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Az előadás tartalma

• A NATéR, a hazai klíma-alkalmazkodás alapvető

döntéstámogató eszköze

• A NATéR továbbfejlesztése C3 modulja: a turizmus

szektor sérülékenysége

• A munkacsomag struktúrája és elemei

• Módszertani vizsgálatok és eredmények

• Esettanulmányok és eredményeik

• Gyakorlati válaszok
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Éghajlatváltozás: A kihívás

A Föld és vele hazánk éghajlata is jelentősen átalakul: 

• Nő az átlaghőmérséklet, mely hatással van a csapadékra és az éghajlat más jellemzőire.

• Magyarországon 2018 volt a mérések kezdete óta a legforróbb év,

a 10 legmelegebb év közül 8 az ezredforduló utáni.

• Gyakoribbá válnak a szélsőséges

időjárási jelenségek.

• Az egyes területeket,

gazdasági ágazatokat eltérő

hatások és eltérő mértékben

érintik, teszik sebezhetővé.

• FONTOS: részletes tudás és

információk nélkül nem

lehetséges az alkalmazkodási

beavatkozások tervezése!

→ NATéR
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A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer (NATéR)

A NATéR:

• olyan komplex, több ágazatot átfogó, sokoldalú felhasználásra alkalmas térinformatikai rendszer

és adatbázis, amely elősegíti az éghajlatváltozási hatások beazonosítását, az egyes területek

sérülékenységének meghatározását, ezáltal ösztönözve a hatásokhoz való alkalmazkodást.

• az alkalmazkodási intézkedések megtervezéséhez

szükséges területi felbontásban nyújt információkat

a várható változásokról.

• innovatív döntéstámogató és stratégiai tervezési,

kutatási segédeszköz.

A rendszer a http://nater.mbfsz.gov.hu

internetcímen, ingyenesen elérhető. 
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A NATéR felépítése

A NATéR-1 elemei:

• Térképi megjelenítő rendszer

• GeoDat adatbázis

• Metaadatbázis

+ Dokumentumtár

A NATéR-2 elemei:

• Vezetői döntéstámogató eszközök:

• VIR

• Települési önkormányzatoknak szóló

döntéstámogató eszközök

• ÖDE, TAB Települési Épület-

sérülékenységet becsülő Modul

A térképi megjelenítő rendszer és a 

metaadatbázis ingyenes és nyilvános, 

míg a GeoDat adatbázis és a döntéstámogató 

eszközök regisztrációhoz kötött szolgáltatások
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NATéR továbbfejlesztése – C.3. „Éghajlatváltozás hatásai a turizmus ágazatra” 

munkacsomag bemutatása

Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer továbbfejlesztése

KEHOP-1.1.0-15-2016-00007 (2016.12.01-2018.12.31.)

• Olyan térinformatikai alapú tudásbázis kialakítása, amely az ágazati és

területi szakpolitikai tervezést, stratégia-alkotást és fejlesztéseket segítő

döntéstámogató rendszerként működik

• „Megoldás-szállító” informatikai eszközrendszer és tudásbázis

C.3. „Éghajlatváltozás hatásai a turizmus ágazatra”

• A turizmus jelentősége az éghajlatváltozás és Magyarország esetében

• Turisztikai vonzásadottságok időjárási meghatározottsága főbb turisztikai

termékcsoportokként (természetközeli aktív, városi/örökség, vízparti üdülő)

• A munkacsomag célja hozzájárulni a szektor klímabarát irányba való

elmozdulásához; reagálóképesség megteremtése és megerősítése

• Feladat spektruma: helyi példák, kutatásokon alapuló általános ajánlások,

esettanulmányok, módszertani ajánlás, szemléletformálás
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MÓDSZERTAN-FEJLESZTÉS DESZTINÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK, 
ATTITŰDÖK FELMÉRÉSEKITETTSÉG: 

KRITéR mutatók újraszámolása 2 új modellre és szcenárióra, 3 időablakra

Járási szintű eredmények
• országos helyzetkép 3 

turisztikai index (TCI, mTCI, 

CIT) alapú kitettségre, majd 

ez alapján hatásokra és 

sérülékenységre

• komplex mutató alapú 

érzékenységi és adaptációs 

helyzetkép

• 2 modell * 2 szcenárió 

kombinációjára

• 3 időablakra (1970-2000, 

2021-2050; 2071-2100)

Települési szintű eredmények
• desztináció szintű helyzetkép a 3 

esettanulmány régióban (Pécs, 

Balaton, Mátra-Bükk)

• TCI index alapú kitettségre, majd ez 

alapján hatásokra és 

sérülékenységre

• komplex mutató alapú érzékenységi 

és adaptációs helyzetkép

• 2 modell * 2 szcenárió 

kombinációjára

• 3 időablakra (1970-2000, 2021-

2050; 2071-2100)

Esettanulmányok
• terepi vizsgálatok eredményei, interjúk 

feldolgozása, fényképmelléklet, jó gyakorlatok 
bemutatása

• A Pécsi Járás turizmusának sérülékenysége és 
adaptációs lehetőségei 

• A Balaton régió turizmusának sérülékenysége és 
adaptációs lehetőségei 

• A Mátra-Bükk turizmusának sérülékenysége és 
adaptációs lehetőségei 

• Nemzetközi esettanulmány: terepi vizsgálatok, jó 
gyakorlatok gyűjtése, fényképmelléklet, 
módszertani ajánlás

• Montenegro turizmusának sérülékenysége és 
adaptációs  helyzetképe 

Gyakorlati 
ajánlások
• stratégiai 

tervezési válaszok

• szervezeti 

válaszok

• együttműködési 

válaszok

• gyakorlati 

válaszok

• szemlélet-

formálási válaszok

ÉRZÉKENYSÉG: 
komplex mutató külön a 3 turisztikai termékcsoportra

HATÁSOK: 
kitettség és érzékenység lineáris kombinációja (normalizálással)

ALKALMAZKODÓKÉPESSSÉG:
komplex mutató külön a 3 turisztikai termékcsoportra

SÉRÜLÉKENYSÉG:
hatások és alkalmazkodóképesség  kombinációja (normalizálással)

TEREPI MUNKA: helyi adaptációs jó gyakorlatok értékelése az 
attrakcióüzemeltetők, szolgáltatók, települések esetében, fotódokumentáció

TELEPÜLÉSVEZETŐI INTERJÚK (polgármesterek, alpolgármesterek, jegyzők, 
környezetvédelmi v. turisztikai referensek)

ATTRAKCIÓÜZEMELTETŐI INTERJÚK

SZOLGÁLTATÓI INTERJÚK: szállásadó helyek, vendéglátóegységek, kölcsönzők

TURIZMUSIRÁNYÍTÁSI INTERJÚK: TDM szervezetek, Tourinform irodák

K   U   T   A   T   Á   S   I       J   E   L   E   N   T   É   S E S E T T A N U L M Á N Y J E L E N T É S E K

T    Á    J    É    K    O    Z    T    A    T    Ó          K    I    A    D    V    Á    N    Y

EURO-CORDEX adatbázisban elérhető éghajlati projekciók, globális (CNRM-CM5, EC-EARTH) és regionális klímamodellek (RCA4) közepesen optimista (RCP 
4.5), és a legpesszimistább (RCP 8.5) forgatókönyvei; turisztikai, társadalmi és gazdaági statisztikai adatok (TeIR, KSH, saját mutatók), települési interjúk, 

terepi jegyzőkönyvek, terepi fényképek) 
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Turizmus sérülékenység – Módszertan

A CIVAS-modell 

Climate Impact and Vulnerability 

Assessment Scheme

• Éghajlatváltozás hatásainak, az 

ezekkel szembeni sérülékenység és 

alkalmazkodás vizsgálata és 

modellezése (hasonló a DPSIR)

• Területi vizsgálat, összehasonlítással

• Komplex, több tényezős:

• Kitettség: adott területre jellemző éghajlatváltozási trendek

• Érzékenység: a hatásviselők időjárásfüggő viselkedését járja körül és független a 

klímaváltozástól

• Várható hatás: az érzékenység és a kitettség kombinációja

• Alkalmazkodóképesség: a lokális közösség válaszainak erősségét mutatja

• Sérülékenység: a várható hatásokat kombinálja az alkalmazkodóképességgel



Kitettség - a kitettségi indikátorok meghatározása

• regionális területi átlagok formájában - TCI, mTCI és CIT

• klímaindex nyersanyagok havi bontásban mindhárom időablakra

• rácsponti adatok területi átlagolásával származtatott járási adatok

• 3 vizsgált fő turisztikai termékcsoporthoz speciális átlagok számolva 

• országos kép: járási bontás (mindhárom turisztikai klímaindexre)

• települési bontású vizsgálat csak a 3 esettanulmány térségre és csupán TCI alapon készült
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A vízparti turizmus adottságai mTCI értékek alapján az C 8,5 (fent) és E 8,5 (lent) modell/ 
forgatókönyv kombinációkban az 1971-2000 (balra) és 2071-2100 időablakokra (jobbra). 

Forrás: NATéR

Az aktív turizmus adottságai CIT értékek alapján az C 4,5 (fent) és E 8,5 (lent) modell/ 
forgatókönyv kombinációkban az 1971-2000 (balra) és 2071-2100 (jobbra) időablakokra. 

Forrás: NATéR



Érzékenység
• hatásviselő felek meghatározása

• turizmustípusok listázása és néhány kategóriába csoportosítása

• több forrás –dokumentált módszertani kutatások (kevés) + aktuális

szakpolitikai háttér és stratégiák

• 3 nagyobb kategóriába rendezhető a számos terméktípus - tóparti

üdülőturizmus; természetközeli aktív turizmus típusok; épített

értékekre koncentráló örökségturizmus

• hatásviselő felek közelíthetők a desztinációk számbavételével is

• az érzékenység

• nem változik a klímaváltozás során

• nem helyfüggő, így mindenhol ugyanazzal a specifikus érzékenységgel

számol a vizsgálat termékenként

• érzékenységi indikátorok meghatározása turisztikai termékenként külön-külön

• egyenként az adott termékre vonatkozó térségrangsor, majd ezek számtani

átlaga hozza létre a komplex idegenforgalmi mutatót
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A vízparti 
turizmus 

érzékenysége a 
magyarországi 

járásokban, 
napjainkban.

Forrás: NATéR.

A városi 
turizmus 

érzékenysége a 
magyarországi

járásokban, 
napjainkban. 

Forrás: NATéR.

Az Aktív 
turizmus 

érzékenysége a 
magyarországi 

járásokban, 
napjainkban. 

Forrás: NATéR.

vízparti üdülő típusok aktív turizmus típusok 
épített értékekre koncentráló 

örökségturizmus 

érzékenység

• beépített (összefüggő településszerkezet 
+ ipari + kereskedelmi területek) vagy 
mesterséges felszínek aránya; 
• természetes területek arányának 
változása az összterületen belül
• kültéri turisztikai típusok aránya az összes 
típuson belül
• III. fokozattal tisztított szennyvizek 
aránya az összes elvezetett szennyvízen 
belül
• turizmus terhelés (1000 lakosra jutó 
turisták száma)
• **** és ***** szállodák aránya a 
szállodai kapacitásokon belül

• ár- és belvízveszélyes 
települések aránya a járáson 
belül (A és B típusba sorolt 
települések)
• Erdőterületek aránya a 
település összterületén belül, 
2015 (%)
• természetes területek aránya 
az összterületen belül
• kültéri turisztikai típusok 
aránya az összes típuson belül
• turizmus terhelés (1000 
lakosra jutó turisták száma)

• ár- és belvízveszélyes települések 
aránya a járáson belül (A és B típusba 
sorolt települések)
• beépített (összefüggő 
településszerkezet + ipari + 
kereskedelmi területek) vagy 
mesterséges felszínek aránya; 
• városi zöldfelületek aránya 
• **** és ***** szállodák aránya a 
szállodai kapacitásokon belül
• 1991-2016 között épült épületek 
aránya a lakásállományban (%)



Várható hatás

• az érzékenység és a kitettség kombinációja - a két indikátor együttes figyelembevételének matematikai leképezése 

• a kiszámított kitettségi és érzékenységi mutatók dimenziótlanítása, standardizálással vagy normalizálással 

• mutatók értékeinek 0-100, vagy 0-1 közti értékek közé szorítása 

• dimenziótalanított értékek számtani átlaga kalkulálható, a kombináció eredménye a hatás

• a CIVAS modellben alapvetően negatív tartalmú kitettség esetünkben pozitív volt

• a kitettségi és érzékenységi mutatók kombinálhatósága érdekében a kitettségi értékeket a normalizálás előtt -1-

gyel szorozni is kellett

A vízparti turizmust érő hatások CIT értékek alapján az E 8,5 modell/forgatókönyv 
kombinációkban az 1971-2000 (balra) és 2071-2100 (jobbra) időablakokra. 

Forrás: NATéR.

A vízparti turizmust érő hatások TCI értékek alapján a C 4,5 (fent) 
és E 8,5 (lent) modell/forgatókönyv kombinációkban az 1971-2000 (balra) 

és 2071-2100 (jobbra) időablakokra. 
Forrás: NATéR.

A városi turizmust érő hatások TCI értékek alapján az E 8,5 modell/ forgatókönyv 
kombinációban az 1971-2000 (balra) és 2071-2100 (jobbra) időablakokra. 

Forrás: NATéR.



Alkalmazkodóképesség

• a lokális közösség válaszainak erősségét mutatja

• minden turisztikai termékre külön-külön

• jellemzően társadalmi-gazdasági jellemzők alapján

• változásokra adható válaszok erősségét és jellegét követi le

• mindhárom termékcsoport kapcsán:

• a lakosság képzettségi szintjét reprezentáló mutató (egyetemi, 

főiskolai végzettséggel rendelkezők aránya)

• térségi bontású lakossági jövedelemadatok hiányában az 

idegenforgalmi adóbevételek nagysága (mind épület, mind tartózkodás 

után fizetett IFA a helyi adóbevételek arányában)

• további termék-specifikus mutatók
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vízparti üdülő típusok aktív turizmus típusok 
épített értékekre koncentráló 

örökségturizmus 

alkalmazkodó-

képesség

• IFA adóbevétel összege 

1000 lakosra

• egyetemi, főiskolai 

végzettséggel 

rendelkezők aránya 

• belföldi turisták aránya 

• attrakciótípusok 

sokszínűsége

• a védett területek 

kiterjedésének változása

• IFA adóbevétel összege 1000 

lakosra

• egyetemi, főiskolai 

végzettséggel rendelkezők 

aránya 

• Egy lakosra jutó védett 

természeti terület 

• ár- és belvízvédelmi 

infrastruktúra fejlesztését 

célzó támogatások lakosságra 

vetített mértéke

• attrakciótípusok sokszínűsége

• IFA adóbevétel összege 1000 lakosra

• egyetemi, főiskolai végzettséggel 

rendelkezők aránya 

• belföldi turisták aránya 

• autópályák elérhetősége 

• ár- és belvízvédelmi infrastruktúra 

fejlesztését célzó támogatások 

lakosságra vetített mértéke

• turisztikai infrastruktúra fejlesztését 

célzó támogatások lakosságra vetített 

mértéke

A vízparti 
turizmushoz 
kapcsolódó 

alkalmazkodó-
képessége 

a magyarországi 
járásokban, 

napjainkban. 

Forrás: NATéR

A városi 
turizmushoz 
kapcsolódó 

alkalmazkodó-
képessége 

a magyarországi 
járásokban, 

napjainkban.

Forrás: NATéR

Az aktív 
turizmushoz 
kapcsolódó 

alkalmazkodó-
képessége 

a magyarországi 
járásokban, 

napjainkban. 

Forrás: NATéR



Sérülékenység

• A várható hatásokat kombinálja az 

alkalmazkodóképességgel

• Hatásmutató mellett az 

alkalmazkodóképességi mutatók 

dimenziótlanítása (standardizálás/normalizálás) 

• Adaptációs képesség dimenziótlanított

mutatói -1-gyel megszorozva

• igazítva a mutató alacsony és magas értékeit a 

hatások és az érzékenység kedvező-

kedvezőtlen póluspárjához

• Dimenziótlanított értékek kombinációja a 

sérülékenység

• Térségi sérülékenység elemzése, a leginkább 

sérülékeny desztinációk azonosítása
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A vízparti turizmus sérülékenysége TCI értékek alapján az E 8,5 modell/ forgatókönyv 
kombinációban az 1971-2000 (balra) és 2071-2100 (jobbra) időablakokra. Forrás: NATéR.

A városi turizmus sérülékenysége CIT értékek alapján a C 8,5 modell/ forgatókönyv 
kombinációban az 1971-2000 (balra) és 2071-2100 (jobbra) időablakokra. Forrás: NATéR.

Az aktív turizmus sérülékenysége CIT értékek alapján az E 8,5 modell/ forgatókönyv 
kombinációban az 1971-2000 (balra) és 2071-2100 (jobbra) időablakokra. Forrás: NATéR.



Kitettség mutatja meg, hogy a desztinációban hogyan változik az éghajlat

Kitettség vizsgálata a minta desztinációkban

• Pécs: déli részeken (pl. Áta, Birján, Lothárd, Szőkés, Kisherend, Görcsöny, Egerág, Kökény), valamint

Pogány ← magasabb hőmérsékleti, és relatíve kevesebb csapadék adatok inkább a déli, síkságibb és

lankás dombvidéki részein jellemzőbbek, nem a Mecseknél; A sorrend változik a C és E modelltípusok

szerint, de így is a déli fekvésűek teljesítenek jól

• Mátra-Bükk: élmezőnyben főként a Kelet-Bükkalja és a Mátraalja térsége felülreprezentált; több térségi

turisztikai centrum(Eger, Egerszalók, Mezőkövesd, Demjén)

• Balaton: alapvetően kedvező értékekről beszélhetünk térség-szerte; legmagasabb értékek a tradicionális

parti fürdőtelepüléseken, a partközelibb Balaton-felvidéki településeken, főképp a Káli- és a Tapolcai

medencéből

Legkevésbé jól teljesítő települések

• Pécs: turisztikailag frekventáltabb települések (pl. Pécs, Orfű, Kovácsszénája, Husztót, Abaliget). Ha nem is

kiemelten kedvező, de közepesen kedvező adottságok a települések nagy részén adottak. 2000 és 2100

között javul az északi és keleti települések TCI értéke, a délieké romlik. A folyamatok összességében

kedvezőbbé teszik az aktív és városi turizmus helyzetét: valószínűleg a hegy- és dombvidéki környezet

mérsékli majd az országos kedvezőtlen tendenciákat

• Mátra-Bükk: 63 alatti értékek a Mátra északi előterében és a Bükk délnyugati hegylábain, valamint a hegység

délnyugati oldalán jellemző; legalacsonyabb értékek Bükkzsércen, Felsőtárkányban, Répáshután és

Cserépfalun. E csoportban is turisztikai centrumok: Szilvásvárad, Parád és Parádsasvár, Bükkszentkereszt

• Balaton: relatíve alacsonyabb értékek a Balaton-felvidéken koncentrálódnak; a somogyi háttérterületek a

középmezőnyt alkotják

TCI C 4,5, 

1971-2000

Legjobban teljesítő települések

TCI C 4,5, 

1971-2000

TCI C 4,5, 

1971-2000
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Érzékenység a hatásviselők időjárásfüggő viselkedését járja körül
• 5 települési mutatóból index készült mindegyik településre (pl. mesterséges területek aránya, ár- és belvízveszély)

Érzékenység vizsgálata a minta desztinációkban

Kevésbé érzékeny települések
• Pécs: Főleg déli területeken, illetve a nyugati és keleti határokon, pl. Abaliget, Kovácsszénája, Pécs is mint

húzónevek, de utóbbi a fent említett mutatók nélkül nagyon érzékeny kategóriába kerülne

• Mátra-Bükk: turisztikai települések közül Szilvásvárad, Mátraderecske, Bükkszentkereszt; a többség a

Bükk és a Mátra északi előtereiből

• Balaton: a háttértelepülések Balaton-felvidéki csoportjában, főleg az északi part mentén, „fürtökben” a Kis-

Balatonnál, a Fonyódi járásban. Szennyvíztisztítási fok már megfelelő, vendégéjszaka szám a térségi átlag

felett,, indoor termékek aránya magasabb.

Érzékenyebb települések
• Pécs: a város közvetlen agglomerációs gyűrűjében, de keleti és ÉNy-i határon is található település

(szuburbanizáció miatt megugró mesterséges felszínborítás)

• Mátra-Bükk: a Mátra környékén, illetve a Bükk déli és északi oldalán Mátraalja és Bükkalja:

érzékenyebbek az erdőkkel kevésbé fedett hegylábak (erősebb árvíz-veszélyeztetettség, indoor

lehetőségek hiánya, turisztikai frekventáltság térségen belüli alacsonyabb foka és az erődterületek térségi

viszonylatban közepes aránya)

• Balaton: szórványosan, pár kivételtől eltekintve rendszerint az üdülőövezet peremén; főképp

háttértelepülések alkotják e kategóriát (pl. Sávoly, Kékkút), főleg a BKÜ déli és nyugati (észak-somogyi,

kelet-zalai) területeiről. A frekventáltabb turisztikai központok közül Hévíz, Révfülöp, Zamárdi, Zánka is. Ok:

mesterséges felszínek magasabb aránya, sokszor a gyenge értéket mutató szennyvíz-tisztítottság,

alacsonyabb erdőterület-arány.





Várható hatások vizsgálata a minta desztinációkban

• Mindegyik modellben azonos tendencia, jóllehet, a sorrend ezeknél is változhat

• Északi fekvésű, turisztikailag frekventáltabb települések mutatnak időben csökkenő hatásokat, délieknél erősödő hatások

• Általánosságban hatások gyengülnek ← enyhén javuló TCI

• a Mátra-Bükk a pécsi járáshoz és a Balaton Kiemelt Üdülőkörzethez képest magasabb fekvésű, sűrűbb erdő- és természetes növényzetű térség:

időben stabilabb kép és enyhén mérséklődő hatáserősség, relatíve jobban ellenáll a növekvő időjárási szélsőségeknek

Erősebb hatásokat viselő települések

• Pécs: turisztikailag legfrekventáltabbakat érinti, mint Orfű, Abaliget, Husztót, Kovácsszénája, Pécs; Pécsi

agglomeráció települései

• Mátra-Bükk: a legmagasabban fekvő vagy legészakibb, a két központi hegység területét adó településeken

(TCI értékeik a legalacsonyabbak; az érzékenység pedig magasabb: turisztikai infrastruktúra alacsonyabb fokú

kiépítettsége, nagyobb villámárvíz-veszély, indoor termékek alacsony aránya / hiánya)

• Balaton: kedvezőtlenebb TCI adatok miatt a Balaton-felvidéken Öcs, Nagyvázsony, Pula, Vöröstó;

Somogyban Gamás, Andocs, Somogymeggyes, Tab. Hévíz is ebbe a kategóriába került.

Gyengébb hatásokat viselő települések

• Pécs: déli fekvésűeknél tapasztalhatók a leggyengébb hatások (kedvezőbb TCI, kisebb érzékenység)

• Mátra-Bükk: kedvezőbb TCI értékei és a közepes vagy kisebb érzékenysége miatt a bükkaljai, mátraaljai

hegylábi részek a hegység és a síkság találkozásánál (Andornaktálya, Novaj, Feldebrő, Sály, Cserépfalu,

Demjén, Mályi, Bükkszék, Bánhorváti, Nyékládháza). A térség turisztikai törzstelepülései (Parádsasvár,

Gyöngyös, Miskolc, Bogács, Eger, Mezőkövesd, Noszvaj) a középmezőnyben

• Balaton: a klasszikus fürdőtelepülések + Káli- és Tapolcai medence (pl. Kővágóörs, Köveskál, Salföld,

Mindszentkálla, Szentbékkálla). Ok: közepes-gyenge érzékenység és kiemelkedő TCI érték

TCI C 4,5, 

1971-2000

TCI E 8,5 
1971-2000 

TCI C 4,5, 

1971-2000
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Alkalmazkodóképesség a helyi társadalmi-gazdasági válaszok erősségét mutatja

5 települési mutatóból index készült mindegyik településre (pl. belföldi vendégéjszakák aránya, ezer lakosra jutó idegenforgalmi adó

mértéke)

Alkalmazkodóképesség vizsgálata a minta desztinációkban

Legkisebb alkalmazkodóképességű települések
• Pécs: 10 település, a járás negyede: Husztót, Aranyosgadány, Szilágy, Szőke, Bakonya, Berkesd, Pereked, Bosta,

Szilvás és Ellend. Periferikus települések, járáshatárok mentén; gyenge elérhetőség és fejletlen infrastruktúra, és a

többi alacsony mutató fokozottan csökkenti az alkalmazkodóképességet

• Mátra-Bükk: Mátra és a Bükk északi előtereiben, valamit a Bükkalján és a Mátraalján. Csupán egy turizmustípus
jellemző, vagy egyáltalán nincs turizmus, védett terület is csak kevés településen fordul elő, felsőfokú

végzettségűek aránya épp > 5%, az árvízvédelmi és csapadékvíz-elvezetési infrastruktúra-fejlesztés alacsony

mértékű

• Balaton: a kiemelt üdülőkörzet periférikus területei, a Balatontól délre, délnyugatra, illetve nyugatra. Szegényes

vagy hiányzó turisztikai infrastruktúra és az alacsony forgalom, a szennyvízkezelési és -elvezetési beruházások
hiánya, a relatíve alacsonyabb végzettségi adatok, komplex mutató: egy, vagy egy turizmustípus sem jellemző

Legerősebb alkalmazkodóképességű települések
• Pécs: Pécsen kívül Orfű, Kozármisleny, Pécs, Keszü, Pogány, Pellérd, Cserkút, Hosszúhetény; mindegyik a

megyeközpont környékén található (felsőfokú végzettségűek magas aránya, idegenforgalmi adó nagy mértéke - főleg

Orfű)

• Mátra-Bükk:a legjobb alkalmazkodóképességgel, 0,5 feletti értékkel csak Gyöngyös; 0,2 felett további 10 település, a
térségen belül szétszórtan. Közös bennük: a relatíve jelentős turisztikai kínálat, a felsőfokú végzettséggel rendelkezők

relatíve magas lakossági aránya, az 1000 lakosra jutó idegenforgalmi adó, és a turizmustípusok összesítésére

alkalmazott komplex mutató jó értékei

• Balaton: 0,45 -,5 feletti értékkel északi parti és nyugat-balatoni fürdőtelepülések, és a két nemzetközi hatókörű

gyógyfürdő, klasszikus parti fürdőtelepülések (Hévíz, Tihany, Zamárdi, Balatongyörök, Zalakaros és Balatonfüred +
Alsóörs, Paloznak, Siófok, Balatonföldvár, Csopak, Keszthely, Zánka és Fonyód, Balatonalmádi). Magasabban

kvalifikált lakosság, nagyobb helyi adóbevételek, komplexebb turisztikai kínálat.





Sérülékenység vizsgálata a minta desztinációkban

• Mátra-Bükk:a térség klasszikus turisztikai központjai (Gyöngyös, Eger, Egerszalók, Miskolc, Mezőkövesd, Demján, Noszvaj, Parádsasvár, Szilvásvárad),

Bükkalja és Mátraalja települései. Relatíve kedvezőbb társadalmi és gazdasági alkalmazkodóképesség, idegenforgalmi meghatározottságú mutatók

relatíve kedvezőbb értékei

• Balaton: klasszikus parti fürdő desztinációk (pl. Balatongyörök, Balatonrendes, Balatonalmádi, Balatonföldvár, Balatonszemes, Balatonvilágos),

kedvezőbb társadalmi-gazdasági adatokkal bíró városi központok (Siófok, Balatonfüred, Keszthely), országos jelentőségű gyógyturisztikai centrumok
(Zalakaros, Hévíz), medencei települések (Salföld, Kővágóörs, stb.). Ezeket jellemzően gyengébb hatások érik, és a TCI értékeik is az élmezőnyben

Sérülékenység a várható hatásokat kombinálja az alkalmazkodóképességgel

Legsérülékenyebb települések
• Pécs: északi és keleti települések (Husztót, Bakonya, Ellend, Szilágy,

Pereked, Berkesd, Magyarsarlós, Aranyosgadány, Szőke, Hosszúhetény).

Erős hatások és gyenge alkalmazkodóképesség, vagy gyenge hatások

mellett utóbbi még gyengébb
• Mátra-Bükk: a hatások által leginkább érintett csoport, perifériahelyzetből

adódó, társadalmi és gazdasági adottságok predesztinálta gyengébb

alkalmazkodóképesség (Szuha, Tar, Gyöngyösoroszi, Mátramindszent,

Radostyán, Bükkzsérc, Mályinka, Pásztó, Abasár

• Balaton: az észak-somogyi és délnyugat-balatoni járásokban 1-2
Balaton-felvidéki település mellett. Gyenge alkalmazkodóképesség és az

erős hatások okozzák.

TCI C 4,5, 

1971-2000

TCI, C 4,5 

1971-2000 

TCI E 8,5 

2071-2100 

Legkevésbé sérülékeny települések
• Pécs: Orfű, Pécs, Kozármisleny, Keszü, Pogány + pécsi agglomeráció tagjai (kedvezőbb

alkalmazkodóképesség akár az erős hatásokat is ellensúlyozza). Járás északi és keleti részén csökkenő

sérülékenységet mutató falvak és városok gyakoribbak. Egy modellen kívül (E4,5) mindegyik enyhén

csökkenő sérülékenységet jelez előre
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Az esettanulmányok módszertana 1. – Területi lehatárolás

3 fő turisztikai termékcsoport lehatárolása

• vízparti fürdő-/ kulturális örökség-/ természetközeli aktív tur.

Esettanulmány kidolgozása 3 jellegadó desztinációban 

• Cél: sérülékenységvizsgálat gyakorlati alkalmazása + 

alkalmazkodási attitűdök, lehetőségek és eszközök vizsgálata

• Pécs és térsége, Nyugat-Balaton régió, Mátra-Bükk 

• nem kizárólagos, inkább domináns termékek

Vizsgálati lehatárolás

• Létező statisztikai, adminisztratív egységekkel lefedhető 

területi elem, térség választása 

→ praktikus elemzési és adatelérhetőségi okok

• Pécs és környéke esetén: Pécsi járás

• Balaton esetén: BKÜ, Nyugat-Balaton

• Mátra-Bükk: üdülőkörzetek
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Az esettanulmányok módszertana 2. – Alkalmazott technikák

Két féle megközelítés a sérülékenységvizsgálat során

• Létező adatbázisok, adatkészletek szekunder vizsgálata

• KSH, TeIR – statisztikai adatelemzések 

→ mutatók, indexek előállítása

• Járáson belüli térségi különbségek elemzése – kitettség, 

érzékenység, alkalmazkodóképesség terén

• Adatértékek térbeli allokációja – tematikus térképek

• Társadalmi-gazdasági jellemzők elemzése

• Elsődleges információk beszerzését szolgáló terepi munka

• Interjúk + fényképes dokumentáció + terepi leírás

Turisztikai szereplőkkel folytatott interjúk

• Átmenet a kérdőív és az egyéni mélyinterjú között (zárt, nyílt ?)

• „Soft” infók megismerése – ellensúlyozza a módszer hátrányait 

• Kiegészítő módszerek szükségesek lehetnek alátámasztásra –

adatelemzés, távérzékelés, terepbejárás

• Interjúalanyok megnyerése kihívás – bizalmatlanság

Terepi munka,

interjúkészítés

+ -

primer információk beszerzésének 

lehetősége a kutatási helyszínen

nagy élőmunka-

igény

adott jelenségcsoport teljes körű 

feltérképezése/ szúrópróba-szerű/ 

kiegészítő, orientáló vizsgálata 

szubjektivitás

esztétikai értékelést, pontszerű 

információk, területi jelenségek 

beazonosítását teszi lehetővé

nem őszinte / 

releváns válaszok

Lehetőség:

• több, a szektort érintő helyi 

konfliktus feltárása

• kvantitatív elemzések 

kiegészítése, 

• lakossági és településvezetési 

attitűdök azonosítása; 

• települési, turizmusfejlesztési 

jövőképek megismerése.

magas 

költségszint

Nem személyes 

megkérdezés 

esetén:

• rossz kitöltés

• bizonytalan 

visszaküldés 



Az esettanulmányok módszertana 3. – Interjúalanyok

Helyszíni interjúalanyok kiválasztásakor

Cél: - A desztináció turisztikai szektorának lehető legteljesebb

körű leképezése

- Klímaváltozási hatások megtapasztalása

- Lehetséges alkalmazkodási válaszok feltérképezése

Fő célcsoportok Háttér Példák a megkeresettekre

Helyi önkormányzatok

2011. évi CLXXXIX. Törvény, II. fej., 13. §, 
13. pont: „helyi közügyekkel, valamint a 

helyben biztosítható közfeladatok körében 
ellátandó helyi önkormányzati feladatok”

• Pécs, Abaliget, Orfű, Pogány
• Gyöngyös, Parád, Sirok, Mátraszentimre, Miskolc, Eger, Felsőtárkány, Szilvásvárad 

• Zalaszántó, Hévíz, Zalavár, Keszthely, Gyenesdiás, Vállus, Zalakaros, Balatonmagyaród, Balatonkeresztúr

Helyi és térségi

turisztikai szervezetek

A turizmus szektor helyi irányítása, 
koordinálása a turizmus desztináció 

menedzsment szervezetek és a 
Tourinform irodák által is ellátott feladat

• Helyi TDM (Pécs, Zalakaros, Balatonfenyves, Gyenesdiás, Balatongyörök, Hévíz)
• Térségi TDM  (Orfű, Hegyhát, Nyugat-Balatoni, Dél-Zalai, Gyöngyös-Mátra, Mátra Jövője Turisztikai Egyesület, Eger 

Térsége

Attrakciók
A turizmus kínálatának legfontosabb 
elemei. Konkrét attrakciók üzemeltetői, 

fenntartói, működtetőit kerestük.

• Zsolnay-negyed, Székesegyház, Pécsi Állatkert, Tettyei mésztufa barlang
• Oxygen Adrenalin Park, Mátraszentistváni Sípark, Hegyi Sportok Bázisa, Kékestető Sícentrum, Mátra Múzeum, 

Gyöngyösi Állatkert, Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Egererdő Zrt., Miskolctapolca Barlangfürdő , Gyógynövénykert 
és gyógynövényház 

• Balaton Múzeum, Afrika Múzeum és Állatkert , Egry József Emlékmúzeum, EQUITA Lovasudvar, Gránit Gyógyfürdő 

Zrt., Hévíz gyógyfürdő és Szent András Reumakórház, Istvándi Birtok és Borműhely, Zalaerdő Zrt. 

Szolgáltatók

A turizmus szektor másik jelentős 
szegmense. 

Szállásadással, vendéglátással, ill. egyéb 
kapcsolódó szolgáltatások széles 

spektrumának felkeresése.

• 4****-os szállodák (Hotel Makár, Lifestyle Hotel Mátra, Oxigén Hotel, Hunguest Hotel Palota, Saliris Resort Spa Hotel, 
Hotel Aquamarin Hévíz, Park Inn by Radisson Zalakaros Hotel&Spa, Hotel KarosSpa Superior)

• Panziók, szálláshelyek (Diás -, Gilice Panzió, Boni Hotel, LA-Robinson ’93, Viktor Bor- és Vendégház, Dió Apartmanok, 
Jázmin Apartmanház, Apart Júlia Villa, Rodek Nyaralók, Hotel Gyöngyvirág, Selfness Hotel Vadvirág, ÖKO-PARK 

Panzió, Szalajka fogadó és étterem, Bambara Hotel Premium, magánszálláshelyek)

• Bike or Fun kerékpár kölcsönző, Vaszi Beach Shop ajándék és strandcikk üzlet 
• Catering: Vadász Étterem, Bori Mami Étterem, Vöröskő Étterem 
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Az esettanulmány-vizsgálatok eredménye

A terepbejárás tapasztalatai

• A vizsgálat nem teljeskörű, de a térségi turizmus terén minél nagyobb reprezentatívitásra törekszik 

• A megvizsgált objektumok többsége

• jellemzően nem klímarezíliencia iránti tudatosságból,

• hanem megtakarítási/ egyéb fenntarthatósági/ hatékonyságnövelési szempontból 

alkalmaz valamilyen válaszlépést a működését negatívan befolyásoló hatások ellen.

• Kiemelhető jó példa (pécsi sétálóutcák, Eger - hőhullámok ellen lokális válaszok, Pécsi Állatkert), innovatív megoldás 

(Székesegyház, Orfű TDM, Mátraszentistváni Sípark, Oxygen Adrenalin Park – új termékelemek és tájrendezés) kevés

• Inkább részmegoldások jellemzőek 

→ önmagukban nem elegendőek

→ DE a jövőre nézve jó szemléletbeli és kiindulási alapként szolgálhatnak
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Tapasztalatok 1. – Klímaváltozás és turizmus: Általános percepciók 

A klímaváltozásról a többség hallott és tisztában van a fogalom mibenlétével

• A hatásokat érzékelik, a kiváltó okok kapcsán kevésbé nyilvánultak meg a kérdezettek

• Számos interjúalany szerint a klímaügy irreleváns kérdés a turizmusban → nem kapcsolták össze a klímaváltozás

fogalmát a konkrét helyi történésekkel (pl.: extrém időjárási jelenségek okozta lokális problémák)

→ beszélgetések végére változott a vélemény: közvetlen/ közvetett klíma-kapcsolata világossá vált

• Összességében: a megkérdezettek túlnyomó többsége szerint mind a mindennapi életben, mind a turizmusban

kihívásnak tekinti a klímaváltozást

Klímaváltozás és turizmus Értékelés ötfokozatú skálán Háttér

Klímaváltozás desztináció 

mindennapi életére 

gyakorolt hatása

• Többségében: 5, 4 

• Néhány esetben: 3

• 1 (2-es) fokozatra nincs példa

Klímaváltozás és a helyi 

hatások összekapcsolása

Turizmusra gyakorolt 

konkrét hatások

• Pécs: válaszadók fele: 5, 4, két 3, válaszadók

harmada: 1, 2

• Balaton: kiemelten fontos és közepes értékek ≈

• Bükk: harmada fontos, harmada közepes, harmada 

gyenge; Mátra: ≈40%  kiemelt/fontos, ≈60%  

közepes gyenge

• sokszor nem kapcsolják össze a 

klímaváltozás fogalmat a konkrét helyi 

történésekkel

• kevésbé kapcsolják a kihíváscsokrot a 

turizmus szektorhoz

• városnéző turizmusra kisebb a hatása 

– számos indoor látványosság
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Tapasztalatok 2. – A klímaváltozás okozta hatások általában 

Két kutatási fókuszpont:

1. Melyek a térségben érzékelt konkrét klímahatások?

2. Milyen esetleges közvetett hatások jelentkeznek a turizmus szektor kínálatára/ a térség forgalmára nézve?

Érzékelt konkrét hatások:

• Nyári hőmérséklet-növekmény, szélsőséges hőhullámok, száraz időszakok

→ Elhúzódó és súlyosbodó meleg-száraz időszakok érzékelhetők nyaranta

→ Aszálykárok a mezőgazdaságban

→ Invazív zöld poloskák megjelenése

→ Kiszáradó fák, gombák ritkább előfordulása, aszályos időszakok

• Melegedő, enyhülő telek

→ Orfűi tó több megkérdezett szerint is sokkal ritkábban fagy be, mint akár egy évtizede

• Eltűnő évszakok

• Fokozódó szeszélyesség - rapszodikus időjárás éven, hónapon, heteken belül szembetűnő

→ Szélsőséges csapadékesemények, villámárvíz eredetű elöntés

• Időjárási szélsőségek intenzitása és gyakorisága

→ Sűrűbb, intenzívebb villámkisülések

→ Gyakoribb ónos esők okoznak ág- és vezetékleszakadást

http://baranyaido.uw.hu/kepek.html
https://www.pecsma.hu/pecs-aktual/pusztitas-a-pecsi-parkerdoben/
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Tapasztalatok 3. – A turizmusra gyakorolt közvetlen és közvetett hatások
Időjárásban érzékelhető változások a turizmus szempontjából kettős hatásúak:

• a felmelegedés miatt tavasszal és ősszel kitolódó, hosszabbodó szezont pozitívumként,

• a szélsőséges időjárási események gyakoribbá és pusztítóbbá válását negatívumként értékelték

Összességében a turisztikai forgalom tekintetében egyelőre nem érzékelnek nagy változást a klímahatások miatt

Szeszélyes csapadékesemények és volumenek

• Pécsi járás - Települési rendszerek nem bírják el – 2010: felújított világörökségi helyszínen beázások; barlang

járatok (pl. Orfű, Szuadó-barlang) veszélyessé válnak újabb járatok kimosódása, elöntés miatt → a túrák

elmaradnak; Orfűi tavak, Abaligeti tó – nagyobb esőzések, erős széllökések→ gátszakadás

• Balaton: kritikus időjárási események mellett a településeknek többféle attrakciót kell felvonultatnia; kültéri

rendezvények szervezése nagyobb körültekintést igényel;

Felmelegedés általános trendje, tartósabb és extrémebb száraz periódusok

• Balaton: a hőségnapok száma kedvezően hat a vízparti turizmusra

• Mátra-Bükk: fák, fenyőállomány kiszáradása, invazív fajok és fajták megjelenése - Egererdő Zrt.

• Pécs: „Hajós turisták” érkezését a Duna-vízszint erősen befolyásolja, barlangi karsztvíz-rendszerekben 1-2

méteres vízszintcsökkenés. Orfűi tavak, Abaligeti tó – vízszintcsökkenés, oxigénhiány

Hómennyiség

• Mátra-Bükk: fagyos napok száma és hótakaró és hóborítás-hossz csökkenése

• Mátrafüred-Sástó alatt lévő területek vesztesek, míg a Magas-Mátra területei viszonylag nyertesek

lehetnek - Bánkúti Sípark, Mátraszentistváni Sípark

http://hajozas.hu/magazin/itthon/mohacs-kompkozlekedes-alacsony-duna-vizallas-korlatozas-jarmuvek-2018augusztus22/
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Tapasztalatok 4. – Klímaváltozási hatásokra adott válaszok

Stratégiai Tervezés

Önkormányzatok és TDM szervezetek:

• tervezési dokumentumok készítése és megvalósítása, de a 

klímaszempont egyelőre hiányzik

• Külön szervezeti egység, részleg – pl.: turisztikai – kialakítása 

nem jellemző, még Pécsett sem!

Példák a vizsgált térségekben
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Nagyobb önkormányzatoknál:

Pécs, Miskolc (SEAP, SUMP, SECAP), Eger, Gyöngyös, 

Keszthely

Eger, Miskolc – klímastrat

Turisztikailag frekventált települések: Orfű, Gyöngyös, 

Mátraszentimre, Szilvásvárad, Felsőtárkány, Keszthely, 

Balatonkeresztúr, Zalakaros, Zalaszántó

Gyenesdiás, Gyöngyös: – klímastrat
Hévíz, Keszthely, Szilvásvárad, Mátraszentimre szeretne

Kisebb önkormányzatoknál nincs

T
D

M
 s

ze
rv

ez
et Orfű:   - Versenyképességi stratégia

- Turisztikai kutatások jelentései

- Vendégforgalom- és elégedettség-mérés

Mátra Jövője Turisztikai Egyesület

Gyöngyös-Mátra TDM 

Egri TDM

Pécs:  - Fejlesztési stratégia (2010)

Együttműködések és egyéb tapasztalatok
• Együttműködés/ közös projekt/ program klímatudatossági 

vagy fenntarthatósági témában nem jellemző 

• Kooperáció csak a TDM-ekben, és változó hatékonysággal 

→ Működésükben a klímatematika nincs jelen 

→ kivétel: Nyugat-Balaton térség (számos helyen környezetvédelmi 

projektekben való együttműködés - vízgazdálkodási tervek készítése, vízvisszatartó rendszerek kiépítésének tervezése,konkrét beruházás

• A megyei dokumentumok elfogadásra kerültek – készüléséről kevesen tudtak, kevéssé lettek bevonva a folyamatba

• Klímaplatformi részvétel, szorosabb együttműködés többségében „érdekelné” a megkérdezetteket
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Tapasztalatok 4. – Klímaváltozási hatásokra adott válaszok

Gyakorlati beavatkozások – leggyakoribb válaszlépés, de általában nem tudatos, cél a

megtakarítás!
Energia- és az anyagtakarékossági megoldások

• Napelem rendszer – Hotel Makár, Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház

• Napkollektor alkalmazása – Napraforgó Panzió, Mecsek Háza, Fordan Hotel

• Víztakarékosság, szürkevízhasználat– Székesegyház,egyházmegyei intézmények, Állatkert, Tettyei barlang, Napraforgó Panzió

Klímaváltozásra reagáló, célcsoport-orientált termékfejlesztés, marketingtevékenység – válasz: „NEM”

• Nem tudják, hogy az – pl.: Székesegyház – nyitva tartás/ nem ez a cél – pl.: Állatkert – állatjólét, komfort

Szabadtéri turizmus sérülékenysége miatt az indoor fejlesztések – Orfűi Medvehagyma Ház, Bükk: BNPI fejlesztések, Balaton:

saját medencék;

Településépítészeti, városrendezési, építészeti megoldások

• Orfű – szolgáltatók az időjárási fokozódó kihívásaira reagálva árnyékoló/ eső ellen védő tetőzetet alakított ki

• Pécs – párakapuk, utcai árnyékolók kihelyezése, fásítási program, hőhullámos napokon: utak hűtése

• Máriagyűd – kegyhely körüli fogadóterek árnyékolása

• Oxygen Adrenalin Park - termékelemek egy része tudatosan az erdőbe épült, napos részekre párakapu, mikroklimatikus

viszonyok mérséklése: közvetlenül a bányafal előtt tavat létesítettek

• Eger: párakapu, szökőkút, a belváros belső udvarainak és tereinek rekonstrukciója, Eger patak belvárosi szakasza, a

medrében pedig kerékpárutat alakítottak ki

• Keszthely Város Településképi Arculati Kézikönyv

• Szélsőséges időjárási eseményekre való felkészülés

• Orfű, Abaliget – csapadékvíz-elvezetés, villámárvíz-probléma kezelése, tavi gátrendszer megerősítése

• Balaton: saját attrakciók színesítése; szálláshelyek - kültéri és beltéri medence; számos Balaton-parti strand kültéri medence,

gyermekpancsoló (pl. Keszthely, Balatongyörök)
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Tapasztalatok 4. – Klímaváltozási hatásokra adott válaszok
Szemléletformálás - Két fő irány jellemző:

1. Kisrészt saját, nagyrészt mások által szervezett

programok kapcsán közreműködik szemléletformálásban
(Pécsi ZOO, Mecsek Háza, Balatoni Múzeum, Afrika Múzeum, Zalaerdő Zrt., BNPI,
Mátra Múzeum)

2. Saját maga nem szervez/ vesz részt szemlélet-

formálásban, de említ/ ajánl ilyen programokat

• Figyelemfelhívás a helyi iskolákban/ (zöld) 

óvodákban zajló környezeti nevelésre

• Pécsi TDM,

• önkormányzatok
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Szemléletformáló programok szervezése:

• Természet- és Környezetvédelmi Nevelés Program

• Erdei iskolai programok

• Barlang túrák, barlangvédelem

→ Nincs klíma-fókuszú, de kapcsolódnak

Példamutatás:

• Napkollektor használat, tudatos építkezés

Részvétel szemléletformáló akciókban:

• Állatok világnapja helyi rendezvény

• Víz világnapja helyi rendezvény

• EFOP pályázat - cél 12.500 gyerek elérése

• Állatkertek Szerepe Hónap programsorozat

• Tengeri szeméttel töltött üres akvárium 

→ figyelem felhívás: hulladék probléma

+ 1: Intézményesített kezdeményezésen kívül 

egy-egy szereplő hozzáállása vetül ki az általa 

üzemeltetett attrakció/ szolgáltatás működésére

M
át

ra
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MTM Mátra Múzeum 

• intézményesített szemléletformálás

• mindennapi tevékenységében fontos szerep 

• falragaszok - környezettudatos viselkedésről

• múzeumpedagógiai órák

• „Élményközpont kialakítására” pályázatuk fontos 

részeleme „Az ember hatása a környezetre” c. interaktív 

kiállítás 

• megújulnak a múzeumpedagógiai terek is

Székesegyház, egyházmegye turisztikai alegysége:

• Szelektív hulladékgyűjtés, megelőzés

• Szívószálmentes kávézó kezdeményezés

Gilice Panzió

• Energia-, és víztakarékos beruházások

• Alkalmazkodási jó gyakorlatok

• Tudatos építkezés, felújítás

http://www.falusiturizmus.org/hu_HU/programs/8004/mecsek-haza.html


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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Sütő Attila, klímastratégiai vezető tervező, NATéR C3 munkacsomag-vezető

suto.attila@mbfsz.gov.hu


