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1. A tudományos kutatási feladatok meghatározása 

1.1. A kutatási téma lehatárolása 

Környezetgazdaságtani tématerületen, a fenntarthatósági témakörhöz kapcsolódóan 

2004 óta folytatott kutatómunkám eredményeit 2009-ben summa cum laude minősítésű doktori 

értekezésem foglalta össze. A doktori fokozatszerzést követően, a korábban megkezdett úton 

haladva, de több szálon folytattam tudományos munkámat. Jól kiegészítette szakmai 

érdeklődésemet a nemzetközi és hazai kutatási projektekben témavezetőként, illetve szakértő 

kutatóként való részvételem, akárcsak az MTA BCE TKI „Alkalmazkodás a klímaváltozáshoz” 

kutatócsoportban folytatott kutatómunkám. A BME TÁMOP BEK-P4-T4 „Klímavédelem, 

globális éghajlatváltozás” témájának vezetése és a BEK-P4-T3 „Fenntarthatóság, fenntartható 

fejlődés” témában való részvételem 2010-től szintén a témakörhöz kapcsolódó kutatásaim 

folytatását erősítették. Az MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíj támogatásával 2012-2015 

között a fenntarthatóság tématerületéhez kapcsolódó kutatásaim folytatásaként a 

fenntarthatóság és klímaváltozás összefüggéseinek vizsgálata térségi és ágazati szempontból 

került górcső alá. Az ÚNKP fiatal oktató, kutató ösztöndíj támogatásával 2017-2018 között 

vizsgálataim, kutatásaim az alkalmazkodás és fenntarthatóság összefüggéseire és 

kölcsönhatásainak értékelésére irányult. Az ÚNKP kutatási tervem a rugalmas alkalmazkodás 

és a fenntartható térségfejlesztés az IoT korában címet viselte, amely egy új kutatói 

megközelítéssel gazdagította korábbi kutatási eredményeimet. 

A választott kutatási tématerület – vagyis a fenntartható térségfejlesztés és 

klímaváltozás összefüggéseire fókuszáló kutatások – inter-, multi-, valamint 

transzdiszciplináris jellegéből adódóan elősegítik a holisztikus szemléletmód érvényesülését és 

az integrált megoldások előtérbe helyezését, melynek következtében nemcsak a műszaki-

technológiai és a gazdasági-társadalmi aspektusok, hanem a természeti-környezeti tényezők is 

hangsúlyosan megjelenítésre kerültek kutatásaimban, kiegészítve különféle menedzsment 

modellek, eszközök adott tématerületen történő alkalmazhatóságának értékelésével. A 

fenntarthatóság és alkalmazkodás összefüggéseinek, kölcsönkapcsolatainak vizsgálatainak 

eredményei mind térségi, mind ágazati vizsgálatok tekintetében hiánypótló jellegűek, minden 

esetben a kapcsolódó fejlesztési folyamatok tervezhetőségét, a gyakorlati megvalósítást és az 

élhetőség javítását, fejlesztését, ill. alapvető érdekét szolgálta. 

Az éghajlatváltozás korunk egyik legnagyobb globális kihívása, melynek várható 

hatásaival és következményeivel kapcsolatban egyre szélesebb körű ismeretek állnak 

rendelkezésünkre. Napjainkra a nemzetközi megállapodásokon, egyezményeken túlmenően a 
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szakmai, tudományos, kutatói, politikai és társadalmi körökben is egyre többen hívják fel a 

figyelmet a különféle felkészülési, megelőzési, várható hatásokat csökkentő megoldási 

lehetőségekre. A klímaváltozás várható jelenségeit és hatásait nehéz teljes bizonyossággal előre 

jelezni, így várhatóan a jövőben az ökológiai, társadalmi és gazdasági rendszerek 

alkalmazkodási képességét és hajlandóságát vizsgálva még nagyobb kihívásokkal kell 

szembenéznünk. A várható hatásokra való felkészülés és alkalmazkodás általában nem 

elszigetelt jelenség, hanem társadalmi, politikai, területi és ágazati szinteken is együttműködést 

igénylő, tervezhető folyamat. A felkészülés és alkalmazkodás alapvető célja, hogy növelje a 

térségek, ágazatok különféle várható hatásokkal szembeni ellenálló képességét és 

fenntarthatóságát azáltal, hogy a hangsúlyt a megelőzésről, kontrollálásról annak fontosságára 

helyezi, hogy megtanuljunk együttélni egy állandóan változó, alkalmanként veszélyes 

környezettel. A klímaváltozáshoz való alkalmazkodás igencsak sokféle lehet, mely különféle 

felkészülést, eszközöket, ill. módszereket igényelhet. (NÉS-2, 2018) 

A társadalmi-gazdasági folyamatok térben és időben zajlanak, melyek a fenntarthatóság 

gyakorlati megvalósítása esetében a természeti-környezetbe való beágyazottsággal egészülnek 

ki.  Az elkerülhetetlen hatásokhoz való alkalmazkodás, az azokra történő felkészülés egyben a 

fenntarthatóság gondolatiságával is szoros összefüggésben áll, ebből adódóan a térségi és 

ágazati, lokális, regionális vagy nemzetgazdasági stratégiák kidolgozása és gyakorlati 

megvalósítása – legyenek azok éppen fenntarthatósági, klíma-, vagy éppen alkalmazkodási 

stratégiák – mind hozzájárulhatnak a várható hatások elkerülhetőségéhez, a potenciális károk 

minimalizálásához. (Dubois et al., 2015) (Szalmáné Csete, 2018) A térségi élhetőség kapcsán 

napjainkban a kutatások az elméleti értelmezésen túlmenően jellemzően annak mérhetőségére 

fókuszálnak, egyre inkább kimutathatóvá téve a javarészt a társadalmi-gazdasági 

tevékenységek, beavatkozások következtében fellépő környezetminőség romlás és 

klímaváltozás várható hatásait, továbbá annak a fenntarthatóság gyakorlati megvalósítása felé 

való elmozdulására gyakorolt potenciális hatásait. (Wilson, 2006) (Granberg-Elander, 2007) 

(Xu et al., 2015.)  

Klíma volt, van és lesz is, de a kiváltó okok hatásai és az azokra adható válaszok 

eltérőek, s a fenntarthatóság felé való átmenet hajtóerőit eltérő mértékben befolyásolják. 

1.2. Kutatási témák megfogalmazása 

Kutatásaimban a globális környezeti kihívások komplex hatásainak 

környezetgazdaságtani szempontú értékelési lehetőségeinek számba vétele során a 

fenntarthatóság és klímaváltozás összefüggéseinek vizsgálata került a kutatói érdeklődésem 

középpontjába. A témakör tanulmányozása során olyan integrált, rendszerszemléletű 
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megközelítés alkalmazása vált szükségessé, mely a klímaváltozás várható hatásaira adható 

helyi szintű válaszok megfogalmazására ad lehetőséget a kutató számára. A fenntarthatóság és 

a klímaváltozás összefüggései kapcsán megállapítható, hogy a klímaváltozás a fenntarthatóság 

irányába történő elmozdulás egyik legjelentősebb veszélyeztető tényezője. Kutatásaimban a 

fenntarthatóság és az alkalmazkodás regionális és lokális, ill. mikro szintű, valamint ágazati 

összefüggéseinek vizsgálatával is foglalkoztam.  

A tézisfüzet első része a fenntartható fejlődés és klímaváltozás összefüggéseinek 

vizsgálatára vonatkozó kutatási eredményeimet ismerteti, illetve bemutatásra kerül a 

fenntarthatóság és alkalmazkodás kölcsönkapcsolatainak értelmezési kerete, különös tekintettel 

a fenntarthatóság felé való átmenet hajtóerőinek alakulására, illetve az azokat befolyásoló 

endogén és exogén tényezőkre, melyek a térségi, ill. ágazati fejlesztési lehetőségeket 

versenyképességi és fenntarthatósági szempontból egyaránt befolyásolják.  

A tézisfüzet második része olyan éghajlati sérülékenység vizsgálati módszertan 

alkalmazásának eredményeit mutatja be, amely a fenntarthatóság gondolatiságát szem előtt 

tartva a térségi, helyi és ágazati jellemzőket egy rendszerbe ötvözve képes kezelni mégpedig a 

turizmus, vendéglátás esetében, melyet jellemzően a legfejlettebb és a leghátrányosabb 

helyzetű térségek egyaránt kitörési pontnak tekintenek a fejlesztési elképzeléseik irányainak 

meghatározásában, így a fenntarthatóság lehetőségeinek vizsgálatában is megkerülhetetlen 

szerepet tölt be az ágazat adott szempontrendszer szerinti értékelése. A tématerület fenntartható 

térségfejlesztési és alkalmazkodási lehetőségeinek összefüggéseit feltáró kutatási eredmények 

bemutatását egy helyi felmérésen és stakeholder analízisen alapuló adaptációs portfólió 

szolgálja. A kidolgozott modell a térségi és ágazati szempontok, sajátosságok és helyi jellemzők 

figyelembe vétele mellett is általánosítható megoldást nyújt a szektor érintettjei számára egy 

adott jellemzőkkel bíró térségre vonatkoztathatóan. 

A tézisfüzet harmadik részében a fenntarthatóság és alkalmazkodás ágazati 

aspektusainak vizsgálatával kapcsolatos kutatási eredmények bemutatására kerül sor különös 

tekintettel az ágazati alkalmazkodási kapacitás mérhetőségének témakörére, valamint egyes 

menedzsment eszközök alkalmazhatóságának vizsgálatára a fenntartható közlekedés 

témaköréhez kapcsolódóan. A kidolgozott módszer a műszaki-technológiai, gazdasági-

társadalmi szempontokon túlmenően a környezeti tényezők rendszerszemléletű megközelítését 

erősíti. A menedzsment eszközök műszaki területen történő alkalmazásával kapcsolatos 

eredményeim is a tématerület interdiszciplináris jellegét húzzák alá. 

A tézisfüzet negyedik kutatási eredményeket ismertető témakörének térségi vetülete a 

városi, illetve azon belül is a mikro, vagyis ez esetben az utca szintje. A települési mikro szintű 
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kutatások esetében a fenntartható városfejlesztés és a klímaváltozás várható hatásaihoz való 

alkalmazkodáshoz, továbbá mitigációhoz kötődő megoldások és a különféle szemléletformálási 

lehetőségek, valamint a Deming-ciklus logikája szerinti indikátor alapú értékelési módszerek 

alkalmazási lehetőségeinek értékelése állt a vizsgálatok középpontjában. 

1.3. Az alkalmazott vizsgálati módszerek áttekintése 

Az előzőekben ismertetett kutatási témák vizsgálata során az alábbi vizsgálati módszereket 

alkalmaztam: 

1. Éghajlati sérülékenység vizsgálat módszertan alkalmazása, mely az ágazati és térségi 

szempontokat egyaránt képes figyelembe venni; 

2. Stakeholder elemzésre alapuló adaptációs portfólió kidolgozása és alkalmazása; 

3. Ágazati alkalmazodási kapacitás index kidolgozása és alkalmazása;   

4. Scorecard alapú értékelési megoldások alkalmazása;  

5. Fenntarthatósági és alkalmazkodási szempontú értékelő rendszerek kidolgozása, 

beruházások ex-ante értékelése. 
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2. Az elért tudományos eredmények ismertetése 
2.1. A fenntarthatóság és a klímaváltozás összefüggései 

 

Előzmények 

 A klímaváltozás várható hatásait napjainkban is bőrünkön tapasztalhatjuk, s nem lesz 

ez másként a jövőben sem, vagyis a várható hatások mindenkit elérnek a legsérülékenyebb 

társadalmi csoportoktól, ágazatoktól és térségektől a leginkább ellenállókig. Az Európai Unió 

felkészülés a várható hatások – különös tekintettel a szélsőséges időjárási jelenségek 

gyakoriságának és intenzitásának növekedésére –, melyek leginkább helyi szinten 

értelmezhetők, így lokálisan az adott döntéshozóknak is szükséges felkészülniük a probléma 

kezelésére, melyben a szubszidiaritás is szerepet játszik. A mitigációs – valamint az 

elővigyázatosság elvével összhangban készülő – felkészülési és alkalmazkodási intézkedések, 

programok, stratégiák stb. tervezésében a beavatkozás mértékének meghatározása is kihívással 

terhelt az érintettek számára, melyhez kapcsolódóan jellemzően a korábbi évek, évtizedek 

tapasztalatai az iránymutatóak. Napjainkban azonban egyre inkább az érdeklődés 

középpontjába kerül annak a kérdésnek a megválaszolása is, hogy vajon milyen és mekkora 

változásokra is szükséges valójában felkészülni egy adott térségben vagy ágazatban és, hogy 

vajon az alkalmazkodás tervezett szintje tényleg elegendő lesz-e a várható kihívások 

leküzdéséhez? (SEG, 2007) (Berrang-Ford et al., 2011)  

A fenntarthatóság és a klímaváltozás számos ponton kapcsolódik egymáshoz, s körkörös 

kapcsolatban állnak egymással, mely számos ponton tükröződik kutatási eredményeimben. A 

fejlődés várható iránya és jellemzői alapvetően befolyásolhatják a klímaváltozás alakulását, de 

az éghajlatváltozás várható hatásainak bekövetkezése is hatással van a fenntarthatóság felé 

történő elmozdulás esélyeire, akár mitigációs, akár adaptációs oldalról vizsgáljuk a kérdést. 

Kutatásaimban a fenntartható térségfejlesztés témaköréhez kapcsolódóan egyre inkább 

fókuszba került a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás témaköre és a fenntarthatóság, 

valamint klímabarát megoldások, eszközök, módszertanok és politikák közötti szinergikus 

hatások vizsgálata. Hazánkban a klímaváltozás következtében fellépő különféle várható 

hatásokat számos kutatási jelentés és tanulmány prognosztizálta (Láng et al., 2007) (NÉS-2, 

2018) és az előrejelzések idővel egyre pontosabbá válnak mind a hatás mértékének mind a 

bekövetkezési valószínűségének és kockázatának tekintetében. A várható hatásokkal 

kapcsolatos felkészülés és megelőzés, valamint az ezekhez kapcsolódó valószínűsíthető 

kockázatok csökkentése minden egyes érintett elemi érdeke, akár egyéni akár össztársadalmi 
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nézőpontból szemléljük a kérdést, mind az alkalmazkodás rugalmasságának elősegítése mind 

pedig annak megtérülő mivoltából adódóan. (Takács-Sánta, 2008) (Antal Z., 2008)  

A klímaváltozás a fenntarthatóság minden dimenziójára hathat, s alapvetően 

befolyásolja a térségi életkörülményeket, jövedelmeket, egészségügyi helyzetet stb., amelyek a 

fenntartható térségfejlesztés alappilléreit jelentik. (Szalmáné Csete, 2018)  (1. ábra) 

 

 

1. ábra A klímaváltozás várható hatásainak megjelenése a térségfejlesztésben 

(Forrás: Szalmáné Csete, 2018) 

 

Az életminőség, élhetőség megőrzése és még inkább annak fokozása érdekében célszerű 

megfelelő ösztönző eszközöket alkalmazni. Ezek közül legkézenfekvőbbek azok, melyek 

költséghatékonyak, gazdaságosak, és kímélik a környezetet, további pozitív externáliaként 

pedig az életkörülmények, helyi lakosok egészségügyi állapotának (pl. javuló levegőminőség) 

javulásához is hozzájárulnak, s munkalehetőséget teremtenek a helyi szakembereknek, mellyel 

élénkítik a helyi gazdaság működését.   

A helyi közösségek felkészülésének és alkalmazkodásának megalapozásában 

elengedhetetlen  az igények és elvárások feltérképezése a koncepció kialakításához. Hazánkban 

az eddigi vizsgálatok alapján a helyi szintű törekvések egyik sarkalatos pontja változatlanul a  

finanszírozás hiánya. Egy-egy adott térség jellemzőihez illeszkedő megfelelő alkalmazkodási 

lehetőségek gyakorlati megvalósításhoz hozzájárulhat a klímaváltozáshoz való 

költséghatékony alkalmazkodás előtérbe helyezése, hangsúlyozása, vagyis az, hogy a tervezett 

helyi felkészülési és alkalmazkodási intézkedések gazdaságilag is hasznosak továbbá, hogy az 

élhetőséget, megmaradást vagyis a fenntarthatóságot szolgálják. 
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Kutatási eredmény 

1. tézis: A fenntarthatóság és a klímaváltozás összefüggéseinek vizsgálatában 

megállapítottam, hogy a mitigációs és adaptációs intézkedések társadalmi-gazdasági hatásai 

hozzájárulhatnak a fenntartható térségfejlesztés megvalósításához. A klímaváltozás várható 

hatásaihoz való alkalmazkodás a fenntarthatóság előfeltétele, továbbá, hogy az 

alkalmazkodás hatékonyságának maximalizálása nem egyenértékű minden fenntarthatósági 

probléma megoldásával. 

 

A tézissel kapcsolatos publikációim: (Szlávik-Csete, 2012); (Buzási-Szalmáné Csete, 2018)  

Összegzett IF: 1,130  

Független hivatkozások száma: 11 

 

 A 2009 óta végzett kutatásaim három fő irányban foglalkoznak a klímaváltozás és a 

fenntarthatóság összefüggéseivel és kölcsönkapcsolatainak értékelésével: egyrészt térségi, 

másrészt pedig ágazati vonatkozású vizsgálatokra került sor, harmadrészt kitértem a 

szakpolitikákban megfigyelhető folyamatok elemzésére is. A klímaváltozás és a 

fenntarthatóság összefüggéseinek vizsgálatával kapcsolatban az említett térségi megközelítés 

érvényre juttatása kiemelt jelentőségű, különös tekintettel: 

- egyrészt arra, ahogyan azt a korábbi vizsgálataimban feltártam, hogy a 

fenntarthatóság gyakorlati megvalósításában általában figyelmen kívül hagyják a 

klímaváltozás tényét; 

- másrészt arra, hogy a helyi fenntarthatósági kezdeményezések, modellek és a 

klímaváltozással kapcsolatos térségi stratégiák kölcsönkapcsolatainak feltárása 

jellemzően nem szerepelt korábbi kutatásokban; 

- harmadrészt arra, hogy a helyi gazdasági tevékenységek, ágazatok vizsgálata az 

életkörülmények, az emberek érdekének számításba vétele nélkül kilátástalan a 

klímaváltozással is számoló fenntarthatóság megvalósítása;  

- negyedrészt arra, hogy egy adott térség kiemelt jövedelemtermelő ágazatának 

klímaváltozáshoz kötődő és helyi adaptációs szempontú elemzésére is sor kerüljön, 

mely mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban hiánypótló jellegű kutatás. 

 A vizsgálataimban megállapításra került a fenntarthatóság és az alkalmazkodás 

fogalmai közötti összefüggéseket vizsgálva egyrészt az endogén tényezők fontosságának 

jelentősége a fenntarthatóság felé való átmenet főbb hajtóerői irányának alakulásában, másrészt 

a szubszidiaritás elvének gyakorlati megvalósulásának támogatásával kapcsolatos szerepe.   
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 Az eddigi kutatási eredmények és tapasztalatok alapján elmondható, hogy a  

klímastratégiai (mitigációs és adaptációs) szakpolitikai, politikai döntéseknek a 

fenntarthatósági szempontokat figyelembe véve komplex (gazdasági, társadalmi, ökológiai) 

hatásai vannak. A jelenlegi piacgazdaság „normális” üzleti menete napjainkban és várhatóan a 

közeljövőben is csak korlátozottan dönt majd a fenntarthatósági értékek alapján, holott a 

társadalmi és természeti-környezeti érdekek figyelembe vétele csak stratégiai politikai célok 

mentén válhat sikeressé. (SEG, 2007) (Du Pisani, 2007) (Puppim, 2009) 

 A fenntartható térségfejlesztés megvalósítását elősegítő leghatékonyabb megoldások 

lehatárolása a helyi döntéshozók és lakosok számára egyaránt kiemelt jelentőségű, mely 

segítheti a fenntarthatóság felé való elmozdulás gyakorlati megvalósulását, továbbá a globális, 

regionális és helyi problémához való alkalmazkodást. (Szalmáné Csete, 2018) 

 A rendelkezésünkre álló és jövőben kialakítandó alkalmazkodási eszközök egyaránt 

igen széles skálán mozoghatnak térségi szinten és ágazattól függően egyaránt, többek között az 

érintettektől, illetve az alkalmazkodási intézkedések célcsoportjától, valamint a várható 

hatásoktól függően is. A klímaváltozás, illetve a várható hatásokra való felkészülés és 

alkalmazkodás tervezése során többféle bizonytalansági tényezőt célszerű szem előtt tartani. A 

bizonytalanságok oka többrétű lehet  (Szalmáné Csete-Taksz, 2016): 

- egyrészt adódhatnak a megfelelő információval való ellátottsághoz mint például 

éppen annak hiánya vagy éppen az információs aszimmetria, mely komoly korlátozó 

tényezőként léphet fel az alkalmazkodás tervezhetőségének és menedzsmentjének 

kialakítása során; 

- másrészt az előrejelzések korlátaiból fakadóan; 

- harmadrészt abból, hogy a felkészülési és alkalmazkodási folyamatok során nem 

lehet teljesen pontosan felmérni a tervezett intézkedések jövőbeni hatásait; 

- továbbá az adott társadalom válasz reakcióiból adódó bizonytalanságok, illetve 

eleve a válaszok előrejelzése is bizonytalansággal terhelt. 

 

A klímaváltozás okozta hatások erős lokalitásából adódóan egyértelműen a helyi 

jellemzőket, tulajdonságokat, endogén tényezőket figyelembe vevő megoldásokat szükséges 

előtérbe helyezni, melyek logikai keretét a globális fenntarthatósági és klímavédelmi 

törekvések, egyezmények, megállapodások stb. adhatják. A fentiekben felsorolt 

bizonytalanságok figyelembe vétele mellett a megfelelő felkészülési és alkalmazkodási 

stratégia kialakítása, különös tekintettel a klímaváltozás várható hatásai gyakoriságának és 

intenzitásának növekedésére, a jövőben egyértelműen a sikeresség egyik sarkalatos pontjának 

tekinthető a fenntartható térségfejlesztés gyakorlati megvalósításában. 
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Az eredmények gyakorlati és oktatási alkalmazása 

A fenntarthatóság és klímaváltozás összefüggéseinek vizsgálatával kapcsolatos kutatási 

eredményeim egyrészt döntéstámogató jelleggel beépültek a különféle térségi, települési 

klímastratégiák kidolgozásakor az egyes stratégiai dokumentumokba, másrészt 

megnyilvánulnak a szakpolitikai tervezésben is, mégpedig a Második Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) részét képező Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia (NAS) 

projektvezetőjeként került a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia küldetésében, valamint a 

különböző időtávú cselekvési irányok kidolgozása során figyelembe vételre. 

A tézishez kapcsolódó vizsgálataim, kutatási eredményeim a BME 

Környezetgazdaságtan Tanszékén oktatott tárgyaim közül az alábbiak előadásaiba, ill. 

tananyagaiba kerültek integrálásra: 

- Térségi gazdaságfejlesztés (regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak); 

- Lokális fenntarthatósági programok (környezetmérnök, regionális és környezeti 

gazdaságtan mesterszak); 

- Klímaváltozásról mesterfokon (szabadon választható kurzus).  
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2.2. Fenntartható térségfejlesztés, éghajlati sérülékenység és ágazati 

alkalmazkodás 

 

 Előzmények 

 A klímaváltozás jelensége napjainkban az emberiség számára az egyik legjelentősebb, 

globális léptékű komplex környezeti probléma, amely a különböző ágazatokat és az egyes 

térségeket, azok társadalmi-gazdasági-környezeti jellemzőinek függvényében eltérő módon és 

mértékben érinti a világ különböző pontjain. Az elmúlt évek fontos felismerései közé tartozik 

az is, hogy maga a klímaváltozás feltehetően valójában elkerülhetetlen, legfeljebb annak 

mértéke, valamint hatásainak erőssége és térbeli differenciáltsága és válaszai befolyásolhatók 

valamilyen mértékben. Továbbá éppen ebből adódóan megállapítható az is, hogy a 

megelőzésre, felkészülésre fordított erőfeszítések valószínűsíthetően messze nem elegendőek a 

folyamatok hatékony befolyásolásához és a jövőben mindenképp kiemelt figyelmet célszerű 

fordítani a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra is. A rendelkezésre álló jelenlegi ismeretek, 

kutatási eredmények és egyéb ismereteink alapján hazánkat globális és európai léptékben is 

különösen erőteljesen érintik az éghajlatváltozás hatásai, amelyek Magyarországon belül is 

eltérő mértékben jelentkeznek az egyes térségekben. A hatások megjelenésével tovább 

erősödhetnek a már létező, ill. meglévő társadalmi-gazdasági különbségek, s ebből adódóan 

tovább növekedhet a területi differenciáltság mértéke is, amely adott esetben újszerű jelentős 

társadalmi egyenlőtlenségek kialakulásához is vezethet. (Láng et al., 2007) 

 A Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (2018) értelmezése szerint az éghajlati 

sérülékenység olyan komplex mutató, mely  az éghajlatváltozás térségi várható hatásait az 

alkalmazkodó képességgel kombinálja, továbbá figyelembe veszi, hogy az eltérő éghajlati 

kitettségből, a térségek érzékenységéből fakadó hatások a különböző alkalmazkodóképességű 

térségekben más és más következményekkel járhatnak. Az éghajlatváltozás rövid távon várható 

kedvezőtlen hatásai az alkalmazkodás ma ismert eljárásaival nagy valószínűséggel jelentősen 

csökkenthetők, kivédhetők stb.. Teljes, minden szempontból megnyugtató bizonyosságot 

azonban csak a részletes sérülékenységi és alkalmazkodási vizsgálatok adhatnak. (Pálvölgyi-

Czira, 2011) (Pálvölgyi-Czira, 2018) Az elővigyázatosság elvét szem előtt tartva, igen súlyos 

következményekkel járó hatásokhoz alkalmazkodni akkor is indokolt lehet, ha a bekövetkezés 

valószínűsége alacsony.   

 A sérülékenységvizsgálat módszertanai közül az egyik legelterjedtebb értékelési 

módszer a Climate Impact and Vulnerability Assessment Scheme (CIVAS) modell (2. ábra). A 

modell a Climate Change and Variability: Impact in Central and Eastern Europe (CLAVIER) 

projekt keretein belül biztosít alapot az éghajlathoz kötődő vizsgálatokhoz, melyek térben 
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differenciált kitettségi, érzékenységi, alkalmazkodási lehetőségek közti különbségeket 

igyekeznek feltárni.  

 

 

 

2. ábra  A CIVAS modell felépítése 

(Forrás: Pálvölgyi-Czira, 2011) 

 

 A CIVAS modell felépítésénél először a problémák definiálása és az érintett rendszerek 

megnevezése történik, melyet a kitettségi és érzékenységi indikátorok és a belőlük képzett 

hatások követnek. Az egyes rendszerek alkalmazkodóképességének meghatározása által már a 

hatásokkal együtt komplex sérülékenység számítható, vagyis ebben az esetben a hatások és az 

alkalmazkodás egy megadott számítási módszertan által adja meg a sérülékenységet. Problémát 

jelent viszont az egyenlő súlyozás a mutatók esetében, vagyis egyúttal a három fő 

sérülékenységi összetevő is azonos súllyal kerül számításra a mutatók normalizálását követően. 

A modell közvetlen és közvetett éghajlati hatásokra bontja a bemenő változók körét, melyek 

együttesen vezetnek el megváltozott társadalmi-gazdasági körülményekhez. A helyi 

hatásviselőknél a megváltozott hőmérsékleti és csapadékviszonyok, az extrém időjárási 

események gyarapodása komplex hatásokat vált ki. A modell kvantitatív módon ezeknek a 

minőségi és mennyiségi módon megváltozott és új jelenségeknek, hatásoknak és a felkészültség 

mértékének a leíró módszerét adja meg. Ezáltal összességében a sérülékenység minőségi 

értékelése valósul meg. 
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Az European Observation Network for Territorial Development and Cohesion (ESPON) 

vizsgálatánál a kitettség oldalán a legfontosabb várható változásokat vették számításba az IPCC 

4. Értékelő Jelentése alapján, melyben a BME Környezetgazdaságtan Tanszék munkatársai is 

részt vettek. A sérülékenység legfőbb alkotóelemeit a 3. ábra mutatja.   

 

 

 

3. ábra  Az ESPON Climate projekt sérülékenységi módszertana 

(Forrás: ESPON (2011) alapján) 

 

 Az ESPON Climate összetett számítási módszertanának kidolgozása során az egyik fő 

cél az volt, hogy a kutatók feltérképezzék, azonosítsák azokat a területeket, melyek a 

legkárosítóbb hatásokkal bírnak, valamint azokat, melyek a sérülékenység főbb összetevőit 

alkotják. Ezek a kulcsterületek, ill. -ágazatok kerültek a későbbiekben elemzések 

középpontjába. Az alkalmazkodásnál a gazdasági szféra egyoldalúsága mellett az 

irányítórendszerek jelennek meg. A gazdasági erőforrások, intézmények, infrastruktúra, tudás 

és végül a technológia kiegyenlítettebb súlyozása jelenik meg. Ezek együttese adja meg a hatás 

összességéhez hasonlóan egy terület teljes alkalmazkodási értékét. Az adatok 

összehasonlíthatósága érdekében normalizálást alkalmaztunk és ezeket a normalizált 

alkalmazkodási és hatás eredményeket összeszorozva kaptuk meg a teljes sérülékenység 

értékét, melyet NUTS 3 szintre számítottunk ki.  
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 A turizmus és az éghajlatváltozás összefüggéseinek vizsgálata mind a nemzetközi, mind 

a hazai szakirodalom az utóbbi évtizedben került a kutatások kiemelt területei közé, amit a 

kapcsolódó nemzetközi események, jelentések, dokumentumok és konferenciák megállapításai 

is egyértelműen alátámasztanak. A turizmus és klímaváltozás témakörében a kezdetben 

folytatott nemzetközi kutatások jellemzően olyan speciális problémákra fókuszáltak, mint 

például a tengerszint emelkedés várható következményeinek elemzése egyes turisztikai 

desztinációkban, vagy a klímaváltozás hatásai a síturizmusra. Hazánkban a nemzetgazdaság 

egyik remélt kitörési pontjának számító turisztikai ágazatban azonban más jellegű, a 

klímaváltozás várható hatásaival kapcsolatos problémák várnak megoldásra, ehhez kapcsolódik 

a 2. tézis is.  

 A turizmus a nemzetgazdaság jelentős és növekvő fontosságú szektoraként napjainkban 

az egyik meghatározó területfejlesztési tényező, amely – ha fenntartható módon fejlesztjük – 

lehetővé teszi másként alig, vagy egyáltalán a nem értékesíthető természeti és kulturális 

erőforrásaink védelemmel egybekötött hasznosítását. A turizmus sérülékenységének, 

munkahely megtartó erejének alakulásában az éghajlat az egyik meghatározó tényező. 

Ugyanakkor a turizmus is hozzájárul a klímaváltozást előidéző okok erősödéséhez (különösen 

az üvegházhatást okozó gázkibocsátás fokozásával, ami főleg a közlekedés és a turisztikai 

létesítmények energiafogyasztásának a következménye). A jövőre e kölcsönhatások figyelembe 

vételével kell felkészülnünk. Az ágazati alkalmazkodás potenciális eszköztára rendkívül széles 

palettán mozog.  A világban és hazánkban is egyértelműen elkezdődött az adaptáció folyamata, 

azonban az nem összehangolt módon történik, ezért stratégiailag jobban kidolgozott 

megközelítés szükséges, hogy a gyakorlatban megfelelő időben és hatékony módon jelenjenek 

meg a különböző módszerek és megoldások. 

 

Kutatási eredmény 

2. tézis: Az nemzetközi éghajlati sérülékenység vizsgálatok módszertani ajánlásaiból 

kiindulva továbbfejlesztésre, kidolgozásra és alkalmazásra került a magyarországi turisztikai 

ágazatra vonatkozó éghajlatváltozási sérülékenység vizsgálat. Az érintett ágazat adott 

térségére vonatkozóan, stakeholder elemzésen alapuló ú.n. turisztikai adaptációs portfólió 

modelljét is kidolgoztam. A két módszertan eredményei a fenntartható és klímabarát 

térségfejlesztéssel kapcsolatos döntéstámogatást és az érintettek számára rendelkezésre álló 

hatékony alkalmazkodási eszközök azonosítását segítik. 

 

A tézissel kapcsolatos publikációim: (Csete-Pálvölgyi-Szendrő, 2013); (Csete-Szécsi, 2015) 

Összegzett IF: 4,439 

Független hivatkozások száma: 11 
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 A Magyarországon várható, a klímaváltozás hatásaként megjelenő felmelegedés, 

szárazodás, az extrém időjárási jelenségek gyakoriságának és intenzitásának, valamint a 

valószínűsíthető károk nagyságának növekedése váratlanul és sokoldalúan hathat a 

környezetre, a társadalomra és a gazdaságra. Az éghajlatváltozás előrevetített hatásainak 

súlyossága ugyan különböző, de valószínűsíthető, hogy az ország egész területére, a társadalom 

egészére és minden gazdasági ágazatra kiterjed majd, így a turizmusra is. Egy adott térség 

éghajlata, időjárása tulajdonképpen a turizmus egyik erőforrásának is tekinthető, hiszen ez 

alapvetően meghatározzák egy adott terület attraktivitását. A kedvező vagy éppen ellenkezőleg 

alakuló klimatikus adottságok lehatárolják a helyben végezhető turisztikai tevékenységek körét, 

azaz befolyásolják a megjelenő turisztikai kínálat alakulását. Így e jellemző változása 

korlátozhatja a tevékenység kapacitását, megszüntethet egy konkrét turisztikai kínálati elemet 

vagy akár újabb alternatív termékek kialakítását ösztönözheti. 

 A hazai turizmus éghajlatváltozási sérülékenység vizsgálatának célja egy olyan objektív 

alapú hatásvizsgálati módszertan alkalmazása volt, amellyel kvantitatív módon jellemezhető és 

egymással összehasonlíthatók a turisztikai régiók, illetve a különböző turisztikai kínálati 

típusok éghajlatváltozással szemben mutatott komplex természeti-társadalmi-gazdasági 

sérülékenysége. A kapcsolódó tanulmányban bemutatásra került az alkalmazott módszertan, a 

megválasztott indikátorokat és a számítási eljárás főbb lépései és eredményei a magyar 

turisztikai régiók vonatkozásában. A turizmus hazánk gazdaságpolitikájának egyik remélt 

kitörési pontja, mely aláhúzza a témakör fontosságát fenntarthatósági aspektusból is. A hazai 

turizmus éghajlatváltozási sérülékenységének vizsgálata a CIVAS modell alapján történt. A 

vizsgálatok kiindulópontja volt, miszerint:  

- az éghajlatváltozás eltérően érinti a turisztikai régiókat (térben differenciált kitettség, 

azaz a klímaváltozás földrajzi eloszlása), 

- a különféle turisztikai tevékenységek eltérő érzékenységgel reagálnak a változásokra, 

valamint, hogy 

- egy-egy turisztikai régió egyes turisztikai tevékenységeinek társadalmi-gazdasági 

környezete eltérő, így azok alkalmazkodóképessége is differenciált képet mutat. 

 A komplex hatásviselő rendszerek meghatározásában kidolgozásra került a turizmus 

kínálati oldalának tipológiája. A tipizáció kialakításakor a különböző féle turisztikai kínálati 

típusok alapvetően négy csoportba kerültek besorolásra (a csoportba sorolás alapját az egyes 

turisztikai tevékenységek időjárási, környezeti függősége képezte), mégpedig: 

1. természetes vizekre, fedetlen medencékre alapozott szabadtéri turizmus; 



   

 
17 

2. természeti környezetben zajló (túlnyomórészt szabadtéri), biológiai, táji és klimatikus 

értékekre alapozott turizmus; 

3. épített környezetben zajló (túlnyomórészt szabadtéri), kulturális örökségre alapozott 

turizmus; 

4. egyéb, túlnyomórészt zárttéri környezetben zajló turizmus. 

 A modell kidolgozása során a kitettségi és érzékenységi, valamint az alkalmazkodó 

képesség indikátorainak meghatározására is sor került. Ha a kitettségi indikátorokat területi 

szempontból vizsgáljuk, megállapítható, hogy a várható éghajlatváltozás valamennyi turisztikai 

térségben összességében kedvezőtlenül érinti a turizmus feltételeit. Különösen hátrányosan 

érintheti a vizekre és természeti értékekre alapozott turizmust a Balaton és a Tisza-tó 

térségében, illetve a városlátogató és rendezvény turizmust a déli régióinkban. A CIVAS modell 

érzékenység definíciója szerint vizsgálni szükséges az egyes turisztikai tevékenység „időjárás-

függését”, meteo-szenzitivitását. (Pl. a sportrepülés, vagy a szabadtéri rendezvények sokkal 

inkább függenek az időjárási, környezeti körülményektől, mint a barlangturizmus, vagy a 

városlátogató turizmus.) Az érzékenység meghatározásánál feltételeztük, hogy az érzékenység 

nem helyfüggő, azaz valamennyi turisztikai régió esetében ugyanazzal az érzékenységgel 

számolunk valamint, hogy az érzékenység nem változik a klímaváltozás során. E két feltételből 

következően az érzékenység csak a hatásviselő rendszertől (esetünkben a turisztikai kínálati 

típusoktól) függ. (E feltételezéseket a sérülékenység vizsgálatok során széles körben 

alkalmazzák.) Az érzékenység meghatározását szakértői módszerrel, egy öt fokozatú skálán 

értékeltük. 

A sérülékenység vizsgálata az alábbi lépések szerint történt: 

- valamennyi turizmus kínálati típusra, minden egyes hazai turisztikai régióban 

kiszámításra került a várható hatás, mely a kitettség és az érzékenység mátrix szorzata;  

- a várható hatás és az alkalmazkodó képesség mátrix szorzata adja a sérülékenységet; 

- a sérülékenység számítás eredményei végül egy relatív 100 fokozatú skálára kerültek 

transzformálásra, melynek eredményeit, vagyis a magyarországi turisztikai régiók 

éghajlati sérülékenységét az alábbi ábrán látható térkép mutatja (4. ábra). 
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4. ábra  Magyarországi turisztikai régiók sérülékenység vizsgálatának eredménye 

(Csete-Pálvölgyi-Szendrő, 2013) 

 

 Az eddigi tapasztalatok alapján adott ágazatok esetében sok helyen még várat magára 

az érintettség felismerése a klímaváltozás várható hatásaihoz való alkalmazkodás tekintetében. 

(Scott et al., 2010) Egy konkrét felkészülési és alkalmazkodási eszközhalmaz igencsak 

heterogén képet mutathat. Alappilléreit a humánerőforrás, a tudatosság fejlesztése, a 

technológiai és műszaki innovációk, a menedzsment eszközök megfelelő kiválasztása, és a 

külső szabályozási környezetnek való megfelelés adja. Mindezek feltételezik a szükséges 

információk közvetlen és közvetett módon történő áramlását, a horizontális és vertikális 

integrációt térségi és országos szinten, valamint az egyéni alkalmazkodási tevékenység egy 

nagyobb, közösségi rendszerbe való bekapcsolását egyaránt. (Szécsi-Csete, 2015)   

 Az eddigi vizsgálataim alapján megállapítható, hogy a felkészülés és alkalmazkodás 

megvalósításának kritikus pontját számos esetben az érintettek bevonása és témakör iránti 

elkötelezettségük kialakítása, illetve megerősítése jelentheti. Ennek elősegítéséhez számos 

innovatív, az érintettek bevonására vonatkozó megoldás áll rendelkezésre, de a különféle 

kapcsolódó fejlesztések nyomon követhetőségének biztosítása is hozzájárulhat a sikerességhez 

és a jövőbeli felkészülési és alkalmazkodási projektek gördülékenyebb menedzselését is 

támogathatja. Egy adaptációs portfólióban szereplő eszközök, megoldások, elképzelések igen 
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széles skálán mozoghatnak. A térségi fejlesztésekkel kapcsolatos célkitűzések, fejlesztési 

elképzelések között általában szerepel a sok esetben kitörési pontnak is tekintett turizmus.  

 A fenntartható térségfejlesztés és az ágazati alkalmazkodás összefüggéseinek vizsgálata 

során  került kidolgozásra az alábbiakban látható a Szentendrei járáshoz tartozó 13 település 

(Budakalász, Csobánka, Dunabogdány, Kisoroszi, Leányfalu, Pilisszentkereszt, 

Pilisszentlászló, Pócsmegyer, Pomáz, Szentendre, Szigetmonostor, Tahitótfalu, Visegrád) 

turisztikai adaptációs portfolió, melyet az 1. táblázat mutat be. Kutatásunkban a vizsgált 

Szentendrei Kistérség szereplői számára az összegyűjtött, rendszerezett, rendelkezésre álló 

adatok és információk alapján mátrix rendszerű adaptációs eszköztárat kidolgozása volt a cél, 

mely a gyakorlatban is hozzájárulhat a helyi érintettek alkalmazkodóképességének javításához. 

Az adaptáció folyamatában először mindig két tényező azonosítása a legfontosabb mégpedig, 

hogy ki és mihez kíván alkalmazkodni. Csak ezt követően célszerű részletesen vizsgálni a 

rendelkezésre álló készségeket, képességetek, lehetőségeket és az ezekhez tartozó potenciális 

eszköztárat adott helyre és időre vonatkozóan. Az 1. táblázat a stakeholder analízis során  

azonosított  érintettekre vonatkozóan technológiai, menedzsment, magatartás, oktatás és 

politikai kategóriák szerint csoportosítja a lehetséges eszközöket, beavatkozási lehetőségeket. 

1.táblázat   Turisztikai adaptációs portfolió a Szentendrei járásban 

 
 

ADAPTÁCIÓ 
TÍPUSAI 

ÉRINTETTEK 

UTAZÁSSZERVEZÉS 
SZÁLLÁSHELY 

SZOLGÁLTATÁS 
EGYÉB 

SZOLGÁLTATÁS 

SZAKMAI-, 
ÉRDEKVÉDELMI 

SZERVEZETEK 

TE
C

H
N

O
LÓ

G
IA

I 

•"Zöld" iroda 
koncepció a 
működés során 
•Irodai műszaki 
optimalizáció 
•Víztakarékos 
technológiák 
(felhasználás, 
öblítés) 
•Energiatakaréko
s és hatékony 
technológiák 
•Hulladékgazdálk
odás (szelektív 
gyűjtés, 
újrahasználat és 
hasznosítás) 

•Nap, hőség ellen: 
árnyékolás, 
faültetés 
•Víztakarékos 
technológiák 
(gyűjtés, 
felhasználás, 
öblítés) 
•Energiatakarékos 
és -hatékony 
technológiák 
(épület, műszaki 
eszközök, fűtés-
hűtés) 
•Hulladékgazdálko
dás (szelektív 
gyűjtés, 
újrahasználat és 
hasznosítás) 
•Megújuló 
energiaforrások 
(napelem és 
kollektor, 
geotermikus) 
•Turistafogadás 
feltételeinek 

•Sípálya: műhó, 
hóágyúzás 
•Fürdő: fokozott 
árnyékolás, nap 
elleni védelem, 
víztakarékos 
technológiák a 
nagymértékű 
felhasználás 
miatt, frissitő 
pontok 
•Szabadtéri 
rendezvények: 
árnyékolás, 
frissítő pontok, 
menedék 
biztosítása 
szélsőséges 
időjárás esetére 
•Épített 
örökségek: 
fokozott 
állagmegóvás, 
védelem az 
extrém 
jelenségekkel 

•"Zöld" iroda 
koncepció a működés 
során   
•Irodai műszaki 
optimalizáció  
•Korai figyelmeztető 
rendszer, 
meteorológiai 
szolgálattal való 
együttműködés 
•Közös weboldal: 
információnyújtás az 
érintett turisztikai 
szereplőknek; területi 
információs rendszer 
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javítása (alternatív 
közlekedés) 

szemben 
(rendkívüli hőség, 
csapadék) 

M
EN

ED
ZS

M
EN

T 
•Kockázatmened
zsment  
•Klíma- és 
környezeti 
szempontok a 
döntéshozatalba
n 
•Termék- és 
piacdiverzifikáció, 
alternatív 
termékek, 
célterületek 
szélesebb köre 

•Kockázatmenedzs
ment 
•Klíma- és 
környezeti 
szempontok a 
döntéshozatalban 
•Előzetes 
felkészülés extrém 
eseményekre  
•Akciótervek a 
gyors reagálás 
érdekében 
•Vállalaton belüli 
tréning 

 •A negatív 
hatásokkal szembeni 
ágazati, stratégiai 
fellépés elősegítése 
•Térségi fejlesztési 
koncepció, terv 
kialakítása 
klímaszempontok 
integrációjával együtt 
•APELL alkalmazása 
desztinációs 
menedzsmentben  
•Nívó-díj, térségi 
termékmárkázás, 
minősítő védjegy 
kialakítása 

M
A

G
A

TA
R

TÁ
S 

•Utasok 
átirányítása 
fokozottan 
érintett 
térségekből  
•Fakultatív 
programok 
ajánlása  
•Biztosítás kötés 
(vis major 
események) 

•Naprakész 
információk az 
időjárásról, várható 
hatásokról 
•Alternatíva 
nyújtás, zárt térben 
zajló programok 
szervezése  
•Helyi termékek, 
erőforrások 
prioritása a 
beszerzések során 

•Fürdő: időjárás 
előrejelzés, 
tájékoztatás, UV-
védelem 

•Tourinform irodák: 
turisták 
tájékoztatása, 
időjárás viszonyok 
figyelemmel 
követése 

O
K

TA
TÁ

S 

•Tájékoztatás, 
felelősségteljes 
turizmus 
ismertetése az 
utasok között, 
alternatíva 
nyújtás 

•Vendégek és az 
alkalmazottak 
"környezeti" 
nevelése, 
"viselkedési kódex" 
terjesztése 
(vízhasználat, 
hulladékkezelés, 
egyéb környezeti 
szempontok) 

 •Kampány, oktatás, 
továbbképzés az új 
technológiákról, 
adaptációs 
eljárásokról  
•Térségi turisztikai 
fórumok 
•Együttműködés 
elősegítése, legjobb 
gyakorlatok 
terjesztése •Egységes 
"turista viselkedési 
kódex" elfogadása, 
terjesztése a 
szolgáltatók, majd a 
vendégek között  
•TDM-szervezetek 
tanácsadása, 
kiadványok 

P
O

LI
TI

K
A

I 

•Jogszabályoknak
, a külső 
szabályozó 
környezetnek 
való megfelelés 
•Biztosítási 
ágazat új 

•Jogszabályoknak, 
a külső szabályozó 
környezetnek való 
megfelelés  

 •Politikai lobbi 
koordinálása 
•Klímaszempontok 
integrálása a térségi 
szintű 
turizmusfejlesztés és 
tervezésbe  
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elvárásainak való 
megfelelés 

•Jogi és pénzügyi 
támogatási rendszer 
feltérképezése, a 
térségi pályáztatás 
elősegítése 

 

(Forrás: Csete-Szécsi, 2015) 

 

 A turisztikai szektor adaptációját két utas viszonyrendszer determinálja, hiszen a kínálat 

és a kereslet oldalának szereplői eltérő módon alkalmazkodhatnak, miközben egymásra is 

kölcsönösen hatnak. A kölcsönös befolyásolás hatásaként jelentkeznek a piacon az 

alkalmazkodás spontán mechanizmusai, ezek közül a legmeghatározóbb magának a piacnak az 

átrendeződése, a módosuló éghajlati feltételek által generált igényekre felelő új kínálati elemek, 

mind a szálláshelyek, mind az egyéb szolgáltatások „zöldülése”, vagy például a 

kiszámíthatatlan időjárási paraméterek által generált új biztosítási lehetőségek megjelenése. 

 Amennyiben külön vizsgáljuk az igénybevevők és a szolgáltatásokat nyújtók 

alkalmazkodási sémáját belátható, hogy a legfontosabb különbség az adott erőforrásokon 

alapuló relatív kapacitás. Míg az utazóknak viszonylag nagy a döntési szabadsága például a 

desztináció választásban, leginkább a birtokolt idő, anyagi tényezők, tudás által meghatározott 

főbb, rugalmasan kezelhető erőforrások miatt (5. ábra). Addig a szolgáltatói oldalnak jóval 

szűkebb a mozgástere, a leginkább kötöttek az adott helyhez tartozó létesítmények. Az olyan 

szereplők, akik nem rendelkeznek saját infrastruktúrával jobb pozícióból indulva tudják saját 

gazdasági tevékenységüket menedzselni a változó körülmények között. Az utóbbi csoport 

közvetlenül érintkezik a kereslet szereplőivel, hamarabb jut a szükséges információkhoz, így 

az új elvárásokkal is korábban szembesül lerövidítve a reakció idejét. 

 

5. ábra A turizmus legfontosabb szereplőinek relatív adaptációs kapacitása 

(Forrás: Csete-Szécsi, 2011) 

 

 Az ágazat üzleti szférájának alkalmazkodási lehetőségeinek vizsgálatában célszerű 

szem előtt tartani a szolgáltatói oldal a szereplők kölcsönösségéből fakadó 

magatartásbefolyásoló, tudatosság-formáló szerepkörét, amellyel a turisták alkalmazkodását is 

módosíthatja, hozzájárulva a térségi és ágazati fenntarthatóság megvalósításához. 
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Az eredmények gyakorlati és oktatási alkalmazása 

A BME GTK Környezetgazdaságtan Tanszékén a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium (KvVM Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság és Természetvédelmi 

Szakállamtitkárság) és az Önkormányzati Minisztérium (Turisztikai Szakállamtitkárság) 

megbízásából 2010-ben folyt kutatómunka „Tanulmány az éghajlatváltozás turizmusra 

gyakorolt hatásáról és az alkalmazkodási lehetőségek vizsgálatáról” címmel. A munka egyik 

kiemelt célja az „Útikalauz a klímabarát turizmushoz” című kiadvány kidolgozása volt. (Csete 

et al.. 2010) Az Útikalauz alapvető célkitűzése, hogy segítséget nyújtson a turizmusban 

résztvevőknek vagy ahhoz szorosan kapcsolódó tevékenységet végzőknek. A szerzők először a 

klímaváltozáshoz kötődő hatásokra, illetve azok következményeire hívták fel a turisztikai 

ágazat szereplőinek figyelmét, majd a klímabarát turizmus megvalósítása felé történő 

elmozdulást segítő lépések és ötletek tárháza olvashatók célcsoportonkénti bontásban. Az 

Útikalauz a turizmus szereplői által adható válaszokban alapvetően három témakört érint: az 

üvegházgáz kibocsátás csökkentés lehetőségeit, a várható hatásokhoz való alkalmazkodás 

eszközeit, valamint a klímatudatosságot. 

A turisztikai ágazattal kapcsolatban elvégzett éghajlati sérülékenység-vizsgálat 

eredményei és a turisztikai adaptációs portfólióhoz kapcsolódó vizsgálatok megállapításai 

egyrészt megjelennek a Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiában, másrészt a Pallas 

Athéné Domus Animae Alapítvány pályázatán támogatást nyert és 2018-ban megjelent „K-

faktor: klíma-gazdaság-társadalom” c. online tankönyvben.  

A tézishez kapcsolódó vizsgálataim, kutatási eredményeim a BME 

Környezetgazdaságtan Tanszékén oktatott tárgyaim közül az alábbiak előadásaiba, ill. 

tananyagaiba kerültek integrálásra: 

- Térségi gazdaságfejlesztés (regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak); 

- Lokális fenntarthatósági programok (környezetmérnök, regionális és környezeti 

gazdaságtan mesterszak); 

- Területfejlesztés (szabadon választható kurzus mesterszakos mérnököknek); 

- Klímaváltozásról mesterfokon (szabadon választható kurzus). 
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2.3. Menedzsment szemlélet a fenntarthatósági törekvések és az 

alkalmazkodási lehetőségek összefüggéseinek értékelésében 

 

Előzmények 

A fenntarthatóság és klímaváltozás összefüggéseinek vizsgálata napjainkra egyre 

inkább a kutatások fókuszába került, s a klímaváltozás kapcsán a kezdetekben jellemzően 

inkább a mitigációs törekvések, megoldási lehetőségek értékelése foglalkoztatták a tudományos 

szakértőket, s számos műszaki-technológiai megoldás, innováció is kifejlesztésre került, majd 

a társadalmi-gazdasági szabályozó eszközök alkalmazása is dinamikus fejlődésnek indult. 

Megfigyelhető az is, hogy ahogy az újabb és újabb klímaváltozással kapcsolatos nemzetközi 

megállapodások, egyezmények létrejötte igencsak időigényes folyamat és az adott 

időszakonként napvilágot látó IPCC értékelő jelentésekben (Faragó, 2016) azok hatékonysága 

nem tetten érhető. A különféle kutatási eredmények és az előrejelzések ismeretében idővel 

egyre inkább előtérbe kerültek az elkerülhetetlenre való felkészülés, alkalmazkodás 

megvalósításának lehetséges útjai és módjai is, valamint a szemléletformálás eszköztára is 

egyre komolyabb szerepet tölt be a klímabarát megoldások gyakorlati alkalmazása elősegítése 

érdekében egyéni, háztartási, vállalati, egyes  ágazatokban és különféle térségi szinteken 

egyaránt. 

 
6. ábra  PDCA-ciklus alapú adaptációs tervezési segédlet  

(Forrás: http://climate-adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast/step-0-0) 

 

Az Európai Unió által megfogalmazott Adaptációs Stratégiával (COM (216), 2013), 

(COM SWD (134), 2013) összhangban 2015-ben került kialakításra egy ajánlás a hatékony 

térségi és ágazati adaptáció elősegítése érdekében, mely egy PDCA-ciklusra épülő tervezési 

folyamatot vázol (6. ábra), s tulajdonképpen bármilyen típusú adaptációs stratégia előkészítő 
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szakaszából kiindulva egészen a végrehajtásig és a monitoring lépéséig szabályozza az 

elvégezni kívánt lépéseket.  

A fenntarthatósági törekvésekkel és az alkalmazkodás különböző módjaival kapcsolatos 

menedzsment szempontokat is tartalmazó ajánlások, tervezési segédletek megjelenése is 

felkeltette a kutatói érdeklődésemet az ágazati vizsgálataimban egy újabb kutatási szempont 

figyelembe vétele iránt. A klímaváltozás hatására egyre gyakrabban és intenzívebben 

bekövetkező szélsőséges időjárási jelenségek kivétel nélkül az összes közlekedési módot 

érintik, az egyéni nem motorizált közlekedéstől a gépjárműveken át egészen a közösségi 

közlekedésig. A megváltozó klimatikus viszonyok minden, közlekedésben résztvevő feltételeit 

megváltoztatják, extrém esetekben meg is akadályozhatják a közlekedésben való aktív 

részvételt. Mehrotra et al. (2011), valamint az ETCACC1 (2010) rendszerezte a városi 

közlekedési rendszereket potenciálisan veszélyeztető hatásokat, s a hőhullámok; árvizek; 

viharos időjárásból fakadó elöntések és széllökések mind-mind veszélyeztetik egy adott térség 

közlekedési rendszerének folyamatos és hosszú távú működését. Az IPCC 2014-es jelentésében 

az utakat, vasutakat és hajózási infrastruktúrákat emeli ki, mint a potenciális hatásviselőket, de 

természetesen az infrastruktúra elemei mellett a járművekre és az egyénekre, utasokra is 

hatással vannak a klímaváltozás várható hatásai. (IPCC, 2014) 

A  közlekedési szektor üvegházhatású gáz kibocsátásai az 1970-es évektől globális 

szinten több mint kétszeresre nőttek és napjainkban már több mint 7 GtCO2e mennyiségű ÜHG 

kerül a légkörbe a közlekedés számlájára írhatóan. A közlekedési ágazat hozzájárulása a 

klímaváltozáshoz tehát egyértelmű és manapság már egyre több adattal, számítással, kutatási 

eredménnyel alátámasztható. Az elérhető mitigációs megoldások széles körben ismertek és igen 

intenzíven vizsgálják a témakört különböző nemzetközi és hazai kutatásokban egyaránt, 

elsősorban például a mérnöki megoldások, alternatív hajtásláncok és egyéb területeken, a 

szektor alkalmazkodási képességéről azonban összehasonlíthatatlanul kevesebb szakirodalmi 

anyag ejt szót, pedig a klímaváltozás jelentős hatással bír a közlekedési szektor működésére, 

sokszor komoly károkat okozva például a közlekedési infrastruktúrában, mely egy adott térség 

élhetőségét, a fenntarthatóság felé való átmenetet is befolyásolhatja. 

  

                                                           
1 European Topic Centre on Air and Climate Change 
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Kutatási eredmény 

3. tézis: A technológiai fejlesztéseknek és a társadalmi-gazdasági eszközöknek csak az 

együttes alkalmazása eredményezheti a kívánatos, gazdaságilag, társadalmilag és 

környezetileg egyaránt fenntartható és klímabarát közlekedésfejlesztést egy-egy adott 

térségben. A menedzsment szemlélet és eszközök alkalmazása új szempontként jelentek meg 

a vizsgálatokban. A módosított scorecard módszer és a kapcsolódó kidolgozott 

indikátorkészlet, egy alapvetően mitigáció „orientált” ágazat alkalmazkodási törekvéseit 

erősítő döntéstámogató eszközként értelmezhető és alkalmazható a gyakorlatban. 

 

A tézissel kapcsolatos publikációim: (Szendrő-Csete-Török, 2012); (Szendrő-Csete-Török, 

2014); (Buzási-Csete, 2016) 

Összegzett IF: 1,041 

Független hivatkozások száma: 14 

 

A közlekedési szektor fenntarthatóságának vizsgálatakor nemcsak a környezeti, hanem 

összetett gazdasági és társadalmi hatásait is célszerű szem előtt tartani. Az európai urbánus 

térségek többsége szenved a mindennapos forgalmi torlódások negatív hatásaitól (Gössling, 

2013), hiszen a helyi közösségek jelentős része naponta órákat tölt el gépjárművükben ülve 

(Gumz és Török, 2015). Nemzetközi kutatásokban is egyre inkább hangsúlyossá válik (Lee és 

Painter, 2015), hogy a fenntarthatóság felé való elmozdulás elősegítéséhez közel sem elegendő 

az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni különféle műszaki-technológiai 

megoldásokkal, hanem megfelelő intézményi döntések is szükségesek a közlekedési magatartás 

megváltoztatása érdekében. A megfelelő szempontrendszer szerint és indikátorokkal 

alátámasztott tervezési és fejlesztési döntések ehhez nélkülözhetetlenek. A vizsgált ágazatról a 

nemzetközi szakirodalom alapján elmondható, hogy tulajdonképpen tervezés-érzékeny, vagyis 

a helyes döntések meghozatala kritikus fontosságú a fenntartható közlekedésfejlesztés 

megvalósításában. Ennek elmaradása esetén lokális és tovagyűrűző globális negatív hatásokkal 

kell számolni, mint például a megnövekedett levegőszennyezés, az infrastruktúra elemeket érő 

hatások extrém időjárási körülmények között, egyre gyakoribbá váló torlódások és ezekkel 

összefüggésben a csökkenő biztonság (Griskeviciene et al., 2012) (Bakker et al., 2014) (Buzási 

2017).  

A természeti-környezet állapotát, ill. minőségét jelentős mértékben befolyásolja a 

közlekedés, az alágazatok közül a környezetszennyezéshez a közúti közlekedés járul hozzá a 

legnagyobb mértékben. A környezetgazdaságtan tématerülete már régóta foglalkozik a 

lehetséges gazdasági és jogi, szakpolitikai szabályozó eszközök alkalmazási lehetőségeinek 

vizsgálatával, mely kutatások alapvető célja jellemzően leginkább a mitigációval összefüggő 
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externáliák internalizálási lehetőségeinek kidolgozása, a várható hatások nyomonkövetése stb.. 

A fenntartható térségfejlesztés, helyi élhetőség szempontjából vizsgálataimban arra kerestem a 

választ, hogy miként értelmezhető az alkalmazkodás, miként mérhető az alkalmazkodási 

kapacitás egy adott, jellemzően mitigációs törekvések kapcsán vizsgált ágazatban, illetve ebben 

lehet-e és ha igen milyen szerepe a menedzsment módszereknek. 

 

7. ábra Ágazati adaptációs kapacitás index számítás során alkalmazott 

mutatószámok 

(Forrás: Szendrő-Csete-Török, 2014) 

 

A közlekedési ágazat adaptációs kapacitásának értékelésére született publikációnkban 

az adat-vezérelt indikátorválasztási módszertan mellett négy mutatószámmal írjuk le a 

magyarországi országúti közlekedés adaptációs kapacitását. Az üzemanyag-fogyasztás mellett 

a teljes hazai autópálya hálózat hosszát, a regisztrált járművek számát, valamint a HDI mutatót 

alkalmaztuk annak érdekében, hogy a megváltozott és valószínűsíthetően megváltozó éghajlati 

viszonyok mellett modellezzük az ágazat alkalmazkodóképességét.  
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8. ábra Ágazati alkalmazkodási kapacitás index (hazai közúti közlekedés) 

(Forrás: Szendrő-Csete-Török, 2014) 

 

A vizsgálatok az ágazati alkalmazkodási kapacitás index kidolgozását eredményezték, 

mely szándékaink szerint a szükséges beavatkozási pontok, lehetőségek azonosításában és 

ezáltal a sérülékenység hatékony mérsékléshez is támpontul szolgálhatna. 

Módosított scorecard módszer segítségével került sor a közlekedési ágazat 

klímaváltozással kapcsolatos kölcsönkapcsolatainak értékelésére és annak fenntartható térség-

,ill. városfejlesztésben betöltött szerepének vizsgálatára. Az alkalmazott indikátorok, azok 

elvárt állapota és iránya stb. mind informatív módon segítheti a helyi döntéshozókat a 

fenntarthatósági szempontok gyakorlatban történő figyelembe vételében és a fenntarthatósági 

célok megvalósíthatóságának értékelésében. A vizsgálatok alapján megállapítottam, hogy 

egyes területi szintek esetében az érintett döntéshozók a fejlesztési és tervezési döntéseikkel 

képesek növelni az adaptációs kapacitásukat, melyben a közlekedés jelentős szereppel bír annak 

jellemzőiből adódóan, hiszen az emberek, javak és szolgáltatások áramoltatása a közlekedési 

rendszer feladata, melynek sérülékenysége jelentős mértékben befolyásolhatja az adott területi 

szint alkalmazkodóképességét. A scorecard logikát követve, adott alkalmazkodási 

beavatkozások hatásainak nyomon követhetőségét elősegítendő olyan indikátorokat mutatnak 

be az alábbi táblázatok, melyek tükrözik a hazai  hazai éghajlati kitettségi viszonyokat, s 

azoknak megfelelően képesek  egy adott területi egység közlekedési rendszerét adaptációs 

szempontból jellemezni.  

A hőséggel, hőséghullámokkal szembeni védekezés főleg a közösségi közlekedési 

eszközökön alapvető fontosságú a lakosságot érintő humánegészségügyi hatások figyelembe 
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vételével, mindemellett az indikátorkészlet a többször említett infrastrukturális aspektust sem 

hagyja ki a mutatószámok közül. 

 

2. táblázat  Hőhullámokkal szembeni alkalmazkodást leíró indikátorok 

 

Indikátor Elvárt változás Adatforrás 

Légkondicionált közösségi közlekedési 

eszközök arány 
↑ Közösségi közl. váll. 

Hőhullámok idején megolvadó útszakaszok 

aránya 
↓ Önkormányzat 

Árnyékolt kerékpárutak aránya ↑ Önkormányzat 

Árnyékolt gyalogutak aránya ↑ Önkormányzat 

Árnyékolt vonatállomások aránya ↑ Közösségi közl. váll. 

Földalatti megállókban 25oC-ot meghaladó 

napok száma 
↓ Közösségi közl. váll. 

Vízi utak karbantartásának gyakorisága ↑ Önkormányzat 

Árnyékolt ablakokkal ellátott közösségi 

közlekedési eszközök aránya 
↑ Közösségi közl. váll. 

Hőségnek ellenálló sínszakaszok aránya ↑ Közösségi közl. váll. 

(Forrás: Buzási-Csete, 2016) 

 

A következő táblázat a potenciális árvízi kockázatot kapcsolja össze a városi közlekedés 

alkalmazkodóképességével. A megváltozó csapadékeloszlás a valószínűsíthetően emelkedő 

hőmérséklettel együtt megnövekedett téli árvízveszélyhez vezethet. Ezt figyelembe véve az itt 

bemutatott indikátorkészlet esetén a gyakran folyóparti elhelyezkedésű városok egyedi 

adottságait igyekszik szem előtt tartani a mutatószámrendszer.  

 

3. táblázat Elöntéses eseményekkel szembeni alkalmazkodást leíró indikátorok 

 

Indikátor Elvárt változás Adatforrás 

Árvízvédelemmel ellátott belvízi kikötőhelyek 

száma 
↑ Önkormányzat 

Árterületen elhelyezkedő utak aránya ↓ Önkormányzat 

Megnövekedett lefolyó vízmennyiségre 

tervezett csatornahálózati elemek aránya ↑ Önkormányzat 

Korrózióvédett közúti jelzőlámpák és táblák 

aránya 
↑ Önkormányzat 

Vízáteresztő utak és gyalogutak aránya ↑ Önkormányzat 

Vészhelyzeti földalatti szivattyúrendszer 

kapacitása 
↑ Közösségi közl. váll. 

Árvíz-, és elöntés-védett földalatti 

megállóhelyek aránya 
↑ Közösségi közl. váll. 

(Forrás: Buzási-Csete, 2016) 

 

Az egyre hevesebbé váló zivatarok és széllökések esetére nehézkes prognózisokat 

előállítani, azonban a felkészülés és alkalmazkodás jegyében ebben az esetben külön jelenik 
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meg a hőhullámoktól és az árvízveszélytől. A javasolt mutatószámok jellemzően az 

infrastrukturális elemek állapotára, illetve alkalmazkodóképességére utalnak. 

 

4. táblázat Intenzív viharokkal szembeni alkalmazkodást leíró indikátorok 

 

Indikátor Elvárt változás Adatforrás 

Megsérült felsővezeték aránya ↓ Szolgáltató 

Viharbiztos hidak aránya ↑ Önkormányzat 

Viharbiztos közúti jelzőlámpák és táblák 

aránya 
↑ Önkormányzat 

Nagyobb teherbírású utak és járdák használara ↑ Önkormányzat 

Megerősített megállóhelyek aránya ↑ Közösségi közl. váll. 

Szélfogók száma a kötöttpályás közlekedési 

infrastruktúra mentén 
↑ Közösségi közl. váll. 

Megszakítóval felszerelt felsővezetékek aránya ↑ Szolgáltató 

(Forrás: Buzási-Csete, 2016) 

 

A fejlesztési és tervezési elképzelések, ill. azok célkitűzései alapjaiban határozzák meg 

a stratégiák célrendszereit, ezáltal az adott térség fejlődési irányát. Ily módon a különféle 

vészhelyzeti forgatókönyvek is fontos szerepet játszhat az alkalmazkodóképesség 

fejlesztésekor különösképp a fenntarthatósági törekvések szem előtt tartása mellett. Az alábbi 

felsorolás nemcsak kvantitatív, hanem kvalitatív mutatókat is tartalmaz, melyet az „elvárt 

változás” oszlopban látható „igen” válaszlehetőség jelöl.  

 

5. táblázat Intézményi dimenzió adaptációs kapacitását leíró indikátorok 

 

Indikátor Elvárt változás Forrás 

Veszélyhelyzeti sávok megléte Igen Önkormányzat 

Extrém időjárási körülmények esetén 

alkalmazott sebességkorlátozás 
Igen Önkormányzat 

Földalatti vészhelyzeti evakuálás 

forgatókönyve 
Igen Közösségi közl. váll. 

Vészhelyzeti kiürítési utak kijelölése Igen Önkormányzati 

Extrém hőhullámokat tűrő út- és vasúttervezési 

előírások megléte 
Igen 

Önkorm., Közösségi 

közl. váll. 

Közösségi közlekedésre érvényes vészhelyzeti 

stratégia megléte 
Igen Közösségi közl. váll. 

Extrém időjárási jelenségeket figyelembe vevő 

építési szabályok 
Igen Önkormányzat 
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Hidak karbantartási gyakorisága ↑ Önkormányzat 

Kátyúzások száma ↓ Önkormányzat 

Sérülékenység-, és kockázattérképek megléte Igen Önkormányzat 

Korai veszélyjelző rendszer megléte Igen 
Önkorm., Közösségi 

közl. váll. 

Klímaközpontú közbeszerzési rendszer 

működtetése 
Igen 

Önkorm., Közösségi 

közl. váll. 

Ellenálló infrastruktúra elemek tervezési 

előírása 
Igen 

Önkorm., Közösségi 

közl. váll. 

(Forrás: Buzási-Csete, 2016) 

 

Az eredmények gyakorlati és oktatási alkalmazása 

A fenntartható közlekedés és az alkalmazkodási lehetőségek összefüggéseinek 

vizsgálatával kapcsolatos indikátorkészletek és értékelési módszerek a gyakorlatban a különféle 

klímastratégiai dokumentumokba beépülve támogatják a helyidöntéshozók munkáját a 

tervezett közlekedéssel kapcsolatos adaptációs intézkedések megvalósítása során. 

A tézishez kapcsolódó vizsgálataim, kutatási eredményeim a BME 

Környezetgazdaságtan Tanszékén oktatott tárgyaim közül az alábbiak előadásaiba, ill. 

tananyagaiba kerültek integrálásra: 

- Térségi gazdaságfejlesztés gyakorlat (regionális és környezeti gazdaságtan 

mesterszak); 

- Területfejlesztés (szabadon választható kurzus mesterszakos mérnököknek); 

- Projektfeladat (műszaki menedzser, nemzetközi gazdálkodás alapszak). 
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2.4. Városfejlesztési beruházások klímatudatos és fenntarthatósági 

szempontú ex-ante értékelése 

 

Előzmények 

 A fenntartható városfejlesztés, az épített környezet és a klímaváltozás közötti 

összefüggések vizsgálata kiemelt fontosságú lehet már csak abból a tényből kiindulva is, hogy 

a globalizációs és urbanizációs folyamatok miként alakulnak és milyen ütemben emelkedik 

egyes városok lakosságszáma. A városi szintű vizsgálatok, ill. a kutatási témához kapcsolódóan 

megvalósított fenntarthatósági, klímabarát fejlesztési projektek szemléletformálási funkciót is 

betöltenek, amely komoly hozzáadott értéket jelenthet a helyi lakosok számára, de tovagyűrűző 

hatásként az össztársadalmi szinten is a közjót szolgáló tevékenységnek tekinthető. (Engle et 

al., 2014) A fenntarthatósági kihívások, társadalmi-gazdasági és környezeti problémák térben 

koncentrálódnak a városok esetében, melyeket tovább bonyolítanak a klímaváltozás várható 

hatásai. (Buzási, 2014) (Buzási-Szalmáné Csete, 2017) 

 Az ENSZ népesedési jelentése (UN, 2015) szerint a 2010-es évek legelején következett 

be a fordulópont, amikor is globális szinten a városi népesség aránya meghaladta a vidéki 

népességét, vagyis ettől kezdve a világban többen élnek városokban, mint vidéki területen. A 

2050-ig tartó előrejelzések pedig további urbanizációs robbanást jeleznek elő, olyannyira, hogy 

a globális népességnövekedés teljes egészében a városokban realizálódik, ami aláhúzza a 

kutatási téma jelentőségét. Továbbá érdemes szem előtt tartani, hogy jelenleg a városi területek 

a Föld szárazföldi területének kb. 2-3%-t foglalják el, melyen a globális népesség több mint 

fele, mintegy 4 milliárd ember él. Társadalmi szempontból egyértelműen koncentrált 

területeknek tekinthetők a városok.  

 A fenntarthatóság következő dimenzióját vizsgálva látható, hogy  a városok gazdasági 

teljesítménye és súlya tekintetében is nagymértékű koncentráció figyelhető meg. A McKinsey 

 Company a 2010-es évek elején részletes elemzést végzett a városok gazdasági erejéről, 

melyből kitűnik, hogy a világ 100 legnagyobb városa a globális gazdasági növekedés 35%-ért 

felelős. Ugyanez az érték a 600 legnagyobb városra 62%, az ezer legnagyobb esetén 68%, végül 

pedig 2000 városi területet vizsgálva 75%. Látható tehát, hogy a városokban koncentrálódó 

népesség óriási gazdasági erővel és hozzáadott érték megteremtésével párosul, így a városok 

gyakorlatilag a nemzetgazdaságok motorjai.  A városok sajnos a környezetszennyezésben is 

elől járnak. (Parker-Rowlands, 2007) (Dhakal-Shresta, 2010) (Chelleri et al., 2015) 
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 Buzási (2017) szerint a vizsgált témakörhöz kapcsolódóan a városkutatási 

szakirodalomból McPhearson et al. (2015) munkájában szereplő megállapítás kiemelendő, 

miszerint a városok és a körülvevő területek kulcsfontosságúak fenntarthatósági szempontból, 

mivel több olyan területen is képesek változásokat és minőségi fejlődést elérni, melyek nagyban 

hozzájárulnak a klímaváltozás okozta negatív hatások mérséklésében. Ezek többek között az 

energia-hatékonyság, az adaptációs kapacitás növelése vagy az innováció elősegítése. A 

szerzők szerint egyre több város életében már teljesen egyértelmű, hogy rendelkezik 

fenntarthatósági tervvel, programmal, vagy stratégiával, azonban ugyanez nem mondható el, ha 

a klímastratégiákat és kapcsolódó dokumentumokat vizsgáljuk.  

 A fenntartható városfejlesztés megvalósíthatóságának egyik sarkalatos pontja az 

élhetőség, életminőség megőrzése, melyet a klímaváltozás várható hatásai befolyásolhatnak. A 

klímaváltozás várható hatásainak tekintetében célszerű szem előtt tartani az életminőség 

sérülékeny értékösszetevőit, melyek szintén a felkészülési és alkalmazkodási folyamatok 

fontosságát hivatottak alátámasztani. Korten (1998) életminőségre vonatkozó klasszikus 

modellje szerint az életminőség alapvető anyagi és pszichológiai tényezői közé az alábbiak 

sorolhatók  (Korten D.C., 1998.): 

- Biztonság; 

- Egészség; 

- Tárgyi környezet; 

- Természeti erőforrások, javak és szolgáltatások; 

- Közösségi fejlődés; 

- Egyéni, személyes fejlődés. 

 

 Az előzőekben felsorolt tényezők az egyéneknek egyrészt az anyagi, másrészt a 

pszichológiai jólétét erősítik. A biztonsághoz tartoznak például a megfelelő lakáskörülmények, 

a személyes gazdasági biztonság és életszínvonal, a jogi és erőszak elleni biztonság. Az 

egészség mind a fizikai, mind a lelki állapotra vonatkozóan értelmezendő. Az egyéni fejlődés 

nemcsak a tanuláson, hanem a pihenésen és a rekreációs lehetőségeken keresztül valósítható 

meg, teljesedhet ki, amely szintén szerves részét képezi az életminőség alkotóelemeinek. A 

közösségi fejlődés esetében pedig többek között a társadalmi szerkezet, a politikai részvétel és 

a társadalmi infrastruktúra, valamint szolgáltatások jellemzőiről van szó. A tárgyi környezet 

körébe tartozhat a városi környezet tájképi és egyéb vizuális minősége, szennyezettség mértéke 

etc. A természeti erőforrások, javak és szolgáltatások esetében pedig azok jelenlegi minőségét, 

állapotát és jövőbeli alakulását célszerű figyelembe venni. Az életminőség klímaérzékeny 

összetevői közé a következő tényezők sorolhatók be a fentiek alapján (Csete M., 2007.):  
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- Klímabiztonsági kérdések (pl. havaria, ellátásbiztonság etc.); 

- Humánegészségügyi hatások (pl. hőhullámok, melanoma, kórokozók etc.); 

- Természeti erőforrásokban, javakban bekövetkező negatív változások (pl. 

vízkészlet csökkenése, biológiai sokféleség csökkenése etc.); 

- Társadalmi szerkezet változásai, várható migrációs folyamatok, sérülékeny 

társadalmi rétegek stb. 

 Az életminőség, az élhetőség megőrzése és még inkább annak fokozása érdekében 

célszerű megfelelő ösztönző eszközöket alkalmazni. Ezek közül a legkézenfekvőbb 

megoldások közé tartoznak azok, melyek költséghatékonyak, gazdaságosak, s ezen kívül 

kímélik a környezetet, további pozitív externáliaként pedig az életkörülmények, helyi lakosok 

egészségügyi állapotának (pl. javuló levegőminőség) javulásához is hozzájárulnak, s 

munkalehetőséget teremtenek a helyi szakembereknek, mellyel élénkítik a helyi gazdaság 

működését. 

A nemzetközi és hazai szakirodalomban megjelenő városfejlesztési és megújítási 

beavatkozások a klímaváltozással kapcsolatos hatások csökkentése, valamint a felkészülés 

tekintetében három fő csoportba sorolhatók (Buzási, 2017): 

- Mitigációs megoldások: zöldterületek növelése, nem-motorizált közlekedés előtérbe 

helyezése, újrahasznált építőanyagok alkalmazása, alacsony fenntartási igényű és 

energiafogyasztású eszközök alkalmazása, forgalomcsillapító megoldások integrálása, 

valamint a közösségi közlekedés elérhetőségének javítása (Juhász, 2013) (Brown et al., 

2015) 

- Alkalmazkodási beavatkozások: passzív hűtési és árnyékolási rendszerek alkalmazása, 

csapadékvíz kezelése, biodiverzitás kérdése a városi zöldterületeken belül, ellenálló 

városi műtárgyak bevezetés (Gaitani et al., 2014) (Takebayashi et al., 2014) (Djukic et 

al., 2015) 

- Tudatosságnövelést célzó programok: együttműködés a helyi lakosokkal, műszaki 

megoldások közérthető kommunikálása, innovatív megoldások előtérbe helyezése, 

fenntarthatósági elvek integrálása a tervezői gyakorlatba, korai előrejelző rendszer 

telepítése hőhullámok idején (Gaitani et al., 2014; Takebayashi et al., 2014). 
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Kutatási eredmény 

4. tézis: A városfejlesztési beruházások fenntarthatósági és klímatudatos (mitigációs, 

adaptációs és szemléletformálási) jellemzői a kidolgozott indikátor módszer segítségével 

értékelhetők, továbbá a projekt életciklusának fázisaihoz illeszkedően a fejlesztés 

fenntarthatósági és klímabarát jellegének javításához szükséges beavatkozási pontok 

egyértelműen azonosíthatók. 

 

A tézissel kapcsolatos publikációim: (Csete-Horváth, 2012); (Buzási-Csete, 2014); (Csete-

Buzási, 2016) 

Összegzett IF: 1,267 

Független hivatkozások száma: 25 

 

 A városfejlesztési beruházások mitigációs, adaptációs és szemléletformálási 

aspektusból történő értékelésében a vizsgálati területet Budapest öt utcája jelentette, melyeket 

a közelmúltban újítottak fel a főváros történelmi kerületeiben. A kiválasztásban  a főutca jelleg, 

a felújítás ténye, illetve a forgalomcsillapítás, mint fő szempontok voltak a mérvadók, ezek 

mentén a Belváros Új Főutcája (1), a Király utca (2), a Baross utca – Krúdy utca közötti szakasz 

(3), a Ráday utca (4) és a Lövőház utca (5) került a vizsgálat középpontjába.  

 
9. ábra  Az esettanulmányban vizsgált főutca projektek elhelyezkedése 

(Forrás: Csete-Buzási, 2016) 

 

 Az összes felsorolt esetben a felújításokat a helyi önkormányzatok rendelték meg, 

melyekre a 90-es évek végétől 2014-ig került sor. Az egyes utcaszakaszok hossza igen eltérő, 

a Belváros Új Főutcája 1800 méteren át halad a Kálvin tértől a Szabadság térig, míg a 
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legrövidebb felújított szakasz a Lövőház utcában található 300 méterrel. A helyszíni bejárások 

során is ezeket a területeket vizsgáltuk a lehatárolt indikátorok kapcsán. 

 A főutca projektek lehatárolásának egyik sarkalatos pontja azok komplex célrendszere 

volt, melyekben a forgalomcsillapítás minden esetben prioritást élvezett. A terület ilyetén 

hangsúlyozása megjelenik az értékelési rendszer indikátorai között is, ugyanis öt mutatószám 

vonatkozik a forgalom csökkentésére, valamint az áthaladási sebesség redukálására a teljes 16 

indikátorból álló rendszerben. (6. táblázat)  

 

6.  táblázat  Mitigációs szempontok a fenntartható utcafelújítás során  

 

  

Ráday 
utca 

Baross 
utca 

Új Főutca 
Lövőház 

utca 
Király 
utca 

Kerékpáros 
létesítmények 

Kerékpártárolók 0 0 + 0 - 

Kerékpárút jelzések 0 + + + - 

Kerékpárosok elsőbbsége - - - - - 

Nem-motorizált 
közlekedési 
eszközök előtérbe 
helyezése 

Forgalomcsillapítás + + + + + 

Utcán való parkolás 
megakadályozása 

- - - 0 - 

Fenntartás 

Alacsony fenntartási igényű 
burkolatok 

+ + + + 0 

Alacsony energia-igényű 
világítás 

0 0 0 0 0 

Napenergia használata - 0 0 - - 

Építés 

Újrahasznált anyagok 0 + 0 - - 

Faeltávolítás mértéke NR + + + NR 

Helyi alapanyagok 
használata 

0 0 0 N/A 0 

Közösségi 
közlekedési 
létesítmények 

Buszmegállók és beállók 
létesítése 

NR NR + NR NR 

Elérhetőség + + + + + 

Zöldterületek 

Zöldterület változása + + + + + 

Apró zöldfelületek létesítése 0 0 + + 0 

db fa / 100 m - + - + 0 

(Forrás: Csete és Buzási, 2016) 

 

 A kerékpáros és egyéb nem-motorizált közlekedési módokra vonatkozó eredmények 

közül negatív értelemben lehet kiemelni a Király utcát, ugyanis elvétve található olyan 

megoldás, mely a fenti kategóriákon belül értelmezhető. Általánosságban elmondható, hogy az 

újrahasznált építőanyagok nem jellemzők a vizsgált főutcákra. A városi zöldterületek kritikus 

szerepet játszanak mind az ÜHG-megkötés, mind az alkalmazkodás területén: mitigációs 

szempontokat figyelembe véve három indikátorral mértük az egyes utcaszakaszok során a 
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zöldfelületek változását, mely minden esetben pozitív képet festett a megnövekedett 

zöldterületből adódóan.  

 A főváros a megnövekedő számú hőhullámok, valamint a hirtelen lezúduló csapadék és 

a téli árvízveszély miatt fokozottan kitett és érzékeny területnek számít, kiemelten fontos az 

adaptációs szempontok figyelembe vétele és értékelése. Ebből adódóan a vízgazdálkodás, 

valamint az árnyékolás kérdésköre kiemelt jelentőséggel bírt a vizsgálatokban, helyszíni 

bejárásokon, s összesen 13 indikátor vonatkozik a fent említett témakörökre. A teljes 

indikátorkészletet megfigyelve (7. táblázat) is látható, hogy az alkalmazkodási kapacitást 

jellemző mutatók számossága meghaladja mind a mitigációs, mind a szemléletformálási 

dimenziókat leíró indikátorokét, ezzel is aláhúzva annak fontosságát. Az eredményeket 

értékelve elmondható, hogy a felújítási projektek legnagyobb hiányossága a csapadékvíz-

gazdálkodás területén jelentkezik, mivel egyik felújítási beruházás során sem voltak 

figyelemmel a csapadékvíz újrahasználatára, annak elszállítására, vagy éppen a lefolyó 

vízmennyiség természetes módon, zöldfelületek segítségével történő csökkentésére. 

 

7. táblázat    Adaptációs szempontok a fenntartható utcafelújítás során  

 

 Ráday utca 
Baross 

utca 

Új 

Főutca 

Lövőház 

utca 

Király 

utca 

Csapadékvíz-

gazdálkodás 

Csapadékvíz öntözési 

célú használata 
- - - - - 

Csapadékvíz elszállítása - - - - - 

Természetes 

szűrőrendszerek 
- - - - - 

Csapadékvíz elvezetés 0 - 0 N/A 0 

Csapadékvíz-gyűjtő 

megoldások 
- - - - - 

Csapadékvíz kezelés - - - - - 

Fenntartási és 

építési elemek 

Újrahasznált 

zöldfelületek 
0 + 0 + 0 

Előre gyártott elemek + + + + 0 

Ellenálló és tartós építési 

elemek 
0 0 0 0 0 

Nagy teherbírású 

burkolatok 
+ + + + 0 

Vízáteresztő 

burkolatok 

Vízáteresztő útburkolat  + 0 + + - 

Vízáteresztő útburkolat – 

parkolóhelyek 
+ 0 + + + 

Vízáteresztő burkolat –

járdák 
+ + + + + 

Árnyékolás 

Növényzet által árnyékolt 

felület változása 
0 + 0 + 0 

Védett beállók + + 0 + 0 
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Vízgazdálkodás 

Közkutak - 0 0 - - 

Csökkentett vízigényű 

növényzet telepítése 
0 0 0 0 0 

Biodiverzitás 

Fajváltozatosság 0 0 0 0 0 

Helyi klimatikus 

viszonyok figyelembe 

vétele 

0 0 0 0 0 

Ökológiai kapcsolatok 0 + 0 + 0 

(Forrás: Csete és Buzási, 2016) 

 

 Végezetül a szemléletformálási kategória eredményei kerülnek bemutatásra, melyek  

hiányolhatók a meglévő városfejlesztési értékelési rendszerekből. Az alábbi táblázat 

indikátoraiból és eredményeiből látszik, hogy a felújítási projektek mindegyike igen gyengén 

teljesített ezen szempontrendszer alapján 

8. táblázat  Szemléletformálási szempontok a fenntartható utcafelújítás során  

 

 
Ráday 

utca 

Baross 

utca 

Új 

Főutca 

Lövőház 

utca 

Király 

utca 

Felhasználó-

központú 

megoldások 

Szelektív hulladékgyűjtők 

telepítése 
0 0 + 0 0 

Együttműködés a lakosokkal N/A + + N/A N/A 

A projekt fenntarthatósági 

törekvéseinek kommunikálása 
- - 0 - - 

Alkalmazott technológia 

kommunikálása 
- - 0 0 - 

Építtető-

központú 

megoldások 

Parkolás a felvonulási 

területen 
N/A + N/A N/A N/A 

Fenntarthatósági elvek a 

tervezés során 
0 0 0 0 0 

 (Forrás: Csete és Buzási, 2016) 

 

 A bemutatott mitigációs, adaptációs és szemléletformálási értékelési mátrix alapján 

megállapítottuk, hogy a vizsgált budapesti utcafelújítások során a klímabarát jellemzők 

tervezési, valamint kivitelezési szakaszba történő integrációja igencsak csekély mértékű, főleg 

a kerékpáros közlekedés, a csapadékvíz-gazdálkodás és az információval való ellátottság 

területén. Habár találtunk jó néhány olyan megoldást, amely példaértékűen és innovatívan járult 

hozzá az adott utcaszakasz alkalmazkodóképességének javításához, mégis alapvetően hiányzik 

a klímaközpontú megközelítés jelen projektekből. A főutca típusú területek jelentős gazdasági 

potenciállal is bírnak, ezért azok alkalmazkodóképességének javításával egyaránt 

hozzájárulunk a környezeti fenntarthatóságon túl a gazdasági prosperitás növelésén keresztül a 

gazdasági fenntarthatóság erősítéséhez is. A vizsgált szemléletformálási eszköztár segítségével 
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pedig az érintett városlakók tájékozottsága és tudatossága  is javítható, mely a társadalmi 

fenntarthatósági dimenziót erősíti. 

 

Az eredmények gyakorlati és oktatási alkalmazása 

 A kidolgozott értékelő mátrix a városi beruházások klímabarát jellegének, a 

klímatudatosság mértékének meghatározására nyújt lehetőséget a projekt életciklus minden 

szakaszában. Ez a helyi döntéshozóknak nyújthat segítséget, illetve pl. a projektek helyi 

klímastartégiához való illeszkedésének értékeléséhez, reális megítéléséhez is hozzájárulhat. 

A tézishez kapcsolódó vizsgálataim, kutatási eredményeim a BME 

Környezetgazdaságtan Tanszékén oktatott tárgyaim közül az alábbiak előadásaiba, ill. 

tananyagaiba kerültek integrálásra: 

- Térségi gazdaságfejlesztés gyakorlat (regionális és környezeti gazdaságtan 

mesterszak); 

- Területfejlesztés (szabadon választható kurzus mesterszakos mérnököknek); 

- Projektfeladat (műszaki menedzser, nemzetközi gazdálkodás alapszak). 
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