkötelezettsége a város iránt, 
virágosítás... 

Dűvő zenekar, Nógrád Táncegyüttes, Medalion Tse, természeti környezet, Dornyay Béla Múzeum, kiváló óvodai nevelés, 
Zenthe Színház, virágos környezet, Játszóház  

A várost ölelő gyönyörű környezetet tudom csak említeni. 

Nincs olyan konkrét dolog, amire büszke lennék. 

Gyönyörű természeti hegyeink, látványosságaink! 

Úgy gondolom, hogy páratlan a város modern építészete.  

Az Óvodák felújítására. 

Az Országos iskolai és sportrendezvényeken is nagyon jól szerepelnek  a város tanulói, diákjai.  

sportolóinkra, természeti környezetünkre, Kézműves Cukrászdára 

A természeti környezetünkre. 

Természeti kincsei 

Északi városrész természeti környezete + Bányamúzeum. De egyiket se kezeli megfelelően helyén a mindenkori városvezetés. 

A pár perc alatt elérhető természeti környezetre, és az egységes koncepció alapján épült Hild-érmes belvárosra. 

A csodás természeti környezetre, váraink történelmi vonatkozásaira, a város korábbi ipari és bányászati érdemeire, jelenlegi 
(pl. Fotós Maraton, Eresztvényi Látogatóközpont rendezvényei, újjáélesztett Salgó Rallye, Kakuk Lovasudvar versenyei) és 
múltbéli rendezvényeire (pl. Ugrógála).    

A Salgótarjánt körülvevő környezet, a megyei könyvtár a Zenthe Ferenc Színház. 

A környezetre 

Természeti adottságok. 

nincs ilyen 

környezet 

A természeti környezetre, adottságokra, a közelben lévő két vár (Salgói és Somoskői vár) szépségére. A Zenthe F. Színház 
sikereire, törekvéseire. 

A város történelmi múltjára, egykori iparára. Valamint páratlan természeti környezetére.  

A környezet fantasztikus. Kiaknázatlan lehetőségekkel teli. 

A körülvevő hegyekre.  

A modern, egységes városképre. 

A környezetére. 

Természeti környezete 

A sok erdőre 

Hogy régen egy fejlődő város volt. 

Gyönyörű környezet. Völgyváros jellegét tekintve egyedülálló megyei jogú város Magyarországon. 

szép környezet 

természet 

Talán egyedül a természeti adottságokra.  

Természeti adottságok. 
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A város csodálatos természeti környezetben található, a nyári időszakban messze a legvirágosabb város volt. 

Ipari múltjára és olvasztótégely hatására. 

Környezeti fekvésére.  

Történelmi és ipari múltjára. A település és az itt lakók élni akarására.  

Az innen származó híres emberekre / Zenthe Ferenc, R. Várkonyi Ágnes, Pindroch Csaba/. A település történetére.  

A természetre és a történelemre. 

táji környezet 

A lelkes helyiekre: G&D cukrászda, Völgyváros-csapata, Eresztvény-Geocsodák háza csapata. A rengeteg szép túraútvonalra.  

Környezet, várak, Eresztvény, Bányamúzeum, táj 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

17.) Van olyan dolog, amelyre kevésbé büszke Salgótarjánt tekintve? Kérjük, pár mondatban fejtse 

ki! 

Betelepített alja népre (tisztelet a kevés kivételnek)! 

Etnikum összetétele 

Sok lakójára, akik csak leélik és élősködnek az őslakosságon 

Hajléktalanok 

Sok semmittevő embert, embereket. Pedig lenne munka bőven.  

A lakosságra, életszínvonalra, stb 

A sok léhűtő, drogos a városban es a sok hajléktalan a padokon. Valamint a kéregetők 

Rothadó strand, camping egykori TiT székház,, visszafejlődő üdülő övezetek, rossz utak miatt Somlyó, Szilvás, Barackos,  
Kercseg, Átgondolatlan autóbusz menetrendek, csatlakozások hiánya. Szemétszállítás megoldatlansága. 

Népesség alakulása, nincs vagy nagyon lassú a fejlődés,  munkalehetőségek korlátozottak  

Elhagyott, omladozó épületek, gyárak. Sok igénytelen ember. Az elhanyagolt Karancs szálló lehangoló látványa.  

Szegregátumok, Negatív önbecsülés és város branding hiánya. Ízléstelen reklám és cégtáblák melyek rombolják a város 
páratlan építészeti szépségét.  

Roma helyzet, romló közbiztonság 

A helyi strand és tó leépülése nem szép látvány. 

Nincs színvonalas strand, bevásárlóközpont. Túl szemetes belváros, leromlott közbiztonság. 

A jelenére! 

Én mindenre büszke vagyok, kifejezetten a főtéri szabad strand fürdőzőire. 

A sok gyanús külsejű lakóra, egyre inkább lepusztuló városképre, a jövőkép nélküliségre, vegetálás 

A közlekedés színvonala. Az ország első vasútvonala elhanyagolt. Évek óta csak ígéret a fejlesztése. Turisztikai szempontból jól 
ki lehetne használni pl.kisvasút létrehozását. 2 várunk is van, ezekhez biztos szívesen utaznának vele. Helyközi megállókkal 
tehermentesíthetnék a közúti forgalmat. 

Az előzőekben leírt negatívumok miatt, nem vagyok büszke arra, hogy itt élek! 

Sok a lakosság azon része, melyeket nem lehet, nem is akarnak beintegrálni a mindennapi társadalmi normáknak megfelelően. 
Egyre kevesebb a munkából élő ember, a segélyből egyre jobban elvannak, nem beszélve a sok gyerekről, melyeket 
felelőtlenül szülnek és egyre szaporodnak. Soha nem lehet így normális dolgozó polgári rétege Salgótarjánnak. 

Semmire, amíg nem tudnak fegyelmet, biztonságos környezetet biztosítani addig nincs miről beszélni.  

A lepusztult, elhanyagolt állapotú közterületek, az egyre több használaton kívüli és ettől romló műszaki állapotú épület és 
építmény. A kihalt üzletház (egykori Alba ház), a tény, hogy nincsenek jó színvonalú éttermek. 

Az utak minőségére, a nagyobb és jobb minőségű üzletek hiányára, a munkahelyek számára, a szórakozási és kikapcsolódási 
lehetőségek hiányára sajnos nem vagyok büszke. Illetve, hogy sok minden nincs kihasználva. Sokkal több turisztikai fejlesztésre 
lehetne sort keríteni.  

A sokszínű lakosság 

Az épített környezet az egy katasztrófa. 

Strand. Szabadidő sport nincs. Közbiztonság. 

Csökkenő népesség, alacsony fizetések.  

Egyre nagyobb arányúak a nemzetiségűek, és ez a közbiztonságra nincs jó hatással 
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Munkalehetőség hiánya, kulturális élet szegénysége, Fő út kritikán aluli színvonala, rozsdaövezetek 

Munkahelyek hiánya. A csodálatos természeti adottságok kihasználhatatlansága. Turizmus, idegenforgalom hiánya. 

Leromló városrészek (pl. Acélgyár környéke) 

Még mindig kismoszkva vagyunk az idegen idősebb generációnak és Győzike városa a fiataloknak.  Tele vagyunk gettókkal még 
mindig (szegregátum). A város lakosságának 10-20%-a munkanélküli, segélyen és ingyenkonyhán élő, deviáns viselkedésű, 
biztonságot veszélyeztető személy. A város erős szociális hálója ide vonzza a közeli, távoli térségek kiszorított népességét. Az 
eltartottak száma és aránya folyamatosan növekszik, miközben diplomásokra, fiatalokra várunk.  

Gyárak leépulése és a területek kihasználatlansága. Kisebbség nagyfokú betelepülése. Minőségi, versenyképes fizetést adó 
cégek hiánya.  

Pálfalvára nem vagyok büszke. Nincs rendben tartva. Elhanyagoltak az emberek, és a környezet. 

A lakossága 

elhanyagoltság, fejlődés minimális jele se 

Nem vagyok büszke rá, hogy a város megragadt abban az állapotában, amikor évtizedekkel ezelőtt iparvárossá alakult. A mai 
napra már jórészt az ipar is teljes mértékig megszűnt, a gyárak bezártak. Nem vagyok büszke rá, hogy a városban több az 
utcákon lézengő, hangos, dologtalan ember, mint a fiatal, vagy éppen idősebb ember. Nem vagyok büszke arra sem, hogy a 
turisztikai lehetőségek kihasználása egyenlő a 0-val.  

Hajléktalanok száma, viselkedése, közbiztonság romlása. Rendőri intézkedések hiánya 

A sok cigányra aki mind autóval jár jogsi nélkül, és még csak adót sem fizet. 

Az elhanyagolt területek, kálvária padok, patakpart, szerpentin lépcső, gazos járdák, kiránduló helyek szemetesek, stb.  

Lakosság összetétele, képzettségük, intelligenciájuk sokszor nem üti meg a szintet. Hiányzik egy olyan politikai vagy civil  erő 
ami képes lenne a fejlődést beindítani a városban. 

Karancs Szálló, Győzike, visszafelé fejlődés, tehetetlenség!!!  

Rengeteg a gátlástalan élősködő tolvaj cigány. Szemtelen, arrogáns egészségügyi dolgozók.  

A lakosság összetétele 

Az emberek, néhány városrész szabadidős illetve szórakozó helyek miatt. 

Munkanélküliség, a kisebbség hozzá állása, a szemetelés  

Salgótarján polgárőreire, biztonsági szolgálatára. 

Strand, utak, sok helyen térdig ér fű 

Győzike 

Parkok hiánya. Közbiztonság. Szabadidős tevekénységek 

Ebben a városban csak olyan dolgok vannak, vagy amik egyenesen szégyellnivalók.  

Elhanyagoltak a város lakóépületei, több központi részen álló áruház is. 

Az hogy sokan sok helyen Salgótarjánt Győzikével mossák össze nem mondjuk Zenthével, Snétbergerrel Alapival stb., 

A szegregátumok 

Elhagyott gyárterületek zombi üzemmódban. Nincs egy normális bevásárló központ. Ócska buszok, vonatok. Nincs normális 
strandunk 

Strand 

Az egész városközpont, normális strand hiánya. 

Lakosság cserélődése...szórakozási lehetőségek 

Nincs egy normális hotel 

Nehezen élem meg a város negatív imázsát, bár úgy látom, senkinek nem dolga, hogy innen folyamatosan pozitív híreket 
vigyen ország-világ elé. 

Piszkos , koszos város  

Igénytelenek a parkok szögletes, vagy vaslemezes ülő bútorai,  a városhoz méltatlan a Fő-téri vasút állomás, koszosak a Tarján-
patak fedetlenül hagyott nyiladékai, és elit iskoláink környezete sem sugározza a környezettudatos nevelés szellemét. 

A város országos negatív hírére, a helyi társadalom alul képzettségére és nyomorára, arra, hogy itt sokan csak legyintenek, 
hogy majd lesz valahogy. Ja meg persze Győzikére, akivel már rég leültem volna, hogy ne reklámozza magát St-val mikor nem 
is ott él és így csak égeti a várost... 

Az infrastruktúra siralmas állapota, a cigányság garázdálkodása, totális letargia.  

A belvárosban kószáló egyénékre pl. Sötétben fél az ember hazamenni.  

Az elmaradottság, a pénztelenség, szegénység, irigy, megkeseredett emberek sokasága 
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Lásd kettővel feljebb! 

Idegenfogalmi beruházások hiánya. 

Tisztaság  

Elhanyagolt város 

Az itt élő emberek mindig nosztalgiáznak, hogy régen mi volt. Sajnos én most élek itt és nem lesz jobb az életkörülményem 
attól, hogy régen mi volt. Most semmi nincsen. nem fejlődik a város jelenleg ezért nem lehet rá büszke az ember.  

A város nincs beillesztve megfelelően az ország kulturális életébe. 

Rozsdatemetők a város területén - Öblös, Acélgyár -, elhanyagolt közterületek, koncepciótlan városvezetés. 

Az évi2 épülete,  a használatlan régi karancs szálló. A piac csúnya rendezetlen környezete. 

Kevésbé büszke arra vagyok, hogy aszerint ítélik meg Salgótarjánt, a vidékről érkező látogatók, amiket a negatív változások 
alatt taglaltam. 

Földrajzi adottsága ellenére leszakadó mivoltára.  

A sinter cigányokra  

Egész  

Nem tudom pár mondatban kifejteni 

Túlhangsúlyozott politikai aktivitás! 

Nem arra költenek amire szüksége lenne az itt lakóknak.  

Egyre több az elfogadható morált nem betartó személyek jelenléte  

Néhány településrész állapota, az ott lakók igénytelensége, viselkedése. Több rendezvényen való viselkedése némelyeknek. A 
Megyei kórház bizonyos osztályain dolgozók viselkedése, hozzáállása. 

Salgótarjánban elmaradt a panelprogram és ez meglátszik az épületeken. Az ÉVI II. üzletház is borzasztóan néz ki.  

Helyi középiskola - tapasztalataink szerint nem gyerekközpontú, rossz hírét viszi a városnak.  

A legnagyobb problémának a munkalehetőségek hiányát tartom.  

Általános negatív megítélés országszerte 

A lepusztult elhanyagolt város részek, utcák, gyár maradványok! 

A Karancs Hotel épülete a Főtéren. 

A hajléktalanok elszaporodására. 

A perem kerületek nagyon elhanyagoltak  

Ha megmondom, hogy Salgótarjánban élek, sokan Győzikével azonosítják, erre nem vagyok büszke.  

Győzike jelenség, vonatközlekedés, vasútállomás állapota 

Munkahelyemre, ahol dolgozhatok. A természeti szépségekre, amely körülvesz. A város vezetésének partnerségére, döntések 
bevonása kapcsán. 

Inkább sajnálom, hogy a város nem tud egy nagyot lépni egyszerre előre, ami igazán kimozdítaná a jelenlegi helyzetből. 

Köztisztaság, rendezetlenség, fejlesztési elképzelések hiányosságai és következetlensége 

A 90-es években leépült ipar helyettesítésére szánt erőforrások hasztalanságára. A tisztaság leromlására (pl.: utcák 
szemetessége, épületek falain ott maradt akár évtizedes plakátok, választási felhívások). 

A társadalmi összetételre, a szűkös munkalehetőségekre.  

A volt Karancs Szálló épülete, a volt Pécskő Áruház állapota  

A bányagépgyári kolóniák és azok környezete 

Sehova nem lehet beülni, kevés a fiatalok számára a szórakozóhely. 

Épített környezet. 

a városközpont lakóépületének, lepusztultsága, közterületek gondozatlansága 

lakosság, vállalkozási szektor, vendéglátás, sok kerékpárút 

A roma lakosság viselkedésére, túlnépesedésére. Az ország más területén élő emberek gyakran egyes roma származású 
celebek nevével azonosítják a várost. 

A lepusztuló városrészekre. Továbbá az elmaradásra az ország többi részéhez képest. 

Az etnikum, kisebbség folyamatosan növekvő arányára. 

Nincs felsőoktatás, nincs munkalehetőség, nincs normális szórakozóhely.  

A város egy helyben topogása szégyenérzetet kelt.  
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A sok kisebbségre. 

Kevés szórakozási és munkalehetőség, rossz a város megítélése 

Elmaradottság 

Hogy ma már nem egy fejlődő város.  

Csökkenő lakosságszám. Csökkenő ipar. Növekvő kisebbség. Növekvő munkanélküliség. 

csökkenő lakosság, de növekvő roma népesség 

elvándorlás, roma népesség növekedése, munkanélküliség 

Rossz, néhol járhatatlan utak, lepusztult városrészek. 

A jelenlegi leromlott gazdasági állapotára, illetve a perspektíva nélküliségre.  

Jelenlegi leromlott gazdasági állapotára. 

Leromlott gazdasági állapotára. A leszakadó népességre. 

A leromló épületekre, valamint a szegregátumokra. 

Szocialista beállítottság, roma lakosság. 

Bármelyik kocsma törzsközönsége, vasútállomások állapota, helyijáratot teljesítő buszok állapota, megjelenése. 

Színvonaltalan kereskedelem, szolgáltatások. Lakosság bizonyos része. 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 
 
20-35.) Az alábbi kérdéscsoportokban az elégedettségének kifejtésére van mód, melyet lineáris 

skálán, 1-től 10-ig tud értékelni! Az 1-es a legrosszabbat, a 10-es a legjobbat jelenti. n=203 

 

 

 Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

az utóbbi évek fejlődésével a településén

az utóbbi évek fejlődésével az országban

egészségügy

kulturális intézményeinek

oktatás (óvoda, általános iskola) színvonalával

szolgáltatások

a város rekreációs területeivel

a sportolási lehetőségekkel

 a város közlekedési hálózatával

a város tömegközlekedésével

a város köztereivel, közparkjaival, szabadtéri…

a város közbiztonságával

 város turisztikai kínálatával

a város közműhálózatával

az épített környezet állapotával

a belváros épített környezetének állapotával

nő férfi
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Megtartó város tematikus kérdések: 
 
Mi jelenti az Ön helyi kötődésének alapját? (több válasz is lehetséges) n=683 

 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 

A felsorolt tényezők mennyiben játszanak szerepet helyi életminőségével való elégedettségének 

növelésében? (pontozásos feleletválasztás; 5- nagyon jelentős szerepet játszana, … 1- nem játszana 

szerepet) n=198 

 

 

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

egyéb

itt talált biztos egzisztenciára…

táj és természeti adottságok

tagja valamilyen helyi kisebb közösségnek,…

a helyi identitásúak összetartása

a nyugodt kisvárosi lét

ismeri és gyakorolja a helyi szokásokat

itt alapított családot és otthont

itt született

nő 18-25 nő 26-55 nő 56-64 nő 65- felett

férfi 18-25 férfi 26-55 férfi 56-64 férfi 65- felett

3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4 4,6 4,8

Sportolási lehetőségek további bővítése

Változatosabb munkahelyek

Gazdagabb és magasabb színvonalú, igényekre
szabott kulturális kínálat

Minőségi közösségi terek a városközpontban és a
lakóhelyem közelében

Magas színvonalú kiskereskedelmi és
vendéglátóipari szolgáltatások

A jelenleginél is magasabb színvonalú
közszolgáltatások (iskola, egészségügyi, szociális…

Magas jövedelmet biztosító munkalehetőségek

Kedvezőbb lakhatási lehetőségek

nő férfi
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Értékelje a városban elérhető humán közszolgáltatásokat és egyéb városi életminőséget befolyásoló 

tényezőket egy 1-től 5-ig tartó skálán! (pontozásos feleletválasztás; 5- nagyon elégedett, … 1- 

egyáltalán nem elégedett) n=197 

 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

  

1,5 1,8 2,1 2,4 2,7 3 3,3 3,6 3,9

Közbiztonság a városközpontban sötétedés után

Parkolás a kiemelt közintézmények közelében

Utak minősége általában a városban

Közterületek minősége általában (közterek,…

Parkolás kereskedelmi létesítmények közelében

Parkolás kereskedelmi létesítmények közelében

Közbiztonság a közvetlen lakókörnyezetében…

Járdák minősége közvetlen lakókörnyezetében

Közbiztonság a városközpontban nappal

Kerékpárosokat támogató infrastruktúra (pl.…

Egészségügyi szakellátás minősége (Ön és…

Zöldfelületek (parkok, ligetek, fasorok)

Egészségügyi alapellátás minősége (Ön és…

Szociális ellátás („akár saját, akár valamely …

Városi kerékpárutak hossza a városban

Közvilágítás közvetlen lakókörnyezetében

Városi kerékpárutak minősége a városban

Kulturális szolgáltatások (intézményekhez…

Bölcsődei ellátás (családtagja által igénybe vett)

Általános iskola, infrastruktúra, felszereltség…

Általános iskola oktatás (családtagja által…

Óvodai ellátás (családtagja által igénybe vett)

nő férfi
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3.1.3  Digitális város 

Digitális város tematikus kérdések: 
 
Milyen elektronikus eszközöket használ a hétköznapokban? (több válasz is lehetséges) n=575 
 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 
Milyen céllal használja az internetet? (több válasz is lehetséges) n=1190 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

-110 -90 -70 -50 -30 -10 10 30 50 70 90 110

nincs ilyen eszközöm

okos óra

okostelefon

okos (SMART) televízió

táblagép (tablet)

notebook / laptop

személyi (asztali) számítógép
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kommunikációs kapcsolattartás (pl. Skype,…

szolgáltatások igénybevétele (pl. vásárlás,…
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ügyintézés (pl. nyomtatványok letöltése,…
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Hogyan értékeli az IT eszközök használatával kapcsolatos jártasságát (összehasonlítva saját 
korosztályához)? (egy válasz lehetséges) n=203 
 

 

 Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

Milyen módon kerül Ön ügyfélként kapcsolatba a szolgáltatókkal? (feleletválasztás, több válasz is 
lehetséges) 

A: Áramszolgáltatás n=358 
 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 
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B: Víz- és csatornaszolgáltatás n=328 

 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

  

C: Hulladékszállítás n=278 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 
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D: Közösségi közlekedés (helyközi járatok helyi viszonylatban) n=240 
 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

E: Közhivatali ügyintézés (önkormányzat, kormányhivatal) n=355 

 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 
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F: Alapfokú oktatás (óvoda és általános iskola) n=244 
 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 

G: Egészségügyi alapellátás n=333 

 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 
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H: Kulturális szolgáltatások (intézményekhez kötött pl. mozi, kulturális központ stb.) n=292 
 

 
Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 

I: Szociális ellátás (valamely családtag okán pl. idősellátás) n=241 
 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 
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3.1.4 Kiszolgáló város/zöldülő város 

 
Kiszolgáló város / zöldülő város tematikus kérdések 
 
A saját életminősége szempontjából mennyire tartja fontosnak a felsoroltakat?4 (pontozásos 
feleletválasztás; 5= nagyon jelentős …  1=egyáltalán nem fontos) n=199 
 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

Ha a város jövőjére gondol ugyanezek a szempontok mennyire fontosak? (pontozásos 

feleletválasztás; 5= nagyon jelentős …  1=egyáltalán nem fontos) n=199 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 

  

 
4 környezettudatos életvitel: takarékosság az erőforrások igénybevételében: víz, áram stb. 

3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 4,2 4,4

egészséges, a térségben megtermelt
élelmiszerek fogyasztása

megújuló energiaforrások használata
a háztartásban

közösségben való aktív részvétel,
közös célokért való tevékenykedés

megújuló energiaforrások használata

szelektív hulladékgyűjtés, hulladék
hasznosítása otthon

környezettudatos életvitel

nő férfi

3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7

megújuló energiaforrások használata
a háztartásban

megújuló energiaforrások használata

közösségben való aktív részvétel,
közös célokért való tevékenykedés

egészséges, a térségben megtermelt
élelmiszerek fogyasztása

szelektív hulladékgyűjtés, hulladék
hasznosítása otthon

környezettudatos életvitel

nő férfi
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Milyen gyakran látogat városi zöldterületeket, parkokat? (egy válasz lehetséges) n=199 

 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

Milyen céllal látogat városi zöldterületeket, parkokat? (több válasz is lehetséges) n=199 
 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 
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Hogyan lehetne vonzóbbá tenni a belváros zöldfelületeit az Ön és családja számára (fejlesztések, új 
funkciók stb.)? (több válasz is lehetséges) n=336 
 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

Milyen környezettudatos eszközökkel, megoldásokkal rendelkezik otthonában?5 (több válasz is 

lehetséges) n=174 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 
5 1. okos fogyasztásmérő: pl. elektromos áram, víz, gáz stb. szolgáltatás 
2. okos lakás irányító rendszer: az okos lakás irányító rendszer automatikusan szabályozza a lakás hűtését, fűtését/távolról 
vezérelhető stb. 
3. okos, családi ház telkét fenntartó rendszer: pl. okos locsoló, ami a talajnedvességet méri és szükség szerint indítja el a 
locsolórendszert 
6. megújuló energia használata: földhő, napenergia stb. 
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3.1.5 Prosperáló város 

Prosperáló város tematikus kérdések: 
 
Milyen helyben, illetve térségben létrehozott termékeket ismer? (több válasz is lehetséges) n=498 
 

 
Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

  

Hol vásárol Ön helyi/ térségi termékeket? (több válasz is lehetséges) n=345 
 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 
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3.1.6 Fejlesztéspolitikai kérdések 

12.) Érzékelt Ön pozitív változást Salgótarjánban az elmúlt 5 évben? n=203 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

13.) Ha igen, kérjük fogalmazza meg röviden (2-3 mondat) milyen típusú pozitív változások ezek! 

Belemenés Beach Bar, Beszterce tér, Bolyai János Gimnáziumhoz vezető lépcsősor, Eresztvényi Madárpark, Grund 
Játszóház, Gumikerekű Kisvonat, H'egyre megy Vendégház, Határ a csillagos ég (Gagarin Iskola), Karancs Ex-Presszó 
Emlékfal, Kis Rigó Vendégház, Longi Land, Mancsóék Butcher & Burger, Pegazus Természettudományi Élményközpont, 
Római Katolikus Főplébánia, Salgó Rallye, Salgótarján Belváros ÉÉK webkamera, Salgótarján DDNY webkamera, 
Salgótarján Eperjes K webkamera, Somoskői Kirándulóközpont, Tavaszi Cukrászda és Kávézó, VictoryArt Alkotópalota, 
Völgyváros Vendégház 

Virágok  

Karácsonyi dekoráció, színház, utak, játszóterek 

Szépítik a várost. Próbálnak élhető várost kialakítani. 

Színvonalasabb városi rendezvények. 

A Novohrad-Nógrád geopark fejlesztései láthatók csak jelenleg.  

Van olyan munkáltató, aki új a déli ipari parkban, kolónia felszámolás elindult, egy két intézmény felújítása, de túé drágán. 

Völgyváros csapatának munkája, Sakkozzuk ki projektek 

Jól látható fejlesztések, útfelújítások, omladozó virágtartók eltávolítása a Besztercén, stb.  

21es négysávosítása, fiatal közösségek virágzása és társadalmi szerepvállalása, épített környezet karbantartása és 
felújítása 

Igyekeznek kikérdezni a lakosok, ifjúság véleményét, és erre építve lettek programok. 

A játszóterek, Beszterce ltp felújítása, Eresztvény és a Tóstrand kiépítése 

Eresztvény, otp előtti járda szakasz felújítás, mellékutak újra aszfaltozása. 

A korábbi teljesen kihalt jellegű település kezd feléledni. 

Folyamatos a komfort nélküli lakásállomány felszámolása, területi rehabilitáció.    

Az ipari parkba települt vállalkozások stabilizálták helyzetüket, megbízhatóan teljesítenek, fejlesztések tapasztalhatók. 

Fejlődik a távhő szolgáltatás.  

Kisebb, apróbb fejlesztések, felújítások!  

A turisztika területén ( kisvasút, Eresztvény...) amiben úgy gondolom a városnak nagy lehetőségei vannak.  

Szépül a város és a turisztika is kezd lassan magához térni. 

Oda figyeltek a kispolgárok igényére, erősödött a közösségi összefogás! A városvezetés megtalálta a közös nevezőt!  

36%

44%

19%

Igen Nem Nem tudom megítélni
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Főtéren jó ötlet volt a virágok kirakása. Játszóház is jó ötlet. 

Szépül, virágosodik, több némileg a lokálpatrióta megmozdulás. 

Örülök, hogy 2x2 sávos úton megközelíthető a város, illetve hogy létesült egy új üzem. 

A közélet kevésbé átpolitizált. Nem a polgármester mindennek arca és szócsöve, látszanak vezetők. Kulturáltabb 
közterületek. 

játszóház kialakítása, Eresztvény fejlesztése, kórház fejlesztése, 21. sz főút 4 sávosítása 

Tisztább, virágosabb lett a város. Több lett a rendezvény. Nagy örülök a színháznak. 

Munkahelyteremtéssel kapcsolatos intézkedések terén látok fejlődést. A kulturális rendezvények színvonalának 
növelésében látom még a fejlődést.  

Továbbá Salgótarján csinosítása színes virágokkal, szintén jó kezdeményezés arra, hogy az itt élő emberek hangulata 
javuljon (vizuális pszichológia segítségével). 

Noha kis léptékben, de a város fejlődése folyamatos. 

Közterületek virágosodása, intézmény fejlesztések 

A városközponti virágok feldobják egy kicsit a betonváros látképét. 

Utak, intézmények, közösségi terek, kulturális kínálat fejlesztése. 

szabadidős tevékenységek, gyermekek számára 

Tisztább lett a város. Sok színházi rendezvény van. 

Tisztább, virágosabb, színesebb, kiegyensúlyozottabb. 

LIDL 

Mivel én kulturális területen dolgozom, így leginkább erre van rálátásom, és ezzel kapcsolatban nagyon pozitív 
véleményem van a változásokról.  

Sok olyan kezdeményezés indult, ami kulturáltabbá tette városunkat (Zenthe Nyár, a belváros felvirágoztatása, játszóház, 
kulturális rendezvények) 

Számos fejlesztésen ment keresztül: ha csak a szakterületemhez kapcsolódóan nézek körbe, akkor örömmel tapasztalom, 
hogy sok óvoda megújult, fejlődött. 

Megújultak sok intézmény. A város központban egyre több a zöld növény 

Felújították az óvodákat, játszótereket, elindították a városnéző kisvonatot, saját színháza lett a városnak.  

útfelújítások, kórház fejlesztése, játszóház, Geopark, kisvonat, Pegazus, óvodák, házi orvosi rendelők felújítása, bölcsőde, 
Zenthe Színház, városi mozgásstúdió, Somoskő-látogatóközpont,  

virágosítás, középületek felújítása 

Felújított óvodák, orvosi rendelők, virágos város, sok rendezvény 

Egyetlen pozitív: óránként jár busz Budapestre 

A főutcán a virágállványok, pár járda és út/utca felújítása. 

A közterek tisztaságára lehetőség szerint ügyelnek. Szebbé hangulatosabbá élhetőbbé tenni. PL. A Beszterce lakótelep 
felújítása. 

fejlesztések, kereskedelem, eü 

Orvosi rendelők felújítása, apróbb fejlesztések 

Intézményfelújítások, parkosítás. 

Szebb lett Beszterce.  

Tóstrand környékének karbantartása, Madárpark átadása, közutak fejlesztése, Játszóház átadása, Óvodai, ill. Orvosi 
rendelő felújítások. 

Felújították az orvosi rendelőket.  

Virágos közterek, szolgáltatások bővülése 

Kisebb fejlesztések folyamatosan történnek a településen. 

Megvalósuló beruházások. Szépülő városkép.  

Óvodák, terek, utak, rendezvények 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 
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14.) Érzékelt Ön negatív változást Salgótarjánban az elmúlt 5 évben? n=203 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

15.) Ha igen, kérjük fogalmazza meg röviden (2-3 mondat) milyen típusú negatív változások ezek!  

Tele lett a város hajléktalannal, semmi nem újul. 

A belváros kiürült, szinte csak hajléktalanok és problémás emberekbe botlik az ember. A szórakozási lehetőségek 
korlátozottak. Taxi nem elérhető este hétvégenként. 

Máv történetében az 1. vasútvonalnak a 2. szakasza (1. szakasz a Budapest-Hatvan közötti vonal) a Hatvan-Salgótarján, majd 
később Hatvan-Somoskőújfalu vasútvonal még jobban le lett sz.rva, ami nekem nagyon rosszul esik, mert Salgótarjánban, 
Hatvanban, Turán, Aszódon stb. volt állomásfőnök az egyik ősöm! 

Szemét, kulturálatlan emberek, nincs igény a szép környezetre, mindent tönkre tesznek, rongálnak 

Környező faluk sokkal jobban fejlődnek, mint a megyeszékhely, normális utat nem tudnak megcsinálni... 

Közmunkások nem csinálnak semmit, csak lézengenek. Ez felháborít.  

Egyre több fiatal költözik el!  

A közbiztonság totális hiánya, szemetelés, drogosok a városban, száguldozó autósok.  

Továbbra se gondoskodik az Önkormányzat az üdülő övezetek úthálózatáról, pedig anélkül ott is csak elsorvad minden. A 
befektetések így elmaradnak. Szolgáltatások fejlesztése nem elég, szükség lenne munkáltatók városba vonzásával. Ennek 
hiányában visszafejlődés van csak. Indokolatlan hasztalan fejlesztések. A vasút párhuzamosan visszafejlődik, Rozsdaövezetek-
Chicago szindróma. Az emberek nem nagyon tudják megválogatni a munkahelyet. 

Kulturális élet színvonalának csökkenése  

Alsóbb rendű utak minősége(pl Frigyes krt), egyes ikonikus épületek rohamos állagromlása (pl ÉVI) 

Romló főtér állapota ,omladozó épületek, nagyon rossz a Rákóczi út minősége. Egyre több bezárt bolt. Kevés parkolóhely 

Romlott a közbiztonság, túl zajos éjszakai szórakozóhelyek, kevés színvonalas bevásárlási lehetőség. 

Egyre több a drogos fiatal. Egyre kevesebb munkahely! 

Nem történik semmi, cserébe még a busz se jár. 

Kevés programlehetőség, rossz közbiztonság, bezáró szálláshelyek, boltok 

Szegényebb, koszosabb a város. A hátrányos helyzetű rétegek felzárkóztatásának nincs látható eredménye.  

Sok a hajléktalan, koszosak az utcák, közbiztonság nulla. Egyre több a kisebbségi. Kevesebb a kuka.  

Minden csak romlik, pusztul 

Az utak minősége folyamatosan romlanak. Egész Salgótarján fő útja nagyon kátyús, alig lehet közlekedni rajta.  

Minden egyre csak lefele épül és sorra zárnak be az üzletek. 

Sajnos közbiztonság romlott. Sajnos 1 bizonyos népcsoport elszaporodott itt ami nem tud beilleszkedni. 

Sorra zárnak be az üzletek és szórakozóhelyek, a köztisztaság elég kritikán aluli.  

66%

18%

16%

Igen Nem Nem tudom megítélni
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A piac és a strand, lassan összedől! 

Munkahelyek hiánya, szabadidő tartalmas eltöltésének a hiánya (strand, parkok, túraútvonalak, libegők, kilátók).  

Elvándorlás, öregedés, alacsony státuszú, képzetlen rétegek növekedése (magas munkanélküliség). Oktatás helyzetének, 
színvonalának folyamatos romlása (főiskolai képzés újra indításának fiaskója, szakmunkásképzés alacsony színvonala, 
középiskolai képzés minőségi színvonalának folyamatos gyengülése) 

Nagyobb lobbi kellene a sport és a turizmus beindításához való tőke megszerzéséhez. MJV erőltetése!  

A közlekedés területén pl. :  helyijárat busz közlekedés, vonatközlekedés, és a város úthálózatának nagyon rossz minősége 
tovább romlott.  

Állagmegóvás hiánya, kéregetés, hajléktalanok zavaró viselkedése, kosz az utcákon, rongálás, Utak katasztrofális állapota, a 
főtéren színvonalon aluli bazár üzemeltetése/ugráló várak a Színház előtt, Radnóti szobor eltakarása, a minősíthetetlen náddal 
körbevett kerti budi!!!!  

A legtöbb fiatal elköltözik a városból, mert sem munka, sem szórakozási lehetőség nincs továbbra sem. A Karancs Hotel, a 
strand állapota napról napra minősíthetetlenebb, az üzletek/boltok/kávézók sorra zárnak be, az események elenyésző 
számúak, az utcán dologtalanul lézengő emberek száma túlságosan magas. A negatív változások nem 5 éve tartanak, sok 
esetben, ami 10 éve probléma volt, az probléma ma is. 

Hajléktalanhelyzet és közbiztonság romlása, parkolási problémák 

20 év távlatából is van negatívum sajnos: szemetesek, szelektív kukák környezete igencsak hagy kivetni valót. Somlyóbánya 
csodás hely, azonban alig van szemetes, így a természetet károsítják, az illegális szeméttel. Az utak állapota katasztrófa. Mindig 
van kisebb nagyobb bontás ( víz, elmű, gáz) és toldozás, foltozás van. Hajléktalanok jelenléte, agresszívebb cigányság. Kis 
boltok, szoláltatók megszűnése. A Karancs szálló szelleme még mindig kísért, álltában megy tönkre. Turizmus kihasználtsága 
szinte zéró. 

Gazdátlannak tűnik a város, stagnálás van minden területen. 

Még több kiadó/eladó üzlet, folytatódó elvándorlás, a közterületeken egyre több hajléktalan vagy lézengő ember. 
Határozottan rosszabb közbiztonsággal! A középületek tovább pusztulnak (ld Karancs Szálló), alig van beruházás, fejlesztés! 
Mindennek romlik a színvonala (oktatás, egészségügy, tömegközlekedés) !  

A nem kívánt egyének egyre nagyobb számban való megjelenése. Sajnos nagyon kevés munka lehetőség. Semmi féle fejlődés, 
egyre több ember elvándorol.  

Munkahelyek hiánya 

Az utca rendje, az otthontalanok magatartása, és a bűnözés elkeserítő 

A városvezetés teljesen elhanyagolta azokat az utakat, ami hozzájuk tartozik. Ha valami életveszélyes útbeszakadást láttam, 
heteket kellett várni arra, hogy egyáltalán kiszalagozzák. 

Romlott a közbiztonság  

Az üzletek/vendéglátó helyek csak zárnak be. Unalmas város. Az útviszonyok szörnyűek. 

Nincs fejlődés, sok a betelepült, romló közszolgáltatások 

Szabályok be nem tartatása. Semmi sincs ellenőrizve. Nincs közbiztonság. Nem fejlődik a turizmus. Rossz úthálózat.  

Egyre több a hajléktalan illetve másokat ok nélkül zaklató ember. Romlott a közbiztonság. Elvették az egyetlen futásra 
alkalmas pályát az Öblös pályát a hobbifutóktól 

Ritkább buszjáratok, megszűnt munkahelyek. 

Eresztvényi geopark személyzet csere. Ez számomra nagy csalódás volt, hisz volt ott egy jó csapat, akik törekedtek arra, hogy 
legyen változás, az is sokszínűen. Az ott maradtak csinálják az elküldöttek tervei alapján, viszik tovább, nem nagy önálló 
ötletekkel, a madárpark a tavalyi állapothoz képest sokat romlott. Én azóta egyszer voltam, és köszönöm, elég is volt. Sajnálom 
a döntést, akárkié is volt, nagyon rossz volt. Közterületek állapota is rossz, fűnyírás téren is. 

A közterületek karbantartásával pl. fűnyírás egyáltalán nem foglalkozik a városvezetés. A tömegközlekedésben semmilyen 
pozitív változás nem történt. A geoparkból hozzáértő turisztikai szakember lett eltávolítva. 

Elfogadhatatlannak tartom , hogy bizonyos Önkormányzati tulajdonok kiszervezésre kerültek. Pl a Sportcsarnokban, a 
Játszóház üzemeltetése 

Sok az utcán, a tömegközlekedésen a hajléktalan büdös, piszkos ember. A buszjáratok katasztrofálisak, végig kell zötykölődik a 
63 s útvonalán. Nincs igényes szórakozóhely.  

A buszok állapota, és a szar menetrend. Nincs fejlesztés semmiben. 

Lakosságösszetétel, munkahelyek, semmi fejlesztés, nincs gazdája a városnak 

Egyre többen mennek el. 

Folyamatosan épül le a város. Semmi fejlődés. A városközpont lerobbant, koszos, tele hajléktalanokkal, zaklatókkal. 

Elvándorlás nem állt meg. Nincs a lakosság felé megfelelő kommunikáció, eredményközlés. 

A lakosság összetétele, a fiataloknak még mindig nem vonzó Salgótarján. Öregszik a társadalom. 
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Nagyon intenzív az elvándorlás. Nincsenek gazdaságélénkítő intézkedések, intenzív kapcsolat a helyi vállalkozásokkal. Egyre 
jobban tért hódít a szlömösödés, és romlik a kihasználatlan, városképet rontó iparterületek állapota. A város minden 
mutatóban szakad le a többi megyeszékhelyhez képest. 

Visszafejlődés: kevés kulturális program, kevés munkahely, kevés beruházás, kevés sikeres pályázat. Gondozatlan város. 

Elhanyagoltak a belváros középületei, elplakátoltak az üzletek kirakatai, kihasználatlanok értékes teraszai, gondozatlanok a 
Pécskő-domb (részben üresen álló) kulturális épületeinek zöld övezetei, gondozatlan a Város szobor, a Fegyvert fogó munkás, 
nem szöknek a szökőkutak, stb.Az ÉVI II elrozsdásodott, hámló festékű épülete elszomorító, a Fő-teret csúfító primitív 
farostlemez lakatfala a város egyik legszebb szobra és a virágágyás előtt pedig botrányos megcsúfolása az eredeti célnak. STB. 

Az értelmiség továbbra is elhagyja a várost, a városházán egyre kevesebb a szakképzett munkaerő, ami meglátszik a 
fejlesztések átgondoltságán is. Nem oldódtak meg a barnamezős területek kérdései. Nagyobb lett a forgalom a belvárosban. 
Csökken a népesség. A városi kommunikáció a lakosság felé minimális szintű. 

Munkahelyek megszűnése, szórakozási lehetőségek teljes hiánya, oktatási és egészségügyi nehézségek, elvándorlás, cigányság 
túlzott mértékű elszaporodása.  

Egyre kevesebb jó szakember, sokan elhagyják a várost. 

A város szociális összetételének a negatív változása, sajnos egyre több olyan egyén van aki nem értékteremtő hanem 
értékromboló. A város gazdasági fejlesztésének a tervszerű koordinációja teljesen hiányzik, az önkormányzat csak 
eseménykövető maximum a helyi gazdaság történéseivel kapcsolatosan. 

parkolás közbiztonság egészségügy színvonalának csökkenése 

Megszűnő munkahelyek, sok roma betelepülése, nincs fejlesztés 

Én a lehetőségek kihasználatlanságát negatív eredménynek ítélem meg. Lehetőség volt bőven az elmúlt időszakban, mégsem 
történik a városban semmi sem. Annyira elvagyunk maradva minden megyeszékhelytől, hogy nem kellene sok ahhoz, hogy 
elmozduljanak a dolgok. Mégsem történik semmi sem. Közben mások haladnak. Itt megállt az idő. Ez a legnagyobb negatívum.  

Egyre több a segélyen élő, dolgozni nem akaró roma a településen, akik viselkedése miatt a biztonság érzet jelentősen 
lecsökkent Salgótarjánban és a környékén. 

A rendelkezésre álló források ellenére semmilyen beruházás, változás nem indult el, illetve ami történt (pl. Játszóház), az 
vérlázító. A város vezetése semmilyen információt nem ad arról, hogy mit is szeretne tenni. 

Sok lett az elégedetlen, panaszkodó ember. 

Kevés rá három mondat! 

Egyre több épület van a város elmaradottabb részein, amelyek vagy lakatlanok, vagy romosak, vagy veszélyesek. Ezek az 
épületek elveszik a felújított városrészek szépségének varázsát. Az itt élő emberek szegénységben, igénytelenségben élnek, 
nem dolgoznak, vagy illegális tevékenységet folytatnak. A számuk az utóbbi évtizedben erőteljesen növekedett. 

Városkép romlása bizonyos területeken, továbbá a népességszám csökkenése.  

Egyre pusztul.  

Romló közbiztonság, koldulók megjelenése, munkanélküliség, szellemi tőke hiánya 

A város elhelyezkedésével és funkciójával , specialitásaival összehangolt városfejlesztési projektek hiányából adódó 
leépülés!(demográfiai, etnikai ,gazdasági mutatók gyengülése!)  

A segélyekből élő betelepült lakosok aránya megnőtt. 

Egyre több az elhanyagolt terület, porta, de ez messze túlmutat a helyi politikán véleményem szerint. 

Az itt élő egyes rétegek életvitele, értéktelensége, rombolása. Felerősödő ellentétek kiéleződése, a közös felelősség hiánya. 

Nem lehet parkolni a belvárosban, még a fizetős helyen sem.  

Kevés számomra vonzó kulturális program 

Egyre több olyan emberrel találkozni napközben is már akiktől úgymond félni lehet, kéregetők hajléktalanok, egyéb emberek! 

Nagyon sok fiatal elhagyja a várost 

Az itt és a környéken élő népesség összetétele megváltozott, a tömegközlekedési eszközök, helyijárati buszok száma nagyon 
lecsökkent.  

Nagyon magas a roma lakónépesség száma, látványosan emelkedett az elmúlt 5 évben. Hajléktalanok tömeges megjelenése a 
városközpontban. Tömegközlekedés állapota, járatok ritkulása. 

Ha történnek is nem látok fejlesztéseket, nincs karbantartva a környezet, csak legfeljebb a főutca, a füvet sok helyen nem 
nyírják a temető katasztrófa, az utakról nem is beszélve. 

Sokan elköltöznek, olyanok akik a városunk hasznos tagjai voltak, és marad a várom a sült galambot a számba réteg, illetve 
azok, akik minden problémájuk megoldását az önkormányzattól, az államtól várják 

Elvándorlás, a város kiürülése és elöregedése, politikusok inkompetenciája 

A lakosság összetételének negatív változása. 

Közterek katasztrofális állapota, hajléktalanok növekvő száma, közrend hiánya  

Egyre kevesebb a munkalehetőség, sok a randalírozás főleg este felé. 
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A lakosság összetétele. Illegális szemét hatalmas mennyisége. Járhatatlan minőségű úthálózat. 

biztonság, közlekedés, főutak állapota, parkgondozás 

Azok az ismerős fiatalok, akik felsőoktatási intézménybe mennek tanulni nem jönnek vissza. Sőt több ismerős család is 
elköltözött a munkahely hiány miatt. 

roma lakosság nagy arányú  jelenléte, közterületek egyre szemetesebbek 

Közbiztonság romlása, fiatalok elvándorlása. 

Lelakottabbak az épületek, egyre több a kisebbség. 

Kevesebb az orvos.  

elvándorlás, roma népesség növekedése 

A lakosság összetétele, rendezetlen, szemetes környezet. 

Elvándorolnak a fiataljaink. 

A szakképzett fiatalok elvándorlása. Vasúti elérhetőség minőségének romlása.  

Fiatalok elvándorlása. Romló gazdasági állapot.  

A leszakad társadalmi rétegek kezdik megnehezíteni a mindennapokat a város életében.  

Közbiztonság, rossz épületek, tömegközlekedés, régi buszok 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

18.) Van olyan körülmény, jelenség, adottság, amit feltétlenül szükségesnek tart megszüntetni 
Salgótarjánban az elkövetkező években? n=203 
 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

19.) Ha igen, kérjük fejtse ki pár mondatban mely az/melyek azok! 

A belváros helyreállítása, közbiztonság fokozása. 

Betelepített alja népet vissza kell vinni Ózdra, hogy újra világos legyen a város és ne legyen sötét még nappal is (tisztelet a 
kevés kivételnek)! 

A füves területre ne álljon senki autóval, a szemet a kukába való, ideértve a csikket is, szigorúbb büntetést ezekért.  

hajléktalanok 

Félnek kimenni az utcára a normális emberek este! 

Hajléktalanok, kéregetők 

Közmunkások foglalkoztatása. Ellenőrzése.  

Munkanélküliség 

Hajléktalanok, drogosok 

66%

3%

31%

Igen Nem Nem tudom
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Termelő üzemek hiánya, kátyús utak. Vasúti közlekedés.  

Kátyúk, szeméthelyzet pl a Kálvárián  

Az Acélgyári út elgettósodásának felszámolása. A belvárosban ezt nem lehet hagyni! Az elhagyott, lepusztult gyárakat le kéne 
rombolni, és a helyére pl. parkot telepíteni. A Karancs szálló felújítása és bérházzá alakítása már időszerű lenne.  

Ízléstelen közterületi reklámok. Központilag kidolgozott diszkrét grafikai, arculati és stíluselemekkel kell támogatni a helyi 
vállalkozásokat amik segítségével harmonikusabb ruhát ölthet a város. 

A főtéren lepusztuló Karancs hotelt vagy leépíteném vagy helyrehoznám. 

Romák további szaporodását! 

Nyáron a meleget, télen pedig a zebrákat és a hideget.  

Céltalanság, vegetálás 

A közlekedési utak rossz állapota 

Az előzőekben leírt negatívumok mindegyikén kell változtatni! 

Hajléktalanság, kóbor kutyák. Környezet szennyezése. 

Munkahely 

Az egyhelyben toporgást kellene megszüntetni és elkezdeni fejlődni. 

A parkolási káosz. 

Bűnözést , közbiztonságot megerősíteni! 

Kihasználatlanul szétrothadó belvárosi létesítmények szanálása/átalakítása, vonatközlekedés fejlesztése, mert jelenleg 
kezdenek afrikai állapotok uralkodni ezen a téren 

Parkolási gondokat rendezni kell. Közutak funkciónak megfelelő kezelési állapotát kell elérni, ami lakóút, vagy városrészre 
vezető út, ne legyen országos közút. Párhuzamosan ne haladjon két országos közút, pl. Rákóczi út nagy része legyen 
önkormányzati út. 

Szegregátumok csökkentése. Barnamezős övezetek felszámolása. 

A közbiztonságon sokat kellene javítani 

Munkanélküliség 

Pl: a könyvtár előtt elhaladó útszakasz lezárása az autóforgalom előtt. Nem megoldott a gyalogosok, biciklisek, autósok+ 
parkolóautók( nem is lehetne kivéve áruszállítás) normális közlekedése. Ráadásul nagyon rossz álapotba van mert nem autókra 
tervezték.  

munkanélküliség, hajléktalanok zavaró magatartása, ne csak Coop üzlet legyen 

Pár mondatban nem lehet kifejteni, mennyi mindennek kéne változnia, de Salgótarjánnak egy teljes arculatváltásra lenne 
szüksége ahhoz, hogy az emberek újra kötődni tudjanak hozzá. 

Hajléktalan probléma a városközpontban, közbiztonság javítása, szórakozóhelyek mennyiségének és minőségének változása 

A perem kerületek elhanyagoltsága. 

Szemetelés a városban, természetben. 

Lakosság lezüllése, az elvándorlás megállítása! Beruházások, fejlesztések, versenyképes ötletek kellenek!  

A fiatalok megtartása nagyobb figyelmet igényelne. 

A cigány lakta városrészek 

Az egymásra mutogatás a pártok között, az összefogás hiánya, a tétlenkedés, a lakók önző felelőtlen magatartása 

A rengeteg kéregető ellen tenni kell valamit. (Pl: tesco, piac spar) Salgótarján közbiztonságát is javítani kellene, hiszen még a 
felnőttek sem mernek kimenni az utcára éjszaka a sok drogos és iszákos, verekedő ember miatt. 

Bűnözés,- drog,- uzsora,- be nem jelentett bérlakások,- Csicska tartás megszüntetése. a XXI. században elfogadhatatlan hogy ez 
a jelenség még létezik. 

Fidesz  

Hajléktalan probléma hatékonyabb kezelése a Pálfalvai térségben mert az utóbbi időben senki nem foglalkozik vele hogy 
alkoholos állapotban lévő emberek fetrengenek napi szinten a Gerelyes környékén vagy épp a Spárban vásárlókat zaklatják. 
Ugyanez a helyzet a Nádas abc környékén is. Közbiztonság nulla Zagyvapálfalván.  

A Főtér környékén italozó, élő személyek. 

Dornyai házhoz megszüntetnék az autóval való behajtást, mivel egy erdőbe inkább a természetes program való. 

Cigányság, hajléktalanhelyzet, tömegközlekedés, városvezetés 

Több felújítás kéne a fő utcai fronton is, és a Karancs Szállóval talán kezdeni kéne valamit. 

Salgótarján olyan lett mint egy szellem park a sok bezárt gyár épület stb miatt..,  Acélgyár, Síküveg melletti terület, volt 
Népjóléti, Öblös stb stb.., egyetlen értelmes barnamezős beruházásról nem hallani az elmúlt évtizedekből.. 
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Beépíteni a Hősök út elején az üres gázos placcot. Nyomor tanyák lebontása. Drog visszaszorítása. Rengeteg üres épület 
felújítása vagy hasznosítása, bérbe adása.  

Buszokat lecserélni! Kihasználni az üresen álló épületeket, telkeket!  

Cigányok, strand állapota 

Szemetes területek megszüntetése , gazirtás, közmunkások számának, képzettségének növelése a kisgépkezelés miatt,  

A városon átfolyó patak medrének koszosságát 

A városkép soha nem lesz szép a letűnt ipar romjaival, ezért azokat drasztikusan el kell távolítani, helyükre új funkciókat 
teremteni. Újra kell tervezni a teljes városépítészetet és városfunkciót, hiszen ma nagyságrenddel kevesebb ember él mint, 
mint 40 éve. A városrészek és városközpont újratervezése, megfelelő szerepének megtalálása, vagy a további zöldítés, a 
parkolási helyzet megoldása urbanisztikai szakemberek feladata, azokat nem a politikusoknak kell kitalálni. 

A város ápolatlanságát. A virág kihelyezés nem sok mindent old meg, de azért a semmitől jobb. 

Évek óta szóvá teszem a közterületi hó eltakarítás szégyenletesen káros gyakorlatát. A havat már nem takarítjuk, csak sózzuk, 
újabban már alásózva pusztítjuk, pusztítva az útburkolatokkal, cipőtalpakkal, gépkocsi alvázakkal és a városlakók télhez fűződő 
illúzióival együtt. 

Közművek állapota, belváros autós túlterheltsége, kerékpárút kihasználatlansága, szervezett bűnözés, barnamezős területek 
revitalizációjának elmaradása, hosszútávú fejlesztési tervek és stratégiák kidolgozása szakértők bevonásával. A várostérséggel 
(pl. Karancs völgy települései) történő együttműködés a fejlesztések tekintetében, a duplikációk és a forgalmi problémák 
megoldására. Elvándorlás, munkanélküliség, alulképzettség mérséklése, slumösödött városrészek rehabilitálása. 
Városmarketing és kommunikáció erősítése. Az önkormányzat erősítése, szakképzett munkaerő bevonása. 

A cigányság megfékezése, munkanélküliség felszámolása, a leromlott infrastruktúra fejlesztése, a turizmus és a felsőoktatás 
felélesztése.  

A szökőkutakat ne használják medencének az emberek. Szemetet ne hagyják szanaszét maguk után. stb. 

A politikai csatározások helyett a közös együttműködő jobbító magatartás erősítése. 

A képzetlen értékromboló életvitelt folytatók helyi letelepedését, ittlétét elősegítő intézkedések. ( pl. szociális rehabilitáció) 

Fiatalok elvándorlása 

A tisztaságra és közbiztonságra nagyobb hangsúlyt kellene fordítani  

Közlekedés azon belül a parkolás. Azonnali megoldást igényel. A Karancs szálló lebontása minél előbb. A garzon tornyok 
rendbetétele esetleg az egyik toronyban öregek otthonát kialakítani megfelelő ellátással. Ha már amúgy is öregszik a város 
lakossága. A régi Rákóczi iskolából egy szórakoztató centrumot kialakítani. Ahol van lehetőség aktívan kikapcsolódni. Squash 
pályával, Bowling pályával, Bárral, stb… női szalonok.  Én ide tettem volna be a játszóházat is hiszen a város központjában van 
és mögötte ott a nagy parkoló is. A Dolinkába egy kisebb állatkert pl. -Gyöngyösi állatkert-. Minden képen eltolnám a várost az 
Öblösüveggyár irányába hatalmas terület. Besztercei tó rendbetétele. Stb…     

A szemetelést. 

1. A város vezetésének elzárkózása a széleskörű és hiteles tájékoztatástól. 2. A nem működő iparterületek - a fentiek mellett 
ide sorolandó a Karancs épülete is - megszüntetése, újrahasznosítása. 3. A kolóniák megszüntetése. (Ha a fekáliát átfestjük 
sárágára, attól még fekália marad.) 

A hajléktalanok utcán levőségét. Az esti közbiztonság javítása. Megtöbb térfigyelő kamera. A nem működő gyárak 
telephelyének hasznosítása. A dornyai menedékház étteremmé alakítása. A strand felújítása, bővítése. 

A veszélyessé, romossá vált épületeket minél előbb le kellene bontani, hogy a város szépítése intenzívebb képet mutathasson. 

A közbiztonság fejlesztése kardinális kérdés, ugyanitt a hajléktalanok jelenléte a köztereken. 

Romák  

MSZP uralkodása , kisebbség szaporodása 

Romló közbiztonság, koldulók megjelenése, munkanélküliség, szellemi tőke hiánya 

A szakértelem hiánya , média lapítása! 

A városba bevezető út nem túl látványos. A romos, vagy nem túl esztétikus épületekkel kezdeni kellene valamit. Ismerőseim 
ha jönnek Salgótarjánba, szörnyülködnek, milyen csúnya város. Zöldebb is lehetne, több fát lenne szükséges ültetni. 

tisztaság, rendezett kép megvalósítása pl. utcák rendszeres takarítása (a József Attila utca tiszta por) továbbá legalább a 
társasházak közötti/melletti területek gyakoribb kaszálása terek felmosása a trógerek után!!! 

Szálláshelyek hiánya,... 

A városlakók igénytelensége 

Biztonságosabbá tenni árosunkat! 

A város vonzóvá tétele a fiatalok számára, versenyképes munkalehetőséggel, bérrel és lakhatással. 

A régi, romos gyárak épületei helyén nagyon jó lenne, ha valami hasznos, az embereknek munkát adó vagy a 
kikapcsolódásukat elősegítő létesítmények lennének. 

Hajléktalanok a városközpontban.  
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Utcák szemetessége, épületek falain ott maradt akár évtizedes plakátok, választási felhívások. Nagy munkanélküliség, a helyi 
lakosság által betölthető munkahelyek hiánya. 

Az elhanyagolt területek rendbe tétele és megkövetelni a lakosságtól, hogy óvja és vigyázzon rá, érzékeltetni mennyibe kerül 
az a városnak, hogy szebb, jobb környezetben éljünk. 

A régi kolónia épületek amit már életveszélyesek 

Illegális szemétlerakók.  

Az egyre inkább ide települő/hozott hátrányos helyzetű családok térnyerését 

Barnamezős területek megszüntetése, újbóli kihasználása a gazdaság, munkahelyteremtés érdekében 

közterek rossz állapota, parkolás, tömegközlekedés 

Szemetelés visszaszorítása. Több munkahely létesítése. Felsőfokú oktatás fejlesztése. Természeti adottságok jobb 
kihasználása. 

A fiatalok elvándorlását. A szűkülő szolgáltatások körét.  

Az etnikum, kisebbség folyamatosan növekvő arányát. 

A hanyatlást és az alkalmatlan vezetést.  

A fiatalok elvándorlását meg kell állítani. A szolgáltatások szűkülését meg kell akadályozni. A köztereken flangáló hajléktalanok 
és rossz arcú elemek terjedésének megakadályozása. 

Az elmaradottságot. 

Elhanyagolt belváros, az emberek negatív hozzáállása 

Szegénység 

Az elvándorlást.  

elvándorlás, roma népesség növekedése, munkanélküliség 

A legfontosabb lenne új munkahelyeket teremteni és nagy termelőüzemeket odacsábítani. Onnantól kezdve tudna csak pozitív 
irányba fejlődni a város. 

Illegális szemétlerakók, lótartás lakott területeken. 

Az egyik legforgalmasabb útszakasz, a Rákóczi út felújítása elengedhetetlen, a TESCO-tól a 211-es út csatlakozásáig. 

A fiatalok és az értelmiségi réteg elvándorlását meg kell állítani. A cigánykérdést rendezni kell megfelelő munkahelyek és 
oktatás segítségével.  

Az elvándorlást mindenképp lassítani, majd pozitívra fordítani. 

Városrészek leszakadásának megállítása.  

A fiatalok elvándorlása és ezzel párhuzamosan a roma lakosság gyors ütemű emelkedése közt kellene egy egyensúly.  

Helyi buszok cseréje modernebb, korszerűbb példányokra mindenképpen fontos lenne. Vasút-felújítás is jó lenn, de tudom, 
hogy az nem önkormányzati hatáskör.  

Belváros állapota, Tóstrand, lakótelepek,  

Kevés szálláshely, szegényes turisztika, Rákóczi út rossz, régi buszok, minőségi terek kellenek, élhető belváros kell, Tóstrandon 
élhető zöldterület.  

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 
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36-59.) Az alábbiakban olyan fejlesztési területeket lát, melyekre az Önkormányzat közvetlen hatást 

tud gyakorolni. Kérjük sorolja be ezeket fontosságuk szerint: 1. legfontosabb 5. legkevésbé fontos! 

n=203 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Közbringa-rendszer kiépítése Salgótarjánban

Kerékpárút kiépítése Karancsalja és…

Smart City (Okosváros) megoldások…

Belváros, Fő tér rekonstrukciója

A lakótelepek rehabilitációja (Kemerovó lkt.)

Városháza teljes energetikai felújítása

Önkormányzati tulajdonú épületek…

Bányamúzeum további fejlesztése

Napelempark létrehozása az önkormányzati…

A szociális településrehabilitációba…

A lakótelepek rehabilitációja (Vásártér,…

Óvodaudvarok fejlesztése

A szociális településrehabilitációba…

Önkormányzati tulajdonú szociális…

A lakótelepek rehabilitációja (Zagyvapálfalva,…

A helyi identitást és kohéziót erősítő…

Városi patakok medrének vízvédelmi…

Önkormányzati tulajdonú orvosi rendelők…

Iparterületek elérhetőségének javítása

Fontosabb útszakaszok fejlesztése (pl.…

Az egészséges életmódot segítő közösségi…

Parkolási infrastruktúra fejlesztése…

Városi strand teljes felújítása, rekonstrukciója…

Turistafogadás feltételeinek javítása,…

nő férfi
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60-74.) Az alábbiakban olyan fejlesztési területeket lát, melyekre az Önkormányzat csak közvetett 

hatást tud gyakorolni. Kérjük, sorolja be ezeket fontosságuk szerint: 1. legfontosabb 5. legkevésbé 

fontos! A részletekért kérjük tekintse meg a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiát. n=203 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 

75.) Mennyire ért egyet a város számára kitűzött alábbi vízióval: "Salgótarján megújuló, vonzó 

középváros, gazdasági és kulturális központ a Budapest körüli, Közép-Magyarországi Metropolisz 

Térség Észak-Keleti kapujában"? n=200 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

A Zenthe Ferenc Színház új épületének…

Nem önkormányzati tulajdonú lakóépületek…

Nem önkormányzati tulajdonú kereskedelmi…

Fogaskerekű kisvasút kialakítása Salgóbányáig

Salgói vár felújítása

Dornyay turistaház felé vezető út felújítása

Városi középfokú oktatási intézmények…

Egyéb barnamezős területek rehabilitációja

Vasútállomások megújítása

Szent Lázár Megyei Kórház további fejlesztése

Acélgyár területének rehabilitációja

Öblösüveggyár területének rehabilitációja

Helyijárati közlekedés javítása (új pályaudvar,…

Rákóczi út teljes felújítása közművekkel együtt

Felsőfokú oktatás feltételrendszerének…

nő férfi
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nő férfi
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76-78.) Mennyire ért egyet a város számára kitűzött átfogó célokkal? n=200 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

79-91.) Az alábbiakban olyan gazdaságfejlesztési vezérprojekteket lát, melyeket az Önkormányzat, 

a Gazdaságfejlesztési stratégiájában szerepelteti. Kérjük rangsorolja ezeket az alábbi lineáris skála 

szerint: 1. legsürgősebb 5. legkevésbé fontos! A szakasz kitöltése előtt, javasoljuk tekintse meg a 

Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiát a részletekért.  

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

 

6,2 6,4 6,6 6,8 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8

 Dinamikus gazdasági fejlődés,
megújuló gazdaság

Társadalmi megújulás

Megújuló város, vonzó települési
környezet

nő férfi

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Hadiipar letelepedése és/vagy elektronikai,…

Az üvegipar és az üvegpalackgyártás…

A volt Acélgyár területén „Önfenntartó …

Új ipari területek feltárása, barnamezős…

Lakhatást elősegítő programok megvalósítása

Nógrád Megyei Szakképzési Centrum…

Új elektromos buszpark és kiszolgáló…

Öblösüveggyár területe – belvárosi …

Egészségügyi gazdaságfejlesztés

A belváros vonzóképességnek erősítése a…

Egyetemi oktatás fejlesztése (Óbudai…

Modern, élhetőbb városközpont kialakítása a…

Jövedelemtermelő sportturisztikai…

nő férfi
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92-104.) Az alábbiakban az Modern Városok Programban kidolgozott jövedelemtermelő 

sportturisztikai fejlesztések (Tóstrandi Sport-és Rekreációs Központ) részleteit láthatja. Kérjük 

rangsorolja ezeket egy lineáris skálán: 1. legsürgősebb 5. legkevésbé sürgős! A szakasz kitöltése előtt, 

javasoljuk tekintse meg a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiát a részletekért.  

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Jégcsarnok megépítése

Ütős Sportok Háza kialakítása

Lombházak kialakítása

Atlétikai pálya megépítése

Multifunkciós sportcsarnok megépítése

50 méteres sportuszoda kialakítása

Futókör és kerékpárpálya létesítése

Ifjúsági tábor fejlesztése, korszerűsítése

Kemping teljes felújítása

Konferencia és Oktatóközpont kialakítása (az
egykori Strand Hotel felújítása)

Városi strand kialakítása

Tó rekultivációja

Út-, közmű és parképítés

nő férfi
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105-108.) Az alábbiakban a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiában kidolgozott városi 

környezet fejlesztése és vonzóbb üzleti környezet megteremtése részprogram tervezeteit láthatja. 

Kérjük rangsorolja ezeket egy lineáris skálán: 1. legsürgősebb 5. legkevésbé sürgős! A szakasz 

kitöltése előtt, javasoljuk tekintse meg a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiát a 

részletekért.  

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

109-114.) Az alábbiakban a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiában kidolgozott 

közlekedésfejlesztés részprogram tervezeteit láthatja.  Kérjük rangsorolja ezeket egy lineáris skálán: 

1. legsürgősebb 5. legkevésbé sürgős! A szakasz kitöltése előtt, javasoljuk tekintse meg a Salgótarján 

2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiát a részletekért.  
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Smart City (Okosváros) programok

Intézményfejlesztések (múzeum,
óvodák, szociális létesítmények)

Csapadékvíz- és ivóvízhálózat
korszerűsítése, közműalagutak

kialakítása a belvárosban

Városrehabilitációs programok
(belváros és lakótelepek központi

részeinek újragondolása, felújítása)

nő férfi

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Zagyvarakodó területének megvásárlása és
önkormányzati fedett, fix bérlős…

Új elektromos autóbuszpark és önkiszolgáló
infrastruktúra (pl. végállomási töltők)

P+R parkoló kialakítása a Vásártér mögötti
területen, Salgó út területén a belváros…

Belvárosi vasútállomás korszerűsítése

Vasúti elérhetőség javítása

Úthálózat fejlesztése a város külső
területein

nő férfi
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115-117.) Az alábbiakban a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiában kidolgozott 

lakhatást segítő részprogram tervezeteit láthatja. Kérjük rangsorolja ezeket egy lineáris skálán: 1. 

legsürgősebb 5. legkevésbé sürgős! A szakasz kitöltése előtt, javasoljuk tekintse meg a Salgótarján 

2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiát a részletekért.  

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

118-123.) Az alábbiakban a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiában kidolgozott Belváros 

gazdasági fejlesztése részprogram tervezeteit láthatja. Kérjük rangsorolja ezeket egy lineáris skálán: 

1. legsürgősebb 5. legkevésbé sürgős! A szakasz kitöltése előtt, javasoljuk tekintse meg a Salgótarján 

2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiát a részletekért.  

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 
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Munkáshotel kialakítása jelenleg
kihasználatlan önkormányzati vagy

állami épületben

Bérlakások, kisebb lakópark építése a
magasabb színvonalú lakhatás

előteremtése érdekében

Új „Panel Program” társasházaknak, 
mikrohitelekkel energetikai 

felújításokra

nő férfi

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Volt II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
épületének színházzá történő átépítése

Városháza épületének teljes körű felújítása

Volt „SZÜV” székházban üzemelő távhő és 
vízmű ügyfélszolgálat átköltöztetése a …

Városon belüli, és átmenő (tranzit)
gépjárműforgalomtól tehermentesített,…

A belváros kihasználatlan vagy alulhasznosított
kereskedelmi és szolgáltató épületeinek…

Szálloda és mélygarázs vagy parkolóház építése
(Karancs Szálló felújítása, újragondolása)

nő férfi
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124-129.) Az alábbiakban a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiában kidolgozott 

egészségügy gazdasági fejlesztése részprogram tervezeteit láthatja. Kérjük, rangsorolja ezeket egy 

lineáris skálán: 1. legsürgősebb 5. legkevésbé sürgős! A szakasz kitöltése előtt, javasoljuk tekintse 

meg a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiát a részletekért.  

 

 

Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés 

130-137.) Az alábbiakban a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiában kidolgozott új 

gazdasági területek kialakítása, fejlesztése részprogram tervezeteit láthatja. Kérjük, rangsorolja 

ezeket egy lineáris skálán: 1. legsürgősebb 5. legkevésbé sürgős! A szakasz kitöltése előtt, javasoljuk 

tekintse meg a Salgótarján 2030 – Gazdaságfejlesztési Stratégiát a részletekért.  

 

 Forrás: beérkezett válaszok alapján saját szerkesztés

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Salgótarján és Térsége Egészségügyi-
Szociális Központ áttelepülése a…

Salgótarján és Térsége Egészségügyi-
Szociális Központ jelenlegi épületéből az…

A „Garzon” épületében az Onkológiai 
Központhoz kapcsolódóan nővér- és …

Idősotthon kialakítása kihasználatlan
önkormányzati, vagy állami tulajdonú…

A kórház infrastrukturális fejlesztése,
kiemelten a környezeti megújulás, az…

Radiológiai osztály fejlesztése, műtők
fejlesztése

nő férfi

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

Hadiipar letelepedése, vagy…

Ipari hulladékok feldolgozása…

„Önfenntartó Város” energetikai program …

Salgótarjáni SZC Kereskedelmi és…

Kereskedelmi, kulturális, rekreációs terület…

„Önfenntartó Város” energetikai program …

„Volt” Acélgyár területének rekultivációja –…

Öblösüveggyár rekultivációja – a terület …

nő férfi
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Projektjavaslatok 

Tématerület Javaslat 

Gazdaságfejlesztés • A régi gyárak területének rendezése, új ipari cégek bevonzása, úthálózat fejlesztéssel. 

• A környékbeli értékes faanyag, bútor és szerszámipari, ill. a hulladékfa brikettálására alapozott üzem létrehozása. 

• Primer szektor (mezőgazdaság): A 8 általánosnál kevesebb végzettséggel rendelkező munkanélküliek érték teremtő foglalkoztatása 
az önkormányzat által irányított mezőgazdasági munkák elvégzésére. (Fóliasátorban egész évben termelhető növények termesztése 
kihasználatlan városszéli önkormányzati területeken). Megtermelt friss áru forgalmazása a helyi éttermeknek szolgáltatóknak. 

• Szekunder szektor (ipar): Zöldmezős területek vásárlása, Barnamezős területek rehabilitációja ipari célokra. Kiemelten Acélgyár, 
Síküveggyár nagyberuházásoknak St. külső pályaudvar kis és középvállalkozásoknak. Makarenkó út és Hősök útja közötti 
kihasználatlan terület ipari hasznosítása zöldmezős beruházással.  

• Tercier szektor (szolgáltatások): SZMT székház és a mellette lévő épületek az Alba üzletházig korszerűsítése modern irodák 
létrehozása, belvárosi irodanegyed kialakítása.Sétálóutca kialakítása az üzleti és kereskedelmi élet fellendítése érdekében 
(amennyiben lehetséges a belváros forgalomcsillapításával 4-ről 2 sávra mérsékelve a forgalmat a fő plébániától az Alba üzletházig, 
amennyiben nem lehetséges lásd. lejjebb magaslati sétány) Évi 1 és Évi 2 átalakítása a jelenlegi kis üzlethelyiségek újragondolása a 
kihasználatlan fedetlen terület (a reklámoszlopos rész a papír írószer bolt fölött) hasznosítása. A völgybéli fekvés miatt a hely 
szűkössége kicsit vadabb ötletet is szül. Egy esetleges magaslati vásárló sétány létrehozása az évi 2-ből, melynek folytatása az utca 
fölött átívelhet a Karancs Hotel melletti tetőre, amit tovább lehet fejleszteni az Évi 2-höz hasonló struktúrában a tetőn, boltokkal 
stb. Feljárat a főtérről nyílhat. Persze itt statikai problémák is vannak és valószínűleg ez egy több milliárdos beruházás. 

• Kvaterner szektor (K+F+I): Öblösüveggyár területén megmenthető régi ipari épületeinek átalakítása start upok és közösségi irodák 
számára. A város kreatív iparának szolgáltatásokkal (kávézó, étterem) és rekreációs zöld felületekkel ellátott központja. 

Egészségügyi, szociális ellátás • A szakorvosi rendelő és a kórház felújítása.  

• A jelenleg folyó mega-beruházáshoz szükséges dolgozók biztosítása tárgyi előfeltételeinek (lakások, képzés) megteremtése. 

Turizmus, kultúra, művelődés • Szállodafejlesztés, jobb kommunikáció és marketing a látogatók idevonzására. 

• Városközpont felújítása és programok szervezése. 

• Az acélgyár és az Öblös üveggyár helyén új, a város arculatába illeszkedő és az ipari épületek újrafelhasználásával, kőszínházzal, 
zöldfelülettel és vízfelülettel, éttermekkel, kávézókkal, látogatható attraktív (de villámárvíz biztos) patakparttal.  

• Eresztvényben a kilátásba helyezett szállások, valamint Salgón a Strand újra létesítése és mellette a Zagyva forrásvizére rátelepült 
illegális szeméttelep felszámolása. 

Oktatás (bölcsőde, óvoda, 
általános iskola) 

• Bölcsödei férőhelyek számának  növelése. 

• A Kistarján-dombon kihasználatlanul maradt oktatási épületek újra hasznosítása érdekében szükséges átalakításai. 

Közterületek fejlesztése (terek, 
parkok, zöldfelületek) 

• A terület zöldfelületeinek összekötése a vásártér zöldfelületeivel, városi zöld sétány kialakítása a vásártér lakosainak aktív 
közreműködésével, karbantartásban szerepvállalással. 

• Több zöldfelület, városközpont autómentessé tétele. 

• Parkosítás padok telepítése. 

• Zöldterületkarbantartás korszerűsítése. 
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• A város egykori pihenő parkját a Dolinkát újra kellene építeni, modernizálni, bővíteni az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatásait 
(pl. szabadtéri kondipark, modern játszótér, kerékpáros akadálypálya, külön pihenőpark az időseknek, ivóvíz vételi lehetőség, tiszta 
kulturált wc stb.). 

• A Főtér egyhangú, felvonulási tér jellegének megszüntetése, térkő helyett zöldfelületek, fák példa Budapest Deák Ferenc tér, 
szabadtéri bútorok kihelyezése. 

• Parkokba kényelmes fa felületű ülőbútorok, ivókutak, esetleg nyilvános WC-k, működő szökőkutak a terekre, a Lakatfal eltávolítása a 
Fő-térről. 

Utak, közművek, kerékpárutak, 
járdák 

• Kerékpárút a Salgó útról egészen Vízválasztó végéig. 

• Városközpontban az autóforgalom megszűntetése, rossz minőségű utak javítása. 

• Kerékpárút hálózatossá tétele, a jelenlegi vonalas infrastruktúráról leágazásokkal.  

• Széles járdáknál megvizsgálni a fásítás lehetőségét. 

• Belterületi útfejlesztése pl. az öblösüveg gyártól egészen Somlyó bánya végéig. 

• Gedőci út, Hold utca, Csillag utca útfelújítása. 

• Új út építése és közmű bevezetése Beszterce lakótelepi részén. 

• A teljes Fő-utca felújítása, a sózások megszüntetése (helyette mechanikus hó eltakarítás.) 

• A Tarján-patak belvárosi fedetlen szakaszainak (takaríthatatlan, szemét gyűjtőinek) befedése.  

• A város környéki településeket Salgótarjánnal összekötni kerékpárúttal. 

• Közbringa rendszer.  

• Vasút integrálása a városrészek közötti közlekedésbe.  

• Vasúti megállókba kamrával megfigyelt/őrzött kerékpártárolókat.  

• Érzékenyítés a kerékpáros közlekedésre való nevelés városi programokkal, kommunikációval. 

• Közbringa rendszer.  

• Érzékenyítés a kerékpáros közlekedésre való nevelés városi programokkal, kommunikációval. 

• Vasúti megállókba kamerával megfigyelt/őrzött kerékpártárolókat.  

Játszóterek, külső közösségi terek • Több játszótéri program (játszótéri napok gyerekprogramokkal, zenével , bábozással stb.). 

• Szabadtéri edzőparkok telepítése a játszóterek mellett. 

• Térfigyelő kamerarendszer kiépítése. 

• Játszóterek árnyékolása.  

• Közterületek karbantartása (pl. szökőkutak, a Beszterce téren kiépített locsoló rendszer nem működik)  

• A Játszóházban ki lehetne alakítani egy kis sarkot a pici gyerekeknek is, 2 év alatt nem mehetünk be, pedig sok hasznos, fejlesztő 
játékkal le lehetne kötni a piciket is. 

Sport (sportpályák, szabadtéri 
edzőparkok) 

• Szabadtéri edzőparkok létrehozása, akár plusz játszóterekkel. 

• A Kemerovón szabadtéri edzőpark. Futópálya kialakítása. 

• A volt SBTC pálya és Öblösüveggyári pálya funkcióit megtartva, a SSE stadionnal kiegészítve, a szabadidős sport igényeit kielégítve, a 
versenysport létesítményeit pedig a Tó-strand térségében kell komplexen kiépíteni. 
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Társadalmi tevékenységek, civil 
szféra 

• Ötvözetgyár úton (Vízválasztó) vízvezetékrendszer kiépítése. 

• Szemétgyűjtés a városban és az erdőkben, jótékonysági vásár, gyermek fejlesztő és sportprogramok, különös tekintettel a hátrányos 
helyzetű gyermekekre. 

• Közbiztonság fejlesztése. 

• Helytörténeti kutatócsoport alakítása (amatőrökből, szakemberekből). 

 Közigazgatás • Közlekedés fejlesztési koncepció, SECAP és SUMP készítésévvel megbízni egy szakértői csapatot. 

• A városfejlesztéssel foglalkozó munkatársak képzése, konferenciákon való aktív részvétellel, tanfolyamokkal. 

• A város köztereinek gondozása, karbantartása érdekében kellő létszámú dolgozóval működő Városfenntartó szervezet kellene, 
megfelelő szakemberek (tájépítész, főkertész, városgondnok és parkőrök) foglalkoztatásával. 

Okos város (Smart City) 
megoldások 

• Legsürgősebb lenne az összehangolt közösségi közlekedés rendszerének kifejlesztése, melynek kezdetei az autóbusz állomásoknál 
részben már kiépülőben vannak. 

 Hulladékkezelés, elszállítás • Több szelektív hulladékgyűjtő sziget telepítése a városban. 

• Hulladékszállítás a Hold utcában, útfejlesztés. 

• A szemetelés szigorúbb helyi szabályozása. Szemléletformáló kampányok a szelektív hulladékgyűjtésről.   

• Illegális szemétlerákók felszámolása, főként a turisztikailag értékes városi területeken, a természetbe való belépési pontokon. 

• A szelektív gyűjtés általánossá tétele. 

Közlekedés (autóbusz, vasút, 
közút) 

• Vasút integrálása a városrészek közötti közlekedésbe.  

• A vasúti elérhetőség javítása. 

• A városi utak, vagy akár a kirándulóhelyekhez (pl. Dornyay túristaház) vezető utak fejlesztése.  

• Helyi közlekedés fejlesztése. 

• Helyi buszközlekedés fejlesztése. 

• A helyi környezetbarát közlekedést-utasszállítást szolgálhatná egy akkumulátorról működő ún. helyi vasút, amely a salgótarjáni ipari 
park és Somoskőújfalu között ingázhatna (a jelenleginél sokkal több megállóval), ütemes indítással - mondjuk 30. percenként -, 
amelyre a helyi közlekedési bérletek is érvényesek lennének, a jegyár pedig nem lenne drágább, mint a helyijárati buszjegy. 

• Fülek és Losonc városával együttműködés a fejlesztések duplikációinak elkerülése érdekében.  

• A parkolási kérdésre íme egy projekt ötlet, ami némiképp enyhülést hozhat a parkolási kérdésben, egyúttal az energia 
szempontjából önfenntartó városhoz is hozzájárul, ami a jelenlegi városvezetés számára fontos. Két tényező épül egy helyen, ami a 
rendelkezésre álló terület maximális kihasználását biztosítja.A szolgáltatás komplex és mindenképpen szükséges a jó 
tömegközlekedési elérhetőség, minimum 15 percenkénti busz/vonat érkezéssel. (Ez a leendőbeli parkoló helyszínének 
kiválasztásakor fontos szempont kell hogy legyen.) A parkoló célcsoportja egyrészről az ingázók, másrészről kifejezetten azok, akik 
nem használják életvitel szerűen a kocsijukat, azaz nem napi szinten van rá szükségük pl. a munkához, gyermek iskolába viteléhez és 
a városközpontban, vagy más sűrűn lakott területén élnek a városnak. A parkoló külvárosi területen kialakított őrzött, napelemekkel 
fedett parkolást biztosít (kép melléklet) ezzel megóvja a járműveket az időjárástól és egyben energiát is termel. Aki a parkolóban 
tárolja járművét a használat rendszerességéhez alkalmazkodó bérletrendszerből választhat, mely egyben feljogosítja a helyi lakos 
esetén a lakhelye/nem helyi lakos ingázó esetén a munkahelye és a parkoló között közlekedő tömegközlekedési járat használatára 
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is. A rendszer alapvetően digitális, online felületen működik, itt lehet bérletet vásárolni rendszám és lakóhely/munkahely 
megadásával egy applikáción keresztül. Az applikációban kapunk egy személyre szabott QR/vonalkódot, melyet a belépéskor 
okostelefonon kell a bejáratnál lévő leolvasóba mutatni. A rendszer a személyes ügyintézést is lehetővé teszi, ez esetben plasztik 
kártyát kap a felhasználó, melyen szintén ott van a személyes QR/vonalkód. Ebben az esetben ezt kell leolvasni. A tömegközlekedési 
eszközökön szintén az applikáció, vagy a plasztik kártya felmutatása biztosítja az utazáshoz szükséges feltételeket. FONTOS: A bérlet 
csak a lakóhely és a parkoló között közlekedő járatra biztosít kedvezményt a visszaélések elkerülése érdekében. A projekt feltételezi 
a buszmenetrend összehangolását és a vasút integrálását a helyi közlekedésbe, Besztercelakótelep, Pálfalva állomásokkal. További 
kicsit talán túl naív ötlet. Az éves bérletet vásárlók a villanyszámlájukból is kaphatnak a fenntarthatóságot szem előtt tartva kisebb 
kedvezményt. Amennyiben cég vásárol a munkavállalóinak bérletet a cég részesül a kedvezményből. Ennek kidolgozása kicsit 
bonyolultabb a visszaélések hatékony megakadályozása és a több szereplő miatt. 

• El kell érni és ki kell alakítani, hogy a Salgótarján Ipari parknál a volt Vizslásújlak vasútmegállót a város felé tolva kb. 300 méterrel  is 
álljon meg a vonat, valamint a kórháznál is, ezáltal a vonatot használók száma megtöbbszöröződne. 

Nemzetközi kapcsolatok • Főként Közép-Európa iparvárosaival kellene felvenni a kapcsolatot, konferenciák rendezése az ipari örökséggel, munkáséletmóddal 
kapcsolatban. 
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3.3. MELLÉKLET AZ INTÉZMÉNYI/SZERVEZETI KÉRDŐÍV SABLONJA 

1. A szervezetre vonatkozó általános kérdések cím (kiemelt) 

1.1. Szervezet neve: rövid válasz 

1.2. Szervezet típusa: legördülő 

• kultúra és rendezvényszervezés, 

• sport, 

• turizmus, 

• oktatás-nevelés, 

• család- és gyermekjólét, 

• idősellátás, 

• egészségügy, 

• rendészet és közterület-felügyelet, 

• vagyonkezelés és üzemeltetés, 

• városfejlesztés, 

• közösségi közlekedés, 

• egyéb: szabadszavas 

1.3. Milyen felhatalmazás, szerződés alapján látja el feladatát az Önök szervezete? legördülő 

• önkormányzati közszolgáltatási szerződés,  

• egyéb önkormányzati szerződés, 

1.4. Milyen típusú ügyfelei vannak az Önök szervezetének (több válasz is jelölhető)? jelölőnégyzet  

• lakossági, 

• vállalkozások, 

• civil szervezetek és egyházak, 

• önkormányzati szervek, cégek, 

• állami szervek, cégek, 

• egyéb: szabadszavas 

1.5. Mennyi foglalkoztatottja van az Önök szervezetének? rövid válasz (leírás: teljes munkaidős állásra 

számítva, azaz pl. egy heti 20 órában dolgozó foglalkoztatott 0,5 főnek felel meg) 

Mennyi olyan betöltött státusz van a szervezetüknél, amely: cím 

1.6. Felsőfokú végzettséget igényel? rövid válasz 

1.7. Középfokú végzettséget igényel? rövid válasz 

1.8. Fizikai munkát igényel? rövid válasz 

 

2. A szervezet általános fejlesztési szükségletei cím (kiemelt, új panel) 

2.1. Véleménye szerint milyen átfogó, szervezeti fejlesztésekre lenne szükség az Önök szervezeténél 

(több válasz is jelölhető)? jelölőnégyzet 

• profilbővítés vagy szűkítés, ugrás a válasz alapján meghatározott szakaszra 
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• szervezeti átalakítás ugrás a válasz alapján meghatározott szakaszra 

• finanszírozás átalakítása ugrás a válasz alapján meghatározott szakaszra 

2.2. 2.1. „A” válasz esetén: Véleménye szerint milyen profillal/profilokkal kellene bővíteni vagy 

szűkíteni az Önök szervezetének tevékenységét? bekezdés 

2.3. 2.1. „B” válasz esetén: Véleménye szerint milyen szervezeti átalakításra van szükség az Önök 

szervezeténél? (leírás: pl. teljesítmények ellenőrzése, végrehajtás nyomonkövetése) bekezdés 

2.4. 2.1. „C” válasz esetén: Véleménye szerint milyen finanszírozási átalakításra van szükség az Önök 

szervezeténél? (leírás: pl. normatív, teljesítményalapú stb. finanszírozás bevezetése) bekezdés 

2.5. Véleménye szerint milyen konkrét, kézzelfogható fejlesztésekre lenne szükség az Önök 

szervezeténél? (leírás: A fejlesztések forrás- és időigényét stb. kérjük hagyja figyelmen kívül!) 

jelölőnégyzet 

• épületek, infrastruktúra ugrás a válasz alapján meghatározott szakaszra:  

• eszközfejlesztés ugrás a válasz alapján meghatározott szakaszra: 

• humán erőforrás ugrás a válasz alapján meghatározott szakaszra  

2.6. 2.5. „A” válasz esetén: Véleménye szerint milyen, épületekkel, infrastruktúrával kapcsolatos 

fejlesztésekre lenne szükség az Önök szervezeténél (több válasz is jelölhető)? jelölőnégyzet 

• infrastruktúra fejlesztése (pl. légkondicionálás, ), 

• épület(ek) bővítése, új épület, 

• egyéb: szabadszavas 

2.7. 2.5. „B” válasz esetén: Véleménye szerint milyen, eszközökkel kapcsolatos fejlesztésekre lenne 

szükség az Önök szervezeténél? (leírás: pl. meglévő eszközök felfejlesztése, upgradelése vagy új 

eszközök beszerzése) bekezdés 

2.8. 2.5. „C” válasz esetén: Véleménye szerint milyen, humán erőforrásokkal kapcsolatos fejlesztésekre 

lenne szükség az Önök szervezeténél? (leírás: pl. létszámbővítés bizonyos területeken, szakmai 

képzések) bekezdés 

2.9. A fenti fejlesztésekből mi lenne a korábbiakhoz képest áttörő, újszerű elem? bekezdés 

 

3. A szervezet digitális helyzete cím (kiemelt, új panel) 

Hardverekre vonatkozó kérdések cím 

3.1. Elegendő-e a számítógépek száma a gördülékeny munkavégzéshez? (leírás: számítógépekhez 

sorolandó a szerver, az asztali számítógép, a laptop, a tablet, a mobiltelefon) feleletválasztós 

• Igen, elegendő. 

• Nem, a kevés számítógép akadályozza a munkavégzést. 

3.2. 3.1. „Nem” válasz esetén: Ha nem elegendő a számítógépek száma, becslése szerint hány darab 

asztali és hány darab mobil eszközre lenne szükség (külön-külön megadva)? rövid válasz 

3.3. Elegendő-e az egyéb digitális eszközök száma a gördülékeny munkavégzéshez? (leírás: 

számítógépekhez sorolandó a nyomtató, a fénymásoló, a szkenner, az egyéb speciális eszközök) 

feleletválasztós 
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• Igen, elegendő. 

• Nem, a kevés digitális eszköz akadályozza a munkavégzést. 

3.4. 3.3. „Nem” válasz esetén: Ha nem elegendő az egyéb digitális eszközök száma, becslése szerint 

hány darab ilyen eszközre lenne szükség (külön típusonként megadva)? rövid válasz 

3.5. Elegendő-e a számítógépek és egyéb digitális eszközök kapacitása, gyorsasága a 

feladatellátáshoz? feleletválasztós 

• Igen, elegendő. 

• Nem, a lassú vagy nem elegendő kapacitású számítógépek és egyéb digitális eszközök 

akadályozzák a munkavégzést. 

3.6. 3.5. „Nem” válasz esetén: Ha nem elegendő a számítógépek, egyéb digitális eszközök kapacitása, 

becslése szerint hány és milyen típusú számítógépre és egyéb digitális eszközre lenne szükség (külön-

külön megadva)? bekezdés 

3.7. Rendszeresen, megfelelő időközönként szervizelik az eszközöket? feleletválasztós 

• Igen, és emiatt nem is gyakoriak a hibák. 

• Igen, de ennek ellenére gyakoriak a hibák. 

• Nem, de ennek ellenére nem gyakoriak a hibák. 

• Nem, és emiatt gyakoriak is a hibák. 

 

Szoftverekre vonatkozó kérdések cím, új panel 

3.8. Az Önök szervezetében használt szoftverek között vannak-e: jelölőnégyzet  

• kereskedelmi (azaz fizetős) szoftverek, 

• nyílt forráskódú (azaz ingyenes, korlátlan felhasználású) szoftverek, 

• freeware szoftverek (azaz ingyenes, de korlátozott felhasználású) szoftverek. 

3.9. A szoftverek rendszeres frissítése megoldott-e? jelölőnégyzet 

• Igen, ehhez minden feltétel adott. 

• Nem mindegyik szoftveré, a fizetős szoftverek egy részét csak megvettük, de a frissítést nem 

fizetjük. 

• Nem mindegyik szoftveré, tárhely/memória hiányában a frissítéseket nem töltjük le. 

 

Digitalizáltságra vonatkozó kérdések cím, új panel 

3.10. Milyen területeken használnak még papíralapú ügyintézést (több válasz is jelölhető)? 

jelölőnégyzetrács 

Oszlopok: 

• kizárólag papíralapú, 

• részben papíralapú, 

• kizárólag digitális. 

Sorok: 
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• szervezeten belüli adminisztráció (pl. bérszámfejtés) 

• szervezeten belüli kommunikáció (pl. utasítások) 

• szervezeten kívüli adminisztráció (pl. határozatok, számlázás) 

• szervezeten kívüli kommunikáció (pl. értesítések) 

3.11. Milyen digitális ügyintézési megoldásaik vannak (több válasz is jelölhető)? jelölőnégyzet 

• nincsen ilyen, 

• honlapon keresztüli ügyintézés, 

• applikáción keresztüli ügyintézés, 

• egyoldalú kommunikáció (ügyfél felé, pl. értesítések, számlák), 

• kétoldalú kommunikáció (az ügyfél is küldhet üzenetet, foglalhat időpontot), 

• fizikait helyettesítő digitális ügyintézés is van (pl. dokumentumok igénylése, benyújtása, 

befizetés stb.). 

3.12. Milyen okai vannak a papíralapú ügyintézés további használatának (több válasz is jelölhető)? 

jelölőnégyzet 

• a hitelesítés megoldatlansága (a szervezetnek/az ügyintézőknek nincs digitális aláírása) 

• a hitelesítés megoldatlansága (az ügyfeleknek nincs digitális aláírása/ügyfélkapuja)  

• az ügyfelek egy része nem rendelkezik digitális eszközökkel, elérhetőséggel 

3.13. A régi, papíralapú dokumentumok digitalizálása napirenden van-e? feleletválasztós 

• Nem, és a közeljövőben nem is tervezzük. 

• Nem, de a közeljövőben tervezzük. 

• Igen, folyamatos a régi dokumentumok beszkennelése (pl. pdf formátumban). 

• Igen, időközönként a régi dokumentumok beszkennelésével (pl. pdf formátumban). 

• Igen, folyamatos a régi dokumentumok beszkennelése és digitálissá alakítása (pl. docx, dwg, 

xlsx formátumban). 

• Igen, időközönként a régi dokumentumok beszkennelésével és digitálissá alakításával (pl. 

docx, dwg, xlsx formátumban). 

3.14. Mi történik a munkájuk során keletkezett digitális adatokkal (több válasz is jelölhető)? 

jelölőnégyzet 

• az adatok a napi szintű működést támogatják, 

• az adatokat jelentések készítéséhez, prognózishoz is használjuk, 

• az adatokat nyilvánosan is megjelenítjük (pl. honlapon az ügyfelek felé)  

• egyéb: 

3.15. Az alábbi digitális/okos megoldások közül melyiket használják az Önök szervezeténél (több 

válasz is jelölhető)? jelölőnégyzet 

• A foglalkoztatottak közösen tudnak szerveren tárolt dokumentumokon dolgozni. 

• A foglalkoztatottak közösen, párhuzamosan tudnak szerveren vagy felhőben tárolt 

dokumentumokon dolgozni. 

• A szervezet alkalmaz folyamatirányítási rendszert. 

• A szervezet alkalmaz térinformatikai rendszert. 

• A szervezet alkalmaz létesítményüzemeltetési rendszert, mely az épületek biztonsági 

berendezéseit felügyeli. 
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• A szervezet alkalmaz okos létesítményüzemeltetési rendszert, mely az épületek biztonsági 

berendezéseit felügyeli (pl. okos beléptetőrendszer). 

• A szervezet alkalmaz létesítményüzemeltetési rendszert, mely az épületek energetikai 

állapotát felügyeli. 

• A szervezet alkalmaz okos létesítményüzemeltetési rendszert, mely az épületek energetikai 

állapotát felügyeli (pl. okosmérők a fűtéshez, szellőztetéshez, vízhasználathoz). 

3.16. Van-e az informatikai hálózat karbantartását, felügyeletét ellátó alkalmazott vagy külső 

szervezet, és elegendő támogatást tud-e nyújtani az Önök szervezetének? feleletválasztós 

• Igen, és elegendő a támogatása. 

• Igen, de nem elegendő a támogatása, mert sok elfoglaltsága miatt nem mindig tud 

rendelkezésre állni. 

• Igen, de nem elegendő a támogatása, mert a többletmunkája nagy többletköltségekkel is 

járna. 

• Igen, de nem elegendő a támogatása, mert a speciális szoftverekhez/hardverekhez nem 

mindig van meg a kellő szaktudása. 

• Nincs ilyen személy vagy szervezet. 

3.17. Mennyire fejlett az alkalmazottak digitális kompetenciái? lineáris skála 1-5 

• 5: Teljes mértékben el tudják látni a szükséges feladatokat. 

• 1: Jelentősen akadályozza a munkavégzés a digitális kompetenciák hiánya. 

3.18. Milyen területen kellene fejleszteni (kereszttábla?): 

Oszlopok: 

• hardveres fejlesztések, 

• szoftveres fejlesztések, 

• személyi kompetenciák fejlesztése. 

Sorok: 

• együttes munka, csoportmunka 

• nyilvántartások kezelése 

• pénzügyi folyamatok, 

• folyamatmenedzsment,  

• ügyfélkezelés,  

• egyéb 

3.19. Milyen akadályok vannak a digitális fejlesztések előtt (több válasz is jelölhető)? jelölőnégyzet 

• az alkalmazottak ellenállása az újításokkal szemben; 

• az alkalmazottak egyéni kompetenciáinak hiánya; 

• forráshiány; 

• szervezeti akadályok (pl. nehezítő előírások, szabályok); 

• időhiány. 


