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Jelenleg Tolna megyében még nincs átfogó megyei klímastratégia és nem működik olyan szervezet, 

vagy fórum, amely rendszeresen és szervezetten képviselné az egész megye területén a klímaváltozás 

negatív hatásainak mérséklését. 2017 év során a Tolna Megyei Önkormányzat megbízásából 

kialakításra kerül a megyei klímastratégia, amelynek keretein belül meghatározásra kerülnek azok a 

klímastratégiát érintő döntések, határozatok és elvégzendő feladatok, amelyek definiálják Tolna megye 

elkövetkezendő éveit, évtizedeit a klímatudatosság jegyében. 

 

2017. június 15-én a Tolna Megyei Önkormányzat, a Paksi Önkormányzat és a Dipol Csoport szervezésében 

került megrendezésre a megyei Klímastratégia kialakítását megvalósító KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 projekt 

első rendezvénye Paks Város Polgármesteri Hivatalának földszinti kistermében. 

 

A rendezvény megnyitóján Szabó Péter alpolgármester elmondta, hogy az erőmű megépítése Paksot az 

ország egyik legdinamikusabban fejlődő településévé tette. A város jelenét ma is markánsan 

meghatározza az atomerőmű: munkalehetőséget, biztos megélhetést, az átlagnál magasabb életszínvonalat 

biztosít az itt élőknek, több kulturális, egészségügyi és közösségi intézmény támogatásával a kisvárosi 

méretekhez képest nagyszabású lehetőséget teremt. Fejlett az infrastruktúra, jó a közlekedés, folyamatosan 

bővülnek az utak. 

Ma Paks ismét járási centrum. A város problémáinak megoldását önkormányzati bizottságok segítik, 

melyek munkájában nemcsak a képviselők, hanem a külsős tagokon keresztül a  pártok és egyesületek 

véleménye is megjelenik.  

A település prioritásként kezeli a klímavédelem szempontját. Az alpolgármester példaként említette az 

elektromos közlekedési hálózat és a hozzá tartozó energiagazdálkodási rendszer kialakítására tett 

erőfeszítéseket, az energiamegtakarítást eredményező lakossági beruházások támogatását, a településen 

létesülő napelemparkot, az épülő új kerékpárutakat, de – mint hozzátette – az Aktív Energia Egyesület épülete 

sem véletlenül kapott helyet Pakson. A települést nagy kihívás elé állító atomerőmű-bővítés a klímaváltozás 

szempontjából is országos jelentőségű.  
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A város a közelmúltban csatlakozott a Klímabarát Települések Egyesületéhez és jelenleg is folyik a 

települési klímastratégia kialakítása. 

 

Szabó Péter alpolgármester megnyitóját követően Tolna megye Önkormányzatának nevében Naszvadi 

Balázs osztályvezető köszöntötte a hallgatókat. Beszédében kiemelte, hogy: a klímaváltozás a társadalomra 

és a gazdaságra a természeti tényezőkön keresztül hat, és mivel Tolna megye erősen agrárorientált régió, 

ezért a klímaváltozás hatásai a mezőgazdaság, az erdőgazdaság, a turizmus vagy éppen a víziközmű-

szolgáltatás terén a legerősebbek. A természethez kötődő ágazatok hangsúlyozása azért is indokolt, mert 

hazánkat általánosságban és Tolna megye kitettségét ilyen szempontból még fokozottabban érintik a globális 

klímaváltozás negatív folyamatai. Az éves hőmérsékleti maximumokban megfigyelhető emelkedés, az egyre 

gyakoribb hőhullámok, valamint a szélsőséges, sokszor jelentős jégkárral járó csapadék események és az 

ezekhez kapcsolódó belvíz és árvíz mind átlagon felül terheli a térség társadalmi, környezeti és gazdasági 

potenciálját. 

 

Ilyen körülmények között a megyei szintű tervezés kitüntetett feladata a hatásmérséklés, és az adaptáció 

területi szinten történő elősegítése. A hatásmérséklés alapja a társadalom, valamint a gazdasági és területi 

szereplők felkészültsége és tudásbázisa, amely jelentősen csökkentheti a megye éghajlatváltozással 

szembeni sérülékenységét. 

 

A megyei klímastratégia kialakításával lehetőség nyílik azon kérdések, feladatok, döntések meghatározására, 

amelyek megkönnyítik a megyei vezetők és a településeket irányítók munkáját. Ezért kiemelten fontos ezen 

vezetők, valamint a civil szervezeteknek és a lakosság véleményének összegyűjtése és ezek beépítése a 

stratégiába. A két órás konferencia alkalmával a résztvevők megismerkedhettek az eddigi eredményekkel, a 

stratégia célokkal és intézkedésekkel, valamint a kommunikáció és a társadalmasítás lehetőségeivel és 

eszközeivel. A program második részében a vélemények és javaslatok megvitatására volt lehetőség, valamint 

a felmerülő kérdésekre kaptak szakértői válaszokat a résztvevők. 

 

Az év folyamán Tolna megye 10 városában kerül sor klímastratégiai konzultációkra, valamint a járási 

központokon (Szekszárd, Bonyhád, Dombóvár, Paks, Tamási) klímastratégiai workshopok-ra, amelyeken az 

összegyűjtött információk rendszerezése, stratégiába foglalása történik csoportmunkában.  

A projekt keretében 2017. év végére elkészül a Tolna Megyei Klímastratégia, valamint a lakossági 

szemléletformálási akciók keretében több, mint kétezer fő Tolna megyei lakos kerül közvetlenül bevonásra a 

klímavédelem tudatformálásába, ez által nagyértékben nő a megyei lakosság klímaérzékenysége és javul az 

itt élők körében a klímatudatosság. 

További információk a Tolna Megyei Önkormányzat www.tolnamegye.hu oldalán. 


