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Bevezetés  

Földünk népességének folyamatosan és egyre növekvő ütemű urbanizálódása a 

XX. és XXI. század egyik legfontosabb, az emberiség jövőjét is meghatározó kihívására 

irányította a kutatók és a döntéshozók figyelmét egyaránt, mégpedig arra, hogy városaink 

működésének élhetővé, egyszersmind fenntarthatóvá tétele – a vidékkel szerves 

kapcsolatban – nagyban meghatározza életminőségünket. Az ENSZ legfrissebb elemzése 

szerint (UN, 2015) a 2000-es évek elejétől Földünk népességének több, mint 50%-a 

városokban élt, mely arány az elkövetkező évtizedekben dinamikusan és folyamatosan 

emelkedni fog. A környezeti, társadalmi és gazdasági következmények főleg a fejlődő 

világ országaira és városaira nézve felettébb tragikusak legfőképp az elégtelen 

infrastrukturális és kormányzati állapotok miatt. Nem szabad figyelmen kívül hagyni 

azonban a növekvő népességszám mellett az egyéb kapcsolódó, jellemzően társadalmi 

eredetű problémákat és komplex kihívásokat sem, melyekkel az előbb is említett erőteljes 

urbanizációs folyamattal kapcsolatban a városoknak szembe kell nézniük. A 

városvezetőkre, illetve (szak)politikai döntéshozókra nehezedő döntési kényszer a fejlődő 

világ városaiban szinte kézzel tapintható, hiszen kijelenthető, hogy napjaink gyorsan 

növekvő és terjeszkedő városaiban a megfelelő városfejlesztési és -rendezési 

beavatkozások megtétele nélkül a fenntartható fejlődés elveinek gyakorlati megvalósítása 

szinte lehetetlenné vált (Enyedi, 2009).  A városokra irányuló megkülönböztetett figyelem 

elsősorban az urbánus területek egyre növekvő területfoglalásának, illetve a 

fenntarthatósági és az ezzel szoros kapcsolatban álló klímaváltozással kapcsolatos 

szakpolitikai törekvések előtérbe kerülésének köszönhető. Megállapítható azonban, hogy 

míg Nyugat-Európában a fenntarthatósági törekvéseknek szinte természetes velejárója a 

klíma-központú fenntartható városfejlesztési tervek megalkotása és végrehajtása (Reckien 

et al., 2014), addig hazánkban a hatályos jogszabályi keretek között csak minimális 

kötelezettség hárul a döntéshozókra és tervezőkre a fent említett szempontok figyelembe 

vételének tekintetében (ld. bővebben 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklet).  

Az alapvető környezetvédelmi és környezetegészségügyi problémák felismerésén 

túl az utóbbi évtizedekben megsokasodtak azok a kapcsolódó kihívások, melyekkel a 

városoknak szembe kell nézniük, melyek közül az egyik legösszetettebb jelenségnek 

számítanak a klímaváltozás következményeként fellépő negatív hatások, ezek ésszerű 

keretek közötti csökkentése, valamint az alkalmazkodás a megváltozott éghajlati 

körülményekhez. Jelen dolgozat szempontjából kiemelten fontosak azok az egymással 
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szoros kapcsolatban álló társadalmi és gazdasági folyamatok, melyek a klímaváltozás 

negatív hatásainak tekintetében egyfelől hajtóerőként, másfelől hatásviselőként egyaránt 

jelentkezhetnek.  

Minden valószínűség szerint egy külön doktori értekezés tárgyát és tartalmát 

jelentené a XXI. század városait érő környezeti, gazdasági és társadalmi kihívások 

értelmezése, azok felsorolása és a kihívásokra adható adekvát válaszok meghatározása, 

ezért a túlságosan szerteágazó tudományos munka helyett jelen értekezés a városok 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodási képességét, mint a kortárs nemzetközi tudományos 

vita egyik legfőbb összetevőjét állítja a középpontba. Külön kiemelendő, hogy a szerző 

nem tartja feladatának az éghajlatváltozás jelenségével kapcsolatos tudományos viták 

értékelését, illetve a humán tényező felelősségének, valamint az antropogén hatások 

számszerűsítését. Ahogy a címben is megjelenik, jelen értekezés a városi területek 

éghajlatváltozással szembeni alkalmazkodóképességét helyezi a középpontba, 

melynek következménye, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatban fentebb jelzett viták 

helyett a megváltozott, egyértelműen mérhető hatásokhoz, körülményekhez való 

alkalmazkodást tekinti az első számú vizsgálandó témakörnek. A téma szempontjából 

érdemes megkülönböztetni a globális trendek mellett az európai folyamatokat is, mivel a 

fejlődő világ kihívásai és az azokra adható válaszok értékelése nem célja a dolgozatnak. 

Az európai urbanizációs trendek a folyamatos növekedést tekintve paralelnek minősülnek 

az ázsiai vagy afrikai folyamatokkal, ugyanakkor a városi népesség arányának növekedése 

jól érezhetően lassabb, így a jelenlegi körülbelül 75%-os urbanizációs ráta 2050-re 80% 

körül fog alakulni (UN, 2015). A különbségek mögött nyilvánvaló demográfiai 

folyamatok húzódnak, melyek kiegészülve az Európában már lezajlott urbanizációs 

szakaszokkal, egyértelműen megkülönböztetik a térség növekedési potenciálját a fejlődő 

világétól (Enyedi, 2011). Mindezek mellett a téma Európában nem is lehetne aktuálisabb, 

mivel a – nagyrészt – kialakult várostérségek olyan kihívásokkal néznek szembe, melyek 

az európai gazdaság hajtóerőit – a városokat (EEA, 2016) – nagymértékben 

veszélyeztetik. Itt érdemes megemlíteni napjaink egyik legégetőbb, fenntarthatósági 

értelemben is kiemelkedő szereppel bíró jelenségét, mellyel az európai városoknak a 

közeljövőben szembe kell nézniük. Az utóbbi évek migrációs hulláma ugyanis alapjaiban 

változtathatja meg a kontinens városainak szerepét, hiszen a menekültek jellemzően olyan 

nagyvárosokban, illetve gazdasági központi szerepet betöltő városrégiókban képzelik el 

jövőbeli életüket, melyek ilyen mértékű humanitárius, illetve gazdasági és környezeti 

kihívással az elmúlt évtizedekben nem szembesültek (IOM, 2015). A talán nem is olyan 



9 
 

távoli jövőt figyelembe véve napjaink migrációs hulláma akár nagyságrendileg is 

erősödhet, ugyanis az elmúlt években egyre többször találkozhatunk a „klímamenekült” 

kifejezéssel (IOM, 2008), mely jelenség az európai városokat egy új szintű kihívással állítja 

szembe.  

A dolgozat témaválasztását, valamint a kapcsolódó PhD kutatási terület 

lehatárolását nagymértékben befolyásolták a városokhoz köthető üvegházhatású gázok 

(továbbiakban: ÜHG) kibocsátásának arányai, a kapcsolódó széleskörű ágazati érintettség 

és az urbánus területek koncentráltságából fakadó előnyök és hátrányok.  

Napjainkban a globális ÜHG-kibocsátás körülbelül 60-70%-a hozható 

összefüggésbe a városokkal1 (Dhakal, 2010), ugyanakkor a kibocsátások és velük együtt a 

hatások is igen koncentráltan jelentkeznek, lévén Földünk területének mindössze 2-3%-a 

tekinthető urbánus területnek (Walsh et al., 2011). Megállapítható tehát, hogy a városok 

nélkül egy minden bizonnyal kevésbé szennyezett világban élnénk, azonban a fent 

említett társadalmi és az ezzel szoros kapcsolatban álló gazdasági és környezeti 

szempontú koncentráltságot is figyelembe véve hatékony területi szintjei és szereplői 

lehetnek a fenntartható és alkalmazkodóképességet növelő fejlesztési beavatkozásoknak. 

 A fenntarthatóság, valamint alkalmazkodóképesség lokális, azon belül is 

kiemelten városi értelmezése az utóbbi években jelentős hangsúllyal szerepel a 

nemzetközi szakpolitikai gyakorlatban is, külön kiemelve az EU-s jogalkotási és 

szakpolitikai irányvonalakat. A teljesség igénye nélkül:  

 2012-ben az Európai Környezetvédelmi Ügynökség2 kiadta az első tematikus, 

városi alkalmazkodóképességgel foglalkozó tanulmányát (EEA, 2012);  

 2013-ban egységes, EU szintű adaptációs stratégia kerül kijelölésre; a 7. 

Környezetvédelmi Akcióprogram egyértelműen megjelöli az adaptációs 

törekvéseket, mint horizontális elemeit az ágazati stratégiáknak;  

                                                 
1 Érdemes megemlíteni az ún. termelési és fogyasztási alapú ÜHG leltárak közötti különbségeket, 
melyek a fenti megállapítást alapjaiban képesek megváltoztatni. A fogyasztási alapú megközelítés 
szerint adott kibocsátást a fogyasztás helyére kell allokálni, vagyis egy városon kívüli erőműből 
származó energia városi „elfogyasztása” az adott városhoz köti az emissziót. A termelési 
elszámolás ezzel szemben a konkrét példa esetében a – jellemzően városon kívüli – erőmű 
helyére allokálja a kibocsátást, ezzel „levéve a terhet” a városi fogyasztó válláról. A két 
megközelítés közötti különbséget jól érzékelteti, hogy míg a fogyasztási alapú elszámolás szerint a 
globális ÜHG kibocsátás minimum 60%-a a városok számlájára írható, addig a termelési alapú 
leltár ugyanezen értéket 30-40% közé teszi (UN-Habitat, 2011). 
2 European Environment Agency - EEA 
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 a kapcsolódó adatbázisok bővülése mind országos, úgy városi szinten új 

értelmezési és értékelési lehetőséget nyújtanak (ld. „Climate-ADAPT” és „Urban 

vulnerability map book”);  

 külön városi adaptációt elősegítő eszköztár kerül kidolgozásra (http://climate-

adapt.eea.europa.eu/tools/urban-ast); 

 végül, de nem utolsósorban megjelenik a korábban említett, Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség által 2012-ben megjelentetett tanulmány legújabb 

kiadása, mely az elmúlt évek tapasztalatai mellett már számos megvalósult 

projektet és jó gyakorlatot sorol fel a tervezési és fejlesztési szakemberek számára 

(EEA, 2016). 

 A dolgozat a fenti aktualitásokra, szakpolitikai beágyazottságra, valamint a 

klímaváltozás, mint komplex társadalmi kihívásra tekintettel jellemzően a lokális 

szintet tekinti vizsgálati területnek, azonban egyes fejezetekben megjelenik az eggyel 

alacsonyabb mikro szint is, amikor a helyspecifikus jellemzők elemzésén és értékelésén 

keresztül juthatunk el akár globális méretekben is elfogadható és alkalmazható 

megállapításokig. Ez a térbeli kapcsolatrendszer a téma egyszersmind globális és lokális 

mivoltából eredendően nem kerülhető meg, valamint a dolgozat egészét áthatva egy 

keretet kíván adni annak könnyebb értelmezése reményében. Az említett globális szinten 

megfogalmazott definíciók és irányok helyi értelmezése, valamint ezek stratégia-alkotásba 

történő implementációja a 2000-es évektől váltak meghatározójává a városi területeket 

célzó nemzetközi és hazai kutatásoknak. A kezdeti fogalmi-értelmezési nehézségek végül 

a végrehajtási szakaszban helyi szinten kitisztulni látszottak, azonban mindenképp 

célszerű megemlíteni, hogy az egyes városi fenntarthatóságot értelmező definíciók, 

fogalommagyarázatok éppen ennek köszönhetően soha nem látott változatosságot 

mutatnak. A dolgozat az értelmezési lehetőségek gyakorlati megvalósíthatóságát is 

vizsgálja a kutatások során kidolgozott/javasolt/kialakított indikátormódszer segítségével, 

vagyis a mérhetőség, mint sarkalatos városfejlesztési probléma áll az értekezés 

középpontjában. Ebből a szempontból a fent említett globális lépték nem jelenik meg, 

azonban lokális és mikro szinten egyaránt központi szerepet kap az egyes mutatószámok 

esetében.  

A disszertáció során alapvető célként jelenik meg a városi fenntarthatóság és 

alkalmazkodóképesség komplex viszonyrendszerének feltárása és gyakorlati értelmezése. 

Az értekezés szerkezetileg három fő szakaszra bontható, melyek közül az első a 
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városi fenntarthatóság, azaz a fenntartható fejlődés városi területen történő 

értelmezését köti össze a klímaváltozáshoz való alkalmazkodással. Ebben a 

szakaszban kerülnek bemutatásra a két fogalom között a nemzetközi és hazai 

szakirodalomban megfigyelhető szinergiák, összekötve a legfőbb megválaszolandó 

kérdéssel, mely a fenntarthatóság és alkalmazkodóképesség felcserélhetőségét, avagy 

egymást kiegészítő jellegét hivatott vizsgálni. Értelmezhető-e a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodás a fenntarthatóság egy sajátos dimenziójaként, esetleg előfeltételeként? 

Esetleg az előző feltételezés megfordításaként a fenntartható város az előfeltétele az 

alkalmazkodó városnak? Az elméleti kérdések megválaszolása alapvető fontosságú az 

értekezés további, jellemzően gyakorlatorientált nézőponttal bíró fejezeteinek 

megalapozásához. Szerző jelen véleménye szerint az első felvetést tekinti érvényesnek, 

azonban ezen feltételezés bizonyítása széles körű szakirodalmi kutatáson keresztül 

alakítható egy kellőképpen megalapozott tudományos válasszá. 

Az értekezés második szakaszában az elméleti ismeretek gyakorlati 

megvalósíthatósága áll a középpontban, mégpedig az indikátoralkotási 

módszertanok elméletének és gyakorlatának értékelésén keresztül. Napjainkban a 

tervezési és stratégia-alkotási folyamatok során használt indikátorok jellemzően 

információ-vezéreltek, mely kifejezés mögött az az irányítói és tervezői gyakorlat áll, 

miszerint a szükséges információ mennyisége jelentősen meghaladja a rendelkezésre állót, 

ezáltal az egyes városokra vonatkozó jelzőszámok meghatározásakor nem a rendelkezésre 

álló információk kerülnek figyelembe vételre, hanem az optimális tervezési és 

döntéshozói támogatást kielégítő mutatók. A gyakorlat tehát megérett a változásra, az 

előbb ismertetett információ-vezérelt módszertant az ún. adat-vezérelt támogatási és 

döntéshozatali rendszerrel helyettesíteni. Ez utóbbi esetében a rendelkezésre álló adatok 

bevonásával végezhető el a kívánt városfejlesztési folyamat. Az értekezés második 

szakaszában az ismertetett tervezői és döntéshozatali módszertani váltás matematikai 

megoldásokon keresztül kerül a gyakorlatban is kivitelezhetővé, melynek alapgondolata 

szerint az elérhető adatokat és indikátorokat olyan módon kell rendezni, hogy azok 

aggregált mutatóként felhasználva a lehető legtöbb információt tudják eljuttatni a 

döntéshozók és tervezők számára a megfelelő szinteken. Itt kell hangsúlyozni, hogy az 

aggregált mutatók csak a végső döntéshozatali szinten alkalmazhatók kellő 

hatékonysággal, csupán a döntési folyamat idejét képesek csökkenteni, mivel jelentős 

háttérinformációt rejthetnek el az elemzők elől. Az így alkotott mutatók lehetővé teszik a 

napjainkban rendkívül népszerű városindexeken alapuló módszerek kidolgozását és 
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bevezetését, azonban jelen értekezés a városok teljesítményének (fenntarthatóságának, 

alkalmazkodóképességének) összehasonlítása ellen érvel, ugyanis a rendelkezésre álló 

adatok és az ezekből képzett indikátorok városról városra változnak az endogén 

tényezőkhöz igazodva, illetve egyes területi szintek között is csak jelentős szórással és 

különbségekkel érhetők el. Az előbbiekben említett matematikai módszerekkel 

létrehozott komplex mutatók eltérő részindikátorokon alapulhatnak, melynek 

következménye az összehasonlíthatóság jelentős redukálódása. Mindemellett alapvető 

tényezőként kell figyelembe venni az eltérő földrajzi, mikroklimatikus és egyéb külső 

tényezőket, melyek nagyban befolyásolják az adott város kiindulási állapotát és 

lehetőségeit egyaránt. 

Az értekezés harmadik szakaszában a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodás mikro szintje kerül bemutatásra, melynek alapgondolata szerint a 

megváltozott éghajlati viszonyokra való adekvát válaszok kihívásként jelennek meg a 

városok számára, ugyanakkor a gyakorlatban megvalósuló intézkedések sokszor nem 

teljes mértékben megfelelők. A fejezet fő kérdéseként visszatérünk az első szakaszban 

felvetett problémára, vagyis a fenntarthatóság és az adaptációs kapacitás kapcsolódási 

pontjaira. Látható-e összefüggés a városok fenntarthatóságának és 

alkalmazkodóképességének javulása között, vajon létezik-e szinergia a klímaváltozással 

szembeni jobb alkalmazkodás és a magasabb szintű fenntarthatóság között? Az értekezés 

jelen szakasza tehát egyfajta keretbe foglalja a dolgozatot, kapcsolatot felmutatva a 

bevezető és záró gondolatok, felvetések között, egyben az elméleti megfontolásokat 

gyakorlati alkalmazhatósággal egészítve ki. 

Az értekezés szerkezeti felépítése, illetve a kitűzött célok alapján megállapíthatók 

azok a módszerek, melyekkel a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás és a fenntarthatóság 

kapcsolatrendszerének értelmezésén túl a helyi tervezési-fejlesztési folyamatokat is 

javítani lehet. Ahogy az előző bekezdésekben is látható volt, az értekezés első szakasza 

erősen elmélet-központú megközelítést tükröz, vagyis a klímaváltozás és fenntarthatóság 

kapcsolatrendszerét globális, valamint nagyobb hangsúllyal helyi értelmezési keretek 

között vizsgálja. Az összefüggések megállapítása, valamint az értekezés későbbi 

fejezeteinek értelmezését segítő következtetések és definíciók megalkotásához 

szakirodalmi elemzést szükséges végezni. A kérdéses területek legteljesebb körű 

feltérképezéséhez elengedhetetlen a hazai és nemzetközi szakirodalom minél alaposabb 

vizsgálata, mely természetesen nem redukálódhat kizárólag a konkrét kutatási területre, 
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következésképpen a fontosabb kapcsolódási pontok definiálása és megkülönböztetése a 

szűken vett szakirodalmi bázison túli tudományágak ismeretét is megköveteli. A dolgozat 

során jellemzően lektorált nemzetközi és hazai folyóiratcikkek és egyéb kapcsolódó 

közlemények áttekintése történt meg, így próbálva a „szürke” szakirodalom – esetenként 

nem ellenőrzött – közleményei okozta értelmezési zavart kiküszöbölni.  

Az értekezés második szakaszában a fenntartható és adaptáció-központú 

városfejlesztéssel kapcsolatos indikátoralkotási folyamatok optimalizálása került a 

középpontba, amihez matematikai modellek gyakorlati alkalmazásának ismertetésén 

keresztül juthatunk el. A dolgozatnak nem célja a később bemutatandó matematikai 

megoldások értékelése, illetve feltétel nélküli használata, azonban a városfejlesztési 

döntések előkészítése és végrehajtása során alkalmazott indikátorok területén 

tapasztalható adathiányos környezetben igen hasznos eszköztárt jelentenek. A 

hivatkozott indikátormódszerek implementációja során felmerülő kérdések és kihívások 

esettanulmányokon, valamint korábbi saját tudományos publikációkon keresztül kapnak 

egy olyan újfajta megvilágítást, amely segítségével könnyebben értelmezhető az ún. adat-, 

és információ-vezérelt indikátorválasztási módszertan. 

Az értekezés harmadik, egyben záró szakasza egy jellemzően gyakorlat-orientált 

problémakörre épít, amelyben a fenti tudományos fókuszok a fenntarthatóság és klíma-

központúság, valamint a megfelelő indikátorok kiválasztása esetén egyaránt megjelenik, 

az előzőktől némileg eltérő mikro szinten értelmezve a folyamatokat. A bemutatott 

értékelési rendszer kvalitatív és kvantitatív mutatókon keresztül egy értékelési mátrix 

segítségével jellemzi Budapest öt megvalósított főutca-projektje során alkalmazott 

klímatudatos vagy éppen ellenkező hatást elérő beavatkozásait, mindezt lokális 

fenntarthatósági kontextusban. A dolgozat egyik fő céljaként megjelölt – fenntarthatósági 

és alkalmazkodási – fogalompár lokális és globális feltárása így egy konkrét értékelési 

projekten keresztül történik. 

Az alább megfogalmazott hipotézisek az értekezés kialakítása előtti szerzői 

véleményeket tartalmazzák, melyek az eddigi vizsgálatok és publikációs tevékenység 

alapján alakultak ki. A hipotézisek a fentieken kívül megadják az értekezés gondolati ívét 

is, tehát a konkrét vizsgálatok és elemzések az alábbi négy hipotézis mentén haladtak. 
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Hipotézis 1.  Az alkalmazkodóképességet mérni és jellemezni képes mutatószámok nem megfelelőek 

a hazai klímastratégiák esetében. 

A hipotézis kialakításának legfőbb előzménye a kidolgozott hazai klímastratégiák 

alacsony száma, valamint a klímaváltozás hatásait figyelembe vevő tervezési előírások 

jogszabályi keretek közötti hiánya, mely a települési fejlesztési stratégiák tartalmi 

előírásain belül értelmezendő. Feltételezhető tehát, hogy az alkalmazkodás-központú 

stratégiák nem rendelkeznek megfelelő módszertani háttérrel.  

Hipotézis 2. A városi fenntarthatóság és alkalmazkodóképesség elemző-értékelő összevetése 

korlátozott a rendelkezésre álló adatok, valamint az eltérő helyi jellegzetességek miatt. 

A szerző első tudományos közleményeitől kezdve kiemelt figyelmet szentelt 

részben a városi fenntarthatóság, később az adaptációs kapacitás lokális eredményeinek 

összehasonlítására, városindexek kialakítására. Feltételezhető, hogy a napjainkban széles 

körben terjesztett – sokszor vállalati háttérrel készülő – városrangsorok az 

információszegény helyi adottságokat is figyelembe véve módszertani pontatlanságokkal 

terheltek, vagyis az összehasonlíthatóság erősen korlátozott, az értelmezés pedig gyakran 

értelmetlenné és értelmezhetetlenné válik emiatt. 

Hipotézis 3. A jelenleg is használatos ún. információ-vezérelt indikátoralkotás felújításra szorul a 

rendelkezésre álló és rendszeres időközönként gyűjtött adatok mennyiségéből adódóan. 

Napjainkban a városfejlesztési folyamatok monitoring fázisában kialakított és 

értékelt indikátorok jellemzően információ-vezéreltek, vagyis a felhasznált mutatók 

kiválasztása a jellemezni kívánt aspektuson alapul, melyet az adatok elérhetősége 

nagymértékben negatív irányban torzít. Hazánkban a települési szintű klímastratégiák 

elkészítése során az indikátoralkotási fázis nem kellően hangsúlyos mivolta következtében 

az elérhető adatmennyiségen alapuló hatékony indikátoralkotási módszertan kidolgozása 

kulcsfontosságú szerepet kell, hogy játsszon. 

Hipotézis 4. A klímabarát városfejlesztési elvek meghonosításával az adaptációs kapacitás mikro 

szintű növelése hozzájárulhat a városi fenntarthatóság javításához. 

A Szerző előzetes feltételezései szerint az alkalmazkodóképesség a 

fenntarthatóság egy speciális dimenziója, melynek értelmében a fejlesztési döntések során 

figyelembe vett adaptációs szempontok a mikro szintű fenntarthatóság felé való 

átmenetet segítik. 
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1 Fenntarthatóság és alkalmazkodóképesség kapcsolata  

Ahogy a bevezetőben is megfogalmazásra került, jelen fejezet célja a 

fenntarthatóság, valamint a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség, mint fogalmak 

összetett kapcsolatrendszerének feltárása. Az említett kapcsolatok felfedésének, illetve a 

kutatási célok megalapozásához elengedhetetlen fogalmi keretek lehatárolásának 

érdekében az első alfejezetben megpróbálom tisztázni azokat a fogalmakat, melyeket az 

értekezés további részében konzekvens módon kívánok használni. Az egyes definíciók 

során nem volt célom minden esetben a már meglévő és általában elfogadott 

meghatározások szó szerinti elfogadása, habár néhány esetben a szakirodalomban és a 

kapcsolódó szakpolitikai anyagokban találhatók olyan definíciók, melyek a doktori képzés 

és fokozatszerzés során végzett kutatásaim szempontrendszerével is összeegyeztethetők. 

Célszerű megjegyezni, hogy az előző állítás következésképpen erősen normatív jelleget 

adhat az egyébként jórészt leíró fogalmaknak (ld. később alkalmazkodóképesség, 

sérülékenység), ezt azonban nem tekintem alapvető hibának. Bartus (2013) is azzal a 

megállapítással él, miszerint különböző fogalmakat leírni próbáló indikátorkészletek 

megalkotásánál is látható az adott fogalmat használók eltérő értelmezése. Bár a 

hivatkozott forrás a fenntartható fejlődés és a fenntarthatóság köré építi a megállapítást, 

ahogy azt a következőkben látni fogjuk, sok esetben leíró jellegű – vagy legalábbis egyes 

szerzők által leíróként definiált – fogalmak sem lesznek minden esetben egyértelműen 

körülírva, amelynek következménye a normativitás fokozott megjelenése. 

Az értekezés ezen szakaszában a fenntarthatóság és az 

alkalmazkodóképesség kapcsolatainak feltárása és körülhatárolása kerül a 

középpontba, melyet a fogalmi lehatárolások követnek. Itt kell megjegyezni, hogy az 

értekezés további részében „lokális” jelző alatt a városi területeket értem, azzal szinonim 

módon használom. Jelen alfejezetek célja összességében egy olyan fogalmi keret 

megalkotása, amely az értekezés további szakaszaiban segíti annak értelmezését, tágabb 

kontextusba helyezését, egyszersmind megpróbál a széttartó fogalmak között 

konszenzusra jutni. Az értekezésnek a fentiekben megfogalmazottakhoz illeszkedően 

tehát nem célja a kapcsolódó fogalmak minden részletre kiterjedő bemutatása, ezért a 

következőkben olvasható fogalmi lehatárolások esetében eltekintek az egyes definíciók 

széles körben is ismert történelmi-értelmezési fejlődési pályáinak részletes bemutatásától. 
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1.1 Fenntarthatóság és adaptáció városi területeken 

A fejezet címéhez hűen elsőként a fenntartható fejlődés városi értelmezése, vagyis 

a városi fenntarthatóság szerepel a meghatározni kívánt fogalmak közül. A fenntartható 

fejlődés 1983-as brundtland-i definíciója óta számtalan értelmezést és magyarázatot 

találunk, melyek akár a legelemibb összhangot is mellőzik. Ehelyütt nem tekintem át a 

fogalom fejlődésének szerves és sokszor zaklatott útját, valamint a szinte 

feldolgozhatatlan nagyságrendben napvilágot látott értelmezések (Du Pisani, 2007; 

Vivien, 2008; Ciegis et al., 2009) közül is csak azokat említem, melyek nagyban 

hozzájárultak a jelen értekezés során használt fogalmakhoz. Az előzőkben említett 

kutatási területek és fogalomalkotási folyamatok elhagyásának oka között az értekezés 

későbbiekben kibontakozó gyakorlat-orientált megvalósítását, illetve a fenntarthatósági 

kutatások óriási számát emelném ki, mely utóbbi szintetizálása lényegében egy 

szakirodalmi elemzést jelentene, így mellőzné egy PhD értekezéstől várható saját munkát 

és önálló tézisek kialakítását. 

A fenntarthatóság városi szinten történő értelmezése az urbánus területen élők 

kiemelkedően magas népsűrűségének, ebből következően a koncentráltan megjelenő 

környezeti degradációnak, valamint a kapcsolódó társadalmi és gazdasági kihívásoknak 

köszönhetően alapvető fontosságú. Megállapítható, hogy a fenntartható fejlődés globális 

szinten akceptált meghatározásának hiányában lokális szinten is egy olyan normatív 

fogalom alkotható, melyben az egyéni értékrendek mellett a helyi adottságok egyaránt 

megjelennek. Jelen értekezésben a fenntarthatóságot és különösen a városi 

fenntarthatóságot egy, a lokális jellemzőktől erősen függő erőforrás-gazdálkodási 

kérdésként értelmezem, ahol cél a jelen generációk jólétének biztosítása mellett olyan 

módon gazdálkodni az erőforrásokkal, hogy azok a jövő generációk jólétét is biztosítsák. 

Az említett jólét biztosítása természetesen számos kérdést vet fel, melyek az említett 

normatív fogalmat leíró jellegű tulajdonságokkal ruházzák fel.  

Honnan tudjuk tehát, hogy egy város lakói, melyek élvezik például a kitűnően 

szervezett közösségi közlekedés előnyeit, az ebből fakadó jólétüket át tudják „menteni” a 

következő generációkra? Felmerül egy további kérdés is, mégpedig ha az urbanizációs 

folyamatok során folyamatos változásokkal nézünk szembe, vajon mekkora lesz az a 

városméret, melyhez erőforrásokat kell rendelnünk? Nem kell messzire mennünk ahhoz, 

hogy akár hazai példákat is említsünk dinamikusan fejlődő, vagy éppen mély depresszióba 
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eső, gazdasági struktúraváltástól szenvedő és zsugorodó városokra3. Ezek a változások 

hazánkban gyakran egy generáción belül zajlottak le, melyek előtt az ott élők egy hamis 

fenntarthatósági illúzióban ringathatták magukat, mely illúziót jellemzően a néhány 

évtizedig tartó gazdasági felemelkedés táplálta, szemben az igen gyakori párhuzamosan 

„zajló” környezetszennyezéssel. Az említett folyamatok mellett szólni kell azokról az 

erőforrásokról – párhuzamban a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia ide 

vonatkozó fejezeteivel (NFFT, 2013) –, melyek nemcsak nemzeti, de lokális szinten is 

fenntartható módon állítják fejlődési útra az adott társadalmi csoportokat.  

Az említett Keretstratégián túlmenően érdemes a témában megemlíteni Bozza et 

al. (2015) munkáját is, melyben a fenntarthatóság lokális értelmezésében a városlakók 

életminőségét emeli ki. Véleményem szerint a hivatkozott, életminőséget központba 

terelő gondolatmenet közelebb áll a téma szempontjából megfelelő definícióhoz, mivel 

annak mérhetősége éppen lokális szinten válik adekváttá és kellőképpen értelmezhetővé. 

Az értekezés témáját és vizsgálati fókuszát figyelembe véve említést érdemel Maler (2007) 

megállapítása, mely szerint a fenntarthatóság definíciójának kialakulása óta folyamatosan 

próbálkoznak annak mérhetőségével, holott normatív fogalom lévén ez elméletileg 

meglehetősen nehézkesen kivitelezhető. A fenntarthatósági szempontok mérhetőségével 

kapcsolatos tudományos viták éppen az előzőkben ismertetett normatív 

fogalomértelmezésből fakadnak: az egyes definíciók magukban hordozzák a fogalom 

összetevőit is, így következésképpen azok mérhetősége akár gyökeresen is eltérhetnek 

egymástól. Mindezek mellett megemlítendő az adatok elérhetőségének kritikus szerepe is, 

vagyis az eltérő fenntarthatósági értelmezések különböző szintű információ-igénnyel 

bírnak elemzői oldalról, mely nagyban gátolja egy egységesített indikátorkészlet 

kialakítását. A Maler (2007) által definiált városi fenntarthatósági koncepció lényege, hogy 

a jelen generációk jólétéből, vagyis a rendelkezésre álló tőkeállományból annyit kell 

megőrizni, hogy a következő generációk is részesüljenek belőle legalább olyan szinten, 

mint a jelen generáció képviselői. 

Napjainkban a kutatások egyik középpontja a fenntarthatóság értelmezéséről 

egyre inkább annak analitikus mérhetőségére terelődött, mely által kimutathatóvá válik, 

hogy a jórészt társadalom által indukált környezetrombolás és klímaváltozás milyen 

                                                 
3 A hazai városkutatások során külön figyelmet érdemelnek Szirmai Viktória munkái, melyekben az ún. 
„csinált” városok, vagyis a mesterségesen létrehozott magyar középvárosok komplex fejlődési kihívásait 
vizsgálja, jelentős történelmi és társadalmi-gazdasági elemzési háttérrel (Szirmai, 2013). Ugyancsak említésre 
méltó Kovács (2014) munkája, melyben a kormányzási-városirányítási kihívások jelennek meg a zsugorodó 
városok esetében. 
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mértékben képes befolyásolni a fenntarthatóság felé vezető utat (Xu et al, 2015). A nagy 

hatással járó katasztrófák – legyenek azok ipari, vagy éppen természeti eredetűek – a 

figyelmet az elméleti megfontolásokról a hatások csökkentésére terelték, egyszersmind 

ugyanezen hangsúly a mitigációról a felkészülésre, az alkalmazkodás (az ex-ante) 

kezelésére tevődött. 

Vojnovic (2014) munkájában időrendi sorrendben számba veszi a 

fenntarthatósági definíciók alakulását, mely alapját a 20. századi drasztikus urbanizációs 

folyamatokkal köt össze. Állítása szerint „a 21. századra az emberiség a globális urbanizációs 

trendek hatására egy addig ismeretlen területre lépett”. Ezen értelmezés szerint az alap 

probléma tehát nem magában a városiasodásban keresendő, hanem annak 

sebességében és mértékében. A városi fenntarthatóság esetében kiemeli, hogy a 

komplex társadalmi-gazdasági és környezeti kihívások városi kontextusba helyezve egy új 

tudományterületként jelennek meg a nemzetközi szakirodalomban. Ahogy Odum (1997) 

fogalmaz, „a városok paraziták a bioszférán”, mivel a megnövekedett urbanizációs nyomás 

aránytalanul magas fogyasztással és környezeti degradációval járt együtt, melynek 

megállítása, illetve fenntartható mederbe való terelése az egyik legösszetettebb kihívás a 

döntéshozók részére. Vojnovic (2014) mindezeken felül megemlíti, hogy nincs 

egységesen kialakult városi fenntarthatósági definíció, azonban saját értelmezése szerint a 

Brundtland-i megfogalmazást sajátos városi gazdasági, társadalmi és környezeti közegbe 

illesztve eljuthatunk egy olyan fogalomig, amely mentén értelmezhetők a szerző cikkében 

felmerülő kapcsolódó kérdések. Mindazonáltal a definíciós heterogenitás mellett érvel 

olyan logika mentén, miszerint egy globálisan elfogadott és használt fogalom helyett az 

egyes városok helyi jellegzetességei, a kapcsolódó és hangsúlyos ágazati kihívások, 

valamint az adott város fejlesztési célja is megjelenhet a testreszabott fogalomalkotás 

során. A szerző ez utóbbi kijelentése összhangban áll az értekezés korábbi szakaszában 

tett megállapítással a helyi jellegzetességek fogalom-módosító hatásáról és annak 

elfogadásáról. Ezen értelmezést alapul véve az értekezés során hangsúlyosan jelennek 

meg azok a lokális módosító tényezők és tulajdonságok, melyek egyes városok 

célkitűzéseit, illetve fenntarthatósági vagy éppen adaptációs fogalomértelmezési 

folyamataiban mérvadónak tekinthetők. 

Napjaink városkutatási szakirodalmából kiemelhető McPhearson et al. (2015) 

munkájában szereplő megállapítás, miszerint a városok és a körülvevő területek 

kulcsfontosságúak fenntarthatósági szempontból, mivel több olyan területen is képesek 
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változásokat és minőségi fejlődést elérni, melyek nagyban hozzájárulnak a klímaváltozás 

okozta negatív hatások mérséklésében. Ezek többek között az energia-hatékonyság, az 

adaptációs kapacitás4 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. Ezen megállapítás részletesebb kibontása 

hazai tapasztalatokon és stratégia-elemzésen alapulva az értekezés későbbi szakaszában az 

elvégzett kvalitatív értékelés középpontjába kerül. Végezetül Schewenius et al. (2014) a 

következőképpen definiálták a városi fenntarthatóságot: „olyan fejlesztési folyamat, mely növeli 

az adaptációs és transzformációs kapacitást, mindemellett megteremti az esélyét egy egyenlőségre, hosszú 

távú prosperitásra és jólétre épülő komplex társadalmi, gazdasági és környezeti rendszer fenntartására”.  

Az előző bekezdések megállapításai is alátámasztják azt a nézőpontot, miszerint 

az értekezésben a városi fenntarthatóság fogalmát egy olyan komplex működési 

struktúraként értelmezem, melyben az egyes városlakók és döntéshozók úgy 

képesek gazdálkodni a rendelkezésükre álló erőforrásokkal, hogy azok ne lépjék 

át a környezeti eltartó-képesség határát, egyben a felhasznált erőforrásokkal 

ösztönözzék a gazdasági és társadalmi rendszerek olyan fejlesztését, mely 

keretében az érintett lakosság életminősége ne csökkenjen. A jövő generációkért 

viselt felelősség érdekében nemcsak saját, hanem a következő nemzedékek biztonságos 

életterének megteremtését is célozzák, kihasználva az említett korlátok között 

rendelkezésre álló erőforrásokat. Az így értelmezett városi fenntarthatósági definícióban 

tehát megjelenik a „klasszikus”, generációk közötti jólétet biztosító felfogás az erőforrás-

gazdálkodási keretekben a jövő kihívásaira való válasszal egyetemben (Ali-Toudert és Ji, 

2017), mely a biztonságos városi területekben ölt testet. Ez utóbbi megállapítás egyúttal a 

városi területek helyi jellegzetességeinek, külső és belső erőforrásainak az előtérbe 

helyezését jelenti. A következő bekezdésekben az alkalmazkodóképesség komplex 

fogalmi értelmezését járom körül, azonban a fogalomhoz kötődő definícióalkotási 

kihívások a nemzetközi és hazai szakirodalom vizsgálata a következő bekezdésekben 

öltenek testet:  

1. reziliencia,  

2. ellenálló képesség,  

3. alkalmazkodóképesség,  

4. stabilitás.  

                                                 
4 A fogalom definíciós hátterét ld. 1.2.3 alfejezet 
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Az itt felsoroltak mind-mind olyan meghatározást takarnak, melyek jelentését 

tekintve különbözők, azonban a szakirodalomban azokat jellemzően keverten használják. 

Ennek oka egyrészt az angol és magyar nyelv kifejezőképességének különbségében 

keresendő, valamint a nem megfelelően lehatárolt értelmezési keretnek köszönhető. 

Ennek kiküszöbölése érdekében jelen alfejezetben az adaptáció kifejezést használom, 

elkerülendő a korai értelmezési zavarokat. 

Sharifi és Yamagata (2014) szerint ahogy a fenntarthatóság, úgy az adaptáció is 

egy normatív fogalom, melyet kvantitatív módon éppen ezért nagyon nehéz jellemezni. 

Mindemellett meg kell említeni, hogy a kutatók között konszenzus mutatkozik a városok, 

mint dinamikusan változó területek nemcsak ökológiai, hanem társadalmi szempontból 

komplex megítélésében is. Ennélfogva a városok folyamatos adaptációs változásokhoz 

kell, hogy igazodjanak, melyek kiemelik / előtérbe helyezik / kihangsúlyozzák a terület 

dinamikus mivoltát. A fenti állításból következik, hogy a folyamatosan változó 

keretrendszer esetében nem arra van szükség, hogy egy város – beleértve annak 

alrendszereit is – csak és kizárólag egy bizonyos egyensúlyi helyzetben 

működjön, –– mivel annak kibillenése után elképzelhető egy olyan állapot, 

amikor egy másik egyensúlyi állapotban találja meg a rendszer a stabilitását. Az 

eddigiekben említett változékonyság, mely akár klimatikus, akár egyéb exogén és endogén 

forrásból adódhat, adja meg a kulcsot az adaptáció lokális értelmezéséhez. A városi 

adaptációs kutatások ezen változékonyság számbavételénél szembesülnek a legnagyobb 

elemzési kihívással, melynek részletesebb kifejtéséhez ld. az 1.2 alfejezet 

fogalomértelmezési szakaszait.  

Brand (2009) a fentiekben ismertetett normatív fogalomértelmezés helyett a 

koncepció leíró jellegét emeli ki és használja, vagyis eszerint az ökológiai 

alkalmazkodóképesség meghatározza egy természeti rendszer azon képességét, mely 

szerint képes ellenállni a zavarásoknak és fenntartja működését. Az adaptáció mérése 

jelen értelmezési keretek között nem lehetséges közvetlenül, ehelyett ún. proxykat kell 

alkalmazni, amelyek jelezni képesek az egyes változásokat és képet adnak az esetlegesen 

kibillenni „igyekvő” rendszerről. Azonban megemlítendő, hogy bár elsődleges cél a 

városfejlesztési döntések meghozatalakor a jelenleg érvényes egyensúlyi rendszer 

fenntartása és az átbillenés megelőzése, az ún. threshold-módszer két egymással ellentétes 

feltételezésből indul ki:  
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 léteznek olyan rendszerek és ökoszisztémák, melyeknek nem csak egy megjelenési 

formájuk van: például szavannák esetén jellemzően füves és fás ökoszisztémák 

váltogatják egymást;  

 míg a második feltételezés, hogy az ökoszisztémák, de más egyéb rendszerek 

alkalmazkodóképessége is leírható viszonylag csekély számú mutató segítségével, 

melyek közül vannak ún. lassú változók, melyek alapjaiban tartják fenn a 

rendszert. Ilyen lehet a hivatkozott tudományos munka szerint pl. egy tó 

foszfáttartalma, amely az algásodás mértékéről ad képet. Ha az érték meghalad 

egy bizonyos küszöbszintet, akkor az elalgásodás olyan méreteket ölt, melynél az 

az előtti állapot helyett egy új egyensúly áll be (Brand, 2009). 

Az adaptációnál a helyi bizonytalanságokon és jellemzőkön felül az 

időbeliségnek is nagy szerepe van, ugyanis rövid távon egy adott kihívást kell 

megoldani, hosszú távon viszont alkalmazkodni kell az előbbiekben említett állandóan 

megjelenő külső és belső változásokhoz (Sharifi és Yamagata, 2014). Következik tehát, 

hogy egy adott térbeli szereplő – esetünkben jellemzően egy város és az azt működtető 

alrendszerek – képes alkalmazkodni a rövid távú hatásokhoz, valamint önszervező 

képességén keresztül növelni a hatékonyságát hosszú távon is. 

Egy másik nézőpont szerint az ellenálló-, és alkalmazkodóképesség nem 

szükségszerűen pozitív jelenség (Derissen et al., 2011), hiszen léteznek olyan állapotok, 

mint az autokrata rendszerek, vagy éppen egy összeomlott ökoszisztéma-szolgáltatás, 

melyeket nagyon nehéz kimozdítani az adott állapotból, szükségszerűen stabilak, tehát 

magas az adaptációs kapacitásuk. Ezek az állapotok azonban még nem lesznek 

fenntarthatók, vagyis az adaptációs kapacitás növelése nem feltétlenül és szükségszerűen 

vonja maga után a fenntarthatóság növelését. Itt érkezünk el először az adaptáció és 

fenntarthatóság határához, mely néhány további adaptáció fogalomalkotási nézőpont 

után jelen fejezet gerincét alkotja a továbbiakban. 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2016. júliusában kiadott tematikus 

jelentésében (EEA, 2016) meghatározza az egyik legnagyobb kihívást a sikeres helyi 

adaptációval kapcsolatban, mely szerint a tudás nagyon helyhez kötött, kiváltképpen a 

lokális klíma megváltozását, illetve a helyben jelentkező hatásokat figyelembe véve. Az 

állítás további értelmet nyerhet a 1.2 alfejezet fogalomismertetése után, ahol a helyi klíma 

megváltozása, valamint a lokális társadalmi-gazdasági rendszerek változásokkal szembeni 

reakciója és alkalmazkodóképessége egyaránt bemutatásra kerül. Az adaptációs 
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tudáshalmaz erőteljes lokalitásából következik, hogy esetünkben a jó gyakorlatok 

elterjedése is igen korlátozott, mindössze egyfajta sorvezetőként használhatók. A 

későbbiekben a hazai klímastratégiák egyik legjelentősebb gyengeségén keresztül jelenik 

meg a fenti állítás univerzalitása és alkalmazhatósága is (ld. 2.2 alfejezet). Ugyancsak 

érdemes megemlíteni a helyi viszonyok sajátosságaival összefüggésben, miszerint ha nincs 

értelme egy projektet átvinni egy másik városba és ott változtatás nélkül alkalmazni, úgy 

ebből fakadóan az egyes városok klíma-szempontú összehasonlítása és a társult 

városindexek megalkotása is módszertanilag nehézkes és nem kellően kiforrott folyamat 

(ld. 2.3 alfejezet). 

Végezetül álljon itt Hashemi et al. (2015) módszertani megállapításra az 

adaptációval kapcsolatos négy fő kérdésről:  

(1) kinek/minek kell alkalmazkodnia,  

(2) mihez kell alkalmazkodni,  

(3)  az adaptáció célja,  

(4) az adott szereplő hogyan alkalmazkodjon.  

Jelen példában az elsőnél a farmerek állnak a középpontban, mint az agrár 

ökoszisztémák központi alakjai.  A hivatkozott szerzők munkájukban idéznek egy 

hatékony és sikeres adaptáció definíciót, mely alatt olyan beavatkozást értenek, ami 

csökkenti az érintettek kockázatát és sérülékenységét a gazdasági, társadalmi és környezeti 

fenntarthatóság veszélyeztetése nélkül. 

A következő oldalakon a fenntarthatóság és adaptáció kapcsolatát vizsgálom meg 

a mértékadó nemzetközi és hazai szakirodalom megállapításai alapján. Az itt kifejtett 

összefüggések az alfejezet leghosszabb szakaszát adják, mely egyrészt adódik a két 

fogalom egymásra hatásának és viszonyrendszerének tisztázatlansága, valamint az 

értekezés további megállapításainak értelmezése érdekében. 

 Fenntarthatóság és klímaváltozás 

Napjainkban az adaptáció és a fenntarthatóság kapcsolata az egyik legaktívabban 

kutatott területként jellemezhető (Xu et al., 2015). Ez az aktivitás jellemzően regionális, 

illetve még inkább helyi szintre fókuszál, az adaptáció és fenntarthatóság fogalmának 

komplex jellegéből, valamint rendkívül nehézkes mérhetőségéből és jellemezhetőségéből 

adódóan. Az alkalmazkodóképességet központba helyező gondolkodásmód a tervezői 
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gyakorlatban a fenntarthatóság fogalomkörétől kissé eltávolodva a rendszer stabilitásán, 

annak fenntartásán, a változások kontrollálásán dolgozik, mindezek mellett középpontba 

helyezve az emberi jólét és a gazdasági növekedés kérdéskörét a különböző külső 

zavarások és bizonytalanságok mellett, azokat figyelembe véve és rájuk felkészülve.  

A nemzetközi szakirodalmi áttekintés előtt mindenképpen érdemes megemlíteni a 

Magyar Tudomány oldalain folyó fenntarthatósági-alkalmazkodási vitát, melynek 

kiindulópontja Láng István és Kerekes Sándor által jegyzett vitaindító irat (Láng és 

Kerekes, 2013), mely „Megalakult a Túlélés Szellemi Kör” címmel adott értelmezési és 

gyakorlati keretet a fenntartható fejlődés és egyéb kapcsolódó témakörökben. Bár az 

említett tanulmány nem kapcsolódott szorosan a fenntarthatóság és éghajlatváltozás 

problémaköréhez, azonban a kibontakozó vita egyes szereplőinek érvrendszerében 

gyakran kifejezetten hangsúlyosan jelentek meg ezek az összefüggések is: 

 Lányi (2013) munkájában azt állítja, hogy a fenntartható fejlődés koncepciója 

kiüresedett, „helyét a közéleti közhelyszótárakban a „reziliencia” foglalja el”. 

Mindemellett kiemeli az alkalmazkodóképességgel kapcsolatban, hogy az 

lényegében a fenntarthatóság feladását, egyfajta kollektív beletörődést, a kitűzött 

célok el nem érését jelenti, vagyis értelmezése szerint a reziliencia ilyen 

értelemben felkészülés egy nem fenntartható világra. Véleményem szerint – habár 

logikailag érthető – az érvelés nem helyes és jelen doktori értekezés keretein belül 

a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképességet semmiképpen sem a 

fenntarthatósági törekvések és célrendszerek helyébe, kiváltképp nem azok 

feladásának kiváltásaként értelmezem; 

 Szlávik (2014) az imént hivatkozott állítással szemben hozza a fenntartható 

fejlődéssel, illetve ezzel együtt az alkalmazkodóképességgel együtt értelmezhető 

pozitivista véleményét, mely szerint a fenntartható fejlődés (és vele együtt az 

adaptáció/reziliencia) fogalma egyáltalán nem ürült ki, azonban túlságosan is 

szétaprózódott. Ezért hat különböző beavatkozási területen jelölte ki azokat az 

elveket és gyakorlati megvalósításukat, melyek hozzájárulnak a fenntarthatósági 

célok megvalósításához, egyszersmind a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodóképességet is növelhetik; 

 Papp (2013) az ember által indukált folyamatok időskáláin keresztül mutat rá az 

egyik legnagyobb fenntarthatósági problémára, mely egyben a klímaváltozással 
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kapcsolatban is kulcsmomentumnak számít, habár a hivatkozott tanulmányban 

konkrétan az éghajlatváltozással összefüggésben ilyen megállapítás nem található; 

 végezetül álljon itt Bándi (2013) véleménye a fenntarthatóság és 

alkalmazkodóképesség kapcsolatrendszeréről: „a reziliencia számomra a 

fenntarthatóság egyik megnyilvánulási, megvalósulási formája5”. 

Engle et al. (2014) egy új nézőpontot vesz figyelembe munkájában, miszerint 

mivel az éghajlat adja a keretet, ezért sikeres értelmezés érdekében leginkább egy klíma-

központú szemüvegen keresztül próbáljuk meg figyelni a döntéseinket, ugyanis ez adja a 

kulcsot a fenntarthatóság eléréséhez. Lei et al. (2015) az adaptáció és a fenntarthatóság 

kapcsolatát egy gyakorlat-orientált fejlesztési megoldással próbálták meg érzékeltetni: 

véleményük szerint kiemelt figyelmet kell fordítani az alkalmazkodóképesség eléréséhez 

alkalmazott technikák/technológiákra. Az egyik ilyen gyakran említett és Magyarországon 

is különös figyelmet érdemlő megoldás a gátak építése, amellyel szemben jellemzően két 

tisztázni való kérdéskör merül fel: (1) sokkal drágább a fenntartása és építése, mint egy 

soft megoldásnak az intézményi területen, (2) fennállhat az a helyzet, hogy az épített gát 

biztonságérzetet nyújt, ezért ismételten árvízveszélyes területre építkeznek. Ugyancsak 

gyakorlati kérdést feszeget Matthews et al. (2014), miszerint vajon a fenntarthatósági 

értékelő eszközökön belül milyen mértékben és hogyan jelenik meg az 

alkalmazkodóképesség, mint összetevő, mindezt a katasztrófákra való felkészülés 

jegyében vizsgálva. Ez utóbbinál két fő beavatkozási pont látszik körvonalazódni, melyek 

mentén a gyakorlati stratégiaalkotás is megjelenik: (1) az épített és természeti környezetet 

fizikailag felkészíteni a hatásokra és így csökkenteni a bekövetkezett károkat, (2) a 

társadalmi-gazdasági rendszer ellenállóképességének javítása. Ebből a szempontból a 

fogalom értelmezése is kettős: a mérnöki szemlélet kijelöl egy bizonyos egyensúlyi 

állapotot és eszerint ebbe a kívánt állapotba kell a rendszert (jellemzően épített környezeti 

elemek) visszajuttatni, tehát így legyen ellenálló az adott elem. A gazdasági-társadalmi 

dimenzió ezzel szemben az állandósult változások közepette értelmezi az 

egyensúlyt, vagyis a rendszernek nem egyetlen egyensúlyi állapota van, itt azonban a 

hangsúly a külső (és belső) megváltozó körülmények okozta folyamatos finomhangoláson 

van. Ugyanaz azonban a fő cél: meggátolni az összeomlást és elkerülni, hogy a rendszer 

kibillenjen egy olyan egyensúlyi pontból, ahol már a fenntartható fejlődés nem 

értelmezhető. 

                                                 
5 A hivatkozott tanulmány reziliencia alatt rugalmas alkalmazkodóképességet ért, egyetértve Kerekes (2011) 
munkájával. 
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Erőforrás-gazdálkodási és jóléti kérdések 

Az előzőekben említett Xu et al. (2015) terjedelmes munkájukban átfogó fogalmi 

elemzést nyújtanak az adaptáció és fenntarthatóság kapcsolatára vonatkozóan, melyek 

közül először a hasonlóságok kapnak teret. Az alkalmazkodóképesség alapja, hogy 

fenntartja a rendszer működését, érjék azt természeti vagy humán folyamatok által 

indukált külső hatások, valamint nem csak a tőke állományát, hanem a társadalmi és 

gazdasági jólétet is megőrizné, ami egyértelműen összefügg a fenntarthatósági 

dimenziókkal. Mivel az alkalmazkodás képessége azt jelenti, hogy nem éljük fel az 

erőforrásainkat, hiszen akkor kibillenne a társadalom egyensúlyi helyzete, így 

következésképpen nem lépjük át a fenntarthatósági küszöbértékeket sem, melyek szoros 

összefüggésben állnak a fenntarthatósági célokkal. Visszafelé gondolkodva a fenntartható 

fejlődéshez szükségesek az alkalmazkodni képes ökoszisztémák és a társadalmi-gazdasági 

rendszerek.  A gondolatmenet jellemzően abban az esetben ölt testet, amikor a hosszú 

távon is fenntartható és adaptív társadalmi-gazdasági rendszerek szükségszerűen az 

ökoszisztémák fenntarthatóságán és hosszú távú fennmaradásán alapulnak. Az innen 

eredő szolgáltatások tartják mozgásban és életben az ember alkotta rendszereket, vagyis 

az ökoszisztémák összeomlása magával rántja a társadalmi-gazdasági rendszereket, 

innentől pedig oda a fenntarthatóság, sőt mi több tulajdonképpen az élet is. Habár 

maga az alkalmazkodóképesség nem tartalmazza az intergenerációs felelősség 

fogalmát és igényét, mégis a definíciók ismeretében kijelenthető, hogy egy 

ellenálló rendszer fenn tudja tartani azokat a funkciókat, melyek a jövő 

generációk jólétét is biztosítják. Bozza et al. (2015) egyértelmű kapcsolatot állítanak fel 

a reziliencia és a fenntarthatóság között, mégpedig az életminőség mutatóján keresztül, 

vagyis a kapcsolat alapja a társadalmi fenntarthatóság: ha egy város alkalmazkodóképes, 

abban az esetben vissza tudja állítani lakóinak életminőségét a katasztrófát megelőző 

állapotba, amibe beletartozik a lakosság elégedettség érzete, valamint a környezeti 

fenntarthatóság is.  

 Fogalmi különbségek és hasonlóságok 

Xu et al. (2015) a következő aspektusokban találták meg a két fogalom közötti 

alapvető különbségeket: éppen a korábban bemutatott gondolatmenet alapján egy 

rendszer ellenálló mindaddig, amíg el nem érjük az átbukási pontot. Lehet, hogy egy 

város közelít alkalmazkodóképessége végső határához, mindez párosítva nem 

fenntartható erőforrás-gazdálkodással odavész az intergenerációs felelősség érvényre 
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juttatása, hiszen éppen hogy feléljük a javainkat. Hiába lesz így ellenálló az a bizonyos 

rendszer, a stabilitása egy nem fenntartható pályából ered. Megjegyzendő, hogy Xu et al. 

(2015) szerint adaptív társadalmi-gazdasági rendszerek szükségesek a hosszú távú 

fenntarthatóság elérése érdekében, tehát az adaptációs törekvések egyfajta gyakorlati 

megvalósításai a fenntarthatóságnak. Érdemes megvizsgálni a gazdasági és az ökológiai 

rendszerek alkalmazkodóképességének kapcsolatát is. Ha az előbbi megvalósul, az még 

történhet olyan módon, hogy az ökológiai dimenzió nem fenntartható módon kerül 

használatra, míg visszafelé a reziliens ökológiai állapot elérése szükségszerűen ugyanilyen 

gazdasági szerkezetet is eredményez. 

Derissen et al. (2011) ugyancsak a két fogalom közötti különbségeket foglalta 

össze munkájában. A szerzők szerint az alkalmazkodóképesség leíró, a fenntarthatóság 

pedig normatív fogalom, azonban a kettő között súlyos összefüggések és kapcsolatok 

tárhatók fel. A kutatás kiemelten foglalkozik az alkalmazkodóképesség és a 

fenntarthatóság közötti kapcsolattal:  

 az első nézőpont szerint az alkalmazkodóképesség előfeltétele a 

fenntarthatóságnak, pl. egy társadalom csak akkor lehet fenntartható, ha képes 

alkalmazkodni a megváltozott körülmények, illetve az ember alkotta gazdasági 

szerkezet akkor fenntartható, ha az azt támogató ökoszisztéma-szolgáltatások 

alkalmazkodóképesek;  

 míg egy másik megközelítés egyenlőnek, egyben felcserélhetőnek tartja a két 

fogalmat, vagyis az alkalmazkodni képes társadalmi-gazdasági rendszer ökológiai, 

gazdasági és társadalmi szempontból is fenntartható. Ez utóbbi logikusan 

következik abból a feltételezésből, hogy a gazdaság akkor fenntartható, ha a 

kiszolgáló ökoszisztéma szolgáltatások alkalmazkodni képesek. 

Redman (2014) szerint a két fogalom közötti alapvető különbség az, hogy míg az 

alkalmazkodás a rendszerfolyamatokra összpontosít, azokon keresztül ragadja meg a 

fogalom legfőbb magyarázó jellegét, addig a fenntarthatóságnál a központi elem az 

eredmény. A fenntarthatósági fogalom erőssége, hogy rendszerszinten vizsgálja a jövőbeli 

lehetőségeket, értékeket rendel hozzájuk indikátorokon keresztül és úgy alakítja a 

stratégiákat, hogy eleget tegyen a kívánatos kimeneti értékeknek. Ezzel szemben az 

adaptáció erőssége, hogy a rendszert ellenállóvá és alkalmazkodóvá teszi a külső 

hatásokkal szemben, mindezt úgy, hogy folyamatosan fejleszti a társadalmi és természeti 

tőkét annak érdekében, hogy tovább növelje az alkalmazkodóképességet. 
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 Elmélet a gyakorlatban 

Az értelmezés ezen pontján a korábbiakban egyéb szerzők által említett (Engle et 

al., 2014; Shariff és Yamagata, 2014; Xu et al., 2015) idődimenzió kérdése egy érdekes 

terület felé tereli a gondolatmenetet. Tegyük fel, hogy a klímaváltozás hatásaként 

bekövetkező heves viharokban megsérül egy százezres nagyváros tömegközlekedési 

infrastruktúrájának jelentős része, amelynek nemcsak direkt, hanem indirekt hatásai is 

megkülönböztethetők a munkába járástól a csökkenő kiskereskedelmi forgalomig, a kieső 

munkaerőtől a szerényebb termelékenységig és kieső profitig. Ha esetünkben évekbe telik 

a város működését visszaállítani, de a városban élők újra elérik azt az életszínvonalat, ami 

a vihar előtt számukra biztosítva volt, akkor nevezhetjük-e az adott várost 

alkalmazkodóképesnek? Ha pár napra nem működik felszíni és felszín alatti közlekedés, 

az még belefér az alkalmazkodóképes kategóriában? A kérdés megválaszolása 

tudományos körökben még várat magára, azonban jelen értekezés szerzője meglehetősen 

szkeptikusan tekint egy teljesen univerzális válaszlehetőség megjelenésére. 

Anderies et al. (2013) munkájában az adaptáció és a fenntarthatóság fogalmi 

vizsgálata mellett a robustness, magyarra fordítva zavartűrés/stabilitás fogalmát is beemeli, 

vagyis növeli a fogalmi elemzés komplexitását. Hasonlóan Redman (2014)-hez, a 

fenntarthatósággal kapcsolatban a végső, mérhető célt fogalmazza meg, mint legfőbb 

megkülönböztető tényező. Ezzel a felfogással azonban némiképp vitatkoznék, hiszen a 

fenntarthatóság, mint kontinuum nehezen értelmezhető mérhető célként. Felmerül 

a kérdés, hogy milyen „állapot” lehet fenntartható és melyek azok az értékek pl. egy 

városi közlekedési vagy vízgazdálkodási rendszernél, ahol már beavatkozás szükséges. A 

határok kiválasztása és az azokkal szembeni rugalmasság tehát kulcseleme a 

fenntarthatósági vizsgálatoknak. Feltételezve, hogy Redman (2014) tisztában van a fenti 

ellentmondással, a fenntarthatóság, mint kívánatos működési formát jelenítheti meg 

tanulmányában. Kiemeli az alkalmazkodással kapcsolatban, hogy az lényegileg különbözik 

a fenntarthatóságtól, már csupán abban a tekintetben is, hogy nem normatív fogalom, 

illetve rendszer szinten vizsgálódik. A normativitás hiányát egy rendkívül egyszerű 

összefüggéssel vázolja: fenntartható diktatúra nem, míg reziliens diktatúra nagyon is 

létezik. A fentieken túl azon kevés szerző közé tartozik, akik egymáshoz képest is 

pozícionálják a két fogalmat, amit az Új-Dél-Wales-i vízgyűjtő gazdálkodási terv 

fogalomalkotásával szemléltet: eszerint az ellenálló és alkalmazkodni képes 

vízgyűjtőgazdálkodás alapja és előfeltétele a fenntarthatóságon alapuló döntéshozatali 
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folyamatok megléte. Ilyen értelemben tehát az adaptáció a fenntarthatóság egy 

alrendszereként jelenik meg. A stabilitás fogalmának adaptációtól külön történő tárgyalása 

önmagában érzékelteti azt a feltevést, miszerint az alkalmazkodóképesség a rugalmas 

alkalmazkodást jelenti, ellentétben a külön tárgyalt robustness fogalmával, amely egy 

rendszer külső stressznek való ellenállását jelenti. 

Hasonlóan az előző megállapításhoz, Chelleri et al. (2015) szerint a városi 

sérülékenység jellemzése, valamint annak csökkentése hozzájárul a városi fenntarthatóság 

erősítéséhez, vagyis ebben az értelemben az adaptáció ismételten a fenntarthatóság egy 

alrendszereként jelenik meg. A 21. század elején a városi fenntarthatóság jellemzően a 

kibocsátás-csökkentési megoldásokban, a városi zöldterületek növelésében öltött testet. 

Az utóbbi években az alkalmazkodóképesség fogalma is kitágult és nem csak feltétlenül 

pozitív hatásokról lehet beszélni: egy terület alkalmazkodóképességének növelése 

hozzájárulhat egy másik terület hasonló tulajdonságának és képességének csökkenéséhez, 

esetleg komplett elvesztéséhez.  

Utóbbi összefüggés megvilágítására kiválóan hasznosítható napjaink egyik 

legkomolyabb vízgazdálkodási konfliktusa és az ebből eredő következmények: 

Törökország sorban építi azokat a vízlépcsőket és gátakat, melyek a csapadékszegény 

periódusban is biztosítani tudják a török mezőgazdaság, valamint a városok számára 

szükséges édesvíz mennyiséget (Jongerden, 2010). A beavatkozás nyilvánvalóan növeli az 

ország és az alsóbb területi egységek adaptációs kapacitását, azonban kiemelten 

sérülékennyé tehetik és teszik is a vízfolyások alsóbb szakaszait, amit a termékeny félhold 

területeként ismerhetünk, ahol a csökkenő alkalmazkodóképesség a társadalmi és 

gazdasági rendszerek sérülékenységét növelik jelentős társadalmi és gazdasági krízist 

eredményezve. 

Az alfejezet során ismertetett legfontosabb értelmezési és fogalomalkotási 

módszertanokat a 1.1. táblázat foglalja össze. 
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Szerző Fenntarthatóság Adaptáció 

Shariff és Yamagata (2014) Normatív fogalom Normatív fogalom 

Brand (2009)  Leíró fogalom: külső 

zavarásokkal szembeni 

ellenállás 

Derissen et al., 2011 Pozitív értelmezés Negatív értelmezés az 

autokrata rendszerek, illetve 

az összeomlott ökoszisztéma-

szolgáltatások példáján 

Az első nézőpont szerint az alkalmazkodóképesség előfeltétele 

a fenntarthatóságnak, míg egy másik értelmezés egyenlőnek, 

egyben felcserélhetőnek tartja a két fogalmat. 

Engle et al. (2014); Matthews et 

al. (2014); Lei et al. (2015);  

Elérni kívánt cél Eszköz a cél eléréséhez 

Xu et al. (2015) Kapcsolódási pontok a tőke állományának, a jóléti szintnek és 

az adott rendszer hosszú távon biztosított 

működőképességének, mint kiemelt célok figyelembevételével. 

Ugyanakkor a nem fenntartható pályán értelmezett 

alkalmazkodás konzerválja a nem hatékony megoldásokat. 

Bozza et al. (2015) Kapcsolat a társadalmi fenntarthatóság és az 

alkalmazkodóképesség, mint hosszú távú, életminőséget 

befolyásoló tényezők között 

Redmam (2014) Az eredmény a központi elem. 

A fenntarthatósági fogalom 

erőssége, hogy 

rendszerszinten vizsgálja a 

jövőbeli lehetőségeket. 

Rendszerfolyamatokra 

összpontosít.  

Chelleri et al. (2015)  A városi sérülékenység 

jellemzése, valamint annak 

csökkentése hozzájárul a 

városi fenntarthatóság 

erősítéséhez, tehát az 

adaptáció a fenntarthatóság 

egy dimenziójaként jelenik 

meg. 

1.1. táblázat: Különbségek és hasonlóságok a fenntarthatóság és adaptáció területén.  

(saját szerkesztés) 

1.2 Fogalmi lehatárolás 

A klímaváltozással kapcsolatos hatások és a reakciók jellemzésére a kitettség-

érzékenység-alkalmazkodóképesség logikai sorrenden keresztül nyílik lehetőség. A 

felsorolt fogalmak esetén – azok jellemzően leíró jellegétől idegen módon – ahogy azt a 

későbbiekben látni fogjuk, a fenntarthatósághoz hasonló definíciós heterogenitás 

tapasztalható.  
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1.2.1 Kitettség 

A kitettséggel kapcsolatos értelmezések két egymással szoros kapcsolatban álló, 

mégis különböző nézőpontot különböztethetünk meg. Az első értelmezés szerint a 

kitettség a klímaváltozás helyi „megvalósulását” jelenti, amelyek kiindulópontjai a 

magasabb szintű klímamodellek eredményei (többek között Csete et al. 2013; Karner et 

al. 2015; Nguyen et al. 2016; Xu et al., 2016). Ebben az értelmezésben a kitettség, mint 

külső befolyásoló tényező jelenik meg, amely adott helyi jellemzők mentén a klimatikus 

viszonyok megváltozásával együtt folyamatosan differenciált képet ad.  

Nem beszélhetünk azonban a külső tényezők tekintetében sem homogén 

értelmezésről, mely a megfigyelt jelenségek időhorizontjának eltérő használatán alapszik: 

a fent felsorolt szerzők historikus adatok alapján alkottak és alkalmaztak egy definíciót, 

míg mások (többek között Lanza és Stone, 2016; Ngo és Horton, 2016; Stagl et al., 2015; 

Kebede és Nicholls, 2012; Smirnov et al., 2016) jövőbeli szcenáriók alapján becsülnek 

kitettségi értékeket. Az említett  értelmezési keretek között látható tehát az 

alkalmazkodási stratégiaalkotás egyik legfőbb kihívása, mely rögtön a kitettség területén 

érzékelhető mégpedig az, hogy hogyan lehet kezelni az éghajlatváltozással kapcsolatos 

bizonytalanságokat? Az első értelmezés historikus adatokat használ, mely kétségkívül 

stabil és jól dokumentált forrásnak tekinthető, azonban vajmi keveset tudhatunk meg a 

jövőbeni folyamatokról. Természetesen az ún. forecast szcenáriók ezen múltbeli 

információkból képesek bizonyos távú előrejelzéseket adni (ld. a második értelmezési 

lehetőség jövő-orientáltságát), azonban a jövőbeni klimatikus hatások és események 

előrejelzésére irányuló módszertanok még jelentős hibaszázalékkal bírnak. A felsorolt 

ellentétek és gyakorlati megvalósítási kihívások ellenére a két értelmezés közös pontja a 

korábban is említett lokalitásban keresendő, vagyis ezen felfogás szerint kitettség alatt a 

helyi klimatikus viszonyok megváltozását lehet és kell is érteni. 

Az éghajlati kitettség egy, az előzőktől eltérő értelmezés szerint a hatást viselő 

rendszerek, jelen esetben a városok bizonyos tulajdonságai – úgymint az árvízveszélyes 

területeken történő nagy népsűrűséget eredményező építkezések – is hozzájárulnak a 

klímaváltozással szembeni kitettséghez. Többek között Wang et al. (2014), Koks et al. 

(2015), Li et al. (2016) is az előzőtől csak megfogalmazásokban különböző fogalmat vesz 

alapul gyakorlat-orientált kutatásaik és számításaik elvégzéséhez. Farkas et al. (2015) 

indirekt módon veszi számításba fogalomalkotása közben a hatásviselő rendszer belső 

tulajdonságait, amikor kitettséget az alábbiak szerint definiálja: „A kitettség azt jelenti, hogy 
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milyen hatásokkal, kockázatokkal szemben nincs védettsége a vizsgált területnek/ágazatnak, tehát a 

fogalom az érintettséggel azonosítható…”. A fogalomban megjelenő védettségből adódóan 

tehát ezek szerint az érintett terület belső tulajdonságai is meghatározó erővel bírnak, míg 

a hivatkozott külföldi szakirodalmak esetében a szóhasználati különbségek a mértékadók. 

Megítélésem szerint mindkét példánál az érzékenységre jellemző tulajdonságokat vontak 

be a kitettség fogalmába, mely az angol „exposure” és „sensitivity” szavak, illetve ezek a 

magyartól kissé eltérő jelentéstartalomnak a következménye. A magyar „kitettség” 

kifejezés szótöve a „kitett” eleve egy külső beavatkozásra utal, ezért véleményem szerint a 

felvázolt fogalmak közül az első értelmezés áll közelebb egy konzekvensen használható 

fogalomhoz. A különbséget továbbá a hatásviselő rendszer érintettsége is erősíti: ahogy 

láthattuk az első megfogalmazás szerint a kitettség a külső körülmények megváltozását 

jelenti, míg a második értelmezés a hatásviselő szemszögéből tekint a fogalomra.  

Megállapítható, hogy a nemzetközi és hazai szakirodalom az éghajlatváltozással 

szembeni kitettséget alapvetően a hatásviselő rendszer szemszögéből nézve külső vagy 

belső tulajdonságként különbözteti meg. Az értekezés további részében a felvázolt két 

opció közül az előbbit fogom kitettség alatt érteni, vagyis azt, hogy a városok 

esetében helyben milyen módon fog változnak a klimatikus viszonyok, 

ellentétben a városok belső építőelemeinek és alrendszereinek tulajdonságaira 

vonatkozó értelmezési lehetőséggel, mely véleményem szerint a következő 

bekezdésekben ismertetett érzékenységi fogalommal jobban megragadható. 

1.2.2 Érzékenység 

A következőkben ismertetett fogalomra a korábbiakban jelentkező definíciós 

heterogenitás csak részben jellemző tekintve, hogy a hazai és nemzetközi szakirodalom 

alapvetően egyetért a fogalom által érintett rendszerek és a klímaváltozás hatásainak 

kapcsolatáról megfogalmazottakkal. Érdekesség, hogy a Nemzeti Éghajlatváltozási 

Stratégia (2008-2025) nem ad egyértelmű definíciót sem a kitettség, sem pedig a jelen 

szakaszban ismertetett érzékenység területére. Mégis, a szövegkörnyezetből 

megállapítható, hogy az érzékenység esetén a középpontban a hatásviselő rendszer 

szerepel, vagyis a kitettségtől eltérően nem a külső körülmények megváltozása, hanem az 

érintett rendszerek „viselkedése” a mérvadó a megváltozott kitettségből fakadóan. Az új 

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Országgyűlés számára beterjesztett egyeztetési 

változata (továbbiakban: NÉS-2) mellékletének IV. függeléke a CIVAS6 modell 

                                                 
6 Climate Impact and Vulnerability Assessment Scheme 
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fogalomhasználatát ismerteti, mely a stratégia során konzekvensen kerül használatra. A 

megalkotott definíció összefügg a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025-ben 

(továbbiakban: NÉS-1) megismert fogalommal, azaz érzékenység alatt „a hatásviselő (pl. 

mezőgazdaság, emberi egészség, építmények állapota) időjárásfüggő viselkedése (pl. aszályhajlam, belvíz-

kockázat)” értendő, ezáltal tisztává válik a kitettségtől való alapvető különbség a 

hatásviselő rendszer szerepéről is. A kitettségnél az adott rendszer a klímaváltozástól 

függetlennek tekinthető, míg az érzékenység esetében éppen ennek a rendszernek a 

klímaváltozással szembeni viselkedése, működési mechanizmusa a mérvadó. Az IPCC 

által kiadott 5. Jelentés adaptációt érintő kiadványának (IPCC, 2014) külön 

fogalommagyarázó lexikonja érzékenység alatt egy adott faj vagy rendszert ért hatás 

nagyságát érti. Ezen értelmezés első látásra eltér a hazai gyakorlatban alkalmazott 

definíciótól, azonban a közvetlen és közvetett hatások között találjuk a mezőgazdasági 

hozamcsökkenést a csökkenő mennyiségű csapadék miatt, illetve a tengerszint-emelkedés 

okozta súlyosabb károkat, melyek egyértelműen korrelációt mutatnak az adott rendszer 

viselkedésével. Első látásra tehát különbözőnek tűnő, ám értelmezésében mindenképpen 

párhuzamos fogalmakkal találkozni a legjelentősebb hazai és nemzetközi szakpolitikai 

anyagokban. 

Az akadémiai szféra lényegében változtatás nélkül, hasonló jelentéstartalommal 

használja az érzékenység fogalmát, mely mint azt korábban a kitettségnél, illetve a 

későbbiekben az alkamazkodóképesség fogalmánál látni fogjuk egyedülálló a témakört 

tekintve. A következőkben olyan érzékenység-értelmezések kerülnek bemutatásra, 

melyeket különböző ágazatokban használtak eltérő kutatási célokkal, mégis egységes 

fogalomhasználattal: 

 Padakandla (2016) az egyik leggyakrabban kutatott és leginkább érzékeny ágazat, 

a mezőgazdaság területén végzett kutatásokat, melynek középpontjában a 

megváltozott éghajlati viszonyokkal kapcsolatos változások álltak. Felismerhető a 

munka témájából is, hogy az érzékenységet belső tulajdonságnak tekinti, mely 

konkrét vizsgálatban rizs, földimogyoró és dohány terméshozamának 

változásában és ezek klíma-függésében öltött testet; 

 Guyennon et al. (2016) munkájában összeköti az érzékenységet befolyásoló 

tényezők között a klímaváltozás következtében megnövekedett öntözési igényt, 

illetve az ebből fakadó városi vízgazdálkodási kihívásokat és az érintett városi 

rendszer működésének érzékeny pontjait. Ebben az értelemben a mezőgazdasági 
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célú növekvő öntözési igény (mely a nagyobb kitettség eredménye) nemcsak a 

primer szektort, hanem átvitt értelemben a közelben fekvő kisváros (Fortore – 

Dél-Olaszország) vízgazdálkodási rendszerének fenntarthatóságára is hatással 

vannak. Érdekes látni, ahogy az említett kutatásban az előző alfejezetben 

ismertetett kontextusban található a fenntarthatóság és a klíma-központú 

fogalmak használata, vagyis a városi vízgazdálkodás fenntarthatóságának 

csökkenése és az érzékenység növekedése egyértelmű kapcsolatot mutatnak; 

 Zhou és Chen (2015) kutatásában globális méretekben modellezték az 

érzékenységet, valamint a klímaváltozás hatásainak mértékét, tették mindezt a 

bűvös 2oC körüli döntéshozatali miliőben. Az említett szerzők szerint egy terület 

érzékenysége egyértelműen jelzi a globális klímaváltozás mértékét, vagyis az 

érzékenység növekedése egy külső paraméter, az éghajlatváltozás nagysága 

mentén növekszik. Az így kapott fogalom a korábbiakban említettekhez 

hasonlóan egy rendszer belső folyamatának függvényében értelmezi a külső 

körülmények okozta változásokat; 

 Tanaka és Raddatz (2011) ugyancsak globális méretek között tanulmányozták az 

érzékenység fogalmát, melyet Zhou és Chen (2015) munkájához hasonlóan, a 

klímaszcenáriók bizonytalanságával, valamint az iparosodás előtti 

átlaghőmérsékletet 2oC-kal meg nem haladó növekedést, mint központi globális 

célt szem előtt tartva vetettek össze az érzékenységgel. Kutatásuk alapjának a 

légkörbe bocsátott aeroszolok lehűtő hatásának vizsgálatát helyezték, mely az 

ÜHG-k hőmérsékletnövelő tulajdonságával együtt a két legfontosabb éghajlat-

alakító, humán-indukált tényező. 

A vonatkozó definíciók felhasználása és szintetizálása mellett jelen értekezés 

készítése során érzékenység alatt a klímaváltozás által érintett hatásviselő 

rendszerek viselkedését értem, mely megfelel a NÉS-2 által alkalmazott definícióval. 

Külön ki kell emelni, hogy jelen fogalmi keretrendszer mellett egyértelműen elválasztható 

egymástól a kitettség és érzékenység fogalma, mely gyakran a hivatkozott 

szakirodalomban is egymással felcserélve, keverve került alkalmazásra. 
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1.2.3 Adaptációs kapacitás  

A következő oldalakon az értekezés szempontjából kulcsszerepet játszó, a 

korábbi alfejezetekben többször felmerülő fogalom, az adaptációs kapacitás7 kerül a 

középpontba. A különböző fogalomértelmezési nézőpontok bemutatása előtt itt kell 

megjegyezni, hogy a nemzetközi szakirodalomban jó néhány olyan kifejezéssel 

találkozhatnak az olvasók, melyet gyakran az alkalmazkodóképesség leírására, esetleg 

szinonimaként, vagy éppen árnyalatnyi különbségek érzékeltetésére használnak az egyes 

kutatók. Ilyen pl. az angol resilience kifejezés, mely kevésbé szabatos magyar 

megfogalmazásban rezilienciát, vagyis ellenálló képességet jelöl (néhány bekezdéssel 

később feltárul az ellenálló-, és az alkalmazkodóképesség közötti értelmezési különbség). 

A másik gyakran használt kifejezés az adaptative capacitiy, ami jelen értekezés 

fogalomértelmezéséhez közelebb álló alkalmazkodóképességet, adaptációs kapacitást 

jelent. Továbbiakban az egyes szerzők citált műveit összefoglaló bekezdésekben az 

eredeti szövegkörnyezetben használt kifejezést jelenítem meg, mely felveti az 

összehasonlíthatóság, illetve a fogalmak paralel mivoltának kérdését is. A részletesebb 

vizsgálat előtt is érezhető különbség „ellenállás” és „alkalmazkodás” között, melyet 

többek között a magyar nyelv kifejezőképességében is kereshetünk. A továbbiakban 

idézett szerzők azonban egyértelműen az adaptációval, vagyis a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodással összefüggésben használják a resilience (esetenként a robustness) kifejezést, 

vagyis az elégtelenül lehatárolt fogalomhasználati keretek ellenére hasonló, vagy éppen 

teljesen megegyező jelentéstartalommal bírnak a fentebb bemutatott – a magyar nyelvben 

érezhetően mást jelentő – fogalmak. Az itt felsorolt okokra alapozva úgy vélem, hogy 

a különböző fogalmak ugyanarra a problémakörre próbálnak reflektálni nagyon 

hasonló eszközrendszerrel, ezért összehasonlításuk és egymás melletti 

értékelésük megalapozott és releváns eredménnyel kecsegtető. 

Ahogy a korábbi alfejezetekben is láthattuk, elsőként a NÉS-2, illetve az IPCC 

adaptációs kapacitást, illetve alkalmazkodóképességet leíró definícióival kezdtem a 

fogalom bemutatását. Az előzőleg ismertetett CIVAS modellen alapuló fogalomalkotási 

folyamat a NÉS-2 esetén az alkalmazkodó képesség esetén is tetten érhető, mely a 

fogalom alatt „a helyi társadalmi-gazdasági válaszok „ereje” a klímaváltozásra” értendő. Az 

IPCC ezzel szemben kiterjeszti a hatásviselők körét, mikor az adaptációs kapacitást a 

következőként definiálja: „rendszerek, intézmények, társadalmak és egyéb organizmusok olyan 

                                                 
7 Más néven alkalmazkodási képesség. A két fogalmat egymás szinonimájaként használom az értekezés 
során. 
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képessége, mely a potenciális károk elhárítására, a lehetőségek kiaknázására és a következményekre 

való reagálásra irányul”. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség legutóbbi tematikus 

kiadványában (EEA, 2016) ugyancsak az IPCC meghatározását használja, vagyis a 

nemzetközi és hazai szakpolitikai értelmezések között a fogalom alapvető jelentésében 

nem, részletezettségében viszont találunk különbségeket. A NÉS-2 meghatározása 

társadalom-központú, míg az IPCC definíciója a biológiai rendszerekre is kitér az 

adaptációs kapacitás megkülönböztetése során.  

Az akadémiai szférában az előzőktől jóval diverzebb fogalomhasználat terjedt el, 

mely az egyes kutatások összehasonlíthatóságát jelentős mértékben csökkenti. A 

következőkben néhány példán keresztül szeretném érzékeltetni az alkalmazkodási 

képesség értelmezésének főbb irányzatait, melyek napjaink tudományos publikációiban 

gyakran használtak. Bozza et al. (2015) szerint az ellenálló képesség szoros kapcsolatban 

áll egy rendszer azon tulajdonságával miszerint egy külső hatásra pozitív válasszal tud 

reagálni és fenn tudja tartani az adott egyensúlyi állapotot. A definíciót a gyakorlatban 

nehézkes városokra alkalmazni, kiváltképp kvantitatív úton kimutatni az előrehaladást. A 

mérhetőség egyik lehetséges útja lehet, hogy a társadalom szereplőinek jólétének 

minimum nem csökkenése pozitív adaptációs válaszként értékelhető. Az állításból 

következik, hogy a fenntarthatóság és az alkalmazkodóképesség között szoros korreláció 

áll fenn, vagyis a jelen generációk igényeinek kielégítése, ebből következően a jóléte is 

fenntartható, amennyiben az adott társadalom képes alkalmazkodni a megváltozott 

éghajlati körülményekhez. Az itt felállított kijelentés azonban még „csak” egy elméleti 

összefüggés feltárása, amely mellett óriási nehézséget okoz gyakorlati szempontból a két 

fogalom egzakt összepárosítása. Amennyiben a fenntarthatóságot normatív, az 

alkalmazkodás pedig Bozza et al. (2015) szerint mérnöki, kvantitatív fogalomként 

értelmezzünk, úgy az összemérés további nehézségekbe ütközik. Az imént hivatkozott 

szerzőkön kívül egyéb tudományos közlemények (Callaghan és Colton, 2008; Cavallaro et 

al., 2014) is megerősítik azt a kijelentést, hogy a valóban fenntartható város 

szükségszerűen alkalmazkodó is, vagyis az alkalmazkodási képesség felfogható a 

fenntarthatóság előfeltételeként is. 

Walker et al. (2010) az ellenálló képességgel kapcsolatban jegyzi meg, hogy a 

keretet mindig bizonyos korlátozó tényezők alkotják, melyek túllépése esetén a rendszer 

már nem képes az adott egyensúlyi helyzetben kezelni a változásokat. Számos példát 

találhatunk az erőforrás-gazdálkodás területéről (pl. mezőgazdaság, halászat, 



36 
 

fakitermelés), ahol az emberi tevékenységből fakadó változások visszafordíthatatlan 

károkat okoztak és kibillentették az adott ökoszisztémát az egyensúlyi állapotukból. Az 

egyensúlyi állapot ilyetén jellegű elhagyása és megváltoztatása sokszor az adott erőforrás 

részleges vagy teljes kimerüléséhez vezetett, így esély sem nyílik a korábbi egyensúlyi 

helyzet visszaállítására, vagyis az alkalmazkodó képesség elvesztése együtt járt a 

fenntarthatóság lehetőségének elvesztésével is. Mindazonáltal érdemes kiemelni, hogy a 

rendszer egy adott külső zavarással szembeni ellenálló képessége nem jelenti a teljes 

spektrum lefedését, így elképzelhető, hogy egy másik hatással szemben éppen hogy 

csökken a reziliencia. Az alkalmazkodóképesség és az ökoszisztéma szolgáltatások 

kapcsolatának említésekor nem mehetünk el Norgaard (2010) munkája mellett sem, 

melyben az ökoszisztéma szolgáltatásokkal kapcsolatban megfogalmazott kritikai 

megállapítások között találunk olyanokat is, amelyek a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodóképességhez köthetők. A szerző szerint igen nehézkes, majdhogynem 

lehetetlen például jellemezni az ökoszisztémáknak a klímaváltozás hatására bekövetkező 

változásait, melynek okai között kiemelt szerepet kap az ökológiai módszertanok, 

valamint az elérhető adatmennyiség hiánya. Mivel a reziliencia fogalma erős ökológiai 

alappal bír, illetve a rendelkezésre álló adatok mennyisége jelen értekezés szempontjából 

is megkülönböztetett figyelmet érdemel, így a fenti megállapítás különösen érdekes. 

Norgaard tovább árnyalja a képet azzal a kijelentésével, miszerint az imént említett 

módszertani keretek között az egyes ökoszisztémák összeomlásának, vagy éppen új 

egyensúlyi helyzetbe való átbillenésének meghatározása nem lehetséges. 

Xu et al. (2015) a korábbi szerzőkkel egyetemben a fenntarthatóság és 

alkalmazkodás egy sajátos értelmezését vizsgálta, mely során a „klasszikus” 

fenntarthatósági dimenziók8 rezilienciáját, ellenálló képességét helyezte kontextusba. A 

kutatás szerint a társadalmi ellenállóképesség (alkalmazkodás) nemcsak azt jelenti, hogy az 

adott társadalom hosszú távon is fennmaradjon, illetve ne fenyegesse az összeomlás 

veszélye, ennél fontosabb a kritikus erőforrásokhoz és infrastruktúrához való zavartalan 

hozzáférés. Kritikus erőforrásnak számít a társadalom számára a víz, a föld, a monetáris 

erőforrások, valamint a humán képzettség. A gazdasági ellenálló képesség ezzel szemben 

arról ad képet, hogy az adott gazdasági rendszer a piaci körülmények között, az onnan 

eredő külső hatásokat is figyelembe véve stabilan működik, nem süllyed mély recesszióba, 

egyszersmind megtartja elosztó funkcióját. Ez utóbbi jellegzetességet emelték ki a 

szerzők, mint a gazdasági alkalmazkodás legfőbb összetevőjét. Az ökológiai reziliencia 

                                                 
8 környezet-gazdaság-társadalom 
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fogalma szinte egy az egyben megfeleltethető az előbb ismertetett gazdasági kategóriával, 

természetesen azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben az ökoszisztémák 

alkalmazkodása és fennmaradása áll a fogalom középpontjában. 

Boeckmann (2016), Hossain et al. (2015), valamint Redman (2014) az 

alkalmazkodóképességgel kapcsolatban ugyancsak a korábban említett külső hatásoknak 

való ellenállást és egy adott rendszer alapvető funkcióinak fenntartását emelték ki. Utóbbi 

két tanulmány azonban – az értekezés szempontjából releváns – további megfontolásokat 

is figyelembe vesz, amikor az adaptációs stratégiák kialakítását és azok hatékonyságát is 

értékeli. Eszerint az alkalmazkodás nemcsak egy rendszer „végállapotát” jelenti, hanem az 

oda vezető utat, tehát magában foglalja azokat a stratégiákat, amelyek szükségesek ahhoz, 

hogy a megváltozó körülmények között a rendszer stabil maradjon, valamint annak belső 

működése is folyamatos legyen. Redman (2014) szerint az adaptációs stratégiák tehát 

alapvetően igencsak konzervatívak: a változó körülmények nyomása melletti 

funkciómegtartás és a rendszer változatlan állapotban történő fenntartása a fő céljuk, 

melyek természetszerűleg különböző térbeli szinteken egyaránt univerzálisan értendők és 

alkalmazhatók. 

Az előbb ismertetett alkalmazkodóképességet leíró definíciók sorából alapvetően 

tér el Engle et al. (2014), miszerint reziliencia alatt nemcsak a külső hatásoknak való 

ellenállást érik - úgymint árvizek, szárazság, hőhullámok és egyéb éghajlat-indukált 

változások –, hanem a rendszer azon képességét is, mely szerint a rendszer képes 

rugalmasan alkalmazkodni ezekhez a megváltozott körülményekhez. Ezek a körülmények 

jellemzően egy hosszú időtávú kihívást jelentenek, melyben folyamatosan jelen van a 

változás, a bizonytalanság, ezért nem elég megküzdeni ezekkel az elemekkel, 

alkalmazkodni is szükséges hozzájuk. Észrevehető tehát, hogy a korábbi ellenállás-, és 

fenntartás-központú nézetekkel szemben egy első látásra megengedőbb, ám mégis 

komplexebb és szigorúbb követelmény jelenik meg az alkalmazkodóképességgel szemben 

a folyamatos alkalmazkodás képében. Ezen értelmezés szerint tehát nem elégséges 

fenntartani pl. egy város közlekedési vagy infrastrukturális rendszerét, hanem úgy 

szükséges ezeket az elemeket tervezni és működtetni, hogy hosszú távú, jelentős 

zavarások esetén is ellássák funkciójukat, s egyúttal alkalmazkodni tudjanak a megújult 

körülményekhez.  

Redman (2014) továbbmegy az átalakulási (alkalmazkodási) képesség elemzésében 

és feltételezi, hogy az adott gazdasági, társadalmi vagy környezeti körülmények olyannyira 
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nemkívánatosak, hogy a rendszer nyugalmi állapotának megváltoztatása, átalakítása 

szükséges. Jelen értelmezés szerint a cél tehát egy olyan rendszer felépítése, mely 

rugalmasan képes alkalmazkodni a megváltozó külső körülményekhez, ennél fogva képes 

átalakulni is. Számos, fenntarthatósággal kapcsolatos tanulmány megállapítja, hogy az 

átalakítási képesség (ld. bővebben 3. fejezet), vagyis az ún. rugalmas alkalmazkodás a 

kulcs a fenntarthatósághoz, mivel a külső körülményekkel szembeni folytonos ellenállás 

jelentheti egy nem fenntartható állapot megtartását is. Fontos kérdés, hogy egy 

rendszeren belül mely komponensek alakuljanak át és melyek azok, amelyeknél nem 

szükséges drasztikus változás? Gondoljunk arra, hogy egy város gazdasági szerkezete 

egypólusú, mely pólus a megváltozó iparági körülmények hatására az összeomlás szélén 

áll. A városban azonban az évszázadok alatt olyan társadalmi tőke halmozódott fel, mely 

nem teszi érdekeltté a társadalmi alrendszer átalakítását a gazdasági rendszer kényszerű 

megváltoztatása mellett. A társadalmi tőke szerepét hangsúlyozza többek között Folke et 

al. (2010), aki szerint a megfelelő humán háttér egyfajta biztonságot ad a megfelelő 

alkalmazkodóképesség eléréséhez, amelynél megkülönböztethetők azok az alrendszerek, 

melyek drasztikus átalakítása szükséges. Az ismertetett szakirodalmi bázis alapján az 

értekezés során alkalmazkodóképesség alatt egy adott rendszer9 olyan 

tulajdonságát értem, mely biztosítja az alrendszerek hosszú távú és fenntartható 

működését a megváltozó külső körülmények ellenére, azonban kellő 

rugalmasságot biztosít a részleges vagy teljes átalakuláshoz is. 

 

 

   

                                                 
9 Ehelyütt rendszer alatt értem a természeti, valamint az ember-alkotta rendszereket, tehát a definíció 
kiterjed az ökoszisztémáktól kezdve egészen a társadalmi és gazdasági rendszerekig, de ugyanígy 
alkalmazható a fenntarthatóság negyedik pilléreként emlegetett intézményi dimenzióra is. Az értekezés 
vizsgálati fókuszát figyelembe véve rendszerként egy adott várost, alrendszer alatt pedig a város működését 
biztosító ágazatokat (közlekedés, egészségügy, oktatás, energiaellátás, vízgazdálkodás, stb.) értem. 
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2 Az indikátormódszer alkalmazhatósága a klíma-központú 

városfejlesztés10 területén 

Jelen fejezet célja egy olyan elméleti-módszertani és gyakorlati keretrendszer 

kialakítása, mely az előző fejezetben ismertetett fogalmakat konzekvensen és érthetően 

használva a városfejlesztési döntéseknél alkalmazott indikátormódszert alapul véve annak 

hátrányait és lehetőségeit egyaránt bemutatja. Az értekezés jelen szakasza három fő részre 

bontható, melyek közül az első az alkalmazkodási képességet stratégiai szemüvegen 

keresztül vizsgálja, amely után az indikátorok szerepe kerül górcső alá a hazai városi 

klímastratégiák értékelésén keresztül, végül indikátoralkotási módszertani kérdések zárják 

a fejezetet. Az alfejezetek témaválasztása során szempont volt magának az 

indikátormódszernek a bemutatása, a kapcsolódó kihívások, illetve lehetőségek 

felmutatása mellett a témakör leszűkítése is szükségessé vált a kutatási terület konzekvens 

lehatárolásához. A bemutatandó értékelés egy két éven át tartó komplex stratégia-

értékelési folyamatba ágyazódott, mely szerves részét képezte a három éves PhD 

képzés keretein belül folytatott vizsgálatoknak. Ezen folyamat során bepillantást 

kaphatunk a hazai városi klímastratégiák főbb jellemzőibe, valamint az alkalmazott – vagy 

éppen hiányzó – indikátorkészleteken keresztül a városfejlesztési stratégiák egy igen 

hangsúlyos eleméről, a monitoring fázisról is értékes megállapítások tehetők / 

következtetések vonhatók le. A vizsgálathoz az értekezés első hipotézise társul, mely 

szerint „az alkalmazkodóképességet mérni és jellemezni képes mutatószámok nem megfelelőek a hazai 

klímastratégiák esetében”. A megállapítás alapját a hazai városfejlesztési jogszabályok által 

alkotott határok ismerete, valamint aktív stratégiaalkotási munka adta. Az alfejezetben 

tehát az egyes stratégiák fókuszpontjai mellett az alkalmazott indikátorok kerülnek a 

vizsgálat középpontjába. 

 A fejezet második szakasza – főleg az első alfejezet megállapításaira támaszkodva 

– az egyes városok összehasonlíthatóságára fókuszál, mely nagyban reflektál az uralkodó 

nemzetközi trendekre, miszerint egyre növekvő számban jelennek meg városrangsorok, 

városindexek, melyek a különböző elhelyezkedésű és tulajdonságú városokat egy 

bizonyos szempontrendszer szerint kívánják összevetni. A 2.1 alfejezet alapján a meglévő 

stratégiák indikátorainak felhasználásával olyan megállapítások tehetők, melyek 

                                                 
10 Klíma-központú városfejlesztés alatt olyan fejlesztési folyamatot értek, mely során a fenntartható 
városfejlesztési gyakorlatok során figyelembe veszik a potenciális lehetőségeket a klímaváltozás okozta 
negatív hatásokhoz való alkalmazkodás, illetve az ÜHG-kibocsátás csökkentésének területén. Ebben az 
értelmezésben tehát nem egy önálló városfejlesztési gyakorlat, hanem a meglévő módszertanok újabb 
aspektussal való kiegészítése a fő cél. 
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alapvetően objektív alapon – mérőszámok megléte, adatok elérhetősége – képesek 

kezelni a korábban említett nemzetközi rangsorolások érvényességét. Ahogy az előző 

bekezdésben is látható volt, a kapcsolt hipotézis természetesen megszabja vizsgálódásunk 

előfeltevését is, mely a második hipotézis formájában a következő: A városi fenntarthatóság 

és alkalmazkodóképesség elemző-értékelő összevetése korlátozott a rendelkezésre álló adatok, valamint 

az eltérő helyi jellegzetességek miatt. Jelen feltételezés bizonyítása egy, a közlekedési szektorra 

irányuló indikátorvizsgálaton keresztül történik, melynek keretében az adatok 

elérhetőségén alapulva képet kaphatunk a hazai városok klíma-központú 

összehasonlíthatóságáról, vagy éppen annak hiányáról. Az elméleti megfontolások 

gyakorlati hátterét ezúttal is aktív gyakorlati, jelen esetben ITS11 tervezői tapasztalat 

ihlette, melynek során egymáshoz közeli, hasonló népességszámú, mégis ágazati, 

társadalmi és környezeti szempontból igen különböző városok egymáshoz próbálják 

mérni egymást. Az ilyen gyakorlat során azonban az elérhető indikátorok köre nem érte el 

azt a kritikus szintet, mely egy alkalmas összehasonlítást lehetővé tett volna. 

A fejezet harmadik, befejező szakasza együtt tárgyalja az elmélet-, és gyakorlat-

orientált nézőpontot, melynek értelmében a jelenleg használatos ún. információ-vezérelt 

városfejlesztési és tervezési mechanizmusok éppen az indikátorok csekély elérhetőségéből 

adódóan változásra szorul, melyet adat-vezérelt indikátoralkotási rendszerrel érdemes 

felváltani. Az értekezés kapcsolódó harmadik hipotézise hasonlóképpen fogalmaz, mely 

szerint „a jelenleg is érvényes ún. információ-vezérelt városfejlesztési stratégiaalkotás felújításra szorul a 

rendelkezésre álló és rendszeres időközönként gyűjtött adatok mennyisége okán”. Vagyis azzal a 

feltételezéssel élhetünk, hogy a stratégiaalkotás szempontjából az egyik legfontosabb 

limitáló tényező – mely egyben akár a stratégia minőségét is meghatározza/befolyásolja 

(ld. 2.1 fejezet) – az indikátorok elérhetősége, kiválasztása és hosszú távon is megbízható 

használata. Az adat-vezérelt mechanizmus azonban nem feltétlenül kell, hogy 

információveszteséggel párosuljon, vagyis kellően hatékony és jól használt matematikai 

módszerek segítségével olyan indikátorok alkothatók, melyek segítségével a 

döntéstámogatás megbízhatóbbá tehető. Ki kell azonban emelni, hogy jelen értekezésnek 

nem célja az alfejezetben felsorolt és röviden bemutatott matematikai modellek 

verifikálása, mivel azok már a gyakorlatban bizonyítottak. A dolgozat jelen szakasza 

egyfajta szakpolitikai ajánlásként értelmezendő, annak érdekében, hogy a jelenleg 

használatos információ-vezérelt fejlesztési és tervezési metodika apróbb változtatások és 

egy alacsonyabb humán és pénzügyi ráfordítás mellett is jól alkalmazhatóvá váljon 

                                                 
11 Integrált Településfejlesztési Stratégia 
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valamint, hogy az adott lokális viszonyok között megfelelően működő indikátorkészlet 

előállítására nyíljon lehetőség. 

Az értekezés jelen fejezete tehát kapcsolatot kíván építeni a fejlesztési és 

tervezési módszertanok elméleti és gyakorlati megfontolásai között, teszi mindezt 

jellemzően a gyakorlatban is használatos indikátorkészleteken, illetve meglévő 

stratégiákon keresztül, amivel végül eljutunk a teljes döntéshozatali rendszer 

felülvizsgálatáig. A felülvizsgálat azonban nemcsak általános megállapításokat, hanem 

konkrét beavatkozási, ill. továbbfejlesztési javaslatokat is tartalmaz, melyek a gyakorlatba 

való átültethetőséget segítik összhangban az értekezés egyik kiemelt céljával. 

2.1 Az adaptációs kapacitás szerepe a városfejlesztési stratégiákban 

A következőkben nemzetközi szakirodalmi elemzés segítségével kerül sor az 

indikátormódszer stratégiaalkotási és az adaptációs kapacitást jellemző szerepének 

bemutatására. Angeon és Bates (2015) szerint az egyik legfőbb kérdés a vizsgálatba 

bevont változók száma, melyek az adott indexet alkotják és átfogó képet próbálnak adni a 

vizsgálandó területi szint komplex sérülékenységéről. Az alacsony indikátorszám 

értelemszerűen növeli az adott módszertan alkalmazhatóságát, azonban komoly szakmai 

kérdéseket vet fel, így ez a terület jellemzően a kutatások kulcskérdései között szerepel. A 

rendelkezésre álló kompozit indexek jellemzően országos szinten mutatják be, hogy az 

adott terület egy bizonyos kritériumrendszer alapján milyen közel vagy éppen messze van 

az elérni kívánt alkalmazkodóképességi értéktől. Mindazonáltal ezek a mutatók egy 

számban sűrítik össze a sérülékenységgel és alkalmazkodóképességgel kapcsolatos 

jellemzőket, vagyis az így előállt „mértékegység” aggregált jellegénél fogva könnyen 

kommunikálható, mely a széles körben való megismertetés kulcsa. Megjegyzendő 

azonban az aggregált mutatók egyik nagy hiányossága, hogy az egyes részek és azok 

tulajdonságai elvesznek az egészre jellemző egyetlen érték mögött, ebből adódóan nem 

kapunk képet az eltérő tulajdonságokról. 

Frazier et al. (2016) kitér az alkalmazkodóképesség - mint egyszerre kvantitatív és 

kvalitatív módon jellemezhető fogalom - a közösségek szintjén megjelenő megváltozott 

körülményekhez kapcsolódó felkészülésre, az esetleges katasztrófa helyzetek kezelésére, 

illetve a lehetséges károk becslésének szakaszára is. Mindezek mellett ugyanakkor a 

fogalom számszerűsítése és mérése a fent említett kvalitatív és kvantitatív módszertanok 

együttes használatának szükségességén keresztül nehezen végrehajtható feladat. Az 

utóbbi évek egyik kutatási fókuszává vált az alkalmazkodóképesség mérése és 
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mérhetősége, mely különböző területi szinteken valósult meg, jellemzően egy bázis 

értékhez igazítva és ezáltal jellemezve az adott területi szintet. Ezek a vizsgálatok 

magukban foglalták az adott szint társadalmi és ökológiai sajátosságait, ugyanakkor a 

területi adottságok mégis sokszor rejtve maradtak. Éppen ezért a következő 

vizsgálatoknak alapvetően lokális szinten lenne célszerű megvalósulniuk, ahol a helyi 

adottságok nagyobb szerepet kapnak az országos szint jellemzői helyett. Ugyanezen 

logika mentén a helyi sajátosságok figyelmen kívül hagyása, illetve az adatok elérhetősége 

a nemzeti és regionális szinten értelmezhető összehasonlíthatóság egyik alapköve, habár 

az ilyen vizsgálatokat célszerű kritikusan megközelíteni éppen az említett hiányosságokból 

fakadóan. Összességében megállapítható, hogy a területi sérülékenység, valamint az 

alkalmazkodóképességet célzó vizsgálatok során a helyspecifikus jellemzők kiemelt 

szerepet kell, hogy kapjanak. 

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség témakörben megjelent legutóbbi 

tematikus kiadványa (EEA, 2016) az adaptációs stratégiákra helyezi a hangsúlyt, melyek 

közül megkülönböztethetünk olyan dokumentumokat, amely a fennálló 

katasztrófahelyzet kezelésére törekszik, egyfajta ex-post beavatkozásként. Itt nem cél 

innovatív eljárások kidolgozása és bevezetése, csak a megtörtént probléma kezelése. A 

második csoportba azok tartoznak, ahol a már meglévő adaptációs eszközöket javítja a 

stratégia, ilyen pl. a kockázat elemzés és előrejelzése, ahol többek között az ismeretek 

bővítésével lehet a hatékonyságon növelni. A harmadik csoportba pedig azok a stratégiák 

tartoznak, melyek a jelenlegi rendszert teljes egészében átformálják és egy új struktúrában 

hatékonyabban tudnak a fenntarthatóság felé haladni, azonban ez természetszerűleg a 

teljesen rugalmatlan esetekben „fájdalommal” járhat.  Az első típus egy jellemzően reaktív 

stratégia, mely a múltbeli eseményekből tanul és úgy próbálja meg rövid távon kezelni a 

vészhelyzeteket, jellemzően a katasztrófavédelem területén mozog, és individuálisan 

kezeli a negatív hatásokat és nem rendszerben gondolkodik. Maguk a beavatkozások már 

hosszú ideje kidolgozottak, azonban ez nem elegendő a megfelelő alkalmazkodási 

képesség kialakításához. A járulékos adaptáció ezzel szemben egy már kialakult 

tudásrendszeren alapszik, meglévő sérülékenység vizsgálatokat és elemzéseket, adaptációs 

beavatkozásokat használ. A meglévő beavatkozások hatékonyságát növeli, ezáltal közép- 

és rövid távon megfelelő stratégia lehet, azonban bizonyos hosszú távú hatásokat nem 

tud kezelni, ami alatt a legritkábban előforduló, ámbár legnagyobb negatív hatással járó 

katasztrófákat (is) kell érteni. Mindezekkel szemben az átalakulás során a veszélyek 

egyben lehetőségekké is válnak, amihez azonban fel kell tárni nemcsak a hard, hanem a 
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soft infrastruktúra egyes elemeit is, így egy igen radikális változásnak felel meg. Mivel 

ennél a változásnál a bevált módszerek és döntéshozatali rendszer is megváltozik, illetve 

felülvizsgálat alá kerül, ezért a stakeholderek széles körű bevonása szükségeltetik. Mégis, 

mivel a kockázat itt lehetőségként kerül megjelenítésre, az előzőknél sokkal jövő-

orientáltabb nézőpontnak lehet tekinteni. 

A hivatkozott dokumentum a klímastratégiák monitoring fázisára vonatkozó fő 

kihívásokat is összefoglalta: 

 előrejelzési bizonytalanság; 

 hosszú idő táv; 

 hivatkozási pontok kérdése; 

 elérni kívánt cél mérhetősége; 

 indikátorok elérhetősége; 

 humán és pénzügyi helyi erőforrások kezelése. 

Walker et al. (2010) szerint a központi kérdés, hogy miként lehet eldönteni, hogy 

egy adott város alkalmazkodó képessége csökken vagy éppen nő. Ha kijelöljük egy 

indikátor bizonyos küszöbértékét, amelyet átlépve pl. visszafordíthatatlan folyamatok 

játszódnak le, akkor az adott értékhez közelítve már jellemezhető egy ökoszisztéma vagy 

város sérülékenysége is. Ennek a küszöbértéknek a feltárásánál és az indikátorok 

kidolgozásánál két irányt említenek meg: (1) rengeteg információt szerzünk jellemzően 

magas költséggel és idő ráfordítással, (2) a meglévő adatbázisokból választunk ki néhány 

ún. top indikátort és azok alapján tudunk tájékozódni. Bartus (2012) azonban amellett 

érvel, hogy lennie kell olyan intézkedést kiváltó küszöbértékeknek, riasztó rendszereknek, 

amelyek az egyes folyamatok fenntarthatatlanságát, az erőforrások adott időszakra 

előirányzott fogyasztásának közelgő túllépését jelzik a döntéshozók számára. Megjegyzi, 

hogy míg az Alaptörvényben a GDP arányos államadósság 50%-nál létezik egy határ, 

addig ezt a fenntarthatósági dimenziók esetében is meg lehet tenni. Ez pedig összefügg 

azzal, hogy néhány kulcsindikátor mérése közelebb visz minket a teljes rendszer 

megértéséhez, ugyanakkor a hivatkozott forrás is kifejti, hogy a kellő számú mérőszám 

megtalálása kulcsfontosságú és nem szabad túlzottan csökkenteni az indikátorok számát. 

Az érvelés elméletileg átültethető az alkalmazkodási képesség mérésére, esetleg a 

beavatkozási pontok megtalálására is, amennyiben elfogadjuk, hogy a fentebb említett 

fogalom/tulajdonság leíró jellegű, következésképpen konkrét értékek is rendelhetők 

hozzá. 
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2.2 Indikátorok a hazai városi klímastratégiákban 

Ahogy a bevezető bekezdésekben is kifejtésre került, jelen alfejezet a hazai városi 

klímastratégiák értékelésére összpontosít, mely során az egyes stratégiák fókuszpontjainak 

meghatározása után az alkalmazott indikátorkészlet került értékelésre. Az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség első tematikus kiadványában (EEA, 2012) az éghajlati 

változások közül a magas hőmérséklet, illetve a heves zivatarok kísérte hirtelen lezúduló 

csapadékmennyiség veszélyezteti a legkomolyabban a városokat. Ez a megállapítás a hazai 

városokra is helytálló: számos hazai kutatás (Bartholy 2007; Bartholy és Pongrácz, 2010; 

Bozó, 2013; Probáld, 2014) vizsgálta a Kárpát-medencére érvényes előrejelzéseket, 

melyek különböző klímaszcenáriók mentén kerültek lefuttatásra. Az Országos 

Meteorológiai Szolgálat egyik legújabb kiadványának historikus adatsorát (OMSZ, 2015) 

elemezve megállapítható, hogy a jelentős nyári és téli felmelegedés mellett a 

csapadékeloszlásban bekövetkező egyenlőtlenségek is komoly kihívás elé állíthatják a 

magyarországi városokat a 21. század végéig. A klímaváltozás várható ágazati hatásait és 

az adekvát alkalmazkodási válaszokat részletesen tartalmazza az ún. VAHAVA-jelentés12 

(Láng et al., 2007), mely külön tárgyalja a települések, illetve akár a mikro szint 

felelősségét és cselekvési irányait. A jelentés mérföldkőnek számít a hazai 

szakirodalomban, mivel a később kidolgozott nemzeti szintű éghajlatváltozási stratégiák 

megjelenése előtt, azoknak megfelelő kiindulási alapot teremtve, rendszerezte ágazati 

bontásban azokat a hatásokat és válaszokat, amelyek a klímaváltozás által indukált negatív 

hatásokkal állnak összefüggésben. A korábban említett OMSZ felmérés tehát historikus 

adatokat használ az országra jellemző klimatikus változások alátámasztására, melyek 

közül az éves és nyári hőmérséklet-változás a 2-1. ábra alábbi térképein jelenik meg. Az 

értékek éves szinten 1,2-2oC között változnak, míg a nyári hőmérséklet-emelkedés 1,5oC-

os alsó határral jellemezhető. 

 

2-1. ábra: Éves és nyári hőmérséklet-változás Magyarországon, 1981-2014 

(OMSZ, 2015) 

                                                 
12 VÁltozás-HAtás-VÁlaszadás 
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Ugyanezen értékelés egy másik kitettségi indikátor felhasználásával egy 

kifejezetten „város-intenzív” mutatót használ a változások jellemzésére, melyre az éves 

szinten megjelenő hőhullámok számának növekedését választották. A városi hősziget 

hatás széles körben kutatott jelenség (ld. többek között Lokoshchenko 2014; Brown et al. 

2015; Tam et al. 2015; van Hove et al. 2015 munkáit), melynek értelmében a városon 

belüli területek hőmérséklete jellemzően magasabb, mint az azt körülvevőké. Ez a 

hőmérsékletkülönbség akár az 5oC-t is meghaladhatja, mely komoly kihívás elé állítja 

napjaink városait és azok fejlesztéséért, valamit tervezéséért felelős szakembereket. A 2-2. 

ábra értékeit és alkalmazott színskáláját megvizsgálva egyértelműen kijelenthető, hogy 

Magyarország középső és dél-keleti területein szignifikánsan nőtt a hőhullámos napok 

száma 1981 és 2014 között. Ismerve legnépesebb városaink elhelyezkedését, illetve a 

felismerhető városi hőszigetek alapján egyértelműen kijelenthető, hogy a megfigyelt 

felmelegedési trendek változatlansága esetén a hazai városok folyamatosan növekvő 

kitettségi faktorral kell, hogy számoljanak. 

 

2-2. ábra: Nyári hőhullámos napok számának változása Magyarországon, 1981-2014  

(OMSZ, 2015) 

Az itt ismertetett historikus adatok után néhány kiragadott előrejelzésen keresztül 

a megismert éghajlati változások kontinuitásáról kaphatunk képet. Egy OMSZ-ELTE 

(2010) kutatás 2021-2050, valamint 2071-2100 közötti időszakra számították az éves, 

valamint évszakos hőmérséklet-változást (2.1. táblázat). A korábban bemutatott 

historikus trendek egyértelmű folytatódása látható, azonban az évszakos változások közül 

a nyári felmelegedés tisztán kiemelkedik. Leszűrhető tehát a rövid elemzés után is, hogy a 

magyar városok nemcsak napjainkban, hanem egészen a 21. század végéig folyamatos és 
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egyre növekvő átlaghőmérséklettel – mely a városi hősziget hatást figyelembe véve még 

nagyobb volumenű –, ezáltal fokozódó kitettséggel jellemezhetők. 

 Éves Tavasz Nyár Ősz Tél 

2021-2050 1,1 – 1,9 1,1 – 1,6 0,7 – 2,6 0,8 – 2,0 1,1 – 1,3 

2071-2100 3,1 – 4,0 2,3 – 3,1 3,5 – 6,0 3,0 – 3,9 2,5 – 3,9 

2.1. táblázat: Hőmérsékleti előrejelzések  

(OMSZ-ELTE, 2010) 

A 2.2. táblázat ugyanezen periódusra az éves és évszaki csapadékmennyiség-

változásokat tartalmazza, melyek közül több érdekes következtetést is levonhatunk: 

 a 2021-2050 közötti időszakra az éves csapadékmennyiségben nem várható 

szignifikáns változás 1980-hoz képest, azonban az őszi és téli időszakban 

emelkedés is valószínűsíthető; 

 2071-2100 között éves viszonylatban akár -20 mm csapadékmennyiség is 

elképzelhető; 

 ugyanezen időintervallumban a nyári csapadékmennyiség kiemelkedő csökkenése, 

míg a téli időszakban jelentős növekedés valószínűsíthető; 

 a 21. század végére tehát az évszakok közötti csapadékmennyiség-eloszlás 

jellemzően kétpólusú lesz, melyhez érdemes a 2.1. táblázat téli hőmérséklet-

növekedését is párosítva megnövekedett árvízveszéllyel számolni. 

 Éves Tavasz Nyár Ősz Tél 

2021-2050 (-7) – 0 (-10) – (+3) (-5) – (-2) (-4) – (+14) (-10) – (+7) 

2071-2100 (-21) – (+3) (-8) – (+2) (-43) – (-18) (-18) – (+19) (-6) – (+31) 

2.2. táblázat: Csapadékmennyiség-változás Magyarországon  

(OMSZ-ELTE, 2010) 

A korábban hivatkozott hazai szerzők által végzett kutatások, illetve több 

regionális klímamodell (ld. PRUDENCE, CIVAS) megerősíti a fent vázolt 

összefüggéseket, természetesen kisebb számszerű eltérésekkel, azonban a folyamatok 

összecsengenek. A konkrét következtetések levonása előtt meg kell azonban említeni, 

hogy a fent vázolt regionális klímamodellek esetén is beszélhetünk bizonytalansági 

tényezőről, mely a bekövetkezés valószínűségével számszerűsíthető. Az említett 

PRUDENCE és CIVAS modellek egyaránt a Kárpát-medencére specifikusan vonatkozó 

klímaparaméterekkel dolgoztak, azonban az egyes modellek eltérései mellett az imént 

említett bizonytalansági tényezőt is szem előtt kell tartani. A hivatkozott regionális 

klímamodellek előrejelzéseinek értelmében kijelenthető, hogy a magyar városok a 
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folyamatosan növekedő átlaghőmérséklet – és ezen belül az egyre forróbbá váló nyarak – 

következményeként erősödő hőhullámok, valamint ezzel párhuzamosan a télen 

valószínűsíthető csapadéktöbblet és emelkedő évszaki hőmérséklet okán elöntéses, vagy 

– földrajzi elhelyezkedéstől függően – folyómederből való kilépéssel jellemezhető árvizek 

jelentik a közeli és távoli jövő legnagyobb kihívásait (Buzási, 2014b). Az itt vázolt 

kitettség-növekedés egyértelmű igényt állít a hazai városok döntéshozói és 

tervezési-fejlesztési szakemberei számára olyan stratégiák kidolgozására, melyek 

hatékonyan kezelik a klímaváltozás okozta negatív hatásokhoz való alkalmazkodással, 

illetve a hatások csökkentésével kapcsolatos beavatkozásokat (Csete és Horváth, 2012). 

A továbbiakban a hazai városi klímastratégiák értékelése kerül középpontba, mely 

előtt két – az értekezés során többször elhangzó – fogalmat mindenképpen érdemes 

tisztázni. A beavatkozások ugyanis alapvetően két csoportba sorolhatók, attól függően, 

hogy a klímaváltozás negatív hatásait mely oldalról próbálják meg kezelni: adaptáció 

esetén a jövőben elkerülhetetlenül bekövetkező hatásokra való felkészülés áll a 

beavatkozás középpontjában, míg mitigáció esetén a hatások csökkentése a cél, mégpedig 

az ÜHG-kibocsátás visszafogása, valamint a légköri koncentráció csökkentése révén. A 

klímastratégiák értékelése korábbi vizsgálataimon (Buzási, 2014a) alapul, melynél a fő 

szempont a mitigációs és adaptációs intézkedések megoszlásának, valamint a 

beavatkozások ágazatonkénti számarányának jellemzése volt. Tatabánya, Szekszárd, XII. 

kerület (Hegyvidék), Albertirsa, Eger, Pécs, XIII. kerület (Angyalföld), Pomáz, Vác 

valamint Gyöngyös klímastratégiájának elemzése során a kiválasztott települések közül 

hét a Klímabarát Települések Szövetségének tagja; Pécs, Angyalföld és Gyöngyös ezen 

szövetségen kívül készítette el stratégiáját13. Az összes intézkedés fenti szempontrendszer 

szerinti megoszlása (2-3. ábra) átfogó képet ad a magyarországi városok meglévő 

klímastratégiáiról. A legfontosabb megállapítások közé tartoznak az alábbiak: jellemző a 

stratégiák mitigáció-központúsága, általános legalább 2/3-os súllyal szerepelnek az ÜHG-

kibocsátásra és koncentráció csökkentésre irányuló beavatkozások; Eger esetében 

kiugróan sok intézkedést foganatosítottak, melyek hasonlóan az országos trendhez, itt is a 

mitigációra összpontosítanak14; Gyöngyös, Vác és Pomáz esetében meghaladta az 

adaptációs beavatkozások száma a mitigációs megoldásokét, azonban az utóbbi két város 

esetében csak és kizárólag a vízgazdálkodás területén jelöltek ki beavatkozásokat, vagyis 

                                                 
13 Pécs esetében ökováros koncepcióról kell beszélnünk, amelynek döntő hányada a klímaváltozás hatásaira 
keresi a megoldást, így ez a dokumentum is értékelésre került. 
14 Az egri klímastratégiát az Energiaklub hathatós közreműködésével dolgozták ki, így teljes mértékben 
érthető a mitigációs megoldások túlsúlya. 
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az érintett stratégiákat nem lehet komplex tervezési-fejlesztési dokumentumként kezelni. 

A megfigyelt eloszlás és mitigációs irányba tolódás egybecseng az első Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégia által is képviselt nézettel, melyben hasonlóan a városi 

stratégiákhoz, főleg az ÜHG-kibocsátás csökkentése szerepelt a középpontban, míg ezt a 

hangsúlyeltolódást korrigálta a NÉS-2 és párhuzamosan a nemzetközi trendekkel, az 

alkalmazkodás szükségességét hangsúlyozta. Mivel az értékelt stratégiák még a NÉS-1 

„égisze” alatt készültek, ezért az uralkodó tervezési-fejlesztési alapelvek egy az egyben 

visszaköszönnek. A stratégiák értékelése kiegészült az érintett mitigációs és adaptációs 

területek elemzésével is, melyet ehelyütt részletesen nem, csak néhány tényszerű 

megállapítás erejéig érintek. A mitigáció területén a leghangsúlyosabb ágazatok az 

épületekre vonatkozó szigorodó előírások, a hulladék-, energiagazdálkodás és közlekedési 

szektorok voltak; az alkalmazkodóképesség növelése érdekében a városok leggyakrabban 

a vízgazdálkodás és a hőhullámok kezelése területén alkottak dedikált beavatkozásokat. 

Ez utóbbi eloszlás szinte teljes egészében összecseng az európai trendekkel15. 

 

2-3. ábra: Adaptációs és mitigációs intézkedések városonkénti megoszlása  

(Buzási, 2014a alapján)  

Az értékelésbe vont városi klímastratégiák által alkalmazott és megkülönböztetett 

intézkedések jellemzésére szolgál a 2-4. ábra, melyen ágazati bontásban látható az összes 

intézkedések száma, melyek a tíz klímastratégiában kerültek megfogalmazásra. Ahogy a 

korábbiakban is említésre került, az értékelésbe bevont stratégiák alapvetően mitigáció 

                                                 
15 ld. Reckien et al. (2014) részletes elemzését, melynek keretében 200 nyugat-európai város mitigációs és 
adaptációs stratégiáját elemezték az érintett ágazatok említésének függvényében  
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központúak voltak, melyet jelez, hogy a második, harmadik, negyedik és ötödik legtöbb 

beavatkozást magában foglaló terület (energiagazdálkodás, épületek, városfejlesztés, 

hulladékgazdálkodás) az ÜHG-kibocsátás csökkentése érdekében tartalmaz 

intézkedéseket. Nem lehet természetesen szó nélkül elmenni az első helyezett mellett, 

mely a vízgazdálkodás területe több mint 80 intézkedéssel. Ha egyszerű átlagot 

számítanánk a klímastratégiák számával, akkor átlagosan 8 vízgazdálkodási beavatkozás 

jutna egy városi klímastratégiára, azonban mint az előzőkben láthattuk és említésre is 

került, Vác és Pomáz esetén összesen majdnem harminc, kizárólag vízgazdálkodási 

intézkedés került megnevezésre. A két város stratégiája ezért inkább tekinthető egy 

ágazati tervezési-fejlesztési dokumentum klíma-központú megközelítésének, azonban az 

elnevezés miatt jelen vizsgálatnak is részét képezték. 

A második legtöbb beavatkozással bíró adaptációs kategória a hőhullámok 

területe volt, összesen 20 intézkedéssel, vagyis megállapítható, hogy a legtöbbször 

megfogalmazott alkalmazkodóképesség növelését célzó kategória a hazai városi 

klímastratégiák esetén a vízgazdálkodás, valamint a hőhullámokkal szembeni védekezés. 

Mindez összefügg a korábban ismertetett országos kitettségi faktorokkal, vagyis 

kijelenthető, hogy a hazai városi klímastratégiák helyesen határolták le a legfőbb 

adaptációs területeket (Csete és Buzási, 2016b), azonban ezek egyenlőtlen elosztása 

továbbra is problémaként definiálható.   

 

2-4. ábra: Adaptációs és mitigációs intézkedések száma  

(Buzási, 2014a alapján) 
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Ahogy az már többször is említésre került, a magyarországi városok 

klímaváltozáshoz való alkalmazkodása a nyári hőhullámok, valamint a 

megváltozó évszakos csapadékeloszlás tekintetében kritikusnak mondható, 

vagyis párhuzamosan a nemzetközi trendekkel (Baker et al., 2012; Tyler és 

Moench, 2012) hatékony klímastratégiákra, illetve azokon belül megfelelően 

kidolgozott adaptációs beavatkozásra van szükség. A stratégiák kialakításának egyik 

legfőbb akadálya a megfelelő előrejelzések (Vogel és Henstra, 2015) hiányából fakad, 

vagyis már a stratégiaalkotás első lépéseinél jelentős bizonytalanságokkal kell 

szembenézni.  

A klímaváltozás hatásaihoz alkalmazkodni képes városi területek fejlesztésére 

irányuló nemzetközi kezdeményezések mind egyetértenek abban, hogy a kellően stabil és 

széles körben is használható módszertani megfontolások elengedhetetlenek a 

fenntarthatóság felé való átmenetben (Dubois et al., 2015). Az Európai Unió által 

megfogalmazott Adaptációs Stratégiával (Európai Bizottság, 2013) összhangban külön 

honlapot16 és módszertant dolgoztak ki 2015-ben a hatékony városi adaptáció 

elősegítésére, mely keretében kidolgoztak egy, a PDCA17-ciklust alapul vevő 

stratégiaalkotási menetrendet (2-5. ábra), mely az adaptációs stratégia előkészítő 

szakaszából indulva egészen a végrehajtásig és a monitoringig szabályozza az elvégezni 

kívánt lépéseket.  

A ciklikus jellegből kifolyólag természetesen egyik lépés nélkül sem képzelhető el 

a teljes folyamat, azonban jelen fejezetben a monitoring fázis kerül részletes kiértékelésre. 

Ennek oka, amint azt a korábbiakban már jeleztük, hogy a klímastratégiák esetében 

jelentős bizonytalansággal kell szembenézni, vagyis a ciklikusságból adódó megújulás 

alapfeltétele, hogy a korábbi folyamatok felülvizsgálatra kerüljenek, vagyis az indikátorok 

adta információk különösen kritikus szereppel bírnak a klímastratégiák esetében. 

                                                 
16 http://climate-adapt.eea.europa.eu 
17 A betűszó a plan – tervezés, do – cselekvés, check – ellenőrzés, act – beavatkozás angol szavakból 
származik 
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2-5. ábra: PDCA-ciklus alapú adaptációs tervezési segédlet  

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

Ahogy az előzőkben is jeleztem, a stratégiák kvalitatív vizsgálata az alkalmazott 

indikátorokra irányult: az egyes városok vajon eltérő indikátorokat, vagy éppen nagyon 

hasonló mutatószámokat használtak? Az elemzés után azonban arra az érdekes 

megállapításra lehetett jutni, miszerint a vizsgálatba vont városi klímastratégiák 

nem alkalmaztak indikátorokat, vagyis a célok és eszközök megfogalmazása után nem 

található olyan kiforrott monitoring rendszer, mely hatékonyan támogatná a stratégiák 

PDCA-ciklus szerinti megújulását, felülvizsgálatát (Csete és Buzási, 2016b). Az 

indikátorok ilyetén hiánya feltehetően az adatok elérhetőségének kérdéskörén alapul, 

mivel hazánkban jelenleg az egyes városok sokszor teljesíthetetlen információigénnyel 

lépnek fel a stratégiaalkotók irányába18. Egy másik – erősen gyakorlatias – magyarázat 

szerint hazánkban nincs előre kidolgozott, különböző érdekelt felek által jóváhagyott és 

széles körben terjesztett/előírt módszertan a klímastratégiák kidolgozására, amely 

alapjaiban lenne képes szabályozni – vagy akár csak ajánlást tenni – többek között egy 

irányadónak minősülő indikátorkészletre. Érdemes azonban megjegyezni, hogy az 

alkalmazkodási stratégiák esetén tapasztalható dinamikus jelleg megköveteli a jól 

                                                 
18 A széles körű indikátorhasználatot a gyakorlati életben helyettesíthetné egy kisebb számossággal bíró ún. 
küszöbindikátor-csomag is, melynek segítségével az érintett stratégiák fő célkitűzéseinek teljesülése, vagy 
éppen az oda vezető út is követhető lenne (akár ún. proxy mutatók segítségével). Sajnálatos módon 
azonban az értékelt városi klímastratégiák az indikátorok ezen csoportjából sem merít, amely alapvető 
stratégia-alkotási hibának számít, hiszen hazánkban a Local Agenda-21 metodikában már évek óta 
megjelenik az igény a küszöbindikátorok kialakítása iránt. 
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használható, elérhető indikátorok körét, melyek mégis szinte teljes mértékben 

hiányoznak a hazai gyakorlatból19. Habár hazánkban az integrált településfejlesztési 

stratégiák, valamint a megyei területfejlesztési tervek esetében (Szlávik et al., 2016) 

rendelkezünk a dokumentumok elkészítéséhez, illetve a célok és az előrehaladás 

monitorozásához szükséges egységes módszertani útmutatóval, jelen értekezés 

középpontjában a klímastratégiák elemzése áll. A fejezet elején bemutatott első számú 

hipotézis tehát beigazolódott, vagyis az értekezésben megfogalmazott első tézis 

értelmében: 

Tézis1: A hazai városi klímastratégiák kvalitatív vizsgálata után megállapítható, 

hogy azokból hiányzik a monitoring fázishoz kapcsolódó indikátoralkotási 

gyakorlat, melynek okai a hiányzó stratégiaalkotási előírások, valamint az 

elérhető önkormányzati tematikus indikátorok alacsony szintje. 

A tézishez kapcsolódó publikáció: Csete, M., Buzási, A. (2016). Managing local 

adaptation processes in Hungary. International Journal of Management Cases, 18(1), pp.13-22. 

Korábban többször is hangsúlyosan jelent meg az értekezés gyakorlat-orientált 

jellege mellett az ajánlások megfogalmazásának fontossága. Mint azt a hazai 

klímastratégiák értékeléséből is láthattuk, alapvető fontosságú paraméterek hiányoznak a 

gyakorlatba átültethető stratégiaalkotási módszertan megalkotásához, melynek végső 

stádiuma indikátorkészletek ajánlása a magyar városok számára. E folyamat során az 

egyik legfőbb limitáló tényező az adatok hozzáférhetősége. Jelen értekezés során ezért 

két terület esetére javasolok kvantitatív és kvalitatív indikátorokat: a jelentős nyári 

hőmérséklet-növekedéssel kapcsolatos hőhullámos napok számának folyamatos 

gyarapodása, valamint a megváltozó csapadékeloszlás okozta elöntéses 

események azok a kihívások, melyek a legnagyobb valószínűség szerint a legtöbb 

magyar várost érinthetik. Habár az érintett települések jó érzékkel tapintottak rá a két 

legfontosabb adaptációs területre és definiáltak arányaiban a legtöbb beavatkozást ezen 

témakörök mentén, a hiányzó indikátorok erősen csökkentik a stratégiák értékeit és 

valódi, gyakorlatban történő alkalmazhatóságát. Ezen hiányosság kiküszöbölése 

érdekében ajánlás szinten két indikátorkészlet látható a 2.3 és 2.4. táblázatokban a 

hőhullámok, valamint a vízgazdálkodás területére összpontosítva, mint a két fő 

klimatikus kihívás a jelen és a jövő hazai városi döntéshozói, valamint a lakói számára. 

                                                 
19 A Klímabarát Települések Szövetsége készített stratégiai útmutatókat különböző méretű városok esetére, 
azonban ezekben a módszertani javaslatokban éppen a példaként bemutatott indikátorok köre kifejezetten 
szűk és további ajánlások sem szerepelnek a városi tervezési-döntéshozatali folyamatok felgyorsítása, 
megkönnyítése érdekében. 
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Indikátor Mértékegység Típus 

Átlagos napi vízfogyasztás l/fő Kvantitatív 

Felszín alatti elérhető 
vízmennyiség 

millió liter 
Kvantitatív 

Vízlábnyom m3/év Kvantitatív 

Elszivárgott víz mennyisége 
teljes szolgáltatott mennyisége 
%-a 

Kvantitatív 

Szolgáltatásbiztonság 
Vészhelyzeti forgatókönyv 
megléte 

Kvalitatív 

Fenntartási költség HUF/év Kvantitatív 

Vízgazdálkodási stratégia 
Klíma-központú 
beavatkozások az ágazati 
stratégiában 

Kvalitatív 

Napi öntözési vízigény l/fő Kvantitatív 

Vízszolgáltatási rendszer 
hibáinak száma / nap 

db / nap 
Kvantitatív 

Felszíni vízkivétel millió liter / nap Kvantitatív 

Felszín alatti vízkivétel millió liter / nap Kvantitatív 

Csatornarendszer állapota Technológiai állapot Kvalitatív 

Vízminőség Skála  Kvantitatív 

Árvíz-stratégia 
Beavatkozások árvíz 
megelőzésére és kezelésére 

Kvalitatív 

Víztározó kapacitás millió liter Kvantitatív 

Napok száma, amikor a 
vízkivétel meghaladja a 
rendelkezésre álló 
mennyisége 

db 

Kvantitatív 

Kamerával megfigyelt 
csatornarendszer  

% 
Kvantitatív 

Éves begyűjtött csapadékvíz m3/fő Kvantitatív 

Ivóvízhálózatba kötött 
lakások aránya 

% 
Kvantitatív 

Vízgazdálkodási és 
klímaváltozással kapcsolatos 
információval ellátott 
lakosság aránya 

% 

Kvantitatív 

Harmadik tisztítási fokozattal 
kezelt szennyvíz 

% 
Kvantitatív 

Ellátásbiztonság 
Erőforrás-, és vízkivétel-
elemzés 

Kvalitatív 

2.3. táblázat: Indikátorok az alkalmazkodóképes városi vízgazdálkodás területén  

(Csete és Buzási, 2016b) 

 Mindkét ajánlott indikátorkészlet esetén megfigyelhető, hogy kvantitatív és 

kvalitatív mutatószámok egyaránt definiálásra kerültek, melynek oka a kvalitatív 

indikátorokból fakadó információtöbblet. Meg kell azonban jegyezni, hogy a minőségi 
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mutatók adatokkal való feltöltése sokszor nagyobb gondot okoz, mint a mennyiségi 

indikátorok esetén, melynek oka előbbiek sokszor egyedi, jelentősen helyspecifikus 

jellege. A mutatószámok kiválasztásánál elsődleges szempont az alkalmazkodóképesség 

jellemzésének igénye volt, melyet a korábbiakban is említett információ-vezérelt 

kiválasztási folyamat követett. Ennek magyarázata, hogy jelen esetben egyfajta 

szakpolitikai ajánlásként fogható fel az indikátorkészlet, amelytől a lokális jellemzők, ill. 

adottságok megfelelő figyelembe vétele érdekében nem csak szabad, hanem éppen hogy 

ajánlatos is eltérni. Az infrastruktúra elemek sérülékenysége és az ezzel kapcsolatos 

alkalmazkodóképessége kritikus pontja egy város adaptációs törekvéseinek (Zhou és 

Shepherd, 2009; Schwarz et al, 2012; Lemonsu et al., 2013; Speak et al., 2013) ezért a 

kapcsolódó indikátorok és területek hatványozottan jelennek meg a két 

indikátorkészletben. Az adatok elérhetőségével kapcsolatban el kell mondani, hogy a 

javasolt 38 indikátor nagyjából 50%-a jelenleg is elérhető a helyi önkormányzatok 

adatgyűjtési rendszerén belül20. A jelenleg adattal nem feltölthető indikátorok 

kiválasztásánál az első számú szempont azok begyűjtésére vonatkozott, vagyis a két 

táblázatban olyan mutatószámok kerültek ajánlásra, melyek adott esetben a lehető 

legkisebb eszközráfordítással – viszonylag – könnyen feltölthetők információkkal, így 

segítve a város tervezői, illetve döntéshozatali rendszerét, valamint adott esetben a 

lakosság tájékoztatását. 

Indikátor Mértékegység Típus 

Zöld területek nagysága (ezen 
belül közparkok arány) 

m2/fő Kvantitatív 

Vízfelületek nagysága (ezen 
belül rekreációs célú területek 
aránya) 

m2/fő Kvantitatív 

Hőségriadó terv Hőségriadó terv megléte Kvalitatív 

Vízosztó helyek száma db Kvantitatív 

Légkondicionálóval felszerelt 
közösségi közlekedési 
eszközök aránya 

% Kvantitatív 

Árnyékolt kerékpárutak és 
járdák aránya 

% Kvantitatív 

Hőségnek ellenálló 
infrastruktúra elemek aránya 

% Kvantitatív 

Hőségriadó esetére fenntartott 
kórházi ágyak száma 

db Kvantitatív 

Építési előírások 
Passzív hűtési megoldási 
előírások 

Kvalitatív 

                                                 
20 Ez a szám jellemzően lefelé változhat annak függvényében, hogy adott város önkormányzata korábban 
gyűjtött-e hasonló adatokat, illetve hogy mennyiben tartották fontosnak a KSH-s adatgyűjtések 
végrehajtását. 
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Mentőautók száma db Kvantitatív 

Kritikus infrastruktúra 
védelme 

Kritikus infrastruktúra 
elemek védelmére vonatkozó 
stratégia megléte 

Kvalitatív 

Hőségriadóval kapcsolatos 
információval ellátott lakosság 
aránya 

% Kvantitatív 

Nyilvános ivó kutak száma db Kvantitatív 

Hőségriadó idején az 
elektromos rendszer hibáinak 
száma 

db Kvantitatív 

Újonnan ültetett fák száma 
(évente) 

db Kvantitatív 

„Hideg” felületek aránya az 
épített környezeti elemek 
között 

% Kvantitatív 

Lakosság kor szerinti 
megoszlása 

KSH által meghatározott 
intervallumon belül: fő 

Kvantitatív 

2.4. táblázat: Indikátorok az extrém hőséggel szembeni alkalmazkodóképesség jellemzésére  

(Csete és Buzási, 2016b alapján) 

Az értekezés jelen alfejezete a hazai városi klímastratégiák kvalitatív értékelésén 

keresztül engedett betekintést nyerni a magyarországi gyakorlatba, a városi területek 

alkalmazkodóképességének növelésével kapcsolatban. Láthattuk, hogy a kidolgozott 

stratégiák jellemzően mitigáció központúak, összhangban a NÉS-1 fókuszrendszerével. A 

kitörési és beavatkozási pontok adaptáció felé való eltolása ugyanakkor könnyebben 

orvosolható probléma, mint az elemzés legfőbb tanulságát hozó megállapítása az 

alkalmazott indikátorok, egyszersmind a stratégiák monitoring rendszerének hiányáról. A 

gyakorlatban is megismert városfejlesztési kihívásokkal kapcsolatban azzal a hipotézissel 

éltem, hogy hasonlóan az IVS21-ekhez és ITS-ekhez, a klímastratégiák esetében sem 

találkozunk kiforrott indikátorválasztási módszertannal, ami a megfelelő mutatószámok 

szelektálására és azok adatokkal való feltöltéséhez vezetnek. A hipotézis az 

indikátorkészletek, valamint a szükséges szabályozási keret és információhiányból 

adódóan tézissé alakult, vagyis bizonyítást nyert a hazai gyakorlat jelentős hiányossága. Az 

alfejezet utolsó szakaszában az adaptációs kapacitás helyi mérhetőségének 

javítása érdekében közel 40 olyan indikátorra tettem javaslatot (2.3 és 2.4. 

táblázatok), melyek a hőhullámok, valamint a vízgazdálkodás területén képesek a 

városok teljesítményét számszerűsíteni, ezáltal olyan támpontot adva a 

tervezőknek és a döntéshozóknak, mely segítségével a stratégiai tervezési 

folyamat teljessé válhat.  

                                                 
21 Integrált Városfejlesztési Stratégia 
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2.3 Városok fenntarthatósági és alkalmazkodóképességi teljesítményének 

összehasonlíthatósága a közlekedési szektor példáján 

Napjainkban igen népszerűek azok a döntően nemzetközi együttműködésben, 

illetve összefogással készülő városrangsorok, melyek különböző szempontok mentén 

bizonyos kiválasztott városok teljesítményét próbálják meg jellemezni. A felmérések 

mögött gyakran vállalati háttér található és közvetett módon egyfajta CSR 

tevékenységként jelenik meg, természetesen a jó – általában fenntarthatósági – cél mögé 

rejtve. Jelen alfejezet középpontjában az összehasonlíthatóság áll, jellemzően 

fenntarthatósági szemüvegen keresztül, melyet végül a klímaváltozáshoz köthető 

bizonytalanságokkal kiegészítve az alkalmazkodási képességre is alkalmazni lehet.  

Az előző alfejezetben látott gyakorlathoz hasonlóan, ezúttal is az indikátorok 

használhatóságának vizsgálata, elérhetősége kerül a középpontba. Kutatásaimban a 

legszűkebb fókusz a közlekedési szektort érinti, hiszen a közlekedési szektor a városi 

területek egyik kulcs összetevője, éppen ezért megkérdőjelezhetetlen szerepet játszik a 

városi fenntarthatóság elérésében.  Mint az egyik legösszetettebb városi alrendszer, a 

közlekedési szektor felelős a javak és emberek mozgásáért a városon belül és azon kívül 

is, tehát rendkívül szoros kapcsolat állítható fel egy város fenntarthatósága és a 

közlekedési rendszerének ilyetén állapota között. Felmerül tehát a kérdés, hogy létezik-e 

fenntartható városi közlekedés anélkül, hogy maga a város fenntartható lenne-e, illetve 

vice versa (Tóth-Szabó és Várhelyi, 2012). A fenntarthatósági aspektus mellett a vizsgálat 

során kiemelt szerepet kap a klímaváltozás által megváltozott körülményekhez való 

adaptáció jellemzése is, mivel az ágazat sérülékenysége elengedhetetlenné teszi az 

alkalmazkodóképesség növelését, mely egyben fenntarthatósági törekvésként is 

definiálható. A fejezet közlekedés-központúságának további indokaként lehet említeni, 

hogy egy adott város összes alrendszerének, ágazatának az együttes értékelése az 

értekezés szerzője szerint szinte lehetetlen azok komplexitása, egymásra épülése, illetve az 

adatok elérhetőségének hiánya érdekében.  

 Felmerülhet azonban a kérdés, hogy vajon szükséges-e az ágazatonkénti bontás 

összehasonlító vizsgálatok során: Csete és Horváth (2012) szerint a városi folyamatok 

ismerete elengedhetetlen feltétel a fenntartható és alkalmazkodni képes városok 

kialakításához. Mivel a városok esetén egy erősen komplex rendszerről beszélhetünk, 

ezért az egyes alrendszerek és ágazatok mérhetősége, valamint jellemezhetősége 

következésképpen kritikus pontja a döntéshozatali folyamatoknak.  
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A közlekedési ágazat fenntarthatóságának nemcsak környezeti, hanem összetett 

gazdasági és társadalmi hatásait is célszerű megemlíteni: az európai városok többsége 

szenved a mindennapos forgalmi torlódások negatív hatásaitól (Gössling, 2013), hiszen a 

helyi társadalmak jelentős része naponta órákat tölt el gépjárművükben ülve (Gumz és 

Török, 2015). Visszakanyarodva az ágazat klímaérzékenységére, Lee és Painter (2015) 

kutatásokban kiemelik, hogy nem elég az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkenteni 

technológiai megoldásokkal, hanem megfelelő intézményi döntések is szükségesek a 

közlekedési magatartás megváltoztatása érdekében. Jó példa a megfelelő tervezési és 

fejlesztési döntések városi szintű hatásainak bemutatására Knoflacher (2007) munkájában 

bemutatott bécsi fejlesztési döntések helyessége, amikor a belváros komplex megújítása 

során konzekvensen alakították át a belvárosi utak többségét kizárólag gyalogosok és 

kerékpárosok által használható területté. A döntés eredményeként napjainkban a 

munkába járók közel 70%-a vagy közösségi közlekedést, vagy kerékpárt használva jut el 

munkahelyére, mely a jól átgondolt és véghezvitt városi közlekedésfejlesztés 

fenntarthatóságban, illetve kibocsátás-csökkentésben betöltött szerepét hivatott 

mutatni22. Megjegyzendő, hogy a nemzetközi szakirodalomban külön kiemelik az ágazat 

tervezés-érzékeny jellegét, vagyis a helyes döntések meghozatala kritikus fontosságú. 

Ennek elmaradása esetén lokális és tovagyűrűző globális negatív hatásokkal kell számolni, 

úgymint 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). 

Az alábbiakban bemutatásra kerülnek a városi közlekedési alrendszer, mint az 

egyik legfontosabb ÜHG-kibocsátó szektort érintő értékelési keretrendszerek, illetve 

kiemelt cél olyan indikátorkészletet javasolni a hazai viszonyokra, melyek minden 

valószínűség szerint elérhetők a városok számára. Ez utóbbi cél egy adat-vezérelt 

metodikának tekinthető, mivel a rendelkezésre álló mutatószámok a KSH különböző 

adatbázisaiból kerülnek lehívásra, tehát esetünkben a gyakran információ-vezérelt 

tervezési és értékelési keretet a leggyakrabban megjelenő limitáló tényező, az adatok 

elérhetősége módosítja. 

                                                 
22 Ehelyütt érdemes pár szót szólni a budapesti közösségi közlekedés-fejlesztés hektikusságáról, mely 
napjainkban sokszor inkább a személyi és intézményi szabályozásoktól hangos, mintsem a kiszámítható és 
fenntartható közlekedési megoldások bevezetéséről. Jó példa erre a körúti villamosok kereszteződésekben 
történő „előnyben részesítése” a keresztirányú gépjárműforgalommal szemben, mely a közösségi 
közlekedés iránti kereslet növelésével közvetlen módon is értelmezhető kibocsátás-csökkenést 
eredményezett volna. A bevezetett intézkedés azonban néhány hónapon belül „felpuhult”, így egy 
fenntartható közlekedésfejlesztési beavatkozás vált az aktuális személyi csatározások áldozatául.  
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 Az indikátorkészletek tanulmányozása előtt azonban érdemes pár mondat 

erejéig a fenntartható városi közlekedés témakörét – ha tömören is, de – 

áttekinteni. Ahogy a korábbiakban is felmerült a kérdés, természetesen ehelyütt sem 

hagyhatjuk figyelmen kívül Zegras (2006) által hangsúlyozott problémát: vizsgálódásaink 

során egy általános közlekedési ágazattal kapcsolatos fenntarthatósági fogalmat 

kövessünk, vagy a városi szerkezet alapjaiban átrajzolja a felépített képet? A nemzetközi 

szakirodalomban nincs egységes fenntarthatósági fogalom a közlekedési alrendszerre, 

beszéljünk a tágabb, globális vagy éppen a városi, lokális fogalomról. A következő 

pontokban vázlatosan ismertetésre kerül néhány meghatározó nemzetközi 

fogalomértelmezés a fenntartható városi közlekedés témaköréből, melyek a kutatás 

szempontjából releváns megközelítéseket tartalmaznak: 

 Shiau és Liu (2013) egy szintetizáló definíciót alkalmaz, átvéve az ágazati 

európai miniszterek tanácsait: társadalmi oldalról az elérhetőség biztosítása, 

valamint a jelen és jövő generációk összeköttetése a kulcsfeladat; gazdasági 

szempontból a fenntartható közlekedés hozzájárul a versenyképesség, a 

területfejlesztési tervek megvalósításához megfizethető és hatékony működési 

rendszeren keresztül; 

 Zegras (2006) habár az elérhetőséget, mint a városi közlekedési rendszerek 

alapvető tulajdonságát emeli ki, gazdasági és környezeti szempontból nem 

határolta le keretrendszerét; 

 annak ellenére, hogy a legtöbb tanulmány a közlekedéssel kapcsolatban a 

motorizált eszközök hatékonyságán keresztül értékeli a fenntarthatóságot 

(Török, 2014), egy átfogó definíció természetesen nemcsak a környezeti 

hatásokat veszi figyelembe (Tóth-Szabó és Várhelyi, 2012); 

 a gazdasági és környezeti fenntarthatóság, illetve a fennálló értelmezési és 

tervezési zavarok körére ad jó példát Litman (2013), aki a környezeti 

szempontból igen, ám gazdasági szempontból nem kívánatos fejlesztési 

beruházások fontosságát emeli ki; 

 Zito és Salvo (2011) egy globális fenntarthatósági fogalmat vezetett be, 

amikor a brundtland-i megfogalmazást némiképp átalakítva a következő 

definíciót adják: a fenntartható közlekedési rendszer kielégíti a jelen 

generációk mobilitási igényeit úgy, hogy nem veszélyezteti a jövő generációk 

lehetőségeit. 



59 
 

Annak érdekében, hogy a városi közlekedési rendszerek komplexitásán keresztül 

eljussunk a fenntarthatósági, majd pedig a klímaszempontú értékelésig, a 

legkézenfekvőbb megoldás az indikátormódszer alkalmazása, így az összetett városi 

kapcsolatok és jelenségek könnyebben érzékeltethetők (Santos és Ribeiro, 2013). Litman 

(2009) szerint az olyan összetett problémák jellemzésénél, mint a városi közlekedési 

fenntarthatóság, az egyszerű indikátorok nem versenyképesek, helyettük aggregált 

mutatók képzése a célszerű annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban lehessen 

jellemezni a témakört. Az aggregált mutatók ilyetén alkalmazásával kapcsolatban 

megállapítható, hogy ugyan azok információs tartalma kétségtelenül kimagasló, 

ugyanakkor az alkotó indikátorok és adatok elveszhetnek benne, ezáltal a 

változások kimutatására és a döntéshozók felé való kommunikálásra csak erős 

fenntartásokkal használhatók. A mutatószámokkal kapcsolatos módszertani 

megfontolásokat számos szerző is tanulmányuk középpontba állította, néhányan közülük 

kifejezetten a fenntartható városi közlekedésre összpontosítva (ld. többek között 

Joumard et al., 2012; Tóth-Szabó és Várhelyi, 2012; Haghshenas és Vaziri, 2012; Alonso 

et al., 2015). 

  Mivel a városkutatási tanulmányok napjainkban folyamatosan növekvő számban 

foglalkoznak a városi fenntarthatóság, illetve ezzel kapcsolatban és ettől függetlenül az 

alkalmazkodóképesség és mitigáció egyes ágazatokra vonatkozó vizsgálataival, a 

következőkben néhány jelentős indikátorkészlet rövid bemutatása olvasható a városi 

fenntartható közlekedési rendszerekkel összefüggésben. Vizsgálataimban összesen 18 

kutatás 555 indikátorát tekintettem át, melyek között természetesen átfedések is 

találhatók, azonban a kiválasztott mutatószámrendszerek kivétel nélkül a városi 

közlekedési ágazat jellemzésére, esetleg folyamatos monitorozására jöttek létre. 

Megjegyzendő még, hogy az indikátorkészletek kiválasztásánál törekedtem a módszertani 

és földrajzi diverzitásra egyaránt, vagyis az irodalomkutatásnál kifejezetten cél volt, hogy 

minél inkább tért nyerjenek a lokális jellemzők, ezért az amerikai kontinens mellett ázsiai 

és európai értékelési rendszerek egyaránt szerepelnek az elemzésben. 

 A 2.5. táblázat összefoglalja az irodalomkutatás eredményét és módszertanát 

egyaránt. A kiválasztott indikátorkészleteket fenntarthatósági szempontból elemeztem, 

vagyis megvizsgáltam, hogy adott szerző(k) munkájában a kidolgozott mutatószámok 

közül hány darab vonatkozik a fenntarthatóság környezeti, gazdasági, társadalmi és 
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intézményi dimenziójára, illetve az „egyéb” sor azon területeket jelöli, mint például a 

tervezés, hasznok, elérhetőség vagy torlódások kezelése. 

Forrás Gazd. Társ. Körny. Int. Egyéb Összes 

Nicolas et al., 2003 6 3 6 0 6 21 

Zegras, 2006 7 12 4 0 0 23 

Litman, 2009 10 11 13 0 0 34 

Shiau és Liu, 2012 10 4 7 0 0 21 

Miranda és da Silva, 2012 0 5 6 7 69 87 

Tóth-Szabó és Várhelyi, 2012 4 7 14 1 15 41 

EEA, 2013 11 6 13 7 3 40 

Santos és Ribeiro, 2012 6 8 6 0 0 20 

Litman, 2013 21 11 9 0 0 41 

Gössling, 2013 0 2 0 0 8 10 

Marletto és Mameli, 2012 2 3 8 0 0 13 

Zito és Salvo, 2011 5 3 5 0 19 32 

GreenApple Canada, 2008 7 3 6 0 1 17 

Monzón et al., 2009 2 2 2 0 2 8 

Nathan és Reddy, 2011 19 18 17 0 0 54 

Dobranskyte-Niskota et al., 2007 20 13 16 4 3 56 

Alonso et al., 2014 3 3 3 0 0 9 

Faivre d'Arcier, 2014 0 8 5 0 15 28 

∑ 133 122 140 19 141 555 

2.5. táblázat: A városi közlekedés fenntarthatóságát mérő indikátorkészletek 

(Buzási és Csete, 2015) 

 Az összegyűjtött és elemzett indikátorkészletek alapvetően a helyi 

jellegzetességekre reflektálnak, vagyis a jólét, a gazdasági teljesítmény és a környezeti 

fenntarthatóság viszonyrendszeréből indulnak ki. Kiemelendő, hogy a legtöbb indikátort 

az „egyéb” kategóriában találjuk, mely összefügg az előző oldalon tett megjegyzéssel, 

miszerint ez a csoport az, ami leginkább a helyi tulajdonságokra, a lokalitás kiemelt 

szerepére reflektál. Szinte megegyező számban találunk a környezeti és gazdasági 

fenntarthatósági dimenzióban szereplő indikátorokat, míg a társadalmi pillér némiképp 

lemaradva követi az előző két fenntarthatósági aspektust. Külön kell azonban említést 

tenni az intézményi háttér értékeléséről a nemzetközi szakirodalomban. Mint látható, az 

összesen 555 indikátorból alig 19 darab vonatkozik a döntéshozatali rendszerre, ami alig 
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3%-os részesedést jelent. Ha az érintett indikátorkészletek számát és arányát vesszük 

figyelembe, akkor is tanulságos eredményt kapunk, ugyanis a 18-ból mindössze 4 olyan 

értékelési rendszert találunk, amelyben megjelenik az intézményi érintettség. Az arányok 

és értékek ilyetén torzulása különösen a korábbi bekezdésekben taglalt fejlesztési és 

tervezési döntések fontosságának függvényében érdekes, ugyanis a városi 

közlekedésfejlesztés intézményi, vagyis szakpolitikai háttere legalább olyan fontos, mint 

az alkalmazott technológia mitigációs potenciálja. Mivel az alfejezet a városok 

fenntarthatóságának és alkalmazkodóképességének összehasonlíthatóságára koncentrál, 

érdemes ilyen szemmel is megvizsgálni a kérdéses indikátorkészleteket, mielőtt a hazai 

gyakorlatra és lehetőségekre rátérnénk. Az már korábban említésre került, hogy a 

hivatkozott értékelési rendszerek jelentősen helyspecifikusak, mely egyrészt látszik az 

alkalmazott indikátorok fenntarthatósági dimenzióiból, illetve maguknak a kutatások 

célrendszeréből. Az érintett indikátorkészletek a területi fókusz alapján alapvetően három 

részre bonthatók: 

 Makrorégiókra alkalmazható: Alonso et al. (2009); Zito és Salvo (2011); 

Dobranskyte-Niskota et al. (2007); EEA (2013) 

 Országos szinten alkamazható: Faivre d’Arcier (2014); Tóth-Szabó és Várhelyi 

(2012); Marletto és Mameli (2012); GreenApple Canada (2008) 

 Helyi szinten alkalmazható: Monzón et al. (2009); Shiau és Liu (2013); Zegras 

(2006); Miranda és da Silva (2012); Gössling (2013); Nicolas et al. (2003); Santos 

és Ribeiro (2013); Nathan és Reddy (2011); Litman (2009); Litman (2013) 

Jól látható, hogy a 18-ból mindössze 4 olyan kutatást és indikátorkészletet 

találunk, melynek célja a nemzetközi összehasonlítás. Ugyancsak 4 értékelési rendszer 

került vizsgálat alá, melyek nemzeti szinten próbálják meg leírni az adott ország városaira 

jellemző közlekedési fenntarthatósági kérdéseket. Végül 18-ből 10 indikátorkészlet lokális 

alkalmazást állít a fókuszba, melynek a korábban már többször említett helyi 

jellegzetességek, városi szövet, kulturális és közlekedési szokások, illetve a rendelkezésre 

álló technológiák, kihívások és lehetőségek mind-mind befolyásoló tényezők. Meg kell 

jegyezni, hogy minden egyes tanulmányban az adatok elérhetőségére, mint a legfontosabb 

alkalmazást nehezítő körülményre és befolyásoló faktorra hivatkoztak, mely minden 

valószínűség szerint a lokális szint alkalmazásának egyik oka. A nemzetközi szakirodalom 

ide vonatkozó tanulmányait vizsgálva feltételezhetjük tehát, hogy a városi fenntarthatóság 

városok közötti összehasonlíthatósága erősen korlátozottnak mondható, legalábbis a 

csekély arányú ide vonatkozó kutatásra és az alkalmazott indikátorokra alapozva. 
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A fentieken túl az alfejezet címéhez illeszkedve egy nagyon fontos feltételezéssel 

élhetünk, amely a városi fenntarthatósági teljesítmények összehasonlíthatóságát illeti. Az 

egyes indikátorkészletek összetétele, valamint az összehasonlíthatóságot célul kitűző 

nemzetközi tanulmányok arányának figyelembe vétele mellett az ide vonatkozó hipotézis 

szerint: „A városi fenntarthatóság és alkalmazkodóképesség elemző-értékelő összevetése korlátozott a 

rendelkezésre álló adatok, valamint az eltérő helyi jellegzetességek miatt.” Mivel az előző 

vizsgálódások a közlekedési szektorra korlátozódtak, az esetleges tézis megfogalmazása 

előtt az „átválthatóságot” pár sorban érdemes lehet kifejteni. Az indikátorok vizsgálata 

során önkényesen választottam ki a közlekedési ágazatot, mivel a „teljes” városi 

fenntarthatóságot leíró indikátorkészletek a vizsgálni kívánt terület komplexitását csak 

nagyon nehezen képesek feloldani, gyakran módszertani kétségek közepette. Ezen felül 

adatokkal az egyik legjobban ellátott szektorról beszélünk a városi közlekedés területén, 

így azzal a feltételezéssel éltem, hogy amennyiben a hipotézisem a közlekedési szektor 

esetében megállja a helyét, akkor – természetesen bizonyos fenntartások mellett – az 

adaptálható a „teljes” fenntarthatóság és alkalmazkodóképesség területére.  

A továbbiakban a hazai vonatkozó elérhető mutatószámokon keresztül az előző 

vizsgálathoz hasonlóan az adatokkal egyik leginkább ellátott ágazaton, a városi 

közlekedésen keresztül próbálom a hipotézisemet igazolni, vagyis a városi 

fenntarthatóság összehasonlítása ellen objektív tényekkel érvelni. Az itt megfogalmazott 

célhoz ezúttal is a rendelkezésre álló indikátorok alapján kívánok eljutni, ezúttal a KSH 

oldalán23 elérhető ágazatspecifikus indikátorokat vizsgálva. A témakörhöz illő adatok 

elemzésénél elsődleges szempont volt a hipotézisem igazolásához annak megfordítása, 

vagyis egy olyan adatszolgáltatót kellett első körben kiválasztani, amely megfelelő 

mennyiségű és minőségű, rendszeres időközönként gyűjtött információval bír a vizsgálati 

területről. Feltételezhető tehát, hogy amennyiben a Központi Statisztikai Hivatal 

rendelkezik olyan adatokkal, melyek leírják a városi fenntarthatóság közlekedési 

rendszerre vonatkozó aspektusát, akkor azok felhasználhatók a városok közötti 

összehasonlító elemzésre is. Ennek érdekében a ksh.hu weboldalon magyar és angol 

nyelven elérhető indikátorokat kerestem először a közlekedési szektorra általánosságban, 

majd pedig a városi közlekedésre célzottan. Az első szűrés során 67 indikátort sikerült 

azonosítani, melyek a közlekedési szektorra vonatkoztak. Ezek a mutatók végül egy 

városi fenntarthatósági szűrőn mentek át, melynek eredményeképp a 2.5. táblázathoz 

hasonlóan fenntarthatósági dimenziók szerint csoportosítottam őket, így végül a 2.6. 

                                                 
23 http://www.ksh.hu 
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táblázatban 42 indikátor szerepel: 22 a gazdasági, 14 a környezeti és 6 a társadalmi 

dimenzióban. 

Indikátor Fennt. dimenzió 

Éves bevétel a teherszállításban Gazdaság 

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér éves forgalma 

Teherszállítás bruttó hozzáadott értékének 

volumenindexe Környezetvédelmi kiadások az áruszállításban 

Környezetvédelmi adóbevételek 

Egy főre jutó közösségi/egyéni közlekedési költség 

Éves közlekedési kiadások 

Háztartásonkénti éves közlekedési kiadás 

Egyéni közlekedés költsége 

Egyéni közlekedés költsége a közösség közlekedés 

költségének százalékában 

Éves utas-szám a közösségi közlekedésben 

Regisztrált áruszállító vállalkozások száma 

Működő áruszállító vállalkozások száma 

Áruszállítási ágazat bruttó hozzáadott értéke 

Beruházások értéke folyó áron 

Külkereskedelmi forgalom 

Az értékesítés nettó árbevétele 

A szállítás ágazataiban teljes munkaidőben 

foglalkoztatottak létszáma és bruttó átlagkeresete 

Havi átlagos üzemanyagköltség 

Úthálózat állapota 

Úthibák száma 

Belföldi hajózási kikötők száma 

Agglomerációból szállított utasok száma Környezet 

Városon belül szállított utasok száma 

Újonnan regisztrált gépjárművek száma üzemanyag 

típusonként   

Átlagos napi forgalomintenzitás 

Gépjárműpark átlagos kora 

A tehergépkocsi-állomány átlagos kora 
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Indikátor Fennt. dimenzió 

CO2-kibocsátás 

NOx kibocsátás 

NMVOC kibocsátás 

CO kibocsátás 

PM2,5 kibocsátás 

Áruszállítás által kibocsátott ÜHG mennyisége 

Közösségi közlekedésben, egyéni közlekedési eszközzel és 

kerékpáron megtett éves km 

Személygépkocsi kihasználtsági fok 

Átlagos távolság Társadalom 

Átlagos utazási idő 

Megtett utazások száma 

Gépjárművel történő utazások száma 

Gépjárművel történő utazások aránya 

Balesetek száma 

2.6. táblázat: A KSH által elérhető városi közlekedési indikátorok  

(Buzási és Csete, 2015) 

A kigyűjtött indikátorok között természetesen vannak olyanok, melyek átfedésben 

vannak egymással, mégis igyekeztem a lehető legszélesebb kört bevonni az adatok 

elérhetőségére vonatkozó vizsgálatba. Ezen ok miatt maradtak a vizsgálaton belül olyan 

indikátorok is, melyek nem „klasszikus” városi fenntarthatóságot mérő mutatószámok, 

azonban a lehető legszélesebb körű elérhetőségi elemzéshez elengedhetetlenek. 

Megállapítható, hogy hasonlóan a nemzetközi értékelési rendszereknél tapasztaltakhoz, a 

hazai gyakorlatban is alulreprezentált az intézményi indikátorok köre: ebben az esetben 

egyetlen mutató sem vonatkozott a döntéshozatali és egyéb intézményi folyamatokra. 

A vonatkozó hipotézis szempontjából azonban a legfőbb értékelési szempont az 

adatok elérhetőségére vonatkozott. A fent bemutatott indikátorok elsősorban NUTS3-as 

szintről adnak tájékoztatást (Buzási és Csete, 2015), mely hazánkban a megyéket és 

Budapestet érinti. Megállapítható tehát, hogy még az adatokkal leginkább ellátott városi 

közlekedési alrendszer esetében is hiányoznak azok az alapvető információforrások, 

melyek alapján a hazai közepes és nagyvárosok24 városi fenntarthatóságának legalább egy 

                                                 
24 Hazai nagyváros alatt Pécset, Miskolcot, Debrecent, Szegedet és Győrt értem. 
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szegmense összehasonlítható lenne egymással. Nem állítom természetesen, hogy az 

érintett városok semmilyen információval nem rendelkeznek a saját területük közlekedési 

jellemzőire vonatkozóan: az egyes önkormányzatok – általában valamilyen fejlesztési 

dokumentum elkészítését megalapozva – rendelkeznek információkkal a város 

közlekedési fenntarthatóságáról, azonban ezek az adatok annyira város specifikusak, hogy 

nem érdemes a külön módszertan alapján számított különböző indikátorokat egy 

értelmezési keretrendszerben tárgyalni. Jelen alfejezet az összehasonlíthatóságra 

koncentrál, melynek országos szintű megvalósítása a központi adatgyűjtés hiányára 

tekintettel a közlekedési alrendszer esetében nem megoldható, egyszersmind 

valószínűsíthetően a teljes városi fenntarthatóságról sem kaphatunk országosan átfogó 

képet. 

 A városi fenntarthatóság visszafogott összehasonlíthatóságán túl a második 

hipotézis az alkalmazkodóképesség lokális mértékének komparabilitásáról is 

megfogalmazott feltételezést. Ehhez a nemzetközi, majd hazai fenntarthatósági fókuszról 

az adaptációs kapacitás mérhetőségének hazai jellemzőire terelődik a hangsúly. Ennek 

érdekében megvizsgáltam, hogy a hazai adatbázisok esetén vajon elérhető-e olyan 

indikátorkészlet, mely a városi közlekedési szektor alkalmazkodóképességéről ad képet. 

Az ágazat kiválasztásának okait ezúttal nem részletezem újra, azt megtettem fentebb. A 

közlekedési szektor klíma-érzékenysége mitigációs szempontból kellő részletességgel 

kutatott, mely főleg a terület ÜHG-kibocsátásával kapcsolatos (Reckien et al., 2014; Javid 

et al., 2014; IPCC, 2014). Mindemellett az alkalmazkodási oldal lényegesen kevésbé volt 

hangsúlyos egészen az utóbbi időkig, amikor is megsokasodtak azon publikációk, melyek 

az ágazat alkalmazkodóképességének vizsgálatára vonatkoztak. Mind az IPCC, mind az 

Európai Környezetvédelmi Ügynökség tematikus kiadványokban és fejezetekben (IPCC, 

2014; EEA, 2014) fejtette ki a legfontosabb összefüggéseket a klímaváltozás okozta 

negatív hatások, valamint az ágazat sérülékenységével kapcsolatban. Jabareen (2013) 

feltette a kérdést, hogy melyek azok a területek, melyeken a városok fejlesztési és 

tervezési döntéseikkel képesek az adaptációs kapacitásukat növelni. Ezen kérdés során a 

közlekedési alrendszer kiemelt szereppel bír, hiszen – ahogy az a korábbiakban is 

említésre került – az emberek, javak és szolgáltatások áramoltatása a közlekedési rendszer 

feladata, vagyis annak sérülékenysége nagyban befolyásolja a teljes városi alkalmazkodási 

képességet. Mehrotra et al. (2011), valamint az ETCACC25 (2010) egyaránt a városi 

közlekedési rendszereket potenciálisan veszélyeztető hatásokat foglalták össze: 

                                                 
25 European Topic Centre on Air and Climate Change 
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hőhullámok; árvizek; viharos időjárásból fakadó elöntések és széllökések mind-mind 

veszélyeztetik egy adott város közlekedési rendszerének folyamatos és hosszú távú 

működését. Az IPCC (2014) legfrissebb jelentésében az utakat, vasutakat és hajózási 

infrastruktúrákat emeli ki, mint a potenciális hatásviselők. Bobylev (2013) teljes 

publikációjában a városi kötöttpályás rendszerek sérülékenységéről értekezik: a kritikus 

infrastruktúra elemek, úgymint felsővezetékek, vasúti pályák és kiegészítő létesítmények 

nemcsak a nyári hőségek, hanem téli viharok esetén is könnyen károsodhatnak. Egy 

esetleges felsővezeték szakadás akár órákra is megbéníthatja az adott kötöttpályás városi 

vonalon a közösségi közlekedést. Négy különböző stratégiai ajánlást fogalmaz meg 

munkájában a közlekedési rendszer adaptációs kapacitásának növelésére: alkalmazkodási 

aspektusok integrálása a tervezési szakaszban; a hirtelen megváltozó klimatikus 

viszonyokhoz való alkalmazkodási képesség figyelembe vétele a tervezési és kivitelezési 

szakaszban; a meglévő előírások klíma szempontú felülvizsgálata és végül a teljes városi 

infrastruktúra rendszer alkalmazkodási központú áttekintése. Természetesen az 

infrastruktúra elemek mellette az utasokra és a járművekre is hatással van az éghajlat akár 

csak lokális megváltozása is, ezért olyan indikátorkészletre van szükség, amely a 

fenntarthatósági dimenziók figyelembe vétele mellett az extrém klimatikus eseményekre is 

reflektál annak érdekében, hogy az összetett kapcsolatrendszeren keresztül hozzájáruljon 

a városi fenntarthatóság előmozdítása terén.  

 A továbbiakban a hazai rendelkezésre álló – vagy éppen hiányzó – 

indikátorkészletek elemzésén keresztül vizsgálom a városi adaptációs kapacitás 

összehasonlíthatóságának témakörét. A közlekedési ágazat adaptációs kapacitásának 

értékelésére hazai kutatóktól is született publikáció: Szendrő et al. (2014) munkájukban 

adat-vezérelt indikátorválasztási módszertan mellett négy mutatószámmal írták 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 alkalmazták annak érdekében, hogy a megváltozott és valószínűsíthetően 

megváltozó éghajlati viszonyok mellett modellezzék az ágazat alkalmazkodóképességét. A 

kutatás természetesen egy az egyben nem implikálható jelen értekezés hipotézisének 

igazolására az eltérő területi fókusz miatt, azonban az alkalmazott indikátorok köre igen 

beszédes lehet. Az indikátorgyűjtés és összehasonlítás területén jó támpontot 

szerezhettünk volna a létező városi klímastratégiák által kidolgozott monitoring 

rendszerek értékeléséből, azonban mint ahogy azt a korábbi alfejezetben láthattuk, a 

stratégiák éppen ezen eleme hiányzik. Végső megoldásként érdemes lehet a KSH által 
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gyűjtött adatokat a korábbi bekezdésekben ismertetett adaptációs területekkel összevetni: 

vajon találunk-e olyan indikátort, mely illeszkedik a sorba és leírhatja egy város 

közlekedési rendszere alkalmazkodási képességének legalább egy kis szeletét? A 2.6. 

táblázat indikátorai közül leginkább csak a következő mutatók tekinthetők az 

alkalmazkodási képességet leíró információforrásnak: agglomerációból szállított utasok 

száma; városon belül szállított utasok száma; átlagos napi forgalomintenzitás; 

gépjárműpark átlagos kora; úthálózat állapota; úthibák száma. Látható, hogy a korábban 

hivatkozott nemzetközi tanulmányok által említett adaptációs területek csak elvétve 

találhatók meg. Mégis, amennyiben elfogadnánk az itt említett indikátorokat, mint a 

magyarországi városok összehasonlítására alkalmas mérőszámokat, egy korábban említett 

hiányossággal nem számolunk, mely alapjaiban lehetetleníti el az ilyetén elemzéseket: a 

KSH adatai NUTS3 szintre vonatkoznak, nincsenek benne tehát Budapest kivételével a 

városi szintet leíró információk. Habár egy korábbi munkámban (Buzási, 2014b) a 

fővárosi fejlesztési stratégiák elemzése kapcsán megállapítom, hogy igen dicséretesen 

egyre több klíma szempontú aspektus jelenik meg a budapesti dokumentumokban, az ott 

alkalmazott és javasolt monitoring elemek nem használhatók a közepes-, és 

nagyvárosaink összehasonlítására. Megállapítható tehát, hogy az értekezés második 

hipotézise tézissé alakítható, mely objektív tényeken – az elérhető adatok mennyiségén és 

minőségén – alapulva bizonyítást is nyert. Eddigi tapasztalataim alapján elmondható, 

hogy az összehasonlíthatóság ilyetén alkalmazását érdemes szkeptikusan megközelíteni, 

leginkább a fent említett adathiány, illetve az adatok helyspecifikus jellemzői miatt. 

Véleményem szerint nem lehetséges ugyanis két város ennyire komplex tulajdonságát 

összevetni, kiváltképp a helyi klimatikus viszonyokkal kapcsolatos jövőbeli 

bizonytalanságok fényében. A fenti logika alapján tehát megalkotható az értekezés 

második tézise, miszerint: 

Tézis2: A városi fenntarthatóság és alkalmazkodóképesség városok közötti 

összehasonlíthatóságának a nemzetközi szakirodalom módszertani ajánlásai, 

valamint az adatok elérhetősége egyaránt gátat szab. 

A tézishez kapcsolódó publikáció: Buzási, A., Csete, M. (2015). Sustainability Indicators 

in Assessing Urban Transport Systems. Periodica Polytechnica: Transportation Engineering. 

43(3), pp.138-145. 

  Az előző alfejezetben alkalmazott logika mentén a 2.7., 2.8. és 2.9. táblázatok 

szakpolitikai ajánlásként olyan indikátorokat sorolnak fel, melyek a korábban megismert 

hazai éghajlati kitettségi viszonyokhoz alkalmazkodva, megfelelően képesek legyenek egy 
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adott város közlekedési rendszerét adaptációs szempontból jellemezni. Megjegyzendő, 

hogy a továbbiakban olvasható indikátorkészletek nem a potenciális összehasonlítás 

érdekében készültek, hanem a nemzetközi szakirodalomban jelzett klimatikus tényezők és 

hatásviselő elemek felhasználásával a hazai városokra szabott értékelési rendszerként 

értelmezendő. A 2.7. táblázat elrendezéséből látható az alkalmazott módszertan is, ami 

bár célfüggvényét tekintve hasonlít a 2.3. és 2.4. táblázatokban szereplő indikátorokhoz, 

ám ezúttal egy konkrét ágazatra történt az indikátorválasztás, illetve a csoportosítás alapja 

mellett a nemzetközi szakirodalom által megkülönböztetett hatásviselők is kiválasztási 

tényezőnek számítottak. Ezek alapján a 2.7. táblázat indikátorai a hőhullámok idején 

tapasztalható kihívások és potenciális károk jellemzésére koncentrál. A hőséggel 

szembeni védekezés főleg a közösségi közlekedési eszközökön alapvető fontosságú a 

lakosság közegészségügyi szempontjait figyelembe véve, azonban az indikátorkészlet a 

többször említett infrastrukturális aspektust sem hagyja ki a mutatószámok közül. 

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. 

2.7. táblázat: Hőhullámokkal szembeni alkalmazkodást leíró indikátorok 

(Buzási és Csete, 2016) 

 A lenti 2.8. táblázat a potenciális árvízi kockázatot köti össze a városi közlekedés 

alkalmazkodóképességével. Ahogy a korábbi fejezetekben láthattuk, a megváltozó 

csapadékeloszlás a valószínűsíthetően emelkedő hőmérséklettel együtt megnövekedett téli 

árvízveszélyhez vezethet. Ezt figyelembe véve az itt bemutatott indikátorkészlet esetén a 
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gyakran folyóparton elhelyezkedő városaink egyedi igényeihez is próbál igazodni a 

definiált mutatószámokon keresztül. 

Indikátor Elvárt változás Forrás 

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. 

2.8. táblázat: Elöntéses eseményekkel szembeni alkalmazkodást leíró indikátorok 

(Buzási és Csete, 2016) 

 A 2.9. táblázat az extrém viharos körülményekkel összefüggésben javasol 

mutatószámokat, mely az előző két táblázattal együtt, egyfajta szintézisként értelmezendő. 

Az egyre hevesebbé váló zivatarok és széllökések esetére nehézkes prognózisokat 

előállítani26, azonban a felkészülés és alkalmazkodás jegyében ebben az esetben külön 

jelenik meg a hőhullámoktól és az árvízveszélytől. Az itt javasolt mutatószámok 

jellemzően az infrastrukturális elemek állapotára, illetve alkalmazkodóképességére 

utalnak, hasonlóan a szakirodalomban megismert indikátorkészletekkel. 

  

                                                 
26 Sok esetben a klímaváltozástól függetlenül bekövetkező pusztító viharokat is a klímaváltozás számlájára 
írják. 
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Indikátor Elvárt változás Forrás 

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 

2.9. táblázat: Intenzív viharokkal szembeni alkalmazkodást leíró indikátorok 

(Buzási és Csete, 2016) 

 Az alfejezetet záró 2.10. táblázat egy gyakran kimaradó, ám véleményem 

szerint igen fontos és releváns területre, az intézményi alkalmazkodóképesség 

mérhetőségére alkalmazható indikátorokat fogalmaz meg. A fejlesztési és tervezési 

mechanizmusok alapjában határozzák meg a stratégiák célrendszereit, ezáltal az adott 

város fejlődési irányát. Ennek fényében a vészhelyzeti forgatókönyvek, az egyes 

dokumentumokban megjelenő adaptációs nézőpont kritikus szerepet játszik a város 

alkalmazkodóképességének fejlesztésekor. Külön megjegyzendő, hogy az alábbi felsorolás 

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

oszlopban látható „igen” válaszlehetőség jelöl. 

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. 
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Extrém időjárási jelenségeket 
figyelembe vevő építési szabályok 

Igen Önkormányzat 

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. 

2.10. táblázat: Intézményi dimenzió adaptációs kapacitását leíró indikátorok 

(Buzási és Csete, 2016) 

2.4 Indikátoralkotási módszerek 

Az indikátoralkotási módszerek vizsgálata két, egymással szorosan összefüggő, 

mégis alapvető különbséggel bíró fogalom, az ún. információ-vezérelt és az adat-vezérelt 

indikátoralkotási folyamat mentén halad. A két fogalom értelmezése, bővebb kifejtése 

adja meg az értekezés következő részének hangsúlyosan gyakorlat-orientált nézőpontját 

is. Napjainkban a városfejlesztési stratégiák kidolgozásakor gyakran találkoznak a 

tervezők és fejlesztők az indikátorok kiválasztásának vagy éppen megalkotásának 

kihívásaival, melyek jellemzően az elérhető információmennyiség kérdésköre köré 

csoportosulnak. Vajon melyek azok a mutatószámok, amik jó eséllyel évek vagy akár 

évtizedek múltán is rendelkezésre állnak? A kiválasztott indikátorok valóban arról a 

jelenségről adnak-e képet, melyre kíváncsiak vagyunk? Ilyen és ehhez hasonló kérdések 

sorakoznak az egyes stratégiák, jövőképek és koncepciók megalkotásának monitoring 

fázisában, melyekre a válasz szinte minden esetben ugyanaz: mire van adatunk? 

Hazánkban jó eséllyel a KSH egyes adatbázisai, települési adathalmaza, illetve a TeIR27 

települési adatgyűjtésből származó információi állnak rendelkezésre, melyeket ritkán az 

adott város saját költségén gyűjtött adatok egészítenek ki. Látható tehát, hogy a 

felhasználható adatok forrásának köre erősen redukált, mely természetesen nem 

feltétlenül jelenti a lehívható indikátorok körének visszafogottságát is, azonban a korábbi 

alfejezetek megállapításai éppen azt támasztották alá, hogy a hazai információs ellátottság 

igen korlátozott28. 

                                                 
27 Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer; http://www.teir.hu 
28 Összhangban a globális, vagy akár az európai helyzettel. 
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Az indikátoralkotási módszerek értékelése kapcsán az alábbi témakörök 

vizsgálatára kerül sor: először az adat-vezérelt és információ-vezérelt indikátoralkotási 

kérdéskör kerül tárgyalásra, melyet matematikai statisztikai módszerek gyakorlati 

alkalmazásának ismertetése követ. Ennek a szakasznak a célja azokat a jól és könnyen 

használható számítási metodikák bemutatása, melyek alkalmazhatók a mutatószámok 

közötti kapcsolatok érzékeltetésére és az indikátorok kiválasztásánál, vagy éppen rejtett 

információk és összefüggések feltárásánál is használhatók. Az  értekezés ezen 

szakaszában a feltárt szinergiák és alkalmazhatóság mentén történik a harmadik tézis 

megfogalmazása, mely folytatva az értekezés során alkalmazott szakpolitikai ajánlások 

sorát, nemcsak tudományos eredményként, hanem a gyakorlatban is hasznosítható 

elképzelésként is értelmezendő. 

2.4.1 Információ-, és adat-vezérelt indikátoralkotás 

Jelen alfejezet az információ-, és adat-vezérelt indikátoralkotási módszertan 

megkülönböztetésére épül, melynek során a fogalmak lehatárolása és egyértelmű 

definiálása az elsődleges cél. Az ún. információ-vezérelt indikátorválasztási folyamat 

alapvetően abból az elvből indul ki, miszerint olyan adatokat gyűjtsünk be, 

melyek információ hordozóként teljes mértékben képesek leírni a vizsgálni kívánt 

rendszert. Tehát a fő kérdés, hogy tulajdonképpen mire is vagyunk kíváncsiak egy adott 

területi egységet, vagy annak egy ágazatát jellemző adatok közül. Ezen gyakorlat mentén 

azonban fennáll a lehetősége az olyan torzítási hibának, mely az adott adathalmaz 

kereslete és kínálata között jelentkezik, vagyis több adatra lenne szükségünk, mint 

amennyi a rendelkezésre áll. Ez az ellentmondás nem egyedi és nem csak a hazai 

állapotokra jellemző, számos nemzetközi tanulmányban bemutatott városi 

indikátorkészlet az információk elérhetőségét tekinti az első számú limitáló és módosító 

tényezőnek, mellyel egybevág a vizsgálataim gondolatiságával.  Az információ-vezérelt 

indikátorválasztás egyik súlyos következménye lehet az a téves tervezői megoldás, mely 

adott esetben nem tekinti át a rendelkezésre álló adatok körét, ezáltal a városfejlesztési 

stratégiában – mely jellemzően több évre, akár évtizedre is megszabja egy adott város 

fejlesztési irányát – olyan indikátorokat alkalmaz a monitoring fázis során, melyek a 

megfelelő humán és/vagy pénzügyi erőforrások hiányából fakadóan nem kerülnek 

feltöltésre. Ebben az esetben a fejlesztési dokumentumban meghatározott beavatkozások 

következtében fennálló változások, a stratégiai célok megvalósulása, vagy éppen a 

fenntarthatósági mutatók elmozdulása nem értékelhető. Az ilyen, erősen információ-

vezérelt indikátorválasztási folyamat tehát magában hordozza azt a veszélyt, hogy egy jól 
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strukturált városfejlesztési dokumentum lényegében használhatatlanná válik a 

megfogalmazott mutatószámok csekély elérhetőségének köszönhetően, amely akár szinte 

monitoring-mentes állapothoz (lásd 2.1. alfejezet) is vezethet, mely teljes ellentétben áll a 

hatékony stratégiaalkotás elvével. 

Az előbb ismertetett folyamattal ellentétes, ám azzal szoros kapcsolatban álló 

fogalom az ún. adat-vezérelt indikátorválasztási folyamat, melyet nevéből 

fakadóan az adatok elérhetősége határoz meg. Ennél a pontnál azonban kicsit 

tovább kell haladni a módszertant illetően, ugyanis a meghatározás magában hordozza a 

gyors és „fájdalommentes” megoldás esélyét: az indikátorok elérhetősége megszabja a 

rendelkezésre álló információk mennyiségét és minőségét, vagyis további teendőnk nem 

lévén olyan indikátorkészletek kidolgozásába kezdünk, melyek csökkentett 

információtartalommal bírnak. Érdemes azonban egy kicsit tovább menni a fogalom 

értelmezésében és feltárni azokat a kapcsolatrendszereket, melyek végül elvezethetnek 

egy újabb tézis megalkotásához: nem elegendő tehát csak és kizárólag az adatok 

elérhetőségéről nyilatkozni, érdekes irányt vehet az adatok egymással való kapcsolata is. 

Ezen értelmezés szerint tehát adott egy bizonyos adatmennyiség, mely alapvetően nem 

elegendő a számunkra, azonban alkalmazhatóak olyan matematikai statisztikai 

módszerek, melyek akár pilot projektek, akár korábbi tapasztalatok és idősoros adatok 

megléte esetén egyes indikátorok között megadják a matematikai kapcsolatot. Ezzel a 

feltevéssel még mindig az adat-vezérelt módszertant alkalmazzuk, ugyanis információnk 

csak egy indikátorra áll a rendelkezésre, azonban háttérvizsgálatok és az összefüggések 

felkutatása okán a meglévő indikátorral párhuzamosan egy vagy több másik mutatószám 

állapotára is fény derülhet. Az egyes indikátorok közötti kapcsolatok feltárására 

alapvetően két módszertan áll rendelkezésünkre: 

(1) korábban rendelkezésre álló idősoros adatok felhasználásával feltárjuk a 

matematikai, majd szakmai kompetenciák igénybevételével a logikai-ágazati 

összefüggéseket és a jelenben éppen hiányzó adatokra alkalmazzuk a 

megismert kapcsolódásokat; 

(2) irodalomkutatás során célzottan adott ágazatra vonatkozó kutatások alapján a 

környezetértékelési módszerek között használt benefit transfer29-hez 

                                                 
29 A hazai szakirodalomban haszonátvitel módszereként ismert és használt fogalom. 
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hasonlóan alkalmazzuk a megismert összefüggéseket az adott helyi 

viszonyokra30. 

Az itt megismert indikátorválasztási és alkotási folyamatok fényében 

meghatározható az értekezés harmadik hipotézise, mely szerint „a jelenleg is érvényes ún. 

információ-vezérelt indikátoralkotás felújításra szorul a rendelkezésre álló és rendszeres időközönként 

gyűjtött adatok mennyisége okán”. Az egyes módszertanok megismerése után nyilvánvaló 

válik, hogy az adat-vezérelt kiválasztási folyamat kiegészítve a matematikai 

módszerek által nyújtott összefüggésekkel hatékonyabb monitoring rendszer 

kialakításához vezet. Ennek fényében az értekezés következő alfejezetében 

megismerkedhetünk azokkal a matematikai statisztikai módszerekkel, melyek stabil 

metodikai és alkalmazási háttérrel bírnak a társadalom-, és gazdaságtudományok terén, így 

segítségére lehet a városfejlesztési stratégiák alkotói és döntéshozói számára is a 

sikeresebb és hatékonyabb stratégia- és indikátoralkotás területén. 

2.4.2 Matematikai statisztikai modellek a fenntarthatósági és adaptációs 

elemzésekben 

Jelen alfejezet egy olyan matematikai-statisztikai eszköztár gyakorlatban 

használatos összetevőire fókuszál, melynek keretében a nemzetközi szakirodalmi 

áttekintést követően néhány esettanulmány és kutatás kerül bemutatásra. A 

módszertanok közül a korrelációszámítás jelenti az alapot, ezért a továbbiakban ezen 

témakör köré épülő kutatásból ismerhetjük meg a legtöbbet, melyet a faktor-, és 

klaszteranalízis fenntarthatósági és klímaközpontú alkalmazása követ. Külön kiemelendő, 

hogy a bemutatott tanulmányok természetesen nem fedik le a teljes módszertani 

spektrumot, azonban felhasználhatók a harmadik tézis megállapításánál. 

Fan és Qi (2010) a korrelációs számítások egyik legalapvetőbb tulajdonságát, 

vagyis az egyes indikátorok közötti összefüggéseket vizsgálták a kínai óriásvárosok 

fenntarthatóságának összehasonlításával kapcsolatban. Kutatásuk során három 

fenntarthatósági dimenzióba soroltak indikátorokat, melyek adat-vezérelt 

indikátorválasztás módszertan mellett kerültek meghatározásra, mivel a 

legszignifikánsabb kiválasztási tényező az adatok elérhetősége volt. Az indikátorok 

alapvetően az ismertetett fenntarthatósági dimenziók mellett azok hatásláncban betöltött 

                                                 
30 Ahogy a haszonátvitel módszer esetében, úgy itt is alapos módszertani és szakpolitikai vizsgálat szükséges 
a felkutatott kapcsolódási pontok eredetitől eltérő környezetben történő alkalmazása esetén. A módszertan 
alkalmazása különösen az alfejezet során többször megjelenő adathiányos területen kecsegtethet potenciális 
előnyökkel.  
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szerepe szerint is csoportosításra kerültek, vagyis hajtóerők, terhelés, állapot és hatás 

indikátorok alkották a vizsgálatok gerincét. Látható, hogy az ismertetett tanulmány 

alapcélja némiképp szemben áll az értekezés korábbi szakaszában ismertetett 

nézőponttól, mely a városi fenntarthatóság összehasonlíthatósága ellen érvel, azonban 

jelen alfejezetben az indikátorok korrelációanalízisére helyeződik a hangsúly. Mivel a 

városi fenntarthatóság összehasonlíthatósága első számú szempont volt, ezért a 

kutatásban csekély számú indikátor historikus adatai alapján képeztek korrelációs 

mátrixot, mely azután a fennálló szakpolitikai összefüggések megerősítéséhez, vagy éppen 

elvetésére szolgált. Az alábbi ábrán látható összefüggések kiemelendő a különböző típusú 

indikátorok matematikai kapcsolatának megléte és azok erőssége. A hajtóerőként 

jelentkező szignifikáns pozitív kapcsolatban az összes „terhelés” típusú mutatóval, 

azonban ez a megállapítás már nem igaz az állapot mutatókra, illetve a levegőminőségi 

értékekre. Ennek értelmében egy nagyobb népességszámú város nyilvánvalóan magasabb 

terhelési szint mellett működik, azonban ez nem vonja maga után szükségszerűen a 

környezet degradálódását. A hivatkozott kutatás ezen megállapítása tehát a városi 

fenntarthatóság, illetve a fenntartható városfejlesztés létének és gyakorlatának 

verifikációjaként is értelmezhető. Az egyszerű kapcsolati háló kialakításán túl a kutatás 

újat mutat egy oksági lánc felhasználásával is, hiszen az említett csoportosítási 

szempontok és az egyes értékek közötti korreláció egyen oksági láncolat kialakításához is 

alapot nyújtott.  

 

2-6. ábra: Korrelációs mátrix városi fenntarthatósági vizsgálathoz31  

(Fan és Qi, 2010) 

                                                 
31 Az ábrán használt rövidítések jelentései: Pop – népesség; GDPpc – GDP/fő; Ind – az ipari szektor 
GDP-hez való hozzájárulása; FDI – külföldi működőtőke befektetés; Auto – gépjárművek száma; Ele – 
éves villamosenergia-fogyasztás; Pas – utasszám; Fre – áruszállítás mértéke; SO2G – SO2-kibocsátás; SootG 
– ipari eredetű koromszennyezés; DustG – ipari eredetű porszennyezés; PM10 – PM10 szennyezés mértéke; 
SO2 – SO—koncentráció; NO2 – NO2-koncentráció; Air – levegőszennyezés mértéke.    
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 Lee és Guhathakurta (2013) térbeli korrelációs elemzések során alkalmazták az 

egyes indikátorok közötti összefüggések és kapcsolatok szorosságát. A konkrét vizsgálat 

keretein belül Atlanta egyes területi egységeire számítottak életminőségi és városi 

környezeti fenntarthatósági indexet, majd ezeket korrelációs elemzés segítségével térben 

is elhelyezték. A kutatással a szorosan vett kapcsolati jelleg mellett az egyes változók 

magyarázó jellegét is kiemelték, ugyanis az említett két aggregált mutató Spearman-féle 

rangkorrelációs együtthatója 0.236-nak adódott, vagyis a csekély pozitív összefüggés 

lehetőséget ad a különböző városfejlesztési döntések életminőséget befolyásoló 

hatásainak vizsgálatához. Az 2-7. ábra a térbeli kapcsolatok egymás mellett történő 

megjelenítési eszközét mutatja be, vagyis ugyanazon területegységekre bal oldalt az 

életminőségi, jobb oldalt pedig a környezeti fenntarthatósági indexet ábrázolja, ahol a 

sötétebb szín a pozitív irányba mutat. A matematikai módszer mellett tehát grafikusan is 

ábrázolható egy-egy területegységen élők életminősége és a városi fenntarthatóság egy 

szegmensének közötti kapcsolata. Ezen összefüggések értelmezésével lehetővé válik a 

fenntarthatósági és életminőségi aspektusok felvétele a területi tervezés szempontjai közé. 

 

2-7. ábra: Életminőség és városi fenntarthatósági index térbeli korrelációja  

(Lee és Guhathakurta, 2013) 

Az értekezés kéziratának készítési évében a víz, mint korunk és jövőnk egyik 

legkritikusabb erőforrásaként, valamint a vízgőz réven az éghajlatváltozás dinamikáját is 

nagyban befolyásoló és módosító tényezőként (Geresdi et al., 2013) a nemzetközi és 

hazai szervezetek tárgyalási középpontjában áll, ezért a következő  publikációt a vízgyűjtő 

területek fenntarthatósági indexét állította a középpontba. Chaves és Alipaz (2006) korai 

kutatása azért is szerepel a kiválasztott tanulmányok között, mivel olyan fenntarthatósági 

indexet állítottak össze, melyben a különböző aspektusok mellett a szakpolitikai oldal is 
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megjelent. Jelen értekezés szempontjából azonban ez a nézőpont nem került teljesen 

kifejtésre, ugyanis a fenntarthatósági komplex mutató egyes összetevőin belüli 

részindikátorok egymással való kapcsolatára tértek ki a szerzők, konkrét szakpolitikai 

ajánlást nem tartalmaz a kutatás, azonban az összetevők korrelációjából érdekes 

következtések vonhatók le. Ugyancsak a fenntartható vízgazdálkodás területén folytatott 

kiterjedt kutatást és elemzést Koop és van Leeuwen (2015). Az említett tanulmányban a 

korreláció analízist egy eddigiektől eltérő módon használták, miszerint a vízlábnyom 

indikátorkészletének felülvizsgálata során az egymással kapcsolatban álló változók közül 

az egymással túlságosan átfedő indikátoroktól végül megtisztították az indexet, így 

csökkentve az adatigényt. Látható tehát, hogy korreláció elemzés olyan esetben is igen jó 

szolgálatot tesz, amikor éppen adatbőséggel állunk szemben, vagyis megfelelő minőségű 

és mennyiségű adattal rendelkezünk, ebből fakadóan az elemzések gyorsabbá és 

költséghatékonyabbá tételének érdekében csökkenteni akarjuk a korábban definiált 

mutatók körét. A kutatás unikális abból a szempontból is, hogy míg a legtöbb értékelési 

rendszer esetén a limitáló faktor éppen az elérhető adatok körének szűkössége, úgy ebben 

az esetben éppen az ellenkező körülmények álltak fenn. 

 Krellenberg és Welz (2016) a városi sérülékenység egyes összetevőit – a korábban 

definiált kitettséget, érzékenységet és adaptációs kapacitást – jellemezte indikátorok 

segítségével a megnövekedett hőhullámok és az árvízi kockázat tükrében. A kutatás 

lokalitás szempontjából beleillik az értekezés korábbi szakaszaiban ismertetett képbe, 

miszerint a városi alkalmazkodóképesség, illetve sérülékenység jellemzésére a téma erősen 

helyspecifikus jellegéből fakadóan jellemzően egy adott várost választanak32. A tanulmány 

során külön-külön a hőhullámokkal és az árvízzel szemben is definiáltak kitettségi indexet 

6-6 indikátor felhasználásával, míg az érzékenység és adaptációs kapacitás vizsgálatára 7-7 

mutatószám került bevonásra. A kialakított és térképesen is megjelenített sérülékenységi 

indexek komplex képet adtak a vizsgálatba bevont város területi differenciálódásáról, 

azonban az értekezés szempontjából hozzáadott értékkel az egyes dimenziókon belüli 

Pearson-féle korrelációs együttható meghatározása bír (2-8. ábra). Az értékek megadták 

az indikátorok és a teljes index közötti korreláció szorosságát és irányát, ezáltal lehetővé 

vált a leginkább és legkevésbé meghatározó mutatószám kiválasztása. 

                                                 
32 Az idézett kutatás Santiago de Chile városára vizsgálta a városi sérülékenység összetevőit.  
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2-8. ábra: Városi kitettségi index értékének alakulása és az egyes indikátorok magyarázó ereje  

(Krellenberg és Welz, 2016) 

 Végezetül a korrelációs elemzések fenntarthatósági és klímaközpontú 

indikátorkészleteken történő alkalmazásával kapcsolatban érdemes kiemelni Ahumada-

Cervantes et al. (2015) munkáját, melyben a korábban ismertetett sérülékenység-alkotó 

indexeken belüli korreláció helyett azok magyarázó erejét is sikerült megkülönböztetni 

egy komplex sérülékenységi mutatón belül. Ugyan az elemzés a mexikói mezőgazdasági 

szektor egyes területeire készült el, azonban a követetett logika és módszertan kifejezetten 

érdekes és hasznos az értekezés harmadik tézisének kialakítása során. A mutatók 

egymáshoz viszonyított kapcsolatának vizsgálatakor kitűnt, hogy a 0.87-es korrelációs 

együttható volt tapasztalható a sérülékenység és az érzékenység, valamint 0.49-es érték a 

kitettség és sérülékenység között. Az adaptációs kapacitással összefüggésben logikus 

módon negatív előjelet kapott az együttható, -0.35-ös értékkel. Az egymáshoz 

viszonyított kapcsolaton túl az egyes változók magyarázó ereje is vizsgálatra került, 

melynek eredménye, hogy a kitettségi indikátorok közül 0.56-os értékkel az extrém 

időjárási jelenségek változtatják a sérülékenységi indexet, míg az érzékenységet leíró 

társadalmi diverzitás indikátor (0.73-as korreláció) és az adaptációs kapacitást jellemző 

infrastruktúra és termelési diverzitás (-0.41 és -0.38) volt a legszorosabb kapcsolatban a 

sérülékenységi indexszel. 

 A korrelációelemzés után a következőkben a klaszter-, és faktoranalízis adaptációs 

és fenntarthatósági szakirodalomban megjelent egy-egy kutatása kerül vázlatos 

bemutatásra. Ezen módszertanok alapvetően a korreláció meglétéből erednek, vagyis 

egyes mutatószámok közötti kapcsolat vagy éppen ezen összeköttetés hiányából fakadóan 

kerülnek osztályba vagy csoportba sorolásra. A módszertan alkalmazott jellege, illetve az 

értekezés terjedelmi, valamint a vizsgálatok fókusz korlátai miatt az előző oldalaktól 

eltérően három kutatás kerül bemutatásra. Ingold és Balsiger (2015) tanulmánya a 



79 
 

fenntarthatóság, valamint adaptáció kapcsolatán alapul, mégpedig stratégiai nézőpontból: 

az egyes stakeholderek kerültek korreláció alapján klaszterekbe sorolásra, mellyel az adott 

érintett fél fenntarthatósági prioritása volt jellemezhető. Ugyancsak a klaszterbe sorolás 

módszertanát választotta Noiva et al. (2016) is, amikor a városi vízgazdálkodás kínálati és 

keresleti oldalának elemzése után próbálta meg közös jellemzők alapján a vizsgálatba 

bevont 142 várost osztályba sorolni. A különböző klaszterek megalkotásánál a város 

vízhasználat, illetve a rendelkezésre álló vízkészletek közötti kapcsolat volt a 

meghatározó, mely értékek jól jellemezték az adott városok vízgazdálkodásának egyes 

aspektusait. Ezen alapulva egyszerű euklidészi távolságot figyelembe véve előállíthatóvá 

váltak a klaszterek, melynek következtében a földrajzilag akár teljesen heterogén városok 

közös ismérvei meghatározhatóvá váltak. Végül Zhang et al. (2015b) munkája is említést 

érdemel, amely során faktoranalízis segítségével jellemezték egy kínai város 

versenyképességének összetevőit. A vizsgálat során több mint 30 indikátort 7 különböző 

csoportba soroltak, mely csoportokat végül faktorszámmal látták el, melynek 

következtében a versenyképességi csoportok magyarázó jellegét és erősségét is jellemezni 

lehetett. A csoportosított mutatószámok segítségével a helyi jellemzők maximális 

figyelembe vétele mellett Chengdu 19 kerületének gazdasági versenyképességét lehetett 

ábrázolni és elemezni. 

 Az itt bemutatott módszertanok rövid áttekintése után összességében 

megállapítható, hogy az ismertetett matematikai statisztikai módszerek a 

fenntarthatósági és klímaközpontú kutatások területén a széles körben ismert és 

alkalmazott metodikák közé tartoznak, vagyis jól hasznosíthatók az 

indikátoralkotással kapcsolatos kérdéskörök tisztázására. Ugyan a vonatkozó 

szakirodalmi bázisnak csak egy kis szelete került bemutatásra, mégis nem túlzás azt 

állítani, hogy a módszertani alapok adottak az értekezés harmadik tézisének 

meghatározásához. 

 A korábban bemutatott tervezői és monitoring gyakorlat, valamint az áttekintett 

fenntarthatósági és klímaközpontú értékelési rendszerek jellemzői alapján kijelenthető, 

hogy az akadémiai szektor az indikátorválasztás és alkotás jellemzően információ-

vezérelt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ugyan meghatározunk olyan 

mutatószámokat, melyek a véleményünk vagy akár szakmai egyeztetések alapján 

megbízhatóan és teljes körűen leírják a vizsgálni kívánt városi fenntarthatósági vagy 

éppen alkalmazkodási kapacitást, azonban ezek redukált elérhetősége szinte minden 
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esetben az elemzés teljességét csökkentik. A bemutatott matematikai statisztikai modellek 

sokasága rendelkezik kiterjedt módszertannal a városi, vagy magasabb területi egységek 

folyamatait leíró indikátorkészletek összetevőinek vizsgálatához, azonban a stratégiai, 

szakpolitikai kapcsolat az eddigiekben hiányzott. Megismerhettünk olyan eljárásokat, 

melyek egyes változók kapcsolati rendszerén keresztül értelmeznek bizonyos 

összefüggéseket oksági láncolat és korrelációs együttható együttes meghatározása mellett, 

azonban ezek mindegyike olyan közegben értelmezhető, amikor rendelkezésre állt a 

megfelelő adatmennyiség. 

 A korábbiakban citált Koop és van Leeuwen (2015), illetve Ahumada-Cervantes 

et al. (2015) tanulmányai rávilágíthatnak azonban egy újfajta alkalmazási területre, mely az 

értekezés harmadik tézisének magyarázó alapját is adja. Az említett első munka során az 

alapot a korreláció elemzés (majd klaszteranalízis és összevonás) szükséges 

adatmennyiség csökkentésére irányuló törekvése adta, vagyis historikus adatsorok alapján 

születtek meg az összefüggések. A második hivatkozott kutatás az egyes mutatószámok 

egymásra hatásáról értekezik, ezáltal megteremtve a rejtett kapcsolatokat. Az értekezés 

alapvetően adathiányos területet feltételez, így a stratégia-központú gondolatmenet 

megalkotásához segítségül kell hívni a 2.4.1 fejezet ide vonatkozó kettős 

feltételrendszerét, mely szerint: első esetben rendelkezünk historikus adatokkal és azokat 

felhasználva vizsgáljuk a kapcsolatot vagy második esetben kvázi benefit transfer-t 

alkalmazva átveszünk meglévő összefüggéseket. A tézis alátámasztása szempontjából 

mindkét kiindulópont ugyanazt a végeredményt adja.  

Tegyük fel, hogy ismert a és b változók korrelációját, majd egyéb más mutatóval 

való klaszterbe sorolását, esetleg faktorral való ellátását követően b változóról nem 

rendelkezünk további adatokkal. Ebben az esetben remekül alkalmazható a korábban 

vizsgált korrelációs együttható, mely a indikátor változása után is képet adhat b 

változásának és mennyiségének képéről. Ugyanezen összefüggést felhasználva a 

megfelelően illesztett regressziós egyenes a hiányzó indikátor nagyságrendi értékéről is 

képet adhat. Klaszterbe sorolás vagy oksági láncolat felállítása esetén akár egy harmadik 

ismert c változón alapulva további kapcsolódási pontokat felállítva tovább finomítható az 

elemzésünk, vagy éppen az a változó hiánya is kiküszöbölhetővé válik. Nem ismert 

adatsorok esetén megfelelően lehatárolt és elemzett benefit transfer révén eddig még nem 

vizsgált összefüggések is a felszínre kerülhetnek, mely által a stratégiai indikátoralkotás 

információszegény környezetben is az adatok elérhetősége által gátolt adat-vezérelt 
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metodikát újra információ-vezéreltre cserélheti. Ennek értelmében olyan korábban nem 

ismert kapcsolatok is az elemzők és stratégiaalkotók látómezejébe kerülhetnek, melyek 

segítségével – a megfelelően lefektetett peremfeltételek és limitáló tényezők mellett – akár 

olyan városi részfolyamatok is „láthatóvá” válnak, melyek információval való jellemzésére 

a korábbiakban adathiány miatt nem is volt lehetőség. Nem lehet elégszer 

hangsúlyozni ugyanakkor, hogy adatszegény környezetben végzett ilyen jellegű 

elemzéseket és matematikai módszerek alkalmazását nagyon alapos szakmai 

vizsgálatoknak kell megelőzniük annak érdekében, hogy a korrelációs 

tulajdonságok matematikai jellegén túl azok ágazati háttere is megalapozottnak 

legyen tekinthető. Ezen lépések elhagyásával ugyanis helytelen következtetésekre 

juthatunk, melyek természetszerűleg alapjaiban veszélyeztetik a városi fenntarthatósági 

vagy alkalmazkodási stratégiák hatékonyságát és eredményességét. Fentiek figyelembe 

vétele mellett kimondható tehát az értekezés harmadik tézise, mely szerint: 

Tézis3: Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása mellett az adat-vezérelt 

indikátorválasztás legfőbb limitáló tényezői áthidalhatóvá válhatnak, ezáltal 

segítve a teljesebb körű városi stratégiaalkotási folyamatokat. 

A tézishez kapcsolódó publikációk:  

Buzási, A., Csete, M. (2016). Modified Scorecard Method for Evaluating Climate 

Aspects of Urban Transport Systems. Periodica Polytechnica – Social and Management Sciences, 

24(1), pp.65-73. 

Csete, M., Buzási, A. (2016). Managing local adaptation processes in Hungary. 

International Journal of Management Cases, 18(1), pp.13-22. 
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3 Alkalmazkodóképesség és fenntarthatóság mikro szinten33 

Jelen fejezet az értekezés logikai felépítéséhez két irányból is kapcsolódik: egyfelől 

az értekezés során felépített fenntarthatósági és adaptációs összefüggések vizsgálatához, 

melyhez a fogalmi lehatárolások után az indikátormódszer értékelésén vezetett az út, 

másfelől pedig a kezdeti globális, majd későbbi lokális értékelési szempont az értekezés 

végére mikro szinten teljesedik ki. Ahogy az értekezés egésze alatt, úgy ebben a 

fejezetben is alapvető fontosságú a fenntarthatóság és alkalmazkodóképesség 

városi térben történő értelmezése, mely a következő oldalak vezérfonalának is 

tekinthető. Az értékelési rendszerek információval való feltöltése szintén egy olyan 

pontja a dolgozatnak, mely áthatja annak egészét. Ez alól a 3. fejezet sem kivétel, ám 

mégis újat nyújt, már csak abból adódóan is, hogy a korábban megismert, jellemzően 

kvantitatív elemzési módszereket ehelyütt minőségi tulajdonságokat leíró indikátorokkal 

váltja fel. 

Jelen fejezetben a fent említett kettős – területi és vizsgálati – fókusz mentén az 

értekezés negyedik hipotézise a következőképp fogalmaz: az adaptációs kapacitás mikro 

szintű növelése hozzájárul a városi fenntarthatóság növeléséhez. A hipotézis feltételezi a 

fenntarthatóság és alkalmazkodóképesség hierarchikus kapcsolatát, mely a korábbi 

fejezetek egyik alapgondolataként jelent meg. E gondolatmenet mentén – annak 

helyességét elfogadva – könnyű megtalálni a kapcsolatot a mikro szintű 

alkalmazkodóképesség növelését célzó intézkedések és a városi fenntarthatósági 

megközelítések között. Ezen kapcsolat mentén haladva a fejezet további részeiben egy 

olyan értékelési rendszer kerül bemutatásra, mely a városok egy nagyon fontos funkciója 

mellett próbál meg választ találni a korántsem egyértelmű összefüggésre: a vizsgálat 

középpontjában a főutca típusú utcák állnak. Ezek a területek nagyban meghatározzák 

egy város képét, azonban nemcsak turisztikai, hanem – jellemzően méretükből és 

vonzerejükből adódóan – fenntarthatósági szempontból is érdekesek lehetnek. Ahogy azt 

a későbbiekben látni fogjuk, a kidolgozott értékelési rendszer nagyban támaszkodik a 

helyi adatokra, illetve a megfigyelésből származó információkra, mely a vizsgált 

aspektusok helyspecifikusságára kívánja a figyelmet ráirányítani. 

A városi főutcák kritikus szerepet játszanak egy város életében mind gazdasági, 

úgy környezeti és társadalmi szempontból, mivel az ilyen típusú közterületek jellemzően 

magas beépítési sűrűséggel jellemezhető városi területeken létesülnek, ahol a 

                                                 
33 A fejezet elkészítéséhez felhasznált tanulmány: Csete és Buzási (2016a) 
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klímaváltozás negatív hatásai fokozottan érvényesülnek. A felmelegedés hatására 

jelentkező városi hősziget hatás, vagy éppen a hirtelen lezúduló csapadék a nem áteresztő 

útburkolat hatására egyaránt csökkentik az adott mikro szint alkalmazkodási kapacitását, 

egyben növelik a sérülékenységét. Ezen okok alapján a főutca típusú közterületek – illetve 

természetesen az egész várost átható – klímabarát, egyszersmind fenntartható tervezési és 

kivitelezési gyakorlat hozzájárul a városlakók komfortérzetének növeléséhez, valamint a 

teljes város fenntarthatóságának és alkalmazkodóképességének erősítéséhez. A 

bemutatandó kutatás során értékelő mátrix segítségével öt budapesti főutca 

felújítási projekt került felülvizsgálatra, melyben az alkalmazott adaptációs 

technikák és eredmények mellett a mitigációs, valamint a szemléletformálási 

aspektusok is helyet kaptak. 

A közterek városon belüli szerepéről és a fenntartható, valamint klímabarát 

tervezési metódusról számos szerző különböző nézőpontból értekezik: Andersson-Sköld 

et al. (2015) a rosszul kiválasztott adaptációs beavatkozások későbbi veszélyeit elemzi 

fenntarthatósági szemüvegen keresztül; Norton et al. (2015) a sűrűn beépített városi 

területek katasztrófákkal szembeni sérülékenységét és a potenciális gazdasági károk 

nagyságát emeli ki; Gaitani et al. (2014) a fenntarthatósági elvek gyakorlatba ültetése, 

valamint a klímabarát tervezési és fejlesztési megoldások mellett érvelt. A városfejlesztési 

módszertanok ilyetén kezelése rávilágít az urbánus területek sérülékenységére, 

egyszersmind a népesség, a gazdasági aktivitás, valamint a környezeti degradáció 

koncentrált jellegén keresztül fenntarthatósági kérdések is felvetődnek. A klímaváltozás 

okozta negatív hatások városon belüli megjelenése az előbbiekben említett jelenségekben 

öltenek testet, melyek szakirodalmi feldolgozottsága és értékelése gyakran 

aszimmetrikusan jelenik. Az emelkedő hőmérséklet okozta megnövekedett városi 

hősziget effektus annak fizikai megjelenése és mérhetősége okán az egyik legjobban és 

legszélesebb körben kutatott jelenség (Lokoshchenko, 2014; Brown et al., 2015; Tam et 

al., 2015; van Hove et al., 2015). Zoras et al. (2014) a megfelelő városfejlesztési és 

városrendezési eszköztár meghatározásán keresztül eljut arra a következtetésre, hogy a 

fent említett jelenség csökkentésének egyik sarokköve a zöld területek, valamint a lefolyó 

felületek megfelelő kialakítása és egyensúlya. Ugyancsak a hirtelen lezúduló 

csapadékmennyiség-kezelés területén végzett részletes kutatást Pathirana et al. (2014) és 

Zhang et al. (2015a), melynek során a sűrűn beépített városi területek elöntési 

szimulációján keresztül modellezték adott terület sérülékenységét és adaptációs 

kapacitását.  
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Ahogy a korábbi fejezetekben is láthattuk, a klímaváltozással kapcsolatos 

előrejelzési bizonytalanságok, valamint a lokális tulajdonságok reprodukálhatatlansága 

miatt nem beszélhetünk olyan egységesen elfogadott városfejlesztési megoldás 

csomagról34, mely mentén egy szabadon választott város adaptációs kapacitása növelhető 

lenne. Mindazonáltal a szakirodalomban megjelenő városfejlesztési és megújítási 

beavatkozások a klímaváltozással kapcsolatos hatások csökkentése, valamint a felkészülés 

tekintetében három fő csoportba sorolhatók: 

 mitigációs megoldás, úgymint: zöldterületek növelése35, nem-motorizált 

közlekedés előtérbe helyezése, újrahasznált építőanyagok alkalmazása, 

alacsony fenntartási igényű és energiafogyasztású eszközök alkalmazása, 

forgalomcsillapító megoldások integrálása, valamint a közösségi 

közlekedés elérhetőségének javítása (Csete és Török, 2009; 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). 

A továbbiakban az itt említett klímabarát és fenntartható városfejlesztési 

eszközök, valamint az ugyancsak megjelenített klimatológiai bizonytalanságok karöltve 

jelennek meg egy kidolgozott értékelési rendszerben, ezzel is hozzájárulva a városi főutca 

típusú közterek komplex vizsgálatához. Habár mint fentebb láthattuk, számos kutató 

végzett kiterjedt vizsgálatokat a városi terek és egyéb kapcsolódó alrendszerek klíma-

központú értékelése területén, hasonlóan a fenntarthatósági elemzésekhez, ezúttal sem 

találunk egy elfogadott módszertant a probléma kezelésére. Norton et al. (2015) egy 

ötlépcsős értékelési rendszert dolgozott ki, mellyel a városi zöldterületek mitigációs és 

                                                 
34 Megoldás csomag alatt a konkrét beavatkozásokat értem, nem a fejlesztési tervek kidolgozásának 
módszertanát, melyre természetesen létezik bevett gyakorlat. 
35 A városi zöldterületek rendelkeznek mind mitigációs, mind adaptációs potenciállal, azonban jelen 
vizsgálat során a mitigációs szempontok között szerepelnek a zöldterületekkel kapcsolatos szempontok, 
azonban az alkalmazkodási kategórián belül is találhatók kapcsolódó kérdéskörök. 
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adaptációs kapacitását egyaránt jellemezni tudta, mint a klímabarát városok egyik 

alapkövét. Mivel jelen fejezet egyik középpontjában éppen a városi zöldterületek állnak a 

klímaváltozás okozta negatív hatások csökkentésében játszott igencsak összetett 

szerepükből adódóan, így kijelenthető, hogy a megfelelő értékelési keretrendszer 

elengedhetetlen a megfelelő vizsgálat elvégzéséhez. Andersson-Sköld et al. (2015) 

döntéshozatalt támogató rendszert dolgozott ki, mely Göteborg különböző 

városrészeinek megújítása esetén a szóba jöhető környezeti és társadalmi hatásokat 

modellezte. Tette mindezt klíma-központú értékelési rendszerrel, vagyis egyes 

beruházások potenciális hatásait állították sorba az extrém magas hőmérséklet okozta 

hőhullámok, elöntési forgatókönyvek, illetve a légszennyezés változásának függvényében. 

Az alkalmazott skála (-2)-től (+2)-ig terjedt, ezzel jelölték az egyes beavatkozások 

különböző szempontok szerinti hatásait, mely során kitértek többek között az 

árvízveszély csökkentésére, a hőstressz mérséklésére, a nyersanyag-, és energiaigényre, 

vagy a jólét növelésére). Madureira et al. (2015) a társadalmi faktorra fókuszálva mérték 

fel Párizs, Angers, Porto és Lisszabon zöldfelületeinek hasznosságát, melyhez a 

városlakók véleményének kérdőív formában történő feltárását használták. Adott városi 

terület klímaközpontú felújítása előtt kiemelten fontos az ott élők véleményének 

monitorozása, hiszen így nemcsak a mitigációs és adaptációs célok, hanem a 

tudatosságnövelésen keresztül a társadalmi aspektus is fontos szerepet kap.  

Jelen értekezés, illetve a korábban hivatkozott tanulmány során használt értékelési 

szempontrendszer Bevan et al. (2007) kutatásán alapul, melyben egy egyszerűen 

használható mátrix került kidolgozásra. A hivatkozott vizsgálat során alkalmazott 

módszertan módosítása történt meg részben a korábban bemutatott, részben egyéb 

szakirodalmi elemzés alapján, mely eredményeként három fő kategóriát különböztettünk 

meg: mitigáció, adaptáció és szemléletformálás. Az egyszerűség kedvéért háromlépcsős 

értékelés került bevezetésre, ahol „-” jel mutatja a nem megfelelő teljesítményt, „0” az 

átlagos, „+” pedig az átlagon felüli teljesítményt. Az egyes indikátorok kiválasztásánál is a 

pár sorral feljebb hivatkozott tanulmány volt a mérvadó, azonban jelentősen átalakítva a 

budapesti viszonyokhoz szabtuk azokat, egyéni értékelési skálát alkalmazva. Mint az a 

korábbiakban is szerepelt, a helyspecifikus jellemzők nagy hatással bírnak a minősítés 

során, ezért két város közötti összehasonlíthatóság nem bírt kiemelt céllal. A mitigációs 

terület magában foglalta az ÜHG-kibocsátások csökkentését a nem motorizált 

közlekedési eszközöktől kezdve a fenntartás és építkezés egyes aspektusain át a közösségi 

közlekedés és zöldterületek kérdésköréig. A 2.2 alfejezetben is láthattuk, hogy 
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Magyarország esetén a nyári hőhullámok, illetve a megváltozó csapadékeloszlás jelenti a 

legkomolyabb klimatikus kihívásokat, melyek halmozottan jelentkeznek Budapest esetén 

(Buzási, 2014b), vagyis az adaptációs kapacitás növelése, illetve jellemzése egyaránt 

megkerülhetetlen abban az esetben, ha a főváros utca felújítási projektjeit vizsgáljuk. 

Ezen alapulva az adaptációs dimenzió az alábbi témaköröket foglalta magában: a 

vízgazdálkodás, illetve az árnyékolás kérdésköre a várhatóan megnövekedő kitettségi 

értékekkel párhuzamosan az egyik legfontosabb összetevői vizsgálatnak, azonban az 

időjárásnak ellenálló műtárgyak és a zöldterületek szerepe is egyaránt megtalálhatók a 

vizsgálat összetevői között. Végezetül a szemléletformálás területe is megemlítendő, mely 

a városi klímaközpontú elemzések során jellemzően kevesebb figyelmet kapott, ám az 

érintett felek bevonása, valamint a felújításokkal kapcsolatos információk megfelelő 

terjesztése egyaránt alapfeltétele a társadalmilag is hatékony és fenntartható 

városfejlesztési és megújítási stratégiáknak, illetve ezek értékelésének. 

Mitigáció 

Kerékpáros létesítmények 

Nem-motorizált közlekedési eszközök előtérbe helyezése 

Fenntartás 

Építés 

Közösségi közlekedési létesítmények 

Zöld területek 

Adaptáció 

Csapadékvíz-gazdálkodás 

Fenntartási és építési elemek 

Vízáteresztő burkolatok 

Árnyékolás 

Vízgazdálkodás 

Biodiverzitás 

Szemléletformálás 

Lakosság kezelése 

Építési megoldások 

3.1. táblázat: Mitigációs, adaptációs és szemléletformálási értékelési kategóriák  

(Csete és Buzási, 2016a) 
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3.1 A vizsgálati terület lehatárolása  

A kutatásba bevont vizsgálati terület során a választás Budapest öt olyan 

közterületére (utcaszakaszára) esett, melyeket a közelmúltban újítottak fel a főváros 

történelmi kerületeiben (3-1. ábra). A kiválasztás során a főutca jelleg, a 

megvalósított felújítás ténye, illetve a forgalomcsillapítás, mint fő szempont voltak 

a mérvadók, ezek mentén a Belváros Új Főutcája (1), a Király utca (2), a Baross 

utca – Krúdy utca egyes szakaszai (3), a Ráday utca (4) és a Lövőház utca (5) 

került a vizsgálat középpontjába. 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 legrövidebb felújított szakasz a Lövőház utcában 

található 300 méterrel. A helyszíni bejárások során is ezeket a területeket vizsgáltam a 

lehatárolt indikátorok kapcsán. 

 

3-1. ábra: A vizsgálatba bevont utcák elhelyezkedése 

(Csete és Buzási, 2016a) 

 Az értékelt utcaszakaszok közül elsőként a leghosszabb, Belváros Új Főutcája 

érdemel említést, mely a Kálvin tér és a Szabadság tér között 1800 méteren keresztül 

húzódik, igencsak felemás városszövetben. A Főváros V. kerületére jellemző sűrű 

beépítési sűrűségű területeket időnkét eltérő funkcionalitású közterek szakítják meg, 

melyek változatos zöldfelület borítottsággal bírnak (ld. 3-2. ábra). Az említett utcaszakasz 

felújítására 2010 és 2014-ben került sor, egy komplex városrész-fejlesztési projekt 
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részeként, melynek célja az utcaszakasz főutca jellegének kidomborítása, valamint a 

Belváros forgalomcsökkentési céljainak megvalósítása. Ennek jegyében a Belváros Új 

Főutcájának egyes szakaszain különböző műszaki megoldásokat alkalmaztak, melyek 

azonban egységes szempontrendszer szerint kerültek  értékelésre. 

 

3-2. ábra: A Belváros Új Főutcájának nyomvonala 

(saját szerkesztés ArcMap 10.2.2 használatával) 

 A második leghosszabb utcaszakasz, mely a klímaközpontú értékelési 

szempontrendszer szerint vizsgálat alá került, a Ráday utca Kálvin tér és Bakáts tér 

közötti, körülbelül 800 méter hosszú szakasza (3-3. ábra). Az érintett terület Budapest 

egyik legelső főutca jellegű közterület-alakítási tervének megvalósítása, melynek 

kivitelezése 1997-2002 között zajlott, vagyis a fenntarthatósági elvek gyakorlatban történő 

érvényre juttatása a városfejlesztés terén még igencsak gyerekcipőben járt. Közös pont 

azonban a többi utcaszakasz felújításának célrendszerével, hogy egy sűrű beépítésű 

területen próbáltak jelentős forgalomcsillapítást véghezvinni, amely mellett a zöldfelületek 

kérdése is kiemelt szereppel bírt. Az értékelt terület jelenleg is a külföldi turisták által 

egyik leggyakrabban látogatott közterületnek számít Budapesten, melynek következtében 

egymást váltják a különböző vendéglátóipari egységek, így az utcaszakasz hosszú távú 

fenntarthatóságának egyértelműen látható gazdasági jelei is észrevehetők. 
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3-3. ábra: A Ráday utca értékelésbe bevont szakasza (Kálvin tér – Bakáts tér) 

(saját szerkesztés ArcMap 10.2.2 használatával) 

 A harmadik utcaszakasz, mely a kidolgozott klímaközpontú értékelési rendszer 

segítségével került ex-post vizsgálatra a Király utca Károly körút és Nagymező utca 

közötti 700 méteres része (3-4. ábra). A terület speciális abból a szempontból, hogy 2005 

után 2010-ben is felújításon esett át, ugyanis az első beruházás után számottevő 

állagromlás következett be a szerkezeti elemekben, ezért 5 évvel később újabb 

beavatkozás vált szükségessé. A Király utca napjainkban a Ráday utcához hasonlóan az 

egyik leglátogatottabb utca Budapesten, azonban jelentősen különbözik az előzőleg 

említett két utcaszakasztól: habár az átmenő gyalogosforgalom döntő többsége külföldi 

turistákból áll, az utcaszakaszt igen komplex területhasználat jellemzi a vendéglátóipari 

egységektől a kulturális célő épülethasználaton át a lakóépületekig és kiskereskedelmi 

egységekig terjed a térhasználat köre; a terület Budapest egyik szórakoztatóipari 

központjaként ismert, vagyis szinte a nap 24 órájában intenzív használat jellemzi; az 

érintett utcaszövetet nem törik meg terek, egészen az értékelés egyik végpontját jelentő 

Nagymező utcáig, ahonnan kiszélesedik az utca. 
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3-4. ábra: A Király utca értékelésbe bevont szakasza (Károly körút – Nagymező utca)  

(saját szerkesztés ArcMap 10.2.2 használatával) 

A korábban bemutatott főutca típusú közterületektől némileg különbözik a 

vizsgálat negyedik utcaszakasza, mely nem egy utcához, hanem a Baross és Krúdy utcák 

egymással kapcsolatban álló területére vonatkozik. Az érintett szakasz a Kálvin tértől 

indul a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár épületének irányába, Reviczky utcaként 

folytatódik a Szentkirályi utca vonaláig, ahol a Mikszáth Kálmán téren áthaladva a Krúdy 

Gulya utca – Mária utca kereszteződésénél ér véget (3-5. ábra). Látható tehát, hogy az 

előzőktől eltérően jelen esetben nem egy lineáris utcaszerkezettel találkozunk, valamint az 

egyes szakaszok is eltérő városszöveti jellegzetességekkel bírnak: az első szakasz a 

Reviczky utcáig a belvároshoz képest kifejezetten szellős beépítésű; a Reviczky utca egy 

egyirányú, szűk utcaszakasz kulturális és oktatási épületekkel; a Mikszáth Kálmán téren 

újra kitágul a tér Budapest egyik legszebb és legjobban használt közterületeként 

egészségügyi, kulturális és oktatási épületekkel körülvéve, végül a Krúdy Gyula utca – 

Mária utca kereszteződéséig ismételten egy egyirányú utcával ér véget az értékelt terület, 

melynek végén a Lőrinc pap tér és egy templom áll. A terület főutca jellege azonban a 

kiterjedt vendéglátóipari és kulturális területhasználattal kézzel fogható, tehát 

mindenképpen helye van a klímaközpontú utcafelújítások listáján, többek között azért is, 
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mert az érintett szakaszokat a 90-es évek végétől egészen napjainkig egymást követték a 

fejlesztési beavatkozások. 

 

3-5. ábra: A Baross utca – Krúdy Gyula utca értékelésbe bevont szakaszai 

(saját szerkesztés ArcMap 10.2.2 használatával) 

 Végezetül az utolsó utcaszakasz, mely értékelésre kerül a korábban említett 

szempontok szerint a Lövőház utca Fény utca és Marczibányi tér közötti területe, amely 

felújítása 2012-ben történt, összesen 300 méter hosszúságban. Ez a főutca jellegű 

közterület nemcsak hosszúságát, hanem funkcionalitását tekintve is különbözik a fentebb 

bemutatott utcaszakaszoktól, hiszen a Fény utca – Káplár utca közötti terület a gépjármű 

forgalomtól teljesen elzárt, vagyis a forgalomcsillapítás, mint az értékelésbe bevont 

utcafelújítások egyik közös nevezője ebben az esetben érvényesült a legmarkánsabban. 

Különbségként tekinthetünk a Lövőház utcát körülvevő utcaszerkezetet is, mely 

kifejezetten szellősnek tekinthető a korábbi példákhoz képest, amit a közeli Millenáris 

park és Marczibányi tér is jól jelez. Mégis kijelenthető, hogy a forgalomcsillapítási 

igények, valamint az utcaszakasz kiterjedt gazdasági használata alapján helye van a 

felújítási projektek klímaközpontú elemzésének sorában. 
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3-6. ábra: A Lövőház utca értékelésbe bevont szakasza 

(saját szerkesztés ArcMap 10.2.2 használatával) 

3.2 Mitigációs szempontok 

Az értékelés során először a mitigációs szempontok kerültek meghatározásra, 

melyet az alábbi 3.2. táblázat mutat be, melyben az összes főkategória, illetve az értékelni 

kívánt témakörök is szerepelnek. A következő alfejezetekben megjelenső egyéb 

aspektusok esetén is hasonló elvrendszer mentén felépített értékelési szemponttal 

találkozhatunk, mely során „+”, „-” és „0” értékek jelennek meg. Az így kialakított 

értékelési mátrix könnyen értelmezhető, azonban az eredmények pontos ismeretéhez és a 

megfelelő következtetések levonásához elengedhetetlen az egyes indikátorokra külön-

külön kialakított értelmezési szempontokat is figyelembe venni. Mivel jellemzően 

kvalitatív mutatók kerültek meghatározásra, így az egyes indikátorok mögötti értékelési 

szempontok akár egy bizonyos alcsoporton belül is változhatnak, míg más esetekben 

indikátorról indikátorra ugyanazok a jelentések ismétlődnek. Ez utóbbi jellemzően abban 

az esetben tapasztalható, amikor a kérdéses szempont vagy beavatkozás térbeli 

elterjedtségére vagyunk kíváncsiak. A kerékpáros létesítményeken belül a kerékpártárolók 

megléte, a kerékpárutak jelzésének használata, illetve a kerékpáros közlekedés előnyben 

részesítése szerepelt a vizsgálni kívánt indikátorok körében. Az első és a harmadik 
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esetben az értékelés alapját az egyes beavatkozások utcaszakon való elterjedése, 

használata adta, vagyis hogy a vizsgált területen egyáltalán nem, részben, vagy a teljes 

szakaszon megvalósultak-e a kívánt intézkedések. A kerékpárutak jelzésénél felfestések 

és/vagy közúti jelzőtáblák különböztethették meg egyértelműen a kerékpáros és 

gépjármű forgalom lehetséges térhasználatát. A nem-motorizált közlekedési eszközök 

előtérgbe helyezésén belül a felújítások egyik megkülönböztetett célja, a 

forgalomcsillapítás ténye és annak alkalmazása, valamint az utcán való parkolás 

megakadályozása szerepelt, mint értékelni kívánt aspektus, mindkét esetben a 

beavatkozások térbeli folytonosságát és kiterjedését vizsgálva. A fenntartással összefüggő 

összetevők között az alacsony fenntartási igény burkolatok (aszfalt, beton vagy moduláris 

elemek használata) az esetleges utólagos felújítások közvetett ÜHG-kibocsátására 

reflektálnak, míg az energiatakarékos köztéri világítás és a napenergia használata 

klasszikus mitigációs szempontok gyakorlati megvalósítására vonatkoznak. Ezen utóbbi 

esetekben az értékelés az egyes technológiai megoldások elterjedtségére és tudatos 

használatára vonatkozik. Az építési szakaszban történő anyagfelhasználás a korábban 

említett közvetett ÜHG-kibocsátással, illetve a faeltávolítás mértékének felmérése 

esetében közvetlen megkötéssel áll összefüggésben. A felhasznált építési anyagok 

minőségére két kérdéskör is reflektál az újrahasznált és a helyi alapanyagok használatának 

elterjedését vizsgálva. A kategórián belül mindhárom esetben az adott utcaszakaszon 

történő alkalmazás mértéke a döntő szempont, azonban a faeltávolítás esetén logikusan 

inverz értékelést kellett alkalmazni. A közösségi közlekedés kérdése már az értekezés 

korábbi fejezeteiben is hangsúlyosan jelent meg, mint a városi mitigációs potenciál egyik 

kiemelkedő szegmense, azonban a mikro szintű elemzések során a megismert globális 

összefüggések és általánosabb indikátorok helyett specifikusabb aspektusokra kellett 

koncentrálni. Mivel a vizsgálat az utcaszakaszok felújítási projektjeinek ex-post értékelését 

jelenti, ezért figyelembe kellett venni a tervezői és kivitelezői munkát értékelve azok 

csökkentett közösségi közlekedésfejlesztési kapacitását. Vagyis természetesen nem volt 

szempont új közösségi közlekedési útvonalak létrehozásának vizsgálata (mely minden 

bizonnyal szemben is állt volna a forgalomcsillapítási célokkal), azonban a meglévő 

megállók, valamint az utcaszakaszok elérhetősége szerepet kapott az értékelés során. A 

mitigációs kategóriák közül utolsóként a zöldterületek vizsgálata került terítékre, melyhez 

a zöldterületek abszolút értékének megváltozása, az apró zöldfelületek töredezettségének 

vizsgálata, valamint a 100 m-re jutó fák számának értéke adták a támpontot. 
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 - 0 + 

Kerékpáros 
létesítmények 

Kerékpártárolók 
egyáltalán nem 

jellemző 
részben jellemző 

a teljes szakaszon 
jellemző 

Kerékpárút jelzések 
egyáltalán nem 

jellemző 
felfestések vagy táblák mindkettő 

Kerékpárosok 
elsőbbsége 

egyáltalán nem 
jellemző 

részben jellemző 
a teljes szakaszon 

jellemző 

Nem-
motorizált 
közlekedési 
eszközök 
előtérbe 
helyezése 

Forgalomcsillapítás 
egyáltalán nem 

jellemző 
részben jellemző 

a teljes szakaszon 
jellemző 

Utcán való parkolás 
megakadályozása 

egyáltalán nem 
jellemző 

részben jellemző 
a teljes szakaszon 

jellemző 

Fenntartás 

Alacsony fenntartási 
igényű burkolatok 

aszfalt beton moduláris elemek 

Alacsony energia-igényű 
világítás 

egyáltalán nem 
jellemző 

energiatakarékos 
megoldások 

napelemek használata 

Napenergia használata 
egyáltalán nem 

jellemző 
részben jellemző 

a teljes szakaszon 
jellemző 

Építés, 
kivitelezés 

Újrahasznált anyagok 
egyáltalán nem 

jellemző 
részben jellemző 

a teljes szakaszon 
jellemző 

Faeltávolítás mértéke 
a teljes szakaszon 

jellemző 
részben jellemző 

egyáltalán nem 
jellemző 

Helyi alapanyagok 
használata 

egyáltalán nem 
jellemző 

részben jellemző 
a teljes szakaszon 

jellemző 

Közösségi 
közlekedési 
létesítmények 

Buszmegállók és beállók 
létesítése 

egyáltalán nem 
jellemző 

részben jellemző 
a teljes szakaszon 

jellemző 

Elérhetőség 
200 méteren belül 

nem található 
megálló 

az utcaszakasz egyik 
végpontjától 200 m-

en belül található 
megálló 

az utcaszakasz 
mindkét végpontjától 

200 m-en belül 
található megálló 

Zöldterületek 

Zöldterület változása csökkenő változatlan megnövelt 

Apró zöldfelületek 
létesítése 

egyáltalán nem 
jellemző 

széttagolt összefüggő 

db fa / 100 m jelentős távolság csökkentett távolság 6-9 fa / 100 m 

3.2. táblázat: Mitigációs szempontok a fenntartható utcafelújítás értékelése során  

(saját szerkesztés Csete és Buzási, 2016a alapján) 

A vizsgálat eredményei közül sorrendben elsőként tehát a mitigációs terület 

különböző aspektusait értékelhetjük, melyeket a 3.3. táblázat mutat be részletesen. Ahogy 

korábban is említésre került, a felújítási projektek kiválasztásának 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 5 mutatószám vonatkozik a forgalom csökkentésére, 

valamint az áthaladási sebesség redukálására a teljes 16 indikátorból álló rendszerben. 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, habár a forgalomcsillapítás és áthaladási 

sebesség csökkentésében a többi utcához hasonlóan szép eredményt ért el. A kategórián 
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belül a kerékpárosok gépjárművekkel szembeni előnyben részesítése egyik értékelt 

utcaszakasznál sem történt meg, mely a korábban többször is említett forgalomcsillapítási 

célok fényében kifejezetten negatív eredmény. Ugyanakkor minden esetben éltek a 

tervezők és kivitelezők bizonyos forgalomcsillapító intézkedéssel, úgymint a sebesség- és 

behajtási lehetőség korlátozása (ld. 3-7. ábra), fekvőrendőrök, sávszűkítés vagy terelő 

öblök létesítése. Érdemes megemlíteni, hogy az utcán parkolás megakadályozása szinte 

egyik projekt esetén sem volt megállapítható, ez alól kivétel a Lövőház utca egyik 

szakasza a Fény utcától a Káplár utcáig, illetve a Belváros Új Főutcájának kis szakasza a 

Ferenciek terénél, vagyis klasszikus értelemben vett sétálóutca kialakítására az öt felújítás 

közül csak két esetén került sor. 

     

3-7. ábra: Forgalomcsillapítási megoldások a Ferenciek terén és a Ráday utcában  

(saját fotó) 

Általánosságban elmondható, hogy az újrahasznált építőanyagok használata nem 

volt jellemző a vizsgált főutcákra, habár a Baross utca – Krúdy utca példáján 

találkozhattunk előremutató megoldásokkal, mely valószínűleg a terület szerves, több 

éven át tartó fejlesztésének eredménye. A meglévő faállomány és esetleg újak telepítése 

révén szinte mindegyik esetben nőtt a fák száma az adott útszakaszon, azonban a 

kérdéskör a Ráday és Király utcák tekintetében nem volt relevánsnak tekinthető, mivel az 

érintett utcaszakaszokon eredeti állapotukban szinte egyáltalán nem lehetett fákat látni, 

ezért az eltávolításuk sem releváns szempont. Ahogy a korábbiakban is említésre került, 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 zöldfelületek változását, mely minden esetben 

pozitív képet festett a megnövekedett zöldterület okán. Az apró zöldfelületek jellemzően 

bokros, virágos, vagy kis füves területeket jelölnek, melyek mind esztétikailag, mind 
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funkcionálisan hozzáadhatnak egy felújítás képéhez. A korábban jelzett faeltávolítás 

mértékének vizsgálatakor előforduló nem releváns jelző ehelyütt az új zöldterületek 

létesítésével pozitív kontextusba helyezhető, mely mind az öt felújítási projekt esetén 

érvényes megállapítás. A zöldterületek vizsgálata során a 100 m-re eső fák számának 

értékelésére is sor került. A legnagyobb nehézséget az értékelési skála kialakítása 

jelentette: felvetődött a kérdés, hogy vajon hány darab fa tekinthető 

megfelelő/fenntartható értéknek egy utca tekintetében? Ennek meghatározására a 

vonatkozó szakirodalom áttekintésére után körülbelül 7 fa/100 méter az az arány, mely 

ideálisnak mondható az árnyékolási hatásokat, illetve a növények életterét figyelembe 

véve36. Bár a vizsgált utcák közül a Király utcában ez az érték éppen a fent említett 7 

fa/100 méter volt, az átlagos lombkorona méret bőven elmaradt a többi esettől, ezért 

szerepel „0” jelzéssel a 3.3. táblázatban. 

A közösségi közlekedés elérhetősége esetében a vizsgálat kitért arra, hogy 

belvárosi területek révén az utcaszakaszok egyes végpontjaitól 200 méterre található-e 

közösségi közlekedési megállóhely, mely az érintett területek belvárosi elhelyezkedése 

okán minden esetben pozitív értékelést kapott. Mivel egyedül a Belváros Új Főutcáján 

értelmezhető átmenő közösségi közlekedési forgalom, így a beállók és megállók létesítése 

és ennek minőségi kivitelezése ebben az egy esetben volt releváns, mégpedig a megfelelő 

kialakításnak köszönhetően pozitív minősítést elnyerve. A fenntartás során az alacsony 

fenntartási igényű burkolatok széles körű elterjedtsége emelhető ki pozitívumként szinte 

mindegyik projekt kapcsán, azonban az igazán innovatív megoldások, vagyis az 

energiatakarékos köztéri világítási rendszerek, valamint a napenergia széles körű 

használata nem volt jellemző, ezen tervezési és kivitelezési szempontok érvényesülése 

még várat magára. 

  

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 - 

                                                 
36 Az érték természetesen csak egy közelítés, hiszen az adott város mikroklimatikus viszonyai, az ültetett fák 
mérete és biológiai élettér-igényük igen eltérő lehet.  
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Fenntartás 

Alacsony fenntartási igényű 
burkolatok 

+ + + + 0 

Alacsony energia-igényű 
világítás 

0 0 0 0 0 

Napenergia használata - 0 0 - - 

Építés, 
kivitelezés 

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 

3.3. táblázat: Mitigációs eredmények a fenntartható utcafelújítás értékelése során  

(Csete és Buzási, 2016a) 

3.3 Adaptációs szempontok 

A mitigációs szempontok után az alkalmazkodóképesség egyes összetevői 

kerültek górcső alá a vizsgálat során. A teljes indikátorkészletet megfigyelve (3.4. táblázat) 

is látható, hogy az alkalmazkodási kapacitást jellemző mutatók számossága meghaladja 

mind a mitigációs, mind a szemléletformálási dimenziókat leíró indikátorokét, ezzel is 

jelezve annak fontosságát. Az indikátorok számának ilyetén megoszlása egyben jelen 

értekezés vizsgálati fókuszával is szoros kapcsolatban áll, hiszen a fejezethez tartozó 

hipotézis éppen a mikro szint adaptációs kapacitás, valamint a városi fenntarthatóság 

között keresi a kapcsolatot. Ennek jegyében az alkalmazkodási aspektusok közül kiemelt 

jelentőséggel bír a vízgazdálkodás témaköre, reflektálva a korábbi fejezetekben említett 

kitettségi és érzékenységi kihívásokra, melyek közül a megváltozó csapadékeloszlás és a 

hőhullámok okozta vízhiány szorosan kapcsolódik a hazai városok fenntarthatósági 

kihívásaihoz. A csapadékvíz-gazdálkodás éppen ezért öt indikátort tartalmaz, mely között 

megtaláljuk a csapadékvíz öntözési célú használatának, a csapadékvíz elvezetésének és 

kezelésének, a természetes szűrőrendszerek kiépítésének, valamint a különböző innovatív 

csapadékvíz-gyűjtő megoldásoknak az elterjedtségét. Az értékelési alapot minden esetben 

az adja, hogy adott beavatkozást az érintett utcaszakasz mekkora részén, esetleg 

folyamatosan alkalmazták-e. Ezen témakörhöz kapcsolódik a hirtelen lezúduló 

vízmennyiség kezelésének egyik sarkalatos eleme, a vízáteresztő burkolatok használata az 
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utcák különböző területein, úgymint a gépjárműforgalomnak megnyitott útszakasz, 

parkolók vagy éppen járdák. 

Az említett kitettségi és érzékenységi index másik fontos összetevője a 

hőhullámokkal kapcsolatos védekezés kérdése, mely az adaptációs témakörökön belül két 

kategóriában is megtalálható. A vízgazdálkodás területén az utcaszakaszok közkutakkal 

való ellátottsága volt a döntő tényező, mely nagyban növeli a mikro szintű 

alkalmazkodóképességet. A megfelelő növényzet kiválasztása kulcsfontosságú a 

zöldfelületek pozitív hatásainak kiaknázása miatt, ezért a vízgazdálkodással a növényzet 

vízigénye áll szoros kapcsolatban, amely egyben a vízzel, mint erőforrással történő 

tartamos és fenntartható gazdálkodás alapját is adja. A hőhullámok elleni védekezés 

kétféleképpen történhet: elsőként a növényzet által szolgáltatott árnyékos területek 

kerültek értékelésre, mely összefüggésben áll a mitigációs szempontok közül a 

faeltávolítás, illetve a zöldterületek létesítésének kérdésével; másodsorban az 

utcaszakaszok főutca jellegéből adódóan jelentős kereskedelmi és vendéglátóipari 

aktivitás mellett az ún. védett beállók is szerepelnek a vizsgálatban. Az előzőekben 

említett vízgazdálkodással kapcsolatos területeknél a növényzeti tulajdonságok vizsgálata 

egy külön kategóriában is testet öltött, amely során a biodiverzitás és az ökoszisztémák 

kapcsolata került értékelésre. Ezen tárgykörben a fajváltozatosság, a helyi klimatikus 

viszonyok figyelembe vétele, valamint az ökológiai kapcsolatok minősége szabta meg az 

értékelési keretrendszert és volt hivatott jellemezni a terület alkalmazkodóképességének 

ex-post vizsgálatát. Végezetül a fenntartási és építési elemek közül a meglévő 

zöldfelületekkel való gazdálkodás mellett a beépített szerkezeti elemek ellenállóképessége 

került értékelésre, mely során az előre gyártott, ellenálló és nagy teherbírású elemek 

alkalmazása állt a vizsgálati középpontban. A nagy teherbírású burkolatok alkalmazásának 

értékelési szempontjai némiképp különböznek a kategórián belül használt indikátoroktól, 

mivel ebben az esetben a szabad szemmel is jól látható felületi sérülések számából 

lehetett következtetni az alkalmazott burkolat ellenállóképességére. Ez a szempont 

különösen a Király utca értékelésénél játszott főszerepet, mivel ahogy az a korábbiakban 

is említésre került, ezen utcaszakaszt 2005 után 2010-ben is felújították, éppen a burkolati 

elemek erősen sérült és töredezett jellegéből adódóan. 
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 - 0 + 

Csapadékvíz-
gazdálkodás 

Csapadékvíz öntözési célú 
használata 

egyáltalán nem 
jellemző 

részben jellemző 
a teljes szakaszon 

jellemző 

Csapadékvíz elszállítása 
egyáltalán nem 

jellemző 
részben jellemző 

a teljes szakaszon 
jellemző 

Természetes 
szűrőrendszerek 

egyáltalán nem 
jellemző 

részben jellemző 
a teljes szakaszon 

jellemző 

Csapadékvíz elvezetés 
egyáltalán nem 

jellemző 
részben jellemző 

a teljes szakaszon 
jellemző 

Csapadékvíz-gyűjtő 
megoldások 

egyáltalán nem 
jellemző 

részben jellemző 
a teljes szakaszon 

jellemző 

Csapadékvíz kezelés 
egyáltalán nem 

jellemző 
részben jellemző 

a teljes szakaszon 
jellemző 

Fenntartási és 
építési elemek 

Újrahasznált zöldfelületek 
egyáltalán nem 

jellemző 
részben jellemző 

a teljes szakaszon 
jellemző 

Előre gyártott elemek 
egyáltalán nem 

jellemző 
részben jellemző 

a teljes szakaszon 
jellemző 

Ellenálló és tartós építési 
elemek 

egyáltalán nem 
jellemző 

részben jellemző 
a teljes szakaszon 

jellemző 

Nagy teherbírású 
burkolatok 

számos sérülés néhány sérülés nem látható sérülés 

Vízáteresztő 
burkolatok 

Vízáteresztő útburkolat  
egyáltalán nem 

jellemző 
részben jellemző 

a teljes szakaszon 
jellemző 

Vízáteresztő útburkolat – 
parkolóhelyek 

egyáltalán nem 
jellemző 

részben jellemző 
a teljes szakaszon 

jellemző 

Vízáteresztő burkolat –
járdák 

egyáltalán nem 
jellemző 

részben jellemző 
a teljes szakaszon 

jellemző 

Árnyékolás 

Növényzet által árnyékolt 
felület változása 

egyáltalán nem 
jellemző 

részben jellemző 
a teljes szakaszon 

jellemző 

Védett beállók 
egyáltalán nem 

jellemző 
részben jellemző 

a teljes szakaszon 
jellemző 

Vízgazdálkodás 
Közkutak 

egyáltalán nem 
jellemző 

néhány darab 
a teljes szakaszon 
kiterjedt hálózat 

Csökkentett vízigényű 
növényzet telepítése 

egyáltalán nem 
jellemző 

várostűrő 
növényzet 

szárazságtűrő 
növényzet 

Biodiverzitás 

Fajváltozatosság 
alacsony 

diverzitás (1-2 faj) 
közepes diverzitás 

(3-4 faj) 
magas diverzitás 

(min. 5 faj) 

Helyi klimatikus 
viszonyok figyelembe 
vétele 

egyáltalán nem 
jellemző 

várostűrő 
növényzet 

helyi klimatikus 
viszonyok 

figyelembe vétele 

Ökológiai kapcsolatok teljesen széttagolt 
részben 

összekapcsolt 
folytonos hálózatok 

3.4. táblázat: Adaptációs szempontok a fenntartható utcafelújítás értékelése során 

(saját szerkesztés Csete és Buzási, 2016a alapján) 

Az adaptációs területek elemzése nemcsak az értekezés, hanem a 

Budapest-centrikus esettanulmány okán is megkérdőjelezhetetlen fontosságú, 

mivel a főváros a megnövekedő számú hőhullámok, valamint a hirtelen lezúduló 

csapadék és a téli árvízveszély miatt fokozottan kitett és érzékeny területnek 

számít. Ennek fényében a vízgazdálkodás, valamint az árnyékolás kérdésköre kiemelt 

jelentőséggel bírt a vizsgálat során, összesen 13 indikátor vonatkozik a fent említett 

témakörökre. Az eredményeket értékelve elmondható, hogy a felújítási projektek 

legnagyobb hiányossága a csapadékvíz-gazdálkodás területén jelentkezik, mivel egyik 
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felújítási beruházás során sem voltak figyelemmel a csapadékvíz újrahasználatára, annak 

elszállítására, vagy éppen a lefolyó vízmennyiség természetes módon, zöldfelületek 

segítségével történő csökkentésére. Megjegyzendő, hogy a Ráday, Új Főutca és Király 

utcák esetében elvi lehetőség adódik a csapadékvíz mielőbbi felszín alá vezetésére, 

azonban ezek a megoldások a gyakorlatban nem működnek, hiába a technológiai elvi 

lehetőség megléte. A csapadékvíz fenntartható és alkalmazkodó típusú gazdálkodása 

hiába kulcsterület tehát az adaptációs kapacitás szempontjából, mégis a teljes értékelés 

legnagyobb hiányterületeként definiálható. A 3-8. ábra bemutatja a terület egyik 

anomáliáját, a Belváros Új Főutcájának két jellemző kivitelezési anomáliáját. A bal oldali 

fényképen egy jól kivitelezett, kellően laza szerkezetű, vízáteresztő mulcsréteg látható, 

amely akár jó példaként is szolgálhat a hirtelen lezúduló csapadék elvezetésénél, azonban 

hiába a helyi jó példa, ha az nem kapcsolódik egy központi vízelvezető rendszerhez. 

Látható, hogy a mulcsréteggel ellátott víznyelő egy szinttel feljebb helyezkedik el, mint a 

vízelvezető (a kép jobb alsó sarkában), tehát közvetlen kapcsolat híján nem értékelhető jó 

példaként a látott gyakorlat. Ugyancsak „fél megoldással” találkozhatunk a jobb oldali 

képen, ahol a szintkülönbség nem, azonban a vízáteresztő képesség szinte teljes hiánya 

okoz problémát. Látható, hogy a fa gyökérzetét egy erősen tömörödött talajréteg fedi, 

mely mellett szinte egybefüggő burkolat található, a központi vízelvezetéshez történő 

kapcsolódás nélkül. A hirtelen lezúduló csapadék elvezetése tehát itt sem megoldott, jó 

eséllyel a „víznyelő” melletti és további területeken lefolyva jutna el a csapadék a 

legközelebbi vízelvezetőig. 

       

3-8. ábra: A Belváros Új Főutcájának két csapadékelvezető megoldása  

(saját fotó) 
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Ugyancsak a vízgazdálkodás területét érinti, bár külön kategóriába sorolva a 

vízáteresztő burkolatok használatára, illetve az ivó kutak és a csökkentet vízigényű 

növényfajok telepítésére vonatkozó indikátorok. Általánosságban elmondható, hogy míg 

az előbbi területen alapvetően pozitívan szerepeltek a felújítások, úgy utóbbinál csak a 

Baross utcánál és a Belváros Új Főutcájánál találtunk egy vagy két közhasználatú kutat, 

miközben a prognosztizált nyári hőhullámok idején az adaptációs kapacitás és a 

városlakók komfortérzete nagymértékben javítható lenne ezek kiépítésével. A 

mikroklimatikus viszonyok figyelembe vételével történő növényzet-választásról tervezői 

információk nem álltak rendelkezésre, ezért a növényzet általános állapotából lehetett 

következtetni a választás helyességére. Ez a kvalitatív felmérés természetesen torzító 

erővel is bír, mivel lehetséges, hogy éppen az addicionális locsolásnak köszönhetően 

borult virágba egy-egy utcaszakasz és ennek a pótlólagos vízmennyiségnek a hiánya 

esetén lényegében megsemmisülne a telepített ökoszisztéma. Az ellentmondás, illetve az 

egyértelmű bizonyítékok hiánya miatt mindegyik projekt értékelésénél „0” értékkel bírt a 

kérdéses indikátor.  

Egy másik hangsúlyos elem a felhasznált építőanyagok minősége volt, melynél az 

infrastruktúra állapotára, illetve tartósságára vonatkoznak az egyes indikátorok az előre 

gyártott, könnyen cserélhető elemeken át egészen a nagy teherbírású és tartós 

utcabútorokig és burkolatokig.  Az ellenálló és tartós építési elemek értékelésénél a 

korábban is említett tervezői információ hiányában az utcaszakaszok bejárása során 

összegyűjtött információkra lehetett támaszkodni. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a 

bejárás során feltérképezésre kerültek a látható szerkezeti hibák, a járdák és az útburkolat 

töredezettsége, az utcabútorok esetleges sérülései, illetve kellő stabilitása. A gépjárművek 

által is használt útburkolatokon nagy kiterjedésű sérülések nem voltak láthatók, melyek 

kiegészülve a járdák burkolatával, egyértelműen moduláris elemekből épültek fel, ezzel is 

segítve a könnyebb későbbi felújítási munkálatokat. Mivel azonban egyértelmű 

információk nem álltak rendelkezésre az utcabútorok teherbírását és ellenállóképességét 

illetően, így a korábban ismertetett gyakorlathoz hasonlóan „0” értékkel szerepelnek az 

értékelési mátrixban. Ahogy fentebb is említésre került, az adaptációs kapacitás 

szempontjából a vízgazdálkodás melletti második sarkalatos pont az árnyékolás 

megoldása volt: ezen a területen igen érdesek eredmények adódtak, hiszen a lombkorona 

borítottság növelésével logikusan növekszik a fák által beárnyékolt terület is, vagyis ebből 

a szempontból a felújítások alapvetően jól vizsgáztak (3-9. ábra). A különböző beállók és 

védett területek kialakításánál is inkább a pozitív értékek sorakoznak egymás mellett, 
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azonban ebben az esetben egy kis kiigazítás szükséges a jobb érthetőség kedvéért. A 

vizsgálat alapvetően a felújítás hatására bekövetkező „állapotot” volt hivatott értékelni, 

azonban az árnyékolás és védett beállók kérdésében megengedőbb volt: az érintett 

szakaszok főutca jellegéből fakadóan a vendéglátóhelyek és kiskereskedelmi egységek 

sűrűsége átlagon felüli, így sok esetben az árnyékolást, illetve a védett beállók telepítését 

az érintett üzletek tulajdonosai végezték és nem a beruházó igénye miatt kerültek 

kialakításra. Habár az utcaszakaszokon így bőven található olyan terület, ahova erős 

napsugárzás vagy egyéb extrém időjárási körülmények között „menekülhetnek” a 

városlakók, ezek használata a tulajdonosok megengedő magatartásán alapul, mely 

napjainkban szerencsére szinte kivétel nélkül jellemzőnek mondható. 

 

3-9. ábra: Jó példa a természetes árnyékolásra a Baross utca egy szakaszán  

(saját fotó) 

Az adaptációs szempontok közül utolsóként a biodiverzitással kapcsolatos 

indikátorok kerülnek értékelésre. Általánosságban elmondható, hogy a vizsgált felújítási 

projektek jellemzően „0”, semleges értéket szereztek, melynek oka, hogy az alkalmazott 

beavatkozások a fajváltozatosság és a helyi klimatikus viszonyok figyelembevétele mellett 

történő zöldfelület-fejlesztés esetében kiemelkedő hiányosságok nem tapasztalhatók, 

azonban a jó példák alkalmazásáról részletes tervezői információk nem álltak 

rendelkezésre. A bejárások során vizsgálható aspektusok közül a fajváltozatosság, illetve 

az ökológiai kapcsolatok értékelése azonban primer eredményként figyelembe vehetők. 

Ez utóbbi esetben az újonnan kiépített és a már felújítás előtt is meglévő ökoszisztémák 

folytonossága és esetleges fragmentáltsága került értékelésre, mely alapján a Baross és 

Lövőház utcákban alkalmazott megoldások jó példaként ajánlhatók későbbi közterület 

megújítási tervek elkészítésénél.  
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 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 

+ + 0 + + 

Árnyékolás 

Növényzet által árnyékolt 
felület változása 

0 + 0 + 0 

Védett beállók + + 0 + 0 

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 

3.5. táblázat: Adaptációs eredmények a fenntartható utcafelújítás során  

(Csete és Buzási, 2016a) 

3.4 Szemléletformálási szempontok 

A mitigációs és adaptációs szempontok vizsgálatán túl a szemléletformálási 

eszközök és alkalmazott gyakorlat ugyancsak az egyes utcaszakaszok értékelési 

rendszerének részét képezte. Ennek egyik oka, hogy a megvalósított beavatkozások és 

tervezői elképzelések szélesebb körben történő kommunikálása hozzájárul a projektek 

elfogadottságának növeléséhez, valamint a lakosság tudatosságának emeléséhez is. Ebből 

a szempontból az ún. felhasználó-központú megoldások értékelése során figyelmet 
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érdemelt a szelektív hulladékgyűjtők telepítése, a helyi lakosokkal való együttműködés 

vizsgálata, valamint a fenntarthatósági törekvések és az alkalmazott technológiai 

megoldások kommunikálása is. A kivitelezőre vonatkozó indikátorok a felvonulási 

területen történő parkolási lehetőségeket, illetve a tervezés során tudatosan alkalmazott 

fenntarthatósági elvek megjelenését vizsgálta. Habár a szemléletformálási szempontok 

első látásra idegennek hatnak egy klímaközpontú értékelési rendszer részeként, mégis a 

tudatosságnövelésből fakadó közvetett előnyök és pozitív hatások nagyban hozzájárulnak 

a mikro szintű klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség növeléséhez mind a 

tervezői-kivitelezői, mind a projekt „kedvezményezettei”, a helyi lakosság és az utcákat 

használók körében. 

 
- 0 + 

Felhasználó-
központú 
megoldások 

Szelektív 
hulladékgyűjtők 
telepítése 

egyáltalán nem 
jellemző 

részben jellemző teljesen jellemző 

Együttműködés a 
lakosokkal 

egyáltalán nem 
jellemző 

a kivitelezés során 
az előkészítési 

szakasztól 
folyamatosan 

A projekt 
fenntarthatósági 
törekvéseinek 
kommunikálása 

egyáltalán nem 
jellemző 

általános 
tájékoztatás a 

felújításról 

fenntarthatósági 
beavatkozások 
hangsúlyozása 

Alkalmazott 
technológia 
kommunikálása 

egyáltalán nem 
jellemző 

általános 
tájékoztatás a 

felújításról 

részletes 
tájékoztatás 

Építtető-
központú 
megoldások 

Parkolási lehetőség 
a felvonulási 
területen 

nem 
 

igen 

Fenntarthatósági 
elvek a tervezés 
során 

egyáltalán nem 
jellemző 

részben jellemző 
fenntarthatósági 
elvek teljes körű 

alkalmazása 

3.6. táblázat: Szemléletformálási szempontok a fenntartható utcafelújítás értékelése során 

(Csete és Buzási, 2016a) 

Végezetül a szemléletformálási kategória eredményei kerülnek bemutatásra, melye 

ahogy korábban is említést érdemelt, gyakran hiányzott a meglévő városfejlesztési 

értékelési rendszerekből. A 3.7. táblázat indikátoraiból és eredményeiből látszik, hogy a 

felújítási projektek mindegyike igen gyengén teljesített ezen értékelési szempontrendszer 

alapján. A teljes kategória két aldimenzió szerint került megkülönböztetésre, egyrészt a 

felhasználó, másrészt az építtető szemszögéből vizsgálva a kérdéskört. A felhasználók, 

vagyis a városlakók oldaláról csak egyetlen beruházás során figyeltek arra, hogy a felújított 

útszakaszon szelektív hulladékgyűjtőket helyezzenek el, valamint két esetben történt 

konkrét konzultáció a felújítás szakaszán élőkkel a kölcsönös előnyök kiaknázása 

érdekében. A szelektív hulladékgyűjtők ugyan nem tartoznak szervesen a klímabarát 
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közterület megújítási gyakorlatok körébe, azonban megjelenésük az általános 

fenntarthatósági elvek gyakorlatba való ültetésével a szélesebb társadalmi rétegek 

tudatosságát növelheti, ezáltal helye van jelen értékelésben is. Habár fentebb láthattuk, 

hogy számos fenntartható megoldás és példaértékű beavatkozás született mind 

fenntarthatósági, mind szűkebb értelemben a klímaváltozás negatív hatásainak mikro 

szintű csökkentésének területén, ezek széles körű kommunikációja egyértelműen nem 

megoldott: sem a projektek egészéről, sem a választott technika mibenlétéről és esetleges 

innovativitásáról nem található információ a felújított utcaszakaszokon. Az építtető 

oldaláról vizsgáltuk a felvonulási területen történő parkolás kérdéskörét, melyről szinte 

alig lehetett információt gyűjteni, illetve a fenntarthatósági elvek is csak részben 

érvényesültek és a rendelkezésre álló dokumentumok alapján szinte egyáltalán nem voltak 

vezérgondolatok a tervezési időszakban. Összefoglalva tehát megállapítható, hogy míg a 

megvalósulási oldalt vizsgáló ex-post értékelési rendszerben több jó példát is sikerült 

azonosítani, úgy a tervezési-fejlesztési gyakorlatot értékelni kívánó szempontok gyakran 

adathiány miatt számos esetben nehezebben értelmezhetők. 

 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 

kommunikálásáa 

- - 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 

 3.7. táblázat: Szemléletformálási eredmények a fenntartható utcafelújítás értékelése során  

(Csete és Buzási, 2016a) 

3.5 Következtetések  

A korábban ismertetett mitigációs, adaptációs és szemléletformálási értékelési 

mátrix alapján megállapítható, hogy a vizsgált budapesti utcafelújítások során a klímabarát 

jellemzők tervezési, valamint kivitelezési szakaszba történő integrációja csekély mértékű, 

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

ellátottság területén. Habár található volt jó néhány olyan megoldás, amely példaértékűen 
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és innovatívan járult hozzá az adott utcaszakasz alkalmazkodóképességének javításához, 

mégis alapvetően hiányzik a klímaközpontú megközelítés jelen projektekből. Az 

adaptációs kapacitás növelésére mind a kapcsolódó infrastruktúra, mind az érintett 

városlakók esetén nyílik elvi és gyakorlati lehetőség is, párhuzamosan a fenntarthatósági 

törekvések megvalósításával. Mivel a főutca típusú területek jelentős gazdasági 

potenciállal is bírnak, ezért azok alkalmazkodóképességének javításával egyaránt 

hozzájárulhatunk a környezeti fenntarthatóságon túl a gazdasági prosperitás 

növelésén keresztül a gazdasági fenntarthatóság erősítéséhez is. Az értékelt 

szemléletformálási eszköztár pótlásával és javításával az érintett városlakók 

tájékozottságát és tudatosságát is növelni és javítani lehetséges, vagyis a 

társadalmi fenntarthatósági dimenzió is javuló tendenciát hozhat. Végezetül a 

klímabarát tervezési elvek döntéshozatali folyamatokba és a kivitelezési 

munkákba történő széleskörű integrációja az intézményi fenntarthatóság 

növelését eredményezheti.  

Az értekezés során korábban, illetve jelen vizsgálat esetében is vázolt logikai 

összefüggések, valamint az értékelési mátrixok eredményei és vizsgált területei alapján 

következtetéseket vonhatunk le a klímaváltozáshoz való alkalmazkodóképesség helyi, 

akár mikro szintű növelése és a tágabb értelemben vett városi fenntarthatóság között. 

Habár a mitigációs törekvések alapvetően különböznek az adaptációs beavatkozásoktól 

és a szemléletformálási kérdésektől, mégis ezeket egy egészként kezelve a klímabarát 

városfejlesztés gyakorlati megvalósításáig juthatunk. Az értékelésbe bevont témakörök és 

indikátorok mindegyike értelmezhető fenntarthatósági mutatóként is, azonban ki kell 

emelni, hogy az érintett területeken túl egyéb megfontolások is szerepet kaphatnak egy 

komplex fenntarthatósági elemzés során. Példaként vehetjük a kritikus pontként 

azonosított csapadékvíz-gazdálkodási témakört, amely egy mikro szintű alkalmazkodási 

kihívás magasabb szintű fenntarthatósági kapcsolattal is bír. A hirtelen lezúduló 

csapadékmennyiség megfelelő kezelése egy utcaszakasz szintjén kritikus kihívásként 

definiálható, mely vízmennyiség azonban végső soron a városi csatornahálózatba 

integrálódik, tehát a mikro szintű innovatív megoldás hozzájárul a teljes csatornahálózat 

terhelésének csökkenéséhez, amely már a városi fenntarthatóság részeként értelmezhető. 

A vízgazdálkodás területén maradva ugyancsak hasonló logikai ív látszik például a 

szárazságtűrő növényzet telepítésével kapcsolatban, mely a helyi mikroklimatikus 

viszonyokhoz való jótékony hozzájáruláson kívül a csökkentetett öntözési igényen 

keresztül városi szintű vízgazdálkodási, egyszersmind fenntarthatósági kérdéseket is 
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felvet. A hazai városok nagy valószínűséggel a hősziget hatás súlyosbodásával 

számolhatnak már a közeljövőben is, ezért a közterületek megfelelő árnyékolása 

kulcsfontosságú az alkalmazkodási kapacitás növeléséhez. Az értékelési mátrixban 

szereplő eredmények alapján jó példák megállapítására is lehetőség nyílt, így egy mikro 

szintű beavatkozás a helyi hőkomfort javításán keresztül közvetett módon társadalmi és 

gazdasági fenntarthatósági kérdésként is értelmezhető: a mikro szintű hőkomfort 

javításával az utcába látogató és ott élő lakosság egészségügyi állapota, valamint a főutca 

jellegből adódóan a helyben működő vendéglátóipari és kereskedelmi egységek 

megnövekedő bevételei révén gazdasági fenntarthatósági aspektusok is szerepet 

kaphatnak. E két utóbbi nézőpont azonban már túlmutat a klímabarát városfejlesztési 

tevékenységek közvetlen következményein és célrendszerén, azonban kapcsolatot állít fel 

a városi fenntarthatósági dimenziókkal. Végezetül érdemes pár gondolatot a társadalmi 

fenntarthatóság aspektusának is szánni a klímabarát közterület-megújítási projekteken 

keresztül. A többször is említett, klíma-központú megoldások elterjedése egyszersmind az 

adott terület általános minőségét is növeli, így a korábban hangsúlyos szerepet kapó 

környezeti és gazdasági dimenzión túl közösségi térként funkcionálva a társadalmi 

fenntarthatóság szolgálatába is állítható. Könnyen belátható, hogy egy, többek között 

például a megfelelő hőkomfortot biztosítani tudó közterületen pezsgő közösségi életre 

számíthatunk a nyári időszakokban is, vagyis a klímaváltozás potenciális helyi hatásait 

figyelembe vevő tervezési és fejlesztési gyakorlat a városi fenntarthatóság összes 

dimenziójának fényében is pozitív változást indukálhat. Mindezek tekintetében, 

összhangban a negyedik hipotézis feltételezésével és az imént említett fenntarthatósági és 

klímabarát városfejlesztési elvek összehangolásával az elvégzett ex-post értékelési 

rendszer eredményeit is figyelembe véve az értekezés negyedik, záró tézise is 

megfogalmazható: 

Tézis4: A klímabarát városfejlesztési elvek érvényre juttatásával az 

alkalmazkodóképesség lokális javítása hozzájárul a városi fenntarthatósághoz. 

A tézishez kapcsolódó publikáció: 

Csete, M., Buzási, A. (2016). Climate-oriented Assessment of Main Street Design and 

Development in Budapest. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 

24(4), pp.258-268.   
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Összegzés 

 Jelen értekezés középpontjában a fenntarthatóság, valamint a klímaváltozáshoz 

való alkalmazkodóképesség kapcsolatrendszere áll. A dolgozat során ismertetett elemzési 

keretek globális összefüggések feltárásán keresztül alapvetően a városi rendszerek 

vizsgálatára szorítkozik, hiszen napjainkban nemcsak a globális népesség több mint 50%-

a, hanem az üvegházhatású gázok kibocsátása és a primer energiafogyasztás is a 

városokban koncentrálódik. Kijelenthető tehát, hogy városaink meghatározó erővel 

bírnak a jelen fenntarthatósági törekvéseinek és kihívásainak meghatározásakor, 

ugyanakkor a potenciális megoldások mellett a kockázat és sérülékenység is halmozottan 

jelentkezik az urbánus területeken. 

Az értekezés – a bevezetésen túl – három fő fejezetre tagolható, melyek közül az 

első a fenntarthatóság és alkalmazkodóképesség komplex kapcsolatrendszerét kívánja 

tárgyalni, így adva keretet a későbbi gyakorlat-orientált fejezetek fogalmi rendszerének. 

Ezen első szakaszban megismerkedhetünk a legfontosabb definíciós kihívásokkal és 

válaszokkal, valamint feltárul a fenntarthatóság és klímaváltozás viszonya, erőforrás-

gazdálkodási kérdések és fogalmi összetartások és hasonlóságok is terítékre kerülnek 

A fejezet második szakaszában az értekezés klímaközpontú megközelítésével 

párhuzamban olyan a vizsgálatokhoz kapcsolódó alapfogalmak lehatárolása található, 

mint a kitettség, érzékenység, illetve adaptációs kapacitás. Ezen értelmezések egyértelmű 

lehatárolása hozzájárul a dolgozat későbbi szakaszaiban ismertetett gyakorlati 

összefüggések és stratégia-alkotási módszertanok könnyebb megértéséhez. 

A dolgozat következő szakaszát az indikátoralkotási módszertanok és ezekhez 

kapcsolódó vizsgálatok alkotják, melynek keretében három tézis is megállapításra került. 

A magyarországi klímastratégiák kvalitatív elemzésén keresztül jutunk el az értekezés első 

téziséhez, melynek megállapításához nemzetközi és hazai szakpolitikai ajánlásokat és 

dokumentumokat használtam a városi klímastratégiák vizsgálatához. A folyamat végére 

nyilvánvalóvá vált, hogy egységes módszertan, illetve jogi előírás híján a hazai városok 

klímastratégiái jelentős hiánnyal bírnak, mégpedig a monitoring fázis esetén, mely az 

értekezés első tézisében ölt testet: 
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Tézis1: A hazai városi klímastratégiák kvalitatív vizsgálata után megállapítható, 

hogy azokból hiányzik a monitoring fázishoz kapcsolódó indikátoralkotási 

gyakorlat, melynek okai a hiányzó stratégiaalkotási előírások, valamint az 

elérhető önkormányzati tematikus indikátorok alacsony szintje. 

A tézishez kapcsolódó publikáció: Csete, M., Buzási, A. (2016). Managing local 

adaptation processes in Hungary. International Journal of Management Cases, 18(1), pp.13-22. 

 Az ismertetett módszertani hiányosságok után a városi közlekedési alrendszeren 

keresztül annak alkalmazkodóképességét leíró indikátorokat kerestem a hazai 

adatbázisokban, mivel napjainkban egyre felkapottabbak azok a nemzetközi kutatások, 

melyek a városok bizonyos fenntarthatósági aspektusát próbálják meg összehasonlítani 

egy előre meghatározott indikátorrendszer segítségével. Éppen ezért az értekezés ezen 

szakaszában megvizsgáltam, hogy lehetséges-e olyan mutatószámrendszert képezni, 

melynek segítségével a hazai városok fenntarthatósága, vagy éppen 

alkalmazkodóképessége összehasonlíthatóvá válik. Habár az első tézis fényében a 

vizsgálat némileg okafogyottnak tekinthető, ezt kiküszöbölendő, KSH adatok segítségével 

próbáltam meg jellemezni a városi fenntarthatóság közlekedési aspektusát, illetve az 

ágazat alkalmazkodóképességét. A kigyűjtött indikátorok közül azonban összesen csak 

hat darab olyat lehetett találni, mely a közlekedési szektor adaptációs kapacitását 

jellemezné, azonban az elérhető információk legalacsonyabb területi szintje a NUTS3-as 

volt, vagyis helyi szintű elemzésre nincs lehetőség. Ennek értelmében az értekezés 

második tézise a következőképp fogalmaz: 

Tézis2: A városi fenntarthatóság és alkalmazkodóképesség városok közötti 

összehasonlíthatóságának a nemzetközi szakirodalom módszertani ajánlásai, 

valamint az adatok elérhetősége egyaránt gátat szab. 

A tézishez kapcsolódó publikáció: Buzási, A., Csete, M. (2015). Sustainability Indicators 

in Assessing Urban Transport Systems. Periodica Polytechnica: Transportation Engineering. 

43(3), pp.138-145. 

Az indikátoralkotási módszertanok értékelésének záró alfejezete összefoglalja az 

ún. információ-vezérelt és adat-vezérelt indikátoralkotási módszertanok alapvető 

különbségeit, melyek az elérhető indikátorok, illetve az elemzésbe bevonni kívánt 

mutatószámok közötti ellentéten alapulnak. Az információ-vezérelt metodika abból indul 

ki, hogy milyen indikátorokra van szükségünk egy fenntarthatósági vagy klímaközpontú 

elemzés elvégzéséhez, azonban a valóban felhasználható mutatószámok körét jelentősen 
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redukálja azok elérhetősége. Ezzel szemben az adat-vezérelt módszertan a rendelkezésre 

álló indikátorokból nyeri az információt, vagyis ezen esetben fennáll a lehetőség a 

mutatószámok összevonására és pótlólagos információ kinyerésére. A hipotézis 

igazolására széles körben használt matematikai-statisztikai módszereket vizsgáltam meg, 

így a korrelációszámítás, faktoranalízis, regresszió számítás és klaszteranalízis területén 

kerestem olyan fenntarthatósági vagy klímaközpontú elemzéseket, melyek az előbb 

felsorolt módszerek egyikét használja. A vizsgálat végén az értekezés harmadik tézise 

került megállapításra: 

Tézis3: Matematikai statisztikai módszerek alkalmazása mellett az adat-vezérelt 

indikátorválasztás legfőbb limitáló tényezői áthidalhatóvá válhatnak, ezáltal 

segítve a teljesebb körű városi stratégiaalkotási folyamatokat. 

A tézishez kapcsolódó publikációk:  

Buzási, A., Csete, M. (2016). Modified Scorecard Method for Evaluating Climate 

Aspects of Urban Transport Systems. Periodica Polytechnica – Social and Management Sciences, 

24(1), pp.65-73. 

Csete, M., Buzási, A. (2016). Managing local adaptation processes in Hungary. 

International Journal of Management Cases, 18(1), pp.13-22. 

 Az értekezés záró fejezetében egy mikro szintű elemzés került bemutatásra, 

melynek keretében a fenntarthatósági és alkalmazkodási aspektusok közötti 

összefüggések Budapest öt főutca jellegű közterületének felújítását elemző értékelési 

rendszeren keresztül érett tézissé. Ezen vizsgálat során mitigációs, adaptációs és 

szemléletformálási kategórián belül lettek indikátorok kiválasztva abból a célból, hogy a 

városfelújítási beruházások klímabarát mivolta a fenntarthatósági tényezők mellett a 

lehető legszélesebb körben elemezhető váljon. A vizsgálat során összesen 42 mutatószám 

került megállapításra és alkalmazásra, melyekhez egy könnyen alkalmazható és 

értelmezhető értékelési skála párosult. Az elemzés konkrét, mikro szintű megállapításai 

után az értekezés utolsó tézise is megfogalmazhatóvá vált: 

Tézis4: A klímabarát városfejlesztési elvek érvényre juttatásával az 

alkalmazkodóképesség lokális javítása hozzájárul a városi fenntarthatósághoz. 

A tézishez kapcsolódó publikáció: 

Csete, M., Buzási, A. (2016). Climate-oriented Assessment of Main Street Design and 

Development in Budapest. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 

24(4), pp.258-268.   
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