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Bevezetés – a kutatás előzménye 

 A napjaink városainak fenntarthatósági kihívásaira adandó adekvát válaszok 

meghatározása, illetve a városfejlesztési mechanizmusok mind hatékonyabbá tétele a 

városkutatási tanulmányok középpontjában áll. A fejlődő világban végbemenő 

népességrobbanás szinte teljes egészében a városokban játszódik le, ugyanakkor a fejlett 

világ városai is súlyos fenntarthatósági deificittel küzdhetnek, jellemzően a fennálló 

erőforrás-gazdálkodási anomáliák miatt. Ezen komplex jelenség egy részeként jelenik meg 

a klímaváltozás negatív hatásaihoz való alkalmazkodás igénye, mely a fennálló 

bizonytalanságok, illetve módszertani hiányosságok okán több oldalról is nehézzé, 

vontatottá válhat, ezáltal a városi fenntarthatóság elérésének célja is nehezen elérhető. Az 

értekezés középpontjában a városi fenntarthatóság, valamint a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodóképesség kapcsolatának vizsgálata, illetve az egyes elméleti stratégia-alkotási 

megoldások gyakorlatba való átültetése áll. A témaválasztás mellett kiemelendő a 

vizsgálatok térbelisége is, mely az értekezés egyes szakaszain globális szintű összefüggések 

feltárásában, míg máskor egészen a mikro szintű megoldásokig terjednek. 

 Az értekezés témaválasztása lényegében összefügg a BSc képzés végén elkészített 

szakdolgozati és az MSc képzés végén megírt diplomamunka témákkal, valamint első 

helyezett TDK és OTDK dolgozatokkal, melyek során először a fenntartható 

lakótelepek, később Budapest, Bécs és Varsó fenntarthatósági teljesítményének 

összehasonlításán keresztül a városi fenntarthatóság állt a középpontban. Ezen kutatási 

ívet a doktori képzés során is fenntartva az általánosabb városi fenntarthatósági 

összefüggések vizsgálatától egészen a klímaváltozáshoz való alkalmazkodási képesség 

mikro szintű elemzéséig terjedt az a kutatási ív, mely keretbe foglalja a jelen doktori 

értekezést. 

 Az utóbbi években megszaporodtak azok a tudományos közlemények és 

szakpolitikai ajánlások, melyek a városi szintű alkalmazkodóképesség jellemzésére 

fókuszáltak. Mindezek mellett egyre világosabbá válik, hogy napjaink városai felelnek a 

globális üvegházhatású gáz-kibocsátás jelentős részéért, a klímaváltozás okozta negatív 

hatásokra való felkészülés elengedhetetlen a jelenleg igencsak sérülékeny városi 

területeken. Az értekezés témaválasztásánál egyértelmű döntést hoztam abban a 

tekintetben, hogy az imént említett kibocsátások csökkentésére, vagy a hatásokhoz való 

alkalmazkodásra helyezem a hangsúlyt. A választás az utóbbira esett, mely több 

szempontból is alátámasztható. Elsőként említeném, hogy a mitigáció-központú 
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értékelések során egyértelmű állást kellene foglalni amellett, hogy az érintett 

üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése milyen érvrendszer mentén kívánatos, 

vagyis a napjainkban egyre felgyorsuló éghajlat-változás antropogén hajtóerejének 

meghatározása megkerülhetetlenné válik. Véleményem szerint a környezetgazdaságtannak 

nem kell, hogy célja legyen az ilyen vitában való állásfoglalás, ugyanakkor annál több 

lehetőség adódik az elkerülhetetlenné váló hatásokhoz való alkalmazkodásban. A 

fenntartható fejlődés brundtland-i definíciójában is megjelenő intergenerációs felelősség 

és az üvegházhatású gázok által indukált hatások időben eltolódó megjelenése szoros 

kapcsolatban állnak egymással, vagyis még abban az esetben is számolnunk kell bizonyos 

hatással, ha az érintett gázok kibocsátását a jelenben zéróra redukálnánk. Mindezeket 

figyelembe véve tehát a dolgozat középpontjában a fenntarthatóság és annak szűken vett 

városi értelmezésének, valamint egy speciális dimenziójának, a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodóképesség együttes értelmezése és egymásra hatásának vizsgálata áll. 

Célkitűzések 

 Az értekezés célkitűzései illeszkednek a szerkezeti tagoláshoz, mely alapján három 

fő szakaszra bontható a dolgozat. Az első fejezetben a fenntarthatóság és 

alkalmazkodóképesség kapcsolatának felvázolása, az egyes fogalmak értelmezési 

kereteinek megalkotása, valamint további konzekvens használatának megalapozása áll a 

középpontban. Az értekezés ezen szakaszának célja, hogy megtalálja a kapcsolódási 

pontot a fenntarthatóság, valamint az alkalmazkodóképesség között, mégpedig egy 

erősen heterogén fogalomértelmezési tudományos környezetben. Az utóbbi években 

egyre több olyan publikáció született ugyanis, mely a fenntarthatósági kihívásokat szinte 

kivétel nélkül a klímaváltozás számlájára írta. Véleményem szerint az alkalmazkodási 

képesség a fenntarthatóságon belül értelmezendő, ezért szakirodalmi elemzés után az első 

fejezet célja ezen állítás bebizonyítása. A korábbiakban említett definíciós heterogenitás 

feloldása érdekében az első fejezet másik kiemelt célja a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodással kapcsolatos fogalmak definiálása az értekezés későbbi szakaszaiban 

történő konzekvens használat érdekében. 

 Az értekezés második szakasza hasonlóan komplex célrendszerrel rendelkezik, 

igazodva a tartalmi keretek változásához. Az első alfejezetben a magyarországi városi 

klímastratégiák elemzése áll a középpontban, ezáltal a fő cél az említett stratégiai 

dokumentumokban használt indikátorok kialakítási szempontjainak feltárása. Az 
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értekezés ezen pontján a vizsgálati fókusz tovább szűkül és a következő célkitűzés a 

városi fenntarthatóság, valamint lehetőség szerint az alkalmazkodási képesség városok 

közötti összehasonlíthatóságának vizsgálata a közlekedési szektor példáján keresztül. 

Ebben az alfejezetben a cél tehát megtalálni azt az indikátorkészletet, mely mentén városi 

közlekedési szektor fenntarthatósági, és alkalmazkodási teljesítményének városközi 

összehasonlíthatósága kivitelezhetővé válik. Végezetül eljutunk a második fejezet utolsó 

tematikus céljához, mely során fő szempontként a különböző adatigényű 

indikátoralkotási módszertanok vizsgálata, valamint matematikai statisztikai módszerek 

alkalmazásával a fennálló adatigény csökkentése mellett az egyes indikátorok magyarázó 

jellegének növelése áll.  

  Az értekezés harmadik szakaszában az alkalmazkodóképesség mikro szintű 

vizsgálata, főutca jellegű közterületek megújítási projektjeinek ex-post értékelése áll a 

középpontban, melynek során fő cél választ adni az első fejezetben lefektetett értelmezési 

keretrendszernek, mely szerint az alkalmazkodóképesség a fenntarthatóságon belül 

értelmezendő. Ezen logika bebizonyításához a cél egy olyan értékelési rendszer kialakítása 

volt, melynek segítségével bemutatható, hogy az adaptációs kapacitás növelése egyben 

hozzájárul a tágabb értelemben vett városi fenntarthatósághoz, vagyis olyan indikátorokat 

kellett képezni, melyek egyben képesek jellemezni a két aspektust.  

 A felsorolt tematikus célok mellett az értekezés egésze során átfogó célként 

jelenik meg a gyakorlatban is alkalmazható megoldások, indikátorok és beavatkozások 

azonosítása, egyben alternatívák felmutatása. Az értekezés megírásakor tehát külön 

célként jelent meg, hogy az elméleti összefüggések és megfogalmazott kritikák mellett 

lehetséges opciók és megoldások felmutatása is szerepet kapjon, ezáltal segítve az elméleti 

összefüggések gyakorlatban is megvalósítható alkalmazását. 
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Fenntarthatóság és alkalmazkodóképesség kapcsolata 

 A fenntarthatóság és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodási képesség 

kapcsolatának feltárása és értelmezése az értekezés elméleti keretrendszerének egyik 

alappilléreként jelentkezik. Napjainkban akár tudományos publikációkban is megjelenik 

az a szemlélet, mely szerint a jelentkező fenntarhatósági kihívások és problémák szinte 

teljes egészében a klímaváltozás számlájára írható. Véleményem szerint ez a nézet a 

komplex társadalmi-gazdasági válságok elkendőzését vonja maga után, egyben 

kifejezetten szűk látókörről tesz tanúbizonyságot. Nem szabad tehát abba a csapdába 

esni, hogy az utóbbi évek-évtizedek során felgyorsuló klímakutatások eredményeit egy az 

egyben megfeleltessük a fenntartható fejlődés elvének érvényre juttatásával. 

Mindazonáltal nyilvánvalónak tűnik, hogy a felgyorsuló éghajlatváltozás által okozott 

hatásokkal, illetve az ezekkel szemben gyakran sérülékeny városi területekkel 

kapcsolatban fenntarthatósági kérdések is felmerülnek. 

 Az értekezés első szakaszában arra kerestem tehát a választ, hogy a 

fenntarthatóság, valamint az alkalmazkodóképesség milyen kapcsolatban állnak 

egymással: egymást helyettesítő fogalmakról és értelmezési keretrendszerről beszélhetünk, 

vagy létezik egyfajta hierarchia a két fogalom között. A megjelenő fogalmi lehatárolási 

igény kielégítése érdekében nemzetközi és hazai szakirodalmi és szakpolitikai 

szempontokat vizsgáltam meg annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb körű 

alapokkal lehessen a később megfogalmazott összefüggéseket bizonyítani. Az irodalom-

elemzés során terítékre kerültek a lokális szint fenntarthatósági és klímaváltozással 

kapcsolatos kihívásai, az erőforrás-gazdálkodás területéről származó összefüggések, jóléti 

megfontolások, valamint a fogalmak globális értelmezési lehetőségei. A hasonlóságok és 

különbözőségek összefoglalása az értelmezési keret megalkotása szempontjából 

kulcsfontosságúnak mutatkozott, hiszen alapvetően cél-orientált fogalomról beszélhetünk 

mindkét esetben. Mégis, a fenntarthatóság és alkamazkodóképesség kapcsolatában 

kritikusnak mondható az adott célhoz való viszonyulás. Egyes szerzők ugyanis amellett 

érvelnek, hogy míg a fenntarthatóság lényegében az elérni kívánt cél, addig az 

alkalmazkodóképesség növelése egy eszköz ennek az elérni kívánt célnak a teljesüléséhez. 

Ezen logika természetesen még nem elegendő a fogalmi összetartás, vagy éppen alá-fölé 

rendeltségi viszony megállapításához, ám kiindulópontként már elfogadható. A korábban 

említett erőforrás-gazdálkodási, vagy éppen jóléti aspektusok vizsgálatba emelése csak 

megerősítette azt a feltételezést, mely szerint a fenntarthatóság egy sajátos dimenziójaként 

értelmezendő a klímaváltozáshoz való megnövelt alkalmazkodási képesség. 
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 Az értekezés során több alfejezeten és szempontrendszeren keresztül kitértem 

arra, hogy az alkalmazkodóképesség a fenntarthatóságon belül értelmezendő, habár 

kétségkívül létezik környezeti, gazdasági és társadalmi összetevője is. Ezek azonban az 

általam elfogadott rugalmas alkalmazkodást feltételezve szükséges, de nem elégséges 

feltételei a fenntarthatóságnak. Az említett alá-fölé rendeltségi viszony megállapításában 

nagy szerepet játszott annak a kiinduló alkalmazkodási fogalomnak a megalkotása, illetve 

elfogadás, mely a korábban jelzett rugalmas jelzővel írható le a legjobban. A vonatkozó 

szakirodalomban rendkívül diverzen jelenik meg a fogalom, mely ráadásképp a magyar 

nyelvben nem mindig találja meg a megfelelő kifejezési formát. Éppen ezért 

találkozhatunk a mérnöki tudományokból származó robosztussággal, 

ellenállóképességgel, vagy éppen az ökológiában használatos átalakulóképességgel szinte 

egyenértékű rugalmas alkalmazkodással. Az értekezés során bemutattam, hogy a városi 

rendszerek, mint sajátos ökoszisztémák esetén a rugalmas alkalmazkodás kifejezés áll 

közelebb az angol „resilience” vagy „adaptive” kifejezésekhez, illetve ezen értelmezés 

mellett állítható fel a korábban említett viszonyrendszer a fenntarthatósággal. 

 Rugalmas alkalmazkodást feltételezve a szakirodalmi példák is alátámasztják, hogy 

a dinamikusan megváltozó külső körülményekhez alkalmazkodni képes város 

szükségszerűen fenntartja működőképességét, vagyis úgy gazdálkodik erőforrásaival és 

oly módon tartja fenn lakóinak életminőségét, hogy ezáltal hosszú távon is fenntartható 

városként jellemezhető. Ezen logika mellett tehát a fenntarthatósági dimenzióként 

értelmezett adaptációs kapacitás megadja az értekezés további fejezeteiben a fogalmi 

ellentmondások kiküszöbölését. 

 Ahogy az értekezés első fejezetében is központi szerepet kap a fenntarthatóság és 

alkalmazkodóképesség egymás melletti vizsgálata, úgy a további fejezetekben is 

megjelenik a két fogalom, azonban ekkor jellemzően gyakorlat-orientált szemszögből. A 

korábban ismertetett fogalomértelmezési logika mentén lehetőség nyílik többek között a 

városi fenntarthatóság és alkalmazkodóképesség összehasonlíthatóságának vizsgálatára, 

valamint a záró fejezetben budapesti főutca jellegű közterületek megújításának 

értékelésén keresztül a mikro szintű alkalmazkodóképesség és a városi fenntarthatóság 

közötti kapcsolat feltárására. Ez utóbbinál az első fejezetben lefektetett fogalmi keretek 

adták az alapot egy értékelési mátrix kidolgozására, melynek eredményeit szűkebb 

értelemben adaptációs, tágabb értelemben az indirekt hatásokat is figyelembe véve városi 

fenntarthatósági elemzésre is lehet alkalmazni.  
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Új tudományos eredmények 

 Az értekezés során megfogalmazott új tudományos eredmények négy 

megfogalmazott tézisben öltenek testet, melyek a stratégiai szinttől a városok közötti 

összehasonlíthatóságon és az indikátoralkotási módszertanokon át egészen a mikro szintű 

elemzésig terjednek. Ez utóbbi azonban kapcsolatot teremt az értekezés első szakaszában 

megfogalmazott, globálisan is értelmezhető fenntarthatósági-alkalmazkodóképességi 

kapcsolat értelmezéséhez.  

A tézisekhez természetesen előzetes felvetésként hipotézisek is társulnak, melyek 

közül az első szerint az alkalmazkodóképességet mérni és jellemezni képes mutatószámok nem 

megfelelőek a hazai klímastratégiák esetében. A hipotézis felállításakor és a vonatkozó stratégia-

elemzések elvégzése előtt kiindulópontként a klímastratégiákra vonatkozó jogszabályi 

előírások hiányát kell említeni. Az értekezés első téziséhez a magyarországi városi 

klímastratégiák kvalitatív elemzésén keresztül jutottam el, mely vizsgálat középpontjában 

az érintett stratégiai dokumentumok által alkalmazott indikátorkészletek álltak volna. A 

stratégiák elemzése során azonban felszínre került azok legnagyobb hiányossága, mely 

szerint a monitoring fázis, illetve a teljes stratégia-alkotás szempontjából is 

kulcsfontosságú indikátorok nem kerültek meghatározásra. Ezek hiányában a kitűzött cél, 

vagyis a hazai városi klímastratégiák által használt indikátorkészletek kvalitatív elemzése 

nem teljesülhetett, azonban a korábban megfogalmazott hipotézis tézissé alakítható, 

rámutatva a vonatkozó stratégiai dokumentumok egyik legnagyobb hiányosságára. Az 

értekezés egészére érvényes, hogy az nem csak egy elméleti munkáként, hanem 

szakpolitikai ajánlásokat is tartalmazó dokumentumként is funkcionálhat. Ennek 

értelmében az alábbi tézis megfogalmazása után az értekezés vonatkozó oldalain a 

vízgazdálkodás területén, valamint a hőhullámok elleni alkalmazkodóképességet 

jellemezni hivatott indikátorokat gyűjtöttem és csoportosítottam elősegítve egy későbbi 

módszertani útmutató kialakítását. 

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. 
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Az értekezés második hipotézise a stratégiai szint után az alkalmazott területekre 

koncentrál, mely szerint a városi fenntarthatóság és alkalmazkodóképesség elemző-értékelő 

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

Látható tehát, hogy a vizsgálati fókusz az első hipotézishez és tézishez képest szűkült, 

ugyanis a tágan értelmezett stratégia-elemzés után azok megvalósíthatósága, azon belül is 

a napjainkban igen nagy népszerűségnek örvendő városok teljesítményénék 

összehasonlíthatósága alkotta a vizsgálat gerincét. Az elemző munka első lépéseként 

kijelöltem a városi közlekedési szektort, melynek példáján keresztül próbáltam a felvázolt 

hipotézist tézissé alakítani. A közlekedési ágazat kiválasztása egyfelől az elérhető adatok 

minőségének és mennyiségének, valamint a fokozott klímaérzékenységnek köszönhető.  

Az értekezés ezen szakaszának fő céja volt egy olyan indikátorkészlet alkotása 

nyilvánosan is elérhető mutatószámok felhasználásával, mely könnyen és hatékonyan 

alkalmazható a városi fenntarthatóság, valamint az alkalmazkodóképesség városok 

közötti összehasonlítására. Ennek érdekében először nemzetközi szakirodalmi elemzést 

végeztem az összehasonlíthatóság módszertani hátterének feltárása érdekében, mely 

alapján kijelenthető, hogy a városi közlekedési ágazatot vizsgáló tanulmányok jellemzően 

a helyi szintre fókuszálnak, az összehasonlíthatóság célja csak elvétve jelenik meg. 

Mindezek mellett a hazai elérhető indikátorok köre is megállapításra került, melyhez a 

KSH adatbázisát használtam. A kutatás eredményeként megállapítható, hogy a 

fenntarthatósági indikátorokon belül az alkalmazkodási képességet mérni és jellemezni 

hivatott mutatószámok köre igen szűk. Ez azonban még lehetővé tenné a városok közötti 

összehasonlítást, azonban az elérhető indikátorok NUTS3-as szintre vonatkoztak, vagyis 

Budapest kivételével a helyi szintet nem képesek jellemezni. A nemzetközi szakirodalmi 

és a hazai adatbázis-elemzés után a korábban megfogalmazott hipotézis végül tézissé 

alakítható, mely a fennálló információszegény környezet mellett reflektál azokra a 

módszertani hiányosságokra és ellentmondásokra, melyek egy alapvetően helyspecifikus 

jellemző városok közötti összehasonlíthatóságával kapcsolatban fennállnak. 

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. 
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 Az értekezés harmadik szakaszában a korábban ismertetett stratégiai és 

alkalmazott módszertani vizsgálatok után az eltérő indikátoralkotási metodikák elméleti 

oldalát elemeztem, melyhez a következő hipotézis kapcsolódik: a jelenleg is használatos ún. 

információ-vezérelt indikátoralkotás felújításra szorul a rendelkezésre álló és rendszeres időközönként 

gyűjtött adatok mennyiségéből adódóan. A hipotézishez kapcsolódó harmadik tézis kialakítása 

során elsőként az ún. információ-, és adat-vezérelt indikátoralkotási módszertanok 

közötti különbség, valamint a megfelelő matematikai-statisztikai megoldások feltárása 

volt a cél. Az információ-vezérelt indikátoralkotás során a stratégia-alkotók azon 

gyakorlata áll, mely során az indikátorok kiválasztása a jellemezni kívánt aspektuson 

alapul, vagyis a lehető legszélesebb körű mutatószám-rendszer kerül kialakításra. Ezen 

gyakorlat értelmében a városi alkalmazkodóképesség területén például a lehető legtöbb 

indikátort vonjuk be az elemzésbe és egy stratégia monitoring rendszerébe, mely az 

adatok lefedettsége tekintetében helytálló megoldás, azonban a korábban ismertetett 

csekély rendelkezésre álló adatmennyiség okán jelentős torzítással számolhatunk. Ezzel 

szemben adat-vezérelt indikátorválasztás alatt olyan gyakorlatot értek, mely során a 

rendelkezére álló adatok mennyisége határozza meg a kiválaszott indikátorokat, azonban 

az említett redukált adatmennyiség miatt ismét csekély magyarázóerővel rendelkezne az 

adott indikátorkészlet. Az ellentmondás feloldása érdekében olyan matematikai-

statisztikai módszerek elemzését és gyakorlati megvalósíthatóságát vizsgáltam, melyek 

segítségével lehetővé válik a különböző indikátorok közötti kapcsolat feltárása, vagy 

éppen dimenziócsökkentő eljárás révén a szükséges adatmennyiség csökkenthető. 

Mindezek figyelembevételével tehát akár csekélyebb rendelkezésre álló adat esetén is 

megmarad, vagy akár növekedhet az indikátorok leíró és magyarázó jellege, ezáltal a 

klímastratégiák monitoring fázisa is hatékonyabbá és könnyebben kezelhetővé válik.  

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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A disszertáció negyedik és egyben utolsó hipotézise a korábban ismertetett 

elméleti és részben stratégia-központú összefüggések gyakorlati, mikro szintű 

megvalósításával áll kapcsolatban, miként a következőképp fogalmaz: az adaptációs 

kapacitás mikro szintű növelése hozzájárul a városi fenntarthatóság növeléséhez. Látható, hogy a 

hipotézis kapcsolatot teremt az értekezés első szakaszában vázolt fenntarthatósági-

alkalmazkodóképességi összefüggéssel, valamint a stratégiai és indikátoralkotási 

módszertanok vizsgálata során ismertetett újszerű tudományos eredményekkel. A 

hipotézis igazolásához a fenntarthatósági és alkamazkodóképességi aspektusok mikro 

szintű elemzésén keresztül vezetett az út, melynek keretében öt darab közterület 

megújítási projekt ex-post értékelését végeztem el. Az értékelési rendszer alapvetően 

három részre bontható, a mitigációs és adaptációs szempontok mellett a 

tudatosságnövelés is helyet kapott, így három kategórián belül kerültek meghatározásra 

azok az indikátorok, melyekkel az érintett főutca típusú közterületek megújításának 

klíma-központúságát lehetett vizsgálni. Az egyes projektek teljesítményének és klímabarát 

mivoltának meghatározásához egy könnyen értelmezhető és alkalmazható, három 

fokozatú skálát használtam „+”, „-” és „0” értékekkel, melyek segítségével nemcsak az 

utcaszakaszok adott aspektust átölelő mivoltáról kaphatunk képet, hanem adott 

indikátort vizsgálva egy specifikus aspektus is felszínre kerülhet. A kiválasztott 

utcaszakaszok Budapesten találhatók és közös pont az említett főutca jellegen kívül, hogy 

mindegyik esetben központi célként jelent meg a forgalomcsillapítás igénye. Az értékelés 

során olyan indikátorrendszert használtam, mely jellegéből adódóan az érintett projektek 

klíma-központú mivoltát vizsgálta, azonban a közvetett hatások révén ugyanezen 

mutatószámok fenntarthatósági indikátorként is értelmezhetők. Az értekezés negyedik 

tézisének megfogalmazása éppen ezen közvetett hatások meglétén alapul, vagyis az 

alkalmazkodási képességet mérő indikátorok a fenntarthatósági-alkalmazkodóképességi 

kapcsolaton keresztül a mikro szint eredményeit városi fenntarthatósági nézőpontból is 

képesek kezelni. 

Tézis4: A klímabarát városfejlesztési elvek érvényre juttatásával az 

alkalmazkodóképesség lokális növelése 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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