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Tevékenység orientált módszertani lehetőségeket és digitális technológiai 
újításokat kínáló oktatási segédanyag hatékonyság mérése a földrajz 

oktatásban 

 

FARSANG ANDREA1,2, CSÍKOS CSABA2, JÁSZ ERZSÉBET2,3, CSÁSZÁR 
ZSUZSANNA2,4, TEREPICS KÁROLY2,3, PÁL VIKTOR1,2, SZILASSI PÉTER1.2, KAPUSI 

JÁNOS2,3, KÁDÁR ANETT1 
1 Szegedi Tudományegyetem, TTIK Földrajzi és Földtudományi Intézet, Szeged 

2 MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport, Szeged 
3 Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Debrecen 

4 Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földrajzi Intézet, Pécs 
 

e-mail: 1farsang@geo.u-szeged.hu 
 
 
Felmérések szerint a hazai földrajztanítás egyik legnagyobb problémája a tanulók jó 

elméleti tudása és annak gyakorlati alkalmazhatósága közötti szakadék. A 2016-ban a 
Szegedi, Pécsi, Debreceni és az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, valamint az OH 
kutatóiból és a közoktatásban dolgozó tanárokból az MTA támogatásával megalakult az 
MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport. Fő célkitűzésünk egy probléma-
orientált oktatási lehetőségeket és digitális technológiai újításokat kínáló eszközfejlesztés 
megalapozása volt, amely a földrajz oktatás módszertani megújítását segítheti. Célunk a 8–13. 
évfolyamok számára alkalmazható, Magyarország egyes kis/közép tájainak, városainak 
földrajzát feldolgozó tanulói segédanyagok, ill. tanári kézikönyv tervezet és részlet 
elkészítése, melyek a tanárok számára lehetővé teszik Magyarország egyes területeinek a 
korábbi leíró jellegű tanítástól eltérő, probléma centrikus feldolgozását, s mintául szolgálnak 
más tananyag részek hasonló módszertani megközelítésére (Farsang et al. 2020). A pályázati 
időszak alatt a tervezett 20 munkalapból és a hozzájuk tartozó munkafüzeti lapokból az összes 
elkészült (86 színes, 2 színes kihajtható, 140 fekete-fehér, összesen 228 oldal terjedelemben). 
Az elkészült könyv címe: FEDEZD FEL, GONDOLD ÁT! MAGYARORSZÁG 
FÖLDRAJZA MÁSKÉPP. Oktatási segédanyag Magyarország földrajzának tanításához 
(Farsang et al. 2021).  

Fontos feladatunk volt a kidolgozott anyagok tesztelése is a pályázathoz csatlakozott 
általános és középiskolák oktatási gyakorlatában. Hogy minél pontosabban meg tudjuk 
határozni a fejlesztett eszköz előnyeit a hagyományos oktatáshoz képest, hat általános iskola 
bevonásával kísérleti és kontroll csoportos mérést szerveztünk 2019 tavaszán Magyarország 
témakörének tanításához kapcsolódóan (8. osztály) (Farsang, 2020). A kísérleti oktatásban 
(ahol az általunk fejlesztett munkáltató lapok bevonásával zajlott a tanítás) 115 fő vett részt, a 
kontroll csoportokban 151 tanuló. Ún. bemeneti és kimeneti feladatlapokat szerkesztettünk, 
melyek kitöltésével mérhetők a kísérleti csoport és kontroll csoport tanulási 
eredményességében beállt különbségek. Összességében a teljes teszten a kísérleti csoport 
átlaga szignifikánsan magasabb lett (t=3,56; p <0,001), a kísérleti hatás nagyságát kifejező 
éta-négyzet értéke pedig 5,3%, ami a pedagógiai kísérletek hatékonyvizsgálatának 
hagyományos mérföldkövei szerint közepes kísérleti hatást jelez. 
 
 
Kulcsszavak: földrajztanítás, oktatási segédanyag, hatékonyság mérés 
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Irodalomjegyzék: 
 
FARSANG A. 2020: Lépések a korszerű földrajzoktatás felé: egy problémaorientált oktatási 
lehetőségeket és digitális technológiai újításokat kínáló eszközfejlesztés eredményei. Magyar 
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FARSANG A. – SZILASSI P. – CSÍKOS CS. – SZŐLLŐSY L. – KÁDÁR A. – 
PIRKHOFFER E. – PÁL V. – M.CSÁSZÁR ZS. – TEPERICS K. 2020: Egy tanulóközpontú 
módszertani eszköztár fejlesztése Magyarország földrajzának tanításához [Developing a 
student-centred methodological toolkit for teaching the geography of Hungary] 
GEOMETODIKA: 4: 3 pp. 33-47., 15 p. 
 
FARSANG A. – M.CSÁSZÁR ZS. – TEPERICS K. –   ARDAY I. – JÁSZ E. –  KAPUSI J. 
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L. –   Varjas J. –   Vati T. 2021: FEDEZD FEL, GONDOLD ÁT! MAGYARORSZÁG 
FÖLDRAJZA MÁSKÉPP. Oktatási segédanyag Magyarország földrajzának tanításához. 
MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertan Kutatócsoport, Szeged 
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A tervezői gondolkodás (design thinking) a földrajzoktatás gyakorlatában 

KÁDÁR ANETT1,2, GUBUCZ-KIRÁLY CSENGE3, CZICZELSZKI ELIZA4, CSÁNYI 
KATALIN5 

1 Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola, Kiskunhalas 

2 MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport, Szeged 

3 Tomori Pál, Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium, Kiskunmajsa 

4 Kiskunhalasi Bibó István Gimnázium, Kiskunhalas 

5 Szegedi Tudományegyetem, Földtudományi Doktori Iskola, Szeged 

E-mail: 1 kdr.anett@gmail.com 

 

Egy ökoiskola helyi tantervében és éves munkarendjében rendszerint kiemelt szerepet 
kap a tanulók környezetvédelmi szemléletének fejlesztése, erősítése. Ugyanakkor ez 
legtöbbször a tanórák keretei között, vagy egy-egy témanap rövidtávú foglalkozásaiban 
történik.  

Előadásunkban egy olyan projekt kivitelezését mutatjuk be, amelyben összefonódik 
egy, a mindennapjainkban a Covid-19 pandémia miatt jelentőssé vált tevékenység, az otthoni 
kiskerti vagy balkonon történő kertészkedés a környezetvédelem - fenntarthatóság - 
éghajlatváltozás témakörökkel. A projekt keretében a tanulók olyan gyakorlati ismeretekkel 
gazdagíthatják tudásukat, amely egyéni életük és egy fenntartható jövő szempontjából is 
egyaránt fontos (KOCSIS T.–BIRÓ B. 2015). A városokban a globális éghajlatváltozás miatt 
ugyanis az városi hősziget jelensége fokozódik, ami nemcsak környezeti terhelést jelent, 
hanem jelentős humán-egészségügyi kockázatot is. Ez a jelenség a kisvárosokban is jelentős, 
ezért kiemelten fontos az itt élő és tanuló általános és középiskolás diákok figyelmét ere 
felhívni, és arra motiválni őket, hogy a projekt keretében megszerzett ismereteket a saját 
életükben is megvalósítsák, és a városunkat egy zöldebb, klímabarátabb várossá alakítsuk 
közösen (GUBLER M.–BRÜGGER A.–EYER M. 2019). 

Alapvető szerepe van a projektben a tervezői gondolkodás (design thinking) 
bevezetésének a földrajzoktatás gyakorlatába (PANKE S. 2019; RAZZOUK R.–SHUTE V. 
2012). A projekt inspirációja az EdisonKids és a Samsung Megoldások a holnapért 
kihívásából és az MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport 
(www.foldrajzmodszertan.hu) munkájából származik. Kiemelt fontosságú a sajátos nevelési 
igényű tanulók bevonását a projektbe. A viszonylag könnyen elérhető eredmény pozitív 
megerősítést ad nekik, csökkenti a szorongásuk, elősegíti integrálódásukat az 
osztályközösségbe, és a velük dolgozó, nem SNI-tanulók szociális készségeit és empátiáját is 
pozitív irányba befolyásolja ez a típusú együttműködés. 

X. Magyar Földrajzi Konferencia – Absztraktkötet 

4



 
A tanulmány létrejötte az MTA Tantárgypedagógiai Kutatási Program (2016-2020) 

keretében történt, a projekt megvalósítása az EdisonKids és a Samsung Megoldások a 
holnapért pályázatában került sor. 

 

Kulcsszavak: tervezői gondolkodás (design thinking), tanulói klímaprojekt, városi hősziget, 
klímabarát település 
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PANKE S. 2019: Design Thinking in Education: Perspectives, Opportunities and Challenges. 
– Open Education Studies 1, 1, 281-306. 

 
RAZZOUK R.–SHUTE V. 2012: What is Design Thinking and Why Is It Important? – 
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Előttem van észak? – A térkép és téri tájékozódás kapcsolatának kísérleti 
vizsgálata az ELTE Lágymányosi Campuson 

TÖRÖK ZSOLT GYŐZŐ1, FARKAS-NÉMETH ZOLTÁN1, KISS VERONIKA FLÓRA1 

1	ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet, 
Budapest   

 
E-mail: zoltorok@map.elte.hu 

A térképek mindig fontos szerepet játszottak a geográfiában, így elsősorban a földrajzi 
oktatásban szerepelnek a téri tájékozódás és a térképpel való tájékozódás témakörei. Az 
utóbbi évtizedekben a kartográfiai, tágabb értelemben geovizualizációs kutatások fókuszába 
egyre inkább bekerülnek a kognitív képességeket és megismerési folyamatokat kutató, a 
térképhasználót egy rendszer részének tekintő, multidiszciplináris megközelítésű vizsgálatok. 
Az első hazai, a térképolvasó tekintetének követésén alapuló, kísérleti vizsgálatokat 2012-ben 
az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetében valósítottuk meg. A következő 
években az ELTE Tehetséggondozási Tanácsának támogatásával a Kognitív Kartográfiai 
Kutatócsoport egy multidiszciplináris, hallgatói részvétellel folytatott kísérletben egy virtuális 
városban történt navigáció adatai alapján vizsgáltuk a téri viselkedés és a szemmozgáskövetés 
mintázatait (TÖRÖK et al. 2018). A virtuális valóság kínálta előnyök mellett azonban ennek a 
technológiának van néhány olyan korlátja, amelyek miatt a navigációs folyamatokat terepi 
környezetben, nagy terekben is vizsgálnunk kell ahhoz, hogy a humán téri megismerésről 
teljesebb képet kapjunk. 

A nyomtatott térképi ábrázolásokra alapozott kartográfiai szakirodalomban 
meglehetősen kevés szó esik a térképek terepi használatáról. A szakirodalom szerint a 
térképek használatának előfeltétele a térkép helyes tájolása. Meg kell keresnünk valamelyik 
földrajzi főirányt, általában az északot, majd a térképlapot úgy kell forgatnunk, hogy annak 
kiemelt irányultsága, az északi irány egybeessen a valódival. Általános tévhit, hogy a 
térképeket mindig északra kell tájolni, hiszen léteznek más tájolású ábrázolások is, de még 
ennél is nagyobb tévedés azt hinni, hogy a terepi tájékozódás egyszerű feladat. A 21. századi 
térképhasználóknak azonban látszólag már nincs szüksége a hagyományos térképpel való 
navigációra, mivel ezt a feladatot a mobil és navigációs eszközök végzik helyette. A 
mobiltelefonok és járműfedélzeti navigációs eszközök mára általánosan elterjedtek, és a 
műholdas helymeghatározásra –a köznyelvben csak „GPS”-ként említett szolgáltatásra – 
alapuló térképes navigáció szinte a világ bármely pontján automatikusan megoldja helyettünk 
az útvonaltervezés kérdését. A navigációs eszközökön a térképet a felhasználó haladási 
irányához tudjuk igazítani. Az eredmény egy „felfelé-előre” -tájolású térképi megjelenítés, 
amely a használó nézőpontjából mutatja az útvonalat. Kétségtelen hatékonyságuk ellenére a 
korszerű navigációs rendszerek rendszeres használatának egy hosszabb távon különösen 
aggasztó, negatív következménye a felhasználók téri és tájékozódási képességeinek 
csökkenése. A korszerű, agyi képalkotó technológiát használó kísérletek kimutatták a GPS-
használat, a hangos utasítások követése és a térkép használata során az agy eltérő működését. 

A különbség a kétfajta navigáció között kognitív szempontból a legnagyobb eltérés a 
téri tudás mentális reprezentációjában döntő viszonyítási keret (TÖRÖK – TÖRÖK 2018). 
Míg a korszerű eszközök a személyfüggő, egocentrikus nézőpontot közvetítik, addig a 
különösen a nagyobb, tehát a földrajzi méretű környezet megismeréséhez inkább a 
nézőpontfüggetlen, allocentrikus referenciakeret, illetve a referenciakeretek integrálása, a 
„kognitív térkép” építése a hatékony stratégia. 

Vajon hogyan függ össze a térképpel való tájékozódás és a kognitív térkép? 
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A nemzetközi kutatások eredményei, amelyeket elsősorban városi terekben való 
tájékozódás során gyűjtött viselkedési adatokra alapultak eltérő következtetésekhez vezettek. 
Egyes kutatók szerint a kognitív térkép északra tájolt (FRANKENSTEN et al. 2012), míg más 
kísérletek szerint a környezeti geometria határozza meg a viszonyítási keretrendszert 
(BRUNYÉ et. al. 2015). Az ELTE Informatikai Karának támogatásával a Lágymányosi 
Campuson folytatott kognitív kísérleteinkben azt vizsgáltuk magyar és külföldi hallgatók 
részvételével, hogy egy különleges tájékozódási helyzetben milyen irányultságú a téri 
viszonyítási keret, illetve milyen tényezők befolyásolhatják a különböző tájékozódási pontok 
helyzetének meghatározását. Kísérletünk azzal a – számunkra is meglepő – eredménnyel 
zárult, hogy a kísérletben részt vett földrajz és földtudományi szakos hallgatók fejében a 
kognitív térkép északra tájolt (TÖRÖK 2020). A következő fázisában külföldi hallgatókkal 
kezdtük el az adatfelvételt, amely a vírushelyzet miatt kényszerűen félbeszakadt. 

Előzetes eredményeinket azért mutatjuk be a hazai földrajzos közösségnek, mert a 
kérdéskör összetettsége mellett vizsgálataink a térképek, tágabban a vizualizációs eszközök 
kiemelkedő kognitív jelentőségére utalnak. A téri képességek nemcsak a földrajzban, hanem a 
STEM-tárgyak, így az informatika oktatásában is alapvető jelentőségűek. Ezért az ELTE 
Kognitív Kartográfiai Kutatócsoport a kísérletsorozat folytatásában a téri tájékozódási 
képességek vizsgálatát más korcsoportokra, elsősorban 5-12 éves korú gyermekekre, és a téri 
kompetenciák fejlesztésére is szeretné kiterjeszteni.  

(A kutatás az ELTE Informatikai Kar ED_18-1-2019-0030 szerződésszámú, Nemzeti 
Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alap Tématerületi kiválósági program finanszírozású 
projektje támogatta.) 

 
 

Kulcsszavak:	téri	megismerés,	kognitív	térkép,	tájékozódás,	téri	referenciakeret,	észak	 
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Science, Springer, Berlin, pp. 13-49. 

TÖRÖK Z. G. 2020: North in the head: spatial reference frame and map orientation. – Abstr. 
Int. Cartogr. Assoc., 2, 6, https://doi.org/10.5194/ica-abs-2-6-2020. 
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A valóság és ami mögötte van... Tanulók Budapestről alkotott mentális 

térképei 

GERLANG VIVIEN 

Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajz- és Földtudományi 
Intézet Földrajz Szakmódszertani Csoport, Budapest 

E-mail: gerlang.vivien@gmail.com	 

 

A tantervi szabályozók a földrajz tantárgy fejlesztési feladatai között említik a téri képességek 

kialakításának támogatását. Az eredményes ismeretszerzés és készségfejlesztés egyik 

alappillére a tanulói előzetes tudás és az elképzelések megismerése. 

A tér azonban nem tekinthető egyértelműen objektívnek, hanem szubjektív is, hiszen az arról 

kialakuló képet nagyban befolyásolják a személyes tapasztalataink. A tér belső, tudati 

leképeződése a kognitív térképezés (Cséfalvay, 1990), ami egy összetett pszichológiai 

folyamat, mentális reprezentáció (Wilhelm, 2005). A kognitív térkép előhívása a mentális 

térképezés, minek során a térrel kapcsolatos információk, a benyomások és tapasztalatok 

alapján arról kialakított tudati kép projekciója, megjelenítése történik valódi térképen (Gál, 

2007). 

A mentális térképezés támogathatja a tanulók térről való elképzeléseinek és abban való 

tájékozódásának felmérését, vagyis a módszer alkalmazható a tanulási folyamat támogatására.  

A kutatás fő célkitűzése középiskolai tanulók Budapestről kialakult mentális térképének 

megismerése. 

A vizsgálat módszere a Kevin Lynch nevéhez fűződő térképrajzolás, ami strukturált 

interjúval, útvonal készítéssel, valamint három budapesti kerület (V., X. és XI. kerület) 

tulajdonságait feltáró szemantikus differenciálvizsgálattal egészül ki. A felmérés összesen 49 

középiskolai tanuló bevonásával valósult meg, akik a vizsgált kerületek egy-egy 

intézményébe járnak. 

A kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a tanulók Budapesttel kapcsolatos mentális 

térképei mennyiben felelnek meg a valóságnak. További kérdés, hogy a térben szerzett 

élmények és tapasztalatok hatására kialakuló különböző mentális térképek mellett jellemzi-e a 
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vizsgálatba bevont tanulókat identitástudat. A főváros pozitív és negatív megítélésű 

területeinek feltérképezése szintén fontos vizsgálati szempont. 

A tanulók körvonalas térképen jelenítették meg Budapestről alkotott mentális térképüket, 

amelyek igen változatos képet mutattak. A jelölt objektumok száma, a térképek 

részletgazdagsága nagyon különböző, de akad néhány visszatérő elem (például: Duna, 

Országház, V. kerület, Gellért-hegy, Csepel-sziget, Budai Várnegyed). Ezek elhelyezése a 

térképen, az arányok és irányok a valóságnak nem minden esetben feleltek meg. Pontosabb 

ábrázolást adtak és több objektumot tudtak felsorolni azok, akik tömegközlekedéssel utaznak 

vagy sokat kirándulnak. 

Az egyes tanulócsoportok interjúra adott válaszai és mentális térképei alapján nem jelenthető 

ki, hogy közös identitásuk lenne, feltételezhetően azért, mert a közös iskola nem jelent elég 

erős kapcsolatot közöttük. 

Az viszont elmondható, hogy a tanulók pozitívabb tulajdonságokat társítottak ahhoz a 

kerülethez, ahol az iskolájuk található, vélhetően azért, mert több tapasztalatuk van azzal 

kapcsolatban, jobban ismerik. 

Ugyan a mentális térkép dinamikusan változik a tapasztalatszerzéssel, mégis hasznos lehet a 

tanárok számára, ha ismerik tanulóik elképzelését, hiszen ez segítséget nyújthat a fejlesztési 

folyamat tudatos tervezéséhez. 

 

Kulcsszavak:	kognitív térkép, mentális térkép, Budapest 
 
Irodalomjegyzék: 
 

Cséfalvay, Z. (1990): Térképek a fejünkben. Akadémiai Kiadó, Budapest. 156 p. 
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A településföldrajz tanításának jelentősége az identitástudat kialakításában 

– tanyán elő tanulók esetében 
 

BÁCSKAINÉ PRISTYÁK ERIKA 
 

Nyíregyházi Egyetem, Turizmus és Földrajztudományi Intézet 
 

E.mail: pristyak.erika@nye.hu 
 

Egy jó földrajztanár a tanulók lakhelyét, az iskola települését kiemelt figyelemmel tanítja. 
Erre a 2020. évi NAT is hangsúlyt fektet a 7-8. évfolyamon a Közvetlen lakókörnyezetünk 
földrajza témakörrel. A helyi táj- és településföldrajz tanításának szerepe az állampolgári 
nevelésben, az identitástudat kialakításában, az értékek megismerésében is fontos, meg-
határozó (lehet). Napjainkra az életmódbeli különbségek elmosódtak a különböző település-
típuson élő tanulók között, a nagyvárosi agglomerációk ebből a szempontból hasonlók, 
emellett a szabad iskolaválasztás hozzájárul, hogy a tanyán, a falvakban élő tanulókat a szülők 
a város különböző iskoláiba íratják be. 

Nyíregyházi lakosként érdekel, hogy a térségünkben élő tanulók többet tanulnak-e a 
tanyákról, esetleg a bokortanyákat megnevezik-e? Rövid kutatásom célja emellett megvizs-
gálni, hogy azokban az osztályokban, ahova járnak tanyán élő tanulók, ott bevonják-e 
ismereteiket az órai munkába? Egy osztályközösségben a városi és tanyasi gyerekek talál-
kozása, együttélése elvezet-e oda, hogy hitelesebben ismerjék a tanyákat? A tankönyveket is 
áttekintem, hogy a tanyákról mit tartalmaznak.  

Az identitástudat kialakulása hosszú folyamat, érdemes körültekintően megalapozni.  
A NAT-ban hatszor szerepel ez a kifejezés, emellett a kulturális és örökségértékek, a turizmus 
is hozzájárul a helyismerethez. A tervezett előadásban erről a témáról kérem a közös gondol-
kodást.  

 
Kulcsszavak: tanya, város, helyismeret, a pedagógus szerepe, hol lakik az osztálytársam 
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Szintézisalkotás a földrajztanítás során együttműködve a 
természettudományos tantárgyakkal és a történelemmel 

SERES ZOLTÁN 

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földtudományi Doktori Iskola, Budapest 
 

E-mail: seres.zoltan@ttk.elte.hu  

A 2020-ban módosított Nemzeti alaptanterv és az új kerettantervek jelentős 
változásokat eredményeztek a Természettudomány és földrajz műveltségi területbe tartozó 
tantárgyak esetében. A műveltségi területhez kötődő valamennyi tantárgynak – biológia, 
fizika, földrajz, kémia – csökkent a középiskolai (gimnáziumi) óraszáma, emellett ezek 
tanulása-tanítása befejeződik a 10. évfolyam végén. A 11. évfolyamon azonban lehetőség van 
heti két tanórában egy természettudományos tantárgy tanítására. 

Az előadás röviden ismerteti a földrajz tantárgy köznevelési rendszerben betöltött 
különleges szerepét, ami a tantárgy kettős – integráló és szintetizáló – jellegéből fakad. Az 
előadás középpontjában annak bemutatása áll, hogy a 2020-ban módosított tantervi 
szabályozóknak milyen hatásai lehetnek a földrajz tantárgy és a természettudományok 
középiskolai tanulására-tanítására. Ezek alapján az előadás felvázolja a problémásnak tartott 
részeket – pl. óraszámcsökkentés, új tankönyvek, tananyagelrendezés –, de a változások 
esetleges pozitív hozadékait is kiemeli. Emellett lehetséges megoldási javaslatokat, 
ajánlásokat is megfogalmaz a műveltségi területbe tartozó tantárgyak és a történelem tantárgy 
eredményes oktatása érdekében, nagy hangsúlyt helyezve a tantárgyközi kapcsolódásokra és a 
tantárgyi integrációra. Mindezek fókuszában a fenntarthatóság pedagógiája, valamint a 
környezeti szemléletformálás áll, amely fogalmak a tantervi szabályozók kiemelten fontos 
részeként jelennek meg, ám a történelem tantárgy esetében egyéb (pl. téri-topográfiai jellegű, 
gazdaságtörténeti-gazdaságföldrajzi jellegű) kapcsolódási pontokat is bemutat. Ezekhez 
elsődlegesen a korábbi és a 2020. évi NAT és kerettantervek, valamint az ezek alapján készült 
új tankönyvek tartalmát elemzi. Az előadás során röviden bemutatásra kerülnek az új 
természettudományos tantárgyban rejlő lehetőségeket is. 

A köznevelési rendszerben bekövetkezett változások miatt különösen felértékelődik a 
pedagógusok és a közöttük lévő kooperáció szerepe, így a megváltozott helyzethez való 
sikeres alkalmazkodás elősegítése érdekében a cél ráirányítani a figyelmet a jól strukturált 
helyi tantervek és az ezek létrehozásához szükséges közös gondolkodás jelentőségére. 
 
Kulcsszavak:	Nemzeti alaptanterv, helyi tanterv, óraszámváltozás, környezeti 
szemléletformálás, szintézisalkotás 
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Hozott-e módszertani megújulást a pandémia a földrajzoktatásban? 
 

MAKÁDI MARIANN 
 

Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet 
Földrajz szakmódszertani csoport, Budapest  

 
E-mail: makadi.mariann@ttk.elte.hu 

 
A Covid-19 járvány kétségkívül hozott változásokat a földrajztanítás módszertani 

kultúrájában is, hiszen olyan szervezeti keretek között kellett dolgozni a távolléti oktatás 
során, ami elkerülhetetlenné tette az elszakadást a jól bevált tanítási-tanulási módszerek egy 
részétől. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy – bár online felületeket használt – 
lényegesen hatékonyabb irányba változott volna az oktatás (Makádi M. 2011). 2020 tavaszán 
elsősorban az internet kínálta lehetőségeket próbálták használni a tanárok. Azonban azok 
döntő része az üzenetküldő szolgáltatásokat vette igénybe, azokon keresztül látták el a 
tanulókat feladatlapokkal. Távolról és előzetesen irányított tanulási folyamat valósult meg, 
amelynek írásos termékeit a tanulók visszajuttatták tanárukhoz, aki értékelte azokat többnyire 
a hagyományos módon, érdemjegyekkel. A 2020-21. tanévben már nem annyira a 
feladatkiadásra és begyűjtésre koncentráltak, hanem valamivel nagyobb arányban folyt a 
tanítási-tanulási folyamat online felületeken (pl. Google Meet, Microsoft Teams, Zoom), 
olyan módszerekhez is nyúltak a tanárok, amelyeket korábban soha nem próbáltak, aminek az 
eredményei többféleképpen értékelhetők (Nahalka, I. 2021). 

Felmerül azonban a kérdés, hogy beszélhetünk-e módszertani korszakváltásról? 
Vannak, akik úgy vélik, feltétlenül, hiszen a tanároknak olyan digitális kultúrát kellett 
mindennapi munkájuk részévé tenni, amelyek a távolléti oktatás nélkül még évtizedeket 
vettek volna igénybe. A fiatal generáció rámozdulását az új helyzetre rugalmasnak vélik. 
Mások árnyaltabban ítélik meg, különösen abban a tekintetben, hogy mennyire tudatos, 
szakmailag és módszertanilag megalapozott a változás, valamint tényleg megvalósult-e a 
módszerváltás (Hermann Z. 2020).  

Az előadás az ELTE tanárképzéséhez kötődő földrajzórák látogatásainak tapasztalatai 
és óratervek elemzése alapján arra világít rá, hogy az online felületek alkotó módon való 
eredményes használatát miképp akadályozza a hagyományos frontális oktatás, és melyek az 
online platformok használatához kapcsolódó munkaszervezési és módszertani hiányosságok. 
Csak látszólag eredményes a tanulási folyamat, ha az online alkalmazások csak azért épülnek 
be a tanítási-tanulási folyamatba, mert kedvelik a diákok, de tartalmilag nem gazdagítják a 
tudásukat, ha nem épülnek egymásra a tanulási tevékenységek, nincs fejlesztési folyamat, 
csak tanulási epizódok vannak. De még a jól eltervezett digitális eszközhasználatra vagy 
online együttműködésre épülő feladatok sem érik el a kívánt oktatási és fejlesztési célt, ha 
elmarad az így szerzett tapasztalat, tudáselem beillesztése a tudásrendszerbe. A távolléti 
oktatás is felhívja a figyelmet arra, hogy mennyire idejétmúlt az oktatási folyamatban használt 
ellenőrzési és értékelési rendszer és az a szemlélet, hogy a tanulói igényekhez igazodó oktatás 
és folyamatos fejlesztés helyett a kimeneti mérésben, ellenőrzésben (a gyakorlatban használt 
kifejezéssel „számonkérésben”) csúcsosodik ki a módszertani kultúra.  

 
Kulcsszavak: tanítási-tanulási folyamat, távolléti oktatás, online tanulás, digitális platformok, 
módszertani kultúra, módszertani korszakváltás  
 
Irodalomjegyzék:  
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Szabadulj ki! … avagy digitális szabadulószobák használata földrajzórán 

DARABOS KATA 

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földrajz-földtudományi Intézet, Földrajz 
Szakmódszertani Csoport, Budapest 

E-mail: darabos.kata@radnoti.elte.hu 

A mindennapi életünk során egyre nagyobb az igény a digitális eszközök és technológiák 
kreatív használatára. Ez az oktatásban sincs másként. A tanulók nagy része az online térben 
tölti ideje nagy részét, amit érdemes az oktatási folyamatban is kihasználni. A diákok részéről 
egyre nagyobb az igény arra is, hogy az iskolában ne csak hagyományos módszerekkel 
történjen az ismeretek elsajátítása, hanem a kreativitás, akár a játékosság jellemezze a tanítási-
tanulási folyamatot. A digitális technológiák és a kreativitás kombinálásának egyik lehetséges 
útja a digitális szabadulószobák beemelése az oktatási folyamatba. Ez nem csak motiváló a 
tanulók számára, de elősegíti az ismeretek elmélyítését és az összefüggések felfedezését is az 
adott tananyagban.  

A kutatás célja, hogy bemutassa, hogyan lehet alkalmazni a digitális szabadulószobákat a 
földrajz tantárgy keretein belül. Milyen célokkal és eredményekkel használható ez az eszköz a 
tanórákon. Fontos célkitűzés annak felmérése, hogy a tanulók hogyan értékelik ennek az 
eszköznek az alkalmazását a tanórákon, valamint annak feltérképezése, hogy a tanárok 
mennyire ismerik a digitális szabadulószoba adta lehetőségeket és mennyire kezelik ezt az 
eszközt tudatosan a tanulási-tanítási folyamatban.  

A kutatás előzetes feltevése, hogy a tanárok használnak digitális szabadulószoba jellegű 
feladatokat a földrajz tanórákon, de nem túl gyakori ezek alkalmazása. Az is feltételezhető, 
hogy a tanulók szívesen foglalkoznak ilyen jellegű feladatokkal. 

A kutatás során általános iskolai és gimnáziumi korosztály számára készültek szabadulószoba 
feladatsorok, melyeket a földrajzórák keretein belül összefoglalásra és új tananyag 
feldolgozására is használtunk. A szabadulószobás feladatsorok használhatóságáról, a 
tapasztalatokról a tanulók online kérdőívet töltöttek ki. Ezen kívül földrajztanárok körében is 
készült felmérés online kérdőív és interjúk formájában, melyek a szabadulószobák 
használatának gyakoriságát, jellegét és az alkalmazás tudatosságát voltak hivatottak felmérni.  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a tanulók szívesen fogadják az ilyen jellegű feladatokat, 
motiváló számukra, ha így tanulhatnak. A kérdőívekből látható, hogy a diákok inkább a 
tananyagot összefoglaló órákon tudják elképzelni a szabadulószobák használatát, új tananyag 
feldolgozásánál kevésbé. A tanári kérdőívek tapasztalataiból az látszik, hogy többen 
alkalmaznak ilyen jellegű feladatsorokat, főleg a távolléti oktatás során volt ez jellemző. 
Látszik, hogy a legfőbb ellenérv ezen feladatok használatával kapcsoltban a tanárok részéről 
az időigényesség, de többen úgy vélik, megéri a ráfordított perceket.  

Összességében elmondható, hogy a digitális szabadulószobák használata jelen van a 
földrajzoktatás során és akik használják, motiválónak és fejlesztőnek tartják ezeket. A tanulók 
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általában szívesen vesznek részt olyan tevékenységekben, amelyekben van valami rejtélyes és 
izgalmas. Az pedig a ráadás, hogy mindeközben fejlődnek, képesek lesznek átlátni a tanult 
ismeretek közötti összefüggéseket, játszva tanulnak. 

 

Kulcsszavak: földrajztanítás, digitális szabadulószoba, földrajztanítás 
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Belvedere Meridionale, Szeged, pp. 29–31. 

3. TARI A. 2011: Z generáció – Klinikai pszichológiai jelenségek és társadalom-lélektani 
szempontok az Információs Korban. Tericum Kiadó. Budapest 
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Magyarország Földrajza másképp – Egy oktatási segédanyag fejlesztése 
Magyarország Földrajzának tanításához 

VARJAS JÁNOS1, M. CSÁSZÁR ZSUZSANNA2, PIRKHOFFER ERVIN2, 
NAGYVÁRADI LÁSZLÓ2, SZÁRAZ TAMÁS3, VATI TAMÁS4, FARSANG ANDREA5 

1	Pécsi Tudományegyetem, Földtudományi Doktori Iskola; PTE Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium Deák Ferenc Általános Iskolája, Pécs 

2	Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet, 
Pécs 

3 PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziuma, Pécs 
4 PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium I. számú Általános Iskolája, Pécs 

5 Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Természeti Földrajzi 
és Geoinformatikai Tanszék, Szeged 

 
E-mail: 1varjas.janos21@gmail.com 

Az iskolai földrajz alacsony óraszámai, valamint tananyagbősége miatt a 
hagyományos, frontális osztályszervezési módokkal történő, készség- és képességfejlesztésre 
kevesebb hangsúlyt helyező földrajztanítás van előtérben. Módszertani megújulásra van 
szükség, egy szemléletváltásra, mely nagyobb teret enged a modern tanítási módszerek 
felhasználásának. A leghatékonyabb tanítási eljárások megtalálásának érdekében jött létre az 
MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport, mely innovatív, segédanyagok 
kidolgozásán és kipróbálásán dolgozik. A kutatási projektben résztvevő több magyarországi 
egyetem (Szegedi Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem) és 
közoktatási intézmény tanárai a földrajz tanításban a 8-13. évfolyam számára készülő, 
interaktív feladatlapokat hozott létre, melyek Magyarország földrajzának tanítására 
koncentrálnak. 

A munkalapok, és a hozzájuk tartozó munkafüzetek elkészítésekor a fő szempont az 
volt, hogy az eszközöket alkalmazó szaktanárok a jellemző tipikus természeti és társadalmi-
gazdasági jelenségekről tanítsanak, segítve ezzel a diákok modellekben való gondolkodásának 
fejlődését. A munkalapok Magyarország földrajzán, egy-egy kiválasztott terület 
megismertetésén keresztül jelenítenek meg természeti és társadalmi tényezőket, ezek 
kapcsolódási rendszerét, összefonódását. 

Az előadásban a Pécsi Tudományegyetem kutatói, illetve az egyetemmel 
együttműködő földrajztanárok által végzett munka kerül bemutatásra. A Pécsen dolgozó 
szakemberek részvételével elkészült munkalapok – többek között – Pécs, az Ormánság, illetve 
a Dunántúli-középhegység tanításával foglalkoznak. Olyan természet- és társadalomföldrajzi 
jelenségek megismerésére kerül sor bennük, mint például a természeti táj átformálása, ipari 
termelés átalakulásának társadalmi hatásai, illetve Magyarország energiaellátásának kérdései. 
A témák feldolgozása egymásra épülő feladatokkal történik, melyek a már említett, 
problémaközpontú, kompetenciafejlesztő megközelítést használják fel, segítve így a 
transzferálható tudás kialakítását.  

 
 

Kulcsszavak (3-5 szó):	MTA-SZTE Földrajz Szakmódszertani Kutatócsoport, Magyarország 
földrajzának tanítása, Oktatási segédanyag 
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Regionális földrajz és a földrajzi ismeretterjesztés lehetőségei a 21. századi 
Magyarországon 

KARÁCSONYI DÁVID1,2 

1	ELKH CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest 
2	Northern Institute, Charles Darwin University, Darwin, Ausztrália 

 
E-mail: 1karacsonyi.david@csfk.org 

Az egyre inkább összekapcsolódó nemzetközi tudományos életben új horizontok 
nyíltak meg a hazai regionális földrajz kutatása és oktatása számára az elmúlt egy-két 
évtizedben, ami álláspontom szerint a tudományág reneszánszát fogja hosszabb távon elhozni. 
Az 1980-as évek végén a vasfüggöny leomlása után, majd az 1990-es évek végétől az internet 
terjedésével elérkező információ-dömpingben még úgy tűnt, hogy a hazai regionális földrajz 
válságba került, hisz megszűnt az oktatásban, a földrajzi ismeretterjesztésben betöltött korábbi 
monopóliuma. Ez válságot okozott nem csak a hazai, de a nemzetközi regionális földrajzban 
is. A globalizáció azonban nem honosította meg a nyugati társadalmi-kulturális mintákat a 
világ minden szegletében, sőt a regionális földrajzi diverzitás, az etnikai és kulturális 
sokszínűség, a globalizációra adott helyi válaszok fontosabbak lettek, mint valaha, amit a 
nemzetközi regionális földrajzban egyre inkább felismertek kutatók. Ez a trend a hazai 
regionális földrajzban is szépen kirajzolódik; például magukat korábban etnikai földrajzosként 
definiálók az elmúlt években intenzíven kezdtek foglalkozni egy-egy térség (pl. a posztszovjet 
világ) regionális földrajzi folyamataival is. 

A helytől és időtől független globális összekapcsoltság emellett új együttműködési 
lehetőségeket nyitott meg a hazai regionális földrajz művelői számára. Ma már pár óra alatt 
szakmai kapcsolatokat lehet kialakítani a világ másik felén lévő kutatóintézetekkel és 
kutatókkal akár hosszabb távú együttműködések és projektek keretében is. Erre a célra egyre 
szélesebb körben állnak rendelkezésre kutatási források mind Magyarországon, mind az EU-
ban, továbbá rengeteg forrás hozzáférhető egy-egy fogadó országban is a magyar kutató 
geográfusok számára. Így a regionális földrajz kutatása már rég nem a külországok földrajzi 
leírását jelenti az információk összegyűjtésén, esetleg személyes utazási tapasztalatokon 
keresztül (vagy akár azok nélkül), hanem a kutató az adott fogadó helyen a helyi földrajzi 
problémákkal a legmagasabb szakmai színvonalon ismerkedhet meg, sőt egy-egy hosszabb 
tartózkodás során a helyi miliőt is jobban megismerheti, amelyre amúgy egy-egy rövidebb 
utazás során nem nyílna lehetősége.  

Az együttműködésekből születő nemzetközi szintű publikációkon túl óriási 
mennyiségű, a regionális földrajz magyarországi oktatásában jól hasznosítható ismeretanyag 
gyűlik így össze, amelyet rendkívül fontos lenne minél szélesebb körben hozzáférhetővé 
tenni. A disszeminációnak különféle formái léteznek a nemzetközi workshopoktól kezdve, 
ahol távoli országokból érkező kutatók mutathatják be saját országuk, térségük problémáit, 
egészen a szélesebb közönség számára szóló beszámoló előadásokig, on-line beszélgetésekig, 
sőt akár a földrajzi blogokig és vlogokoig. A lehetőségek tárháza a koronavírus-pandémia 
következtében tovább bővült, mivel számos rendezvény az on-line térbe szorult, ezzel 
gyakorlatilag helyfüggetlenné téve azokat. Nagyon fontos lenne az így megszületett és 
elterjedt innovációkat a hazai regionális földrajzban a pandémia után is megtartani és minél 
szélesebb körben alkalmazni. 

Mindezen folyamatok miatt úgy gondolom, hogy a ma már tarthatatlanná vált a hazai 
földrajzban korábban sokszor hangoztatott érvelés, miszerint a regionális földrajz egy értelmét 
vesztett, idejét múlt tudományág. Ezen érvelés már csak azért sem helyénvaló, mert egyrészt a 
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regionális földrajzi kutatómunkához forrásként nem csak magyar adóforintok állnak 
rendelkezésre, másrészt a fenti szűklátókörű szemlélettel csak a források megszerzéséért 
folytatott versenyben gyengítjük magunkat, sőt elősegítjük, hogy más tudományok 
(közgazdaságtan, bölcsészet, nemzetközi kapcsolatok) képviselői elfoglalják azokat a 
pozíciókat, ahol a hazai regionális földrajznak is van mit letennie az asztalra. 

 
Kulcsszavak:	regionális földrajz, nemzetközi kapcsolatok, földrajzi ismeretterjesztés   
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A kétszintű földrajz érettségi a célnyelvűség szemszögéből - 15 év tanulságai  

KAPUSI JÁNOS1 

1	Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum / Tóth Árpád Gimnázium IB / 
Debreceni Egyetem TTK Földtudományok Doktori Iskola  

 
E-mail: 1geo.bethlen@gmail.com 

Hazánkban a középiskolai diákoknak a magyar nyelven kívül tíz másik nyelven is 
lehetősége van földrajz érettségi vizsgát tenni. Ez a nyelvi változatosság oktatási rendszerünk 
egyik ritkán hangoztatott érdeme, hiszen a sajátos oktatási profillal rendelkező, két tanítási 
nyelvű és nemzetiségi képzést folytató intézmények tanulói számára lehetővé teszi, hogy 
bizonyos tantárgyakból – köztük földrajzból is – idegen nyelven érettségizhessenek. 
Ugyanakkor komoly szakmai kihívást is jelent, hiszen az iskoláknak és vizsgázóiknak 
egymástól több ponton is jelentősen eltérő nyelvi környezetekben kell a földrajz érettségi 
vizsgakövetelményekben megadott céloknak és kimeneti követelményeknek megfelelniük 
(VÁMOS, 2007). 

A kétszintű érettségi bevezetése óta eltelt vizsgaidőszakok szinte mindegyikében 
került sor célnyelvű földrajz érettségire. Az egyes vizsgaidőszakokhoz kötődő tanulói 
létszámok és eredmények egyértelmű visszaigazolást jelentenek a földrajz célnyelven történő 
oktatását felvállaló intézmények és szaktanárok munkájának színvonalát és eredményességét 
illetően. Ezzel párhuzamosan azonban a tantárgy helyzetével és az érettségivel kapcsolatos 
változások (pl. előrehozott érettségi kivezetése, a földrajz visszaszorulása a szakképző 
intézményekben) is egyértelműen megmutatkoznak. Ennek az oktatásföldrajzi vizsgálatnak a 
szükségességét nemcsak másfél évtized tapasztalatai, hanem az iskolarendszer közelmúltbeli 
változásai, a kerettanterv aktuális átdolgozása és a földrajz érettségi vizsga szerkezetét érintő 
átalakítások is indokolják (KATONA – FARSANG, 2012; TEPERICS, 2015). 

Az előadás nemcsak a kétszintű érettségi több mint tizenöt évének adatsoraiból 
(https://www.ketszintu.hu/publicstat.php) kirajzolódó mintákat, trendeket és térbeli 
sajátosságokat járja körül, de bemutatja a magyar és célnyelven tett földrajz érettségi vizsgák 
közötti különbségeket, a célnyelvűséghez kapcsolódó tartalmi-módszertani sajátosságokat, 
valamint a helyi intézményi tényezők eredményességre gyakorolt hatását is, egy gyakorló 
tanár tapasztalatain keresztül. Ebben a témában csak áttekintő, az érettségi időszakokhoz 
kapcsolódó publikációk, gyorselemzések (ÜTŐNÉ, 2019) születtek eddig, átfogóbb 
vizsgálatra nem került sor. Az előadás a célnyelven történő középiskolai földrajzoktatást 
vizsgáló doktori kutatás részeként kerül bemutatásra. 

 
Kulcsszavak:	 célnyelvűség, kétszintű	 érettségi vizsga, középiskolai földrajzoktatás, 
kéttannyelvű oktatás 
 
Irodalomjegyzék: 
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Lóczy Lajos nyomdokain – Földtudományi tehetséggondozás a Lóczy Lajos 
Földrajzverseny és a Lóczy Lajos Geográfus Tehetségpontok keretében 

KERESE TIBOR 

Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium 

E-mail: keresetibor@freemail.hu 

 

A Lóczy Lajos Földrajzversenyt fél évszázada indította, 3,5 évtizede rendezi országos 
szinten a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium földrajzos tanári kara. Az ezredfordulón 
megifjodott szervező csapatnak a tananyagra épülő korábbi metodika folyamatos 
megújításával sikerült elérni, hogy a középiskolák 9-10. évfolyamos diákjainak meghirdetett 
Lóczy ma is az egyik legrangosabbnak tartott földrajzverseny, amelyre 5-600 diák nevez az 
ország egész területéről. A változatos innovatív feladatok már nem annyira a könyvből 
megtanulható földrajzi tudást, hanem a napi élethez és a földtudományokhoz is szükséges 
geográfiai intelligenciát mérik, a válogatókon feladatlap, a döntőn pedig szóbeli tételek, és 
terepi akciók formájában is. A legjobb versenyzők teljesítményét meghívott középiskolai és 
egyetemi oktatók értékelik függetlenül. Bár a körülmények és a pályázati források változnak, 
15 éve a kiválasztott leglegjobbak egyhetes tehetséggazdagító tanulmányúton vehetnek részt, 
melynek célterülete a Kárpát-medence térségének valamely földrajzi érdekességekben gazdag 
tája. Ez nemcsak egy turisztikai célú kirándulás, hanem a tanulók tevékenységét irányítottan 
bevonva a térség geográfiájának megismerését megvalósító komplex felfedező tanulmányút, s 
egyben az ország legjobb ifjú geográfusainak csapatépítő tréningje. 

A verseny körül létrejött Lóczy Lajos Geográfus Tehetségpontok a tehetséggondozás 
hazai és európai szervezeti rendszerébe illesztették a kaposvári bázisú, de országos, sőt 
alkalmanként határon túl is nyúló ifjú geográfus talentumnevelést. A MATEHETSZ kevés 
tematikus szervezete közé kerülve eredményesen pályázunk a Nemzeti Tehetségprogram 
forrásaira, melyből a résztvevők hozzájárulásával együtt a verseny és a Lóczy Lajos 
nyomdokain megvalósuló tanulmányutak megvalósulnak. 

Az elmúlt években az iskolarendszer változásai és a COVID is közbe szóltak, melyek 
újabb innovációra kényszerítették a megfogyatkozott szervező csapatot. A versenyt sikerült 
ideiglenesen az online térbe terelni, de ez reméljük nem marad mindig így, mert a közvetlen 
kontaktus hiányzik a szakmai kapcsolatcsírák kialakulásához. Azért az első forduló továbbra 
is online lesz, nemcsak a COVID örökségeként, hanem mert ma már a digitális világ része lett 
a földtudományoknak.  

A folyamatos megújulás igényével zajló versenyeztetés és a tanulmányutak során 
összegyűlt több évtizedes szakmai tapasztalat bemutatása hozzájárulhat a csökkent óraszámú 
földrajz tantárgy mindig időszerű módszertani megújításához.  

 
Kulcsszavak: Lóczy Lajos Földrajzverseny, geográfus tehetséggondozás 
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Tehetséggondozás a tudományos diákkörökben 

HOMOKI ERIKA1, SZALMÁS ANIKÓ2, SÜTŐ LÁSZLÓ2 

1	Eszterházy Károly Katólikus Egyetem, Pedagógia Tanszék, Eger 
2	Eszterházy Károly Katólikus Egyetem, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Eger 

 
E-mail: 1homoki.erika@uni-eszterhazy.hu 

A felsőoktatásban tanuló hallgató létszáma a demográfiai adatokkal párhuzamosan 
folyamatos csökkenést mutat az elmúlt évtizedben Magyarországon. Ezzel együtt csökken, de 
ennél jóval erőteljesebben a természettudományi szakokon tanuló és különösen a 
pedagógusképzést választó hallgatók száma. Ez a tendencia nemcsak a pedagógusképzésben 
és később a közoktatásban manifesztálódó probléma, hanem a természettudományos 
tehetséggondozás rendszerét is átalakítja.  

A felsőoktatási munkavállalás egyik kritériuma a doktori képzésben való részvétel, 
melynek egyik előszobája hallgatóként tudományos diákköri tevékenység folytatása. A 
működő Tudományos Diákkörök (TDK) munkája a felsőoktatási munkaerő utánpótlása 
szempontjából is egyre inkább felértékelődik, a tudományos kíváncsiság kielégítésén túl, segít 
megtalálni a tehetségesebb és ambiciózusabb hallgatókat, akik készek idejüket szakterületük 
mélyebb megismerésére fordítani, esetleg hosszabb távon képesek felvállalni a felsőoktatás 
által kínált munkaköröket. A TDK munka napjainkban a tudományos előmeneteli rendszerben 
(témavezetés, díjazott hallgatók száma), sőt az intézményi finanszírozásban is megjelenik, 
mint differenciálási szempont.  

Egy külön szegmense a TDK tevékenységének, hogy az elmúlt 6-10 évben a 
felsőoktatásban tanuló diákok mellett fókuszba kerültek a középiskolások is. Cél, hogy a 
természettudományok iránti csökkenő érdeklődés lassuljon, és ne vezessen „katasztrófához” 
az ilyen képzési területre épülő szakmák eltűnése a képzési palettáról. Így a TDK kutatásokba 
egyre többen gondolják úgy, hogy fontos bevonni a középiskolák érdeklődő és tehetséges 
diákjait is. 

Kutatásunkban a FIFÖMA szekció elmúlt húsz évének történéseit, eredményeit 
próbáltuk meg megvizsgálni eredményességük, valamint az ún. tehetségmodellekkel 
összehasonlításban. A vizsgálat alatt kérdőíves módszert és mélyinterjút alkalmaztunk. Az 
interjúk száma 11, a témavezetők által kitöltött kérdőívek száma 80 db. A kapott 
eredményekből kirajzolódik néhány közös vonás a tehetséggondozásra nézve, ugyanakkor sok 
olyan spontán elem megjelenése is látszik, amely nem elsődlegesen a műhelyek mögötti 
hosszú távú koncepciót, hanem karizmatikus egyéni témavezetőket mutat. Kérdés, hogy 
felhasználhatók-e az eredmények egy tudatos tehetséggondozási hálózat hosszú távú 
megerősítésében, a közoktatás bevonásában.  

  
 
 

Kulcsszavak:	tudományos diákkör, tehetséggondozás, FIFÖMA, munkaerő 
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A „GeoMetodika” négy éve 

MAKÁDI MARIANN 

Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK Földrajz- és Földtudományi Intézet 
Földrajz szakmódszertani csoport, Budapest  

 
E-mail: makadi.mariann@ttk.elte.hu 

Az MTA X. Földtudományok Osztálya Földrajz Oktatási Albizottság 2017-ben 
megalapította a GeoMetodika folyóiratot hiánypótló céllal, hiszen azt megelőzően a 
földrajztanítás szakmódszertanához hosszabb ideje nem kapcsolódott folyóirat hazánkban. Az 
évente három alkalommal pdf formátumban megjelenő folyóiratot a Magyar Földrajzi 
Társaság fogadta be.  

A folyóirat célja a magyar földrajzoktatás módszertani színvonalának emelése a 
korszerű tanítási és tanulási módszerek megismertetésével, terjesztésével. Az értékes 
hagyományos földrajztanítási módszerek megőrzése mellett kiemelten fontos a földrajz 
tantárgy képzésben, állampolgári, gazdasági és fenntarthatósági nevelésben betöltött 
jelentőségének felismertetése, valamint társadalmi elismertségének emelése. A folyóirat 
lehetőséget biztosít a kárpát-medencei magyar szakembereknek, kutatóknak, 
szakmetodikusoknak, földrajztanároknak, doktori iskolai hallgatóknak, OTDK-n 
kiemelkedően szereplő egyetemi hallgatóknak, hogy megosszák az olvasókkal kutatásaik 
eredményeit, jó gyakorlataikat, valamint a földrajz tanítására és tanulására vonatkozó tartalmi 
és szakmódszertani fejlesztési törekvéseiket. 

A folyóirat első lapszáma 2017 szeptemberében látott napvilágot. Eddig 13 lapszám és 
benne 79 szakmailag lektorált írás jelent meg négy rovatban. A „Tanulmányok” rovat a 
földrajztudományi és földrajz szakmódszertani elméleti tanulmányoknak, tudományos 
cikkeknek ad helyet. Empirikus kutatási eredményeket, elméleti és szakirodalmi elemzéseket, 
esettanulmányokat és gyakorlatorientált témákat feldolgozó tanulmányokat egyaránt közöl. 
Kiemelt célja tudományos hátteret adni az alap- és középfokú földrajztanítás, valamint a 
felsőfokú földrajztanár-képzés szakmetodikai megújulásához. A „Módszertani műhely” rovat 
olyan módszertani elemzéseket, jó gyakorlatokat tesz közzé, amelyek segítséget nyújthatnak 
pályakezdő és gyakorló földrajztanároknak a korszerű, elsősorban a tevékenységeken alapuló, 
kooperatív-kollaboratív módszerek megismeréséhez és alkalmazásához. A „Kaleidoszkóp” 
ismeretterjesztő cikkeket, útleírásokat, érdekességeket közöl, amelyek kapcsolódnak az 
általános iskolai és a középiskolai kerettanterv tartalmi és módszertani elemeihez. A 
„Kitekintő” rovat pedig felhívja a figyelmet a földrajzoktatást érintő hírekre, eseményekre, 
szakmódszertani és szaktudományi újdonságokra.   

A folyóirat megjelenési platformja az azonos nevű honlap (https://geometodika.hu), 
amely folyamatos szakmódszertani információforrása a különböző oktatási szinteken 
(általános iskolától a felsőoktatásig) dolgozó oktatási szakembereknek, tanároknak. Az elmúlt 
négy év alatt 18 ezer felhasználást és 26 ezer munkamenetet kezdeményeztek. A honlap a 
fenti rovatokon túl tájékoztatást ad a földrajztanításhoz kapcsolódóan a tanárok, esetenként a 
tanulók számára is érdekes rendezvényekről, eseményekről, a földrajzoktatást érintő tantervi 
változásokról és az azokból adódó új oktatási és képzési feladatokról. 

Az előadás bemutatja a honlap és a folyóirat eddigi eredményeit, és ismerteti a 
felhasználók körében 2021 júniusában végzett felmérés tapasztalatait is. 
 
Kulcsszavak:	földrajztanítás, földrajz szakmódszertan, módszertani kultúra, folyóirat, honlap 
 

X. Magyar Földrajzi Konferencia – Absztraktkötet 

23



	
	
	
	

	 	 2.	Földtani	környezet	–	geomorfológia	
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Drónokkal végzett hidromorfológiai monitoring új módszerei a Sajó 
példáján 

BERTALAN LÁSZLÓ1, SZOPOS NOÉMI1, NAGY BÁLINT1, ANETTE ELTNER2 

1	Debreceni Egyetem, Természetfölrajzi és Geoinformatikai Tanszék 
2	Technische Universität Dresden, Institute of Photogrammetry and Remote Sensing 

 
E-mail: 1bertalan@science.unideb.hu 

A sekély medrű vízfolyások hidrológiai vagy hidrodinamikai modellezéséhez 
elengedhetetlen a megfelelő térbeli és időbeli léptékű alapadatok rendelkezésre állása. A 
nagyobb folyók esetén alkalmazott mérőhajók szinte egyáltalán nem bevethetők a 0,5-2 méter 
között ingadozó medrek felmérésére, főleg, ha intenzív fenékhordalék mozgása miatt a 
mederfenék topográfiája gyakran változik. 

Az egyre pontosabb mérésekre alkalmas geodéziai műszerek használata ráadásul 
számos esetben nem lehetséges a terepviszonyok összetettsége miatt vagy nagyvízi 
események során. Előadásunkban olyan technológiákat szeretnénk bemutatni, ahol a mérések 
főként pilóta nélküli légijárművekkel, drónokkal történnek. Szó esik az ún. „non-contact” 
hidrometriai felmérésekről, melyek során látható vagy akár termális infravörös tartományban 
rögzített drónvideók alapján határozzuk meg a felszíni vízsebességet közvetlenül a vizsgált 
folyószakaszokon. Az adatok alapján a hivatalos vízmércéktől több tíz folyamkilométerre eső 
szakaszok hidrológiai sajátosságai is vizsgálhatóvá válnak. Az előadás másik fő témája a 
direkt georeferenciával adatokat gyűjtő, ún. RTK-drónok alkalmazhatóságát vizsgálja a 
parterózió felmérése során. Az alkalmazott technológiák során azok megbízhatóságát is 
részletesen elemezzük. 

 
Kulcsszavak:	hidrometria, medermorfológia, UAV, velocimetry  
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A kanyarulatfejlődés meghatározása és okainak feltárása a Rába folyó 
Alsószölnök és Sárvár közötti szakaszán 

PUSZTAI-EREDICS ALEXANDRA1, KOVÁCS GÁBOR2 
1 ELTE Környezettudományi Doktori Iskola  

 2 ELTE BDPK Földrajzi Tanszék  
 

E-mail: 1eredics.alexandra@sek.elte.hu 

A kanyarulatfejlődés tér- és időbeli változásainak vizsgálatára a Rába különösen jó 
lehetőséget nyújt, mivel kanyarulatainak fejlődése gyors, így néhány évtized alatt jelentős 
változások figyelhetők meg a kanyarulatok alakjában és a meder vándorlásában. A Rába 
Alsószölnök és Sárvár közötti szakasza gyakorlatilag „ősállapotú”-nak nevezhető, ugyanis 
eddig csak néhány helyszínen történt jelentősebb építési-szabályozási beavatkozás, ezért 
alkalmas arra, hogy a kanyarulatfejlődés természetes folyamatait tanulmányozhassuk rajta.  

A részben szabályozott vagy teljesen szabályozatlan meanderező folyók horizontális 
medermintázata jelentős ütemben (akár több méter/év) képes tovább fejlődni (Hooke, J.M. 
2008; Bertalan L. 2019). 

A kutatás során célunk feltárni a Rába hazai szakaszán végbement mederdinamikai 
változásokat, tektonikai, geomorfológiai és a hidrológiai szempontok figyelembevételével, 
valamint kijelölni a recens kanyarulatfejlődés által leginkább veszélyeztetett szakaszokat.  

Az elmúlt mintegy 150-200 év során készült topográfiai térképek, vízügyi tervezések 
felméréseinek leiratai, légifotók, illetve ortofotók vizsgálatának és elemzésének segítségével 
képet kaphatunk a folyómeder fejlődésének irányáról, üteméről. Napjainkban a 
geoinformatika eszköztára, kiegészítve távérzékelési módszerekkel gyors és pontos 
adatgyűjtést és rendszerezést tesz lehetővé, melyekkel hatékonyan feltárhatók a horizontális 
mederfejlődés sajátosságai (Bertalan L. 2019).  

A folyó partvonal futásának változásait jól szemlélteti a futásvonal több időpontban 
térképezett bemutatása. Osztályozva a távolságokat megkapjuk az elmozdulás mértékét. A 
kvalitatív ábrázolás helyett azonban számszerűsíteni kell a kapott eredményeket, így az 
elmozdulás sebessége (m/év) is meghatározható. A térkép további elemzése alapján 
kijelölhetők a vizsgált folyószakaszon belül azok a szakaszok, ahol a legintenzívebb a 
kanyarulatok fejlődése. A folyó Alsószölnök és Sárvár közötti részén a kapott értékek alapján 
azonos sebességgel mozgó szakaszokat tudtunk elkülöníteni. Természetesen ott érdemes 
további vizsgálatokat végezni ahol az elmozdulás sebességének értékei a legmagasabbak.  

A kutatás további szakaszában szükséges lesz annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy mi 
okozza ezeket az elmozdulásokat, vizsgálandó, hogy a vízhozamváltozás, a földtani, esetleg a 
tektonikai hatások bírnak-e jelentőséggel. 

 
Kulcsszavak: Rába, kanyarulatfejlődés, meanderező folyó, topográfiai térkép 
 
Irodalomjegyzék: 
BERTALAN L. 2019:	 A horizontális mederdinamikában bekövetkezett változások 

geomorfológiai, hidrológiai és ökológiai összefüggései a Sajó hazai szakaszán. – 
Egyetemi doktori (PhD) disszertáció, Debrecen. p. 173. 
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Alacsonyhegységi kis vízgyűjtők villámárvíz veszélyének becslése 

domborzati paraméterek alapján   

VÍG BALÁZS1, FÁBIÁN SZABOLCS ÁKOS2 

1Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola  
2Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet 

E-mail: 1vbalazs90@hotmail.com 

 

 

Magyarország alacsonyhegységi, illetve dombsági tájainak egyik legkomolyabb 
természeti veszélyforrásai között tartjuk számon az egyre gyakrabban kialakuló és mind 
nagyobb károkat okozó villámárvizeket. Az időjárási helyzetek szélsőségessé válása miatt, a 
hirtelen kialakuló és nagy intenzitású csapadékesemények, magas fokú kockázatokat 
jelentenek mind a természeti, mind az épített környezetünkre is. A vonalas infrastruktúra 
(utak, vasutak, csatornahálózat stb.), valamint a városi felszínborítású (k ≈ 0) környezet 
hatványozott veszélynek van kitéve. A legtöbb tanulmány a csapadékadatok vizsgálatát 
helyezi a középpontba, ugyanakkor lényeges szempont a vízfolyások forrásterületének 
domborzata is, mivel a legtöbb esemény ilyen természeti környezetben alakul ki. E kis 
vízgyűjtők (Strahler rendűség ≤ 3) morfológiai, morfometriai, vízrajzi és felszínborítási 
paraméterei meghatározzák az árvizek kialakulását. 

A digitális domborzati adatokból GIS módszerekkel pontosan és gyorsan kinyerhető 
formai paraméterek, illetve az ezekből matematikai képletekkel származtatott komplex 
mutatók segítségével sokrétűbb következtetések vonhatók le a kis vízgyűjtők (≤ 100 km2) 
lefolyási sajátosságaira. Ezek az eredmények jól összekapcsolhatóak és kiegészíthetőek a 
vízhálózatra és a tájhasználati tulajdonságokra vonatkozó adatokkal is. Így ezek a módszerek 
villámárvíz-veszély bizonyos mértékű meghatározására ott is alkalmazhatóak, ahol rendszeres 
és részletes csapadékadatok nem mindig állnak rendelkezésre.  

A szakirodalomban jól ismertek ezek a képletek, azonban a hazai domborzati 
viszonyokra vonatkozó alkalmazásuk kevésbé elterjedt. A jelen tanulmányban vizsgált 
régiókban szórványosan ismertek villámárvizes esetek. Viszont a kialakulásukat vizsgáló 
elemzések eddig jóval nagyobb léptékben, jellemzően kistáji vagy települési kiterjedésben 
készültek el. A hivatalos vízügyi adatbázisokhoz igazított és így meghatározott 
vízgyűjtőméretekkel még nem készült felmérés. 

A számszerűsített paraméterekkel meghatározható az egyes vízgyűjtőkre vonatkozó 
villámárvíz veszély mértéke. Így a csapadékadatokból kinyerhető – és többé kevésbé már 
rendelkezésre is álló – modellezett következtetéseink kiegészíthetőek és segítenek a 
komplexebb tanulságok levonásában. 

A vizsgálatok során két alacsonyhegységi (Hmax ≤ 700 m) mintaterület kis 
vízgyűjtőinek (n > 100) jellemző értékeit kigyűjtöttük egy 10 méteres felbontású domborzati 
terepmodellből. Valamint felhasználtunk egy vektoros vízhálózati állományt, továbbá a CLC 
2012 felszínborítási adatbázisát. A vízgyűjtő szintű számított paramétereket rangsoroltuk (0 –
 9), mely alapján villámárvíz-veszélyességi térképeket készítettünk, egyúttal 
összehasonlítottuk a vizsgált két mintaterületet és domborzati alapú veszélykategóriákat 
alakítottunk ki.  

Eredményeink egyrészt egybeesnek a korábban tapasztalt villámárvizes események 
helyszíneivel, de apró sajátos eltérések is mutatkoznak. Másrészt segíthetnek az újonnan 
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detektált veszélyes kisvízgyűjtők beavatkozási terveinek elkészítésében. Így a 
Katasztrófavédelem település szintű megközelítésén túl, e domborzati alapú részletesebb 
veszélytérkép természetközelibb kezelési lehetőségeket is fel vet. 

 

Köszönetnyilvánítás 
A kutatást az Emberi Erőforrások Minisztériumának Felsőoktatási Intézményi 

Kiválósági Programja finanszírozta (20765-3/2018/FEKUSTRAT), a Pécsi 
Tudományegyetem 3. területi programja keretében. 
 
Kulcsszavak: morfometria, GIS, villámárvíz, domborzat, felszínborítás 
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Földrengés-veszélyeztetettség meghatározása morfológiai megközelítésből 

KOVÁCS GÁBOR1,2,*, NÉMETH VIKTOR1, BALÁZS LÁSZLÓ1,3, SZABÓ GERGELY2, 
TÓTH TAMÁS1 

1	Geomega Kft., Budapest	
2	Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földrajzi Tanszék, Szombathely	

3	Eötvös Loránd Tudományegyetem, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék, Budapest 
 

E-mail: *g@geomega.hu 
 
Egy terület földrengés-veszélyeztetettsége számos, egymástól független tényező 

függvénye. A szeizmicitás, tektonikus aktivitás mellett a felszínközeli üledékek minőségének 
is fontos szerepe van: laza üledékbe érve a szeizmikus hullám amplitúdója megnő, ezáltal 
megnöveli a lehetséges pusztítás mértékét. Ezt a jelenséget a geotechnikában régóta ismerik, 
az épületek tervezésénél figyelembe veszik, ezért nemzetközi szabványokat (Európában 
Eurocode 8) hoztak létre a felszínközeli üledék osztályozására. Ennek alapja a legfelső 30 m 
vastagságú összlet nyíróhullám-sebessége (VS

30). Ez geofizikai módszerekkel mérhető, 
azonban országos térképezés céljából lehetetlen megfelelő mennyiségű mérést végezni. A 
nemzetközi szakirodalomban számos különböző geo-tényezővel (geológia, fácies, 
geomorfológia, lejtőszög) próbálják helyettesíteni a VS

30 méréseket, természetesen az 
összefüggések megállapítását követően (pl. MATSUOKA, M. K. et al. 2006; WALD, D. J.–
ALLEN, T. I. 2007; AHDI, S. K. et al. 2017). 

Munkánk során 55 saját VS
30 mérést végeztünk, további 26 magyarországi adatot 

gyűjtöttünk szakirodalmi forrásból. Minden mérési pontnak környezetének megállapítottuk a 
képződési korát, geológiáját, morfológiai típusát és jellemző lejtőszögét. Továbbá a mért 
sebesség-adatokat vizsgálva meghatároztuk, hogy 1 vagy több réteg jellemzi-e az adott 
területet, mivel a hazánkban alkalmazott Eurocode 8 szabványban speciális 
veszélyeztetettségi kategóriákat különítenek el e szerint.  

A lejtőszög alapú osztályozás elmélete szerint a kis lejtőszöggel jellemezhető területek 
általában fiatalok, kevésbé kiemeltek, ezáltal kevésbé erodáltak és üledékük kevésbé 
konszolidált, ezért alacsony nyíróhullám-sebességgel jellemezhetők (kivéve karsztfennsíkok, 
táblás vidékek felszíne stb, ld. LEMOINE, A. et al. 2012). Ezzel szemben az idősebb kőzetek 
kiemelkedhetnek környezetükből, ezáltal erősebben erodálódhattak, kőzetanyaguk viszont 
kompakt, ezért magas nyíróhullám-sebességgel jellemezhetők. A szakirodalomban különböző 
vizsgált területekre megadták a VS

30–lejtőszög összefüggést, hangsúlyozva hogy ez 
kontinensenként, országonként más és más. Kis reliefű területeken a rendelkezésre álló 
domborzatmodell elégtelennek bizonyult annak „teraszos” jellege miatt, ezért szintvonalak 
digitalizálásával saját mini-modelleket készítettünk. 

A gyűjtött adatok segítségével a szakirodalomban javasolt osztályozások érvényét 
ellenőriztük hazánk területére. Eredményül azt kaptuk, hogy a litológiai-morfológiai 
osztályozás egyes formatípusai VS

30–lejtőszög diagramon jól csoportosulnak, azonban nem 
sorolhatók egy-egy konkrét Eurocode 8 osztályba, ezért további tényezőket is figyelembe kell 
majd venni a későbbi vizsgálatok során. A lejtőszög segítségével azonban pontosítani tudtuk a 
szakirodalomban elérhető kategória-határokat, vagyis megállapítottuk hazánkra vonatkozólag 
az Eurocode 8 osztályok határát lejtőszög-százalékban kifejezve. 

Magyarország területén a legkisebb sebességgel jellemezhető D kategóriára nem 
találtunk példát, mert az adott osztályt jellemző sebesség (<180 m/s) csak kis vastagságban 
fordul elő, az alatta levő üledék nagyobb sebessége a 30 m átlagát megnöveli. A megállapított 
VS

30–lejtőszög összefüggéstől többek között olyan területek térnek el, ahol a hegységalkotó 
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kőzet törmelékén végeztünk mérést, vagy a fiatal lösszel fedett terület szerkezetileg 
preformált (a vártnál kisebb sebesség). Másutt a hegységalkotó kőzet plató jellegű 
morfológiát mutat, ahol a lejtőszög alapján vártnál magasabb sebességet kaptunk. 

Továbblépésként a nyert adatok és összefüggések alapján Magyarország morfológiai 
alapú földrengés-veszélyeztetettségi térképét fogjuk előállítani, amit a későbbiekben a projekt 
során térképezett fiatal vetők és szeizmikusan aktív területek figyelembe vételével fogunk 
kiegészíteni. Tervezzük továbbá a litológiai-morfológiai osztályozás egyéb tényezőkkel való 
pontosítását, valamint további VS

30–mérések elvégzését. A kutatás a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Alap (2018-1.2.1-NKP-2018-00007) finanszírozásával valósult meg. 
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A különböző felszínfejlődési folyamatok közötti kapcsolatok erőssége jelentősen 

befolyásolja a fluviális rendszerekben mozgó anyag és energia volumenét, s ezáltal a folyóvízi 
felszínformálódás dinamikáját. A kapcsolatok erőssége számos tényezőtől függ, melyek közül 
a domborzat, az éghajlat, a kőzettani háttér, a tektonikus folyamatok, vagy éppen az 
antropogén beavatkozások emelhetők ki. A késő pleisztocén – holocén klimatikus átmenet 
során megváltozó lefolyás és hordalék termelődés jelentősen hozzájárult a kárpát-medencei 
vízgyűjtők és vízfolyások átalakulásához, az eróziós és akkumulációs viszonyok 
megváltozásához. Ezen változások időbelisége, valamint egy vízgyűjtőn belüli térbeli 
mintázata részleteiben azonban kevésbé ismert. 

Geomorfológiai és geokronológiai vizsgálatainkat a Maros vízgyűjtő különböző 
területein végeztük el: így a folyó Retyezát-hegységben található egyik magashegységi 
vízgyűjtőjén, a hegység előterében húzódó Hátszegi-medence hordalékkúpjain, a Középső-
Maros Déva környéki teraszain, valamint a folyó hatalmas síksági hordalékkúpján. Elsődleges 
célunk az utolsó eljegesedés, és az azt követő gleccser-visszahúzódás valamint a hordalékkúp 
és teraszképződési folyamatok közötti összefüggések feltárása volt. 

A kapott eredményeinket összevetve az általánosabb folyófejlődési modellekkel úgy 
találtuk, hogy a klimatikus átmeneteknek valóban kitüntetett szerepe van a vízgyűjtőn belüli 
kapcsolatok felerősödésében, de a korábbi feltételezéseket pontosítva a felkavicsolódás és 
hordalékkúp képződés fő időszaka inkább a glaciális enyhébb periódusaira helyezhető, a 
részben tektonikus tényezőkre visszavezethető bevágódás több fázisú, és a felső és alsó 
szakaszon bekövetkező aggradációs folyamatok között jelentős időbeli eltérés mutatkozik. 
Mindezek mellett a tektonikus és az ebből fakadó domborzati tényezők szerepét sem szabad 
figyelmen kívül hagyni, melyek hatását a változásuk mértékétől függően tudják felülírni a 
klimatikus viszonyok. 
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Fluviális folyamatok vizsgálatának lehetőségei a Maros mentén kvarc 
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A különböző folyóvízi rendszerek működésének és fejlődésének megértéséhez fontos 
az üledékszállítás dinamikájának és az üledékek forrásának vizsgálata. Amennyiben múltbéli 
folyamatokat rekonstruálunk, ezen vizsgálatok mellett az üledékek numerikus korát is meg 
kell határozni. E téren az Optikailag Stimulált Lumineszcens (OSL) kormeghatározás 
különösen nagy jelentőséggel bír. A módszerben a kormeghatározáson túl számtalan, egyelőre 
kevésbé kihasznált lehetőség rejlik, melyek segítségével további információk nyerhetők ki az 
üledékeke előtörténetével kapcsolatban. 

Az OSL kormeghatározás alkalmazhatóságát nagyban meghatározza a mérések során 
használt ásványok, jelen esetben kvarc, lumineszcens tulajdonságai. Korábbi kutatások 
rámutattak arra, hogy a kormeghatározáson felül ezen tulajdonságok (reziduális dózis, 
lumineszcens érzékenység) mérése lehetőséget kínál az üledékek származási helyének és 
szállítási távolságának vizsgálatára (Sawakuchi et al. 2012, Gray et al. 2019). Ezen 
paraméterek azonban nagy változatosságot mutahatnak, számos tényező befolyásolja 
értéküket, melyek súlya és befolyásoló szerepe vitatott. 

Jelen tanulmány célja a Maros folyó egy közel ~560 km hosszú szakaszán a folyó 
üledékeinek kvarc frakciójához kapcsolódóan mérhető lumineszcens paraméterek térbeli 
változásának feltárása. A kutatás során a fő folyó és három mellékfolyó (Aranyos, Küküllő és 
Sztrigy) homokos üledékeit mintáztuk meg. Ezáltal nem csak a hossz-szelvény menti 
változásokat, hanem a mellékfolyók befolyásoló szerepét is értékelni lehetett. 

A vizsgált paraméterek jelentősen ingadoztak, amit a részvízgyűjtők eltérő felszíni 
litológiájával, a térben és időben változó geomorfológiai folyamatokkal, valamint az 
antropogén hatásokkal általában jól lehetett magyarázni. Ugyanakkor az eredményeket 
nagyban befolyásolhatja a vizsgált üledékek szemcsemérete, valamint az idősebb üledékek 
átdolgozása is. 
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Mikroműanyagok megjelenése különböző ártéri formák üledékében 
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A környezetbe legálisan vagy illegálisan kijutó műanyagok mennyisége egyre 
nagyobb, hiszen a népesség műanyag felhasználása fokozatosan növekszik. A folyókban 
szállítódó mikroműanyagoknak (≤5 mm) többféle formája ismert. A mikroműanyag 
foszlányok és töredékek nagyobb műanyag-tárgyak összetöredezésével (pl. műanyag szemét) 
vagy kopásával keletkeznek (pl. gumiabroncs, festék). A szálak rendszerint a ruhák mosásával 
jutnak a szennyvízbe, és onnan (még tisztított állapotban is!) a folyóvizekbe, de szálakká 
töredeznek a kötözőanyagok, halász- és horgászfelszerelések is. A mikroműanyag gömböket 
tudatosan gyártják ilyen alakúra és méretűre, rendszerint a kozmetikumokban találhatók meg, 
és ugyancsak a szennyvízzel jutnak a környezetbe.  

Mivel a műanyagok csaknem fél évszázada szerves részei az életünknek, a 
mikroműanyag szennyezés megjelenik a folyók hordalékában és üledékében is. Célunk annak 
vizsgálata, hogy milyen mélységig szennyezett az ártér műanyaggal, illetve a geomorfológiai 
formák között van-e különbség a mikroműanyagok csapdázódásában. Vizsgálatainkat az 
Alsó-Tiszán végeztük, a Tisza egyik természetesen fejlődő (Ányási-)kanyarulatában. 

Nagyobb árvizekkor az árhullám a kanyarulat inflexiós pontjánál lép ki az ártérre. A 
kilépés helyén (egy folyóháton) a 0-50 cm-es szintben van mikroműanyag (3280±902 db/kg), 
míg a belsőbb ártéri pontokon már csak a 0-10 cm-es szintben (3367±1194 db/kg). Ezt a 
térbeli mintázatot támasztja alá a 2000-es árvíz által lerakott üledék vastagsága is: a partmenti 
zónában 10 cm homokos anyag rakódott le, míg a belsőbb területeken már csak néhány 
milliméternyi. 

A kanyarulatban megmintáztuk az aktív folyóhátat és övzátonyt, a partéltől távolabbi 
övzátonysor és sarlólapos-rendszert, illetve a gátakhoz közeli kubikgödröket, mindenünnen a 
0-5 cm-es mélységből gyűjtve mintákat. A formákon jelentősen eltért a mikroműanyagok 
mennyisége (80-2540 db/kg). A legtöbb mikroműanyagot a kubikgödrökben (1120-1257 
db/kg) és a sarlólaposokban (1540-2540 db/kg) találtunk, míg a folyóháton kevesebbet (360-
1098 db/kg), és az aktívan épülő övzátony vízszint közeli sávjában a legkevesebbet (80-499 
db/kg). Ez a jelentős változatosság részben magyarázható eltérő áramlási viszonyaikkal és 
különböző szemcseösszetételükkel, illetve azzal is, hogy különböző távolságban vannak a 
sodorvonaltól, amibe Mindszent szennyvizét eresztik. A képet tovább árnyalja, hogy a formák 
anyaga különböző időben rakodótt le: míg az övzátonyt a legutóbbi mederkitöltő víz is 
formálta (2020), addig a folyóhátakra utoljára 2013-ban került frissen lerakódott anyag. Mivel 
a csatornázottság és a szennyvíztisztítás mértéke a Tisza mentén jelentősen javult az elmúlt 
évtizedben, ezért nagy valószínűséggel a különböző években levonuló árhullámok különböző 
mennyiségű műanyag szemcsét szállítottak. A mikroműanyagok jelentős hányada (≥90%) 
mikro-szál, azaz a mosóvízzel kerülhetett a folyóba, míg a nagyobb műanyagok 
összetöredezése révén keletkező foszlányok csak elvétve fordultak elő a mintákban. 
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A robbanásos vulkánkitörések nyomán lerakódó szórt-, ár- vagy torlóár-piroklasztitok 
erodibilitása szélsőséges határok között változik. A laza piroklaszt-üledékek (pl. tefralepel) 
gyorsan pusztulnak elsősorban vonalas vízerózióval, míg az összesült vagy cementálódott 
piroklaszt sűrűségár-üledékek (pl. ignimbritek) ellenállóbbak, így rendszerint ki is 
preparálódnak a lepusztulás során, esetenként jelentős geomorfológiai inverziót létrehozva. A 
Bükkalja jelentős részben kemény, összesült ignimbritek által fedett, vízmosásokkal 
felszabdalt táblás vidék a Bükk hegység déli előterében (HEVESI A. 1997). A kb. 10 x 40 km2 
kiterjedésű hegylábfelszín – amelyet miocén korú, több 100 m vastagságú piroklasztit-sorozat 
épít fel – domborzatának fő meghatározó elemei a déli, délkeleti irányba, kb. 20°-kal dőlő, 
északi irányban meredek peremű, összesült ignimbritek által fedett kibillent táblák (pl. 
HEVESI A. 1997; DOBOS A. 2002; VÁGÓ J. 2012). 

OTKA-kutatáshoz (K131894) kapcsolódó munkánk során több tucatnyi helyen 
végeztünk rétegszintű fizikai vulkanológiai leírást, amely eredményeként előállt a terület 
részletes elvi rétegszelvénye. Továbbá megfigyeltük és értelmeztük a felvett rétegsorok és a 
helyi domborzat közötti kapcsolatot is 30 m vízszintes felbontású SRTM felszínmodell 
(earthexplorer.usgs.gov) segítségével, ami a következő megállapításokat tette lehetővé a 
vulkáni rétegtan és a felszínformák kapcsolatáról: 

1) A rétegsornak az összesült ignimbritek közötti (Kács tagozat, HENCZ M. et al. 
2021a; Jató tagozat, BIRÓ T. et al. 2020) és az alsó összesült ignimbrit alatti (HENCZ M. et al. 
2021b), könnyebben pusztuló részei elsősorban az összesült ignimbritek által „megvédett” 
táblák meredek, északra néző peremein bukkannak ki (vö. VÁGÓ J. 2012). E köztes, könnyen 
pusztuló piroklasztit-sorozatok másik jellegzetes kibukkanásai az összesült ignimbrit-táblákat 
felszabdaló, ÉNy-DK-i irányú völgyek oldalaiban figyelhetők meg, néhány 100 m 
hosszúságú, meredek falú vízmosásos szurdokvölgyekben és csuszamlások szakadásfalaiban 
(pl. Bogács és Tibolddaróc Ny-i oldalán).  

2) A fenti összefüggések alapján lehetőség nyílik nagy pontosságú előrejelzést 
adni a Bükkalján tetszőleges ponton megfigyelhető piroklasztitok rétegtani helyére. E 
megközelítéssel a terület földtani-vulkanológiai térképe nagy mértékben pontosítható. A 
megfigyelt geomorfológiai szabályszerűségek alapján a geológiai térképezés jelentősen 
megkönnyíthető, különösen egy azt megelőző, domborzatmodellen történő geoinformatikai 
leválogatás segítségével.  

3) A megfigyelt összefüggések a piroklasztit-sorozat és a geomorfológiai 
viszonyok között nagyon hasonlóak ahhoz, mint amit más, különböző mértékben összesült, 
így az eróziónak eltérő módon ellenálló ignimbrit-rétegsorokkal jellemzett területeken 
dokumentáltak (pl.: Kappadókia – DOĞAN, U. et al. 2019). 
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HEVESI A. 1997: A Bükk. In: KARÁTSON D. (szerk.): Pannon Enciklopédia. Magyarország 
földje. Kertek 2000 Könyvkiadó, Budapest. pp. 337-344. 

VÁGÓ J. 2012: A kőzetminőség szerepe a Bükkalja völgy- és vízhálózatának kialakulásában. 
Doktori (PhD-) értekezés. – Miskolci Egyetem, Miskolc. 111 p. 
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A duális ipari térstruktúra és a hazai egészségipari beruházások 
összefüggései az Ipar 4.0 korában 

KISS ÉVA1, UZZOLI ANNAMÁRIA2 

1,2	ELKH Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Földrajztudományi Intézet, Budapest 
 

E-mail: 1kiss.eva@csfk.org 

Az Ipar 4.0 nyújtotta új technológiák – például autonóm robotok, kiterjesztett valóság, 
vertikális/horizontális integráció, additív gyártás stb. – a negyedik ipari forradalom hajtóerői. 
Térhódításuk időben és térben, illetve iparáganként is differenciáltan történik. Széleskörű 
alkalmazásuk és elterjedésük adaptációját gyorsíthatja fel a 2020/2021. évi koronavírus-
világjárvány, amely jelentős változásokat eredményezett a gazdaságban és a társadalomban 
egyaránt. A pandémia okozta válság számos iparág részéről megkövetelte a gyors 
alkalmazkodást, a technológiai megújulást és a kihívásokra adott hatékony válaszokat. Az 
egyik legjobban érintett gazdasági ágazat, az egészségipar, amely lényegében az egészségügyi 
ellátórendszer működésével kapcsolatos tevékenységeket, termék-előállítást, szervezési 
feladatokat és az életminőség javítására irányuló szolgáltatásokat foglalja magába. A magyar 
gazdaságban betöltött szerepe még inkább felértékelődött az utóbbi időben, hisz az 
egészségügy számára biztosít nélkülözhetetlen termékeket és szolgáltatásokat.  

A magyar egészségipari fejlesztések, egyrészt hozzájárulnak az ágazat műszaki 
fejlődéséhez, másrészt növelik az önellátás mértékét. Ráadásul hosszú távon elősegítik az 
ország versenyképességének és a népesség életminőségének a javulását. Az egészségipar 
fejlesztése – összhangban a nemzetközi kihívásokkal és a járvány okozta új helyzettel – 
elsősorban technológia-intenzív módon valósulhat meg. Az ilyen nagy volumenű és 
tőkeigényes beruházásokban pedig kiemelt szerepe van az állami támogatásoknak. 
Tulajdonképpen a 2020 nyarán meghirdetett Egészségipari Támogatási Program (ETP) ezek 
megvalósításához nyújt segítséget. A támogatási program elsődlegesen a hazai egészségipar 
megerősítésére és az egészségügyi gyártókapacitások fejlesztésére törekszik.  

Az előadás célja az állami támogatások területi sajátosságainak és az ipar térszerkezeti 
kapcsolatának értékelése az Ipar 4.0 korában, azaz, hogy hogyan hatnak az egészségipari 
beruházások az ipar duális struktúrájára, hozzájárulnak-e annak oldásához. Az előadás része 
annak a kutatásnak, amely azt vizsgálja, hogy az ETP-nek milyen szerepe volt a járvány 
idején az egészségiparhoz köthető termelőtevékenységek technológiai fejlesztésében. Az 
alkalmazott kvalitatív (tartalom-elemzés) és kvantitatív (statisztikai elemzés) módszerek 
elősegítik a magyar egészségipar nemzetgazdasági jelentőségének, illetve az Ipar 4.0 nyújtotta 
technológiai fejlesztések szerepének a pontosabb megismerését. A tartalomelemzés áttekinti, 
hogy az elmúlt évek egészségpolitikai dokumentumaiban (stratégiák, koncepciók), illetve a 
gazdaságfejlesztési programokban milyen prioritásokkal jelent meg az egészségipar. A 
statisztikai elemzés elsődlegesen a 2020-ban és 2021-ben Magyarországon meghirdetett 
Egészségipari Támogatási Program értékelésére vonatkozik, megkülönböztetett figyelmet 
fordítva a területi jellemzők feltárására.  

A legfontosabb eredmények között említhető, hogy a vizsgált egészségipari 
vállalkozások székhelyének és telephelyének a földrajza követi a magyar ipar térszerkezetét. 
A székhelyek főként Budapesten és az agglomerációjában vagy a megyeszékhelyeken 
találhatók, míg a telephelyek inkább a kis- és középvárosokhoz köthetők. Szintén az ország 
északi felében sűrűbbek a központ és telephelyek közötti térkapcsolatok, ahol az ipari 
tevékenység is jelentősebb, és ahol az Ipar 4.0 technológiák alkalmazása is jóval gyakoribb. 
Összességében megállapítható, hogy az egészségipari vállalkozások területi megoszlása 
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belejátszik a meglevő duális ipari térstruktúra fennmaradásában a világjárvány és a negyedik 
ipari forradalom idején is. 

Az előadás alapját képező kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal által támogatott projekt (K125091) keretében valósul meg. 

 
 

Kulcsszavak:	 ipari térszerkezet, Ipar 4.0, Egészségipari Támogatási Program, koronavírus-
járvány, Magyarország  
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Globális termelési hálózatok és lokális fejlődési perspektívák: 
a stratégiai összekapcsolódás (strategic coupling) koncepciója 

MOLNÁR ERNŐ1 

1 Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Debrecen 

E-mail: 1molnar.erno@science.unideb.hu 

A világgazdaság félperifériáján elhelyezkedő Kelet-Közép-Európa rendszerváltás 
utáni gazdasági szerkezetváltására a globális termelési hálózatokba kapcsolódás, a külföldi 
működőtőkére alapozott, jelentős ráfordításokkal megvalósuló újraiparosítás jellemző. Az 
ipar területi társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségeket alakító tényezővé vált, miközben e 
nagy-beruházásokra alapozott modell pozitív hozadékait – elsősorban a „duális gazdaság” és a 
„függő fejlődés” fogalmai mentén – mindinkább megkérdőjelezik. Ebből adódóan (is) 
hangsúlyossá vált a nemzetközi termelési hálózatokban történő feljebb lépés, és a vállalatok – 
ezzel részben összefüggő – területi beágyazódásának vizsgálata (Józsa 2019, Lux 2017). 

A területi beágyazódást megtestesítő globális-lokális kölcsönhatásrendszert helyezi új 
megvilágításba a stratégiai összekapcsolódás (strategic coupling) globális termelési hálózatok 
elméletében gyökerező koncepciója. E megközelítés a globális-lokális kapcsolatokat a 
globális (vagy regionális) termelési hálózatok részeként működő transznacionális vállalatok, 
illetve a „lokális szint” többnyire tudatosan formált kölcsönhatásaiként kezeli. Utóbbit 
ugyanakkor, a GPN elmélet többléptékű térszemléletéből adódóan, különböző – 
szupranacionális, nemzet-gazdasági, regionális és helyi – területi szinteken érvényesülő 
adottságok, valamint az azokat alakító intézmények összegződéseként értelmezi (Coe et al. 
2004, Yeung 2015). 

Előadásomban körüljárom a stratégiai összekapcsolódás koncepciójának fontosabb 
elemeit, továbbá a nagyvilágból és saját (hazai) empirikus vizsgálataimból kiemelt példákkal 
illusztrálom félperiféria szempontjából releváns, a honi gazdaságföldrajzi kutatásokban is 
adaptálásra érdemes tanulságait. 

Kulcsszavak: globális termelési hálózatok, stratégiai összekapcsolódás, gazdaságföldrajz. 
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Újra gondolt Thünen-modell – agglomerációs mezőgazdaság vizsgálata a 
Szigetközben 

POZSGAI ANDREA1, HORVÁTH ESZTER2 

1 ELTE Környezettudományi Doktori Iskola, ELTE BDPK Földrajzi Tanszék, Budapest-
Szombathely 

2 Széchényi István Egyetem, Gazdasági Elemzések Tanszék 

E-mail: 1 pozsgai.andrea@sek.elte.hu 

Magyarország gazdaságában a természetföldrajzi adottságoknak és a 
területrendezésnek köszönhetően meghatározó szerepet tölt be a primer szektorba tartozó 
agrárium. A mezőgazdasági termelésben azonban számos negatív irányú folyamat figyelhető 
meg, amely legfőképpen a mezőgazdasági területek csökkenésében, az intenzifikáció 
növekedésében, a monokultúrák területi terjeszkedésében, a növénytermesztésre épülő 
állattartás eltűnésében, a termesztett fajták sokszínűségének csökkenésében mutatkozik meg. 
Mindezen tényezők erőteljesebben jelentkeznek a városkörnyéki térségek mezőgazdaságában, 
ezért kutatásunk során a mintául választott agglomerációs terület agráriumát vizsgáljuk. Az 
elemzést a Szigetköz mintaterület példáján keresztül végezzük, amely egy nagy 
hagyományokkal bíró agrokultúrtáj. A kistáj gazdasága jellemzően két város (Győr és 
Mosonmagyaróvár) gravitációs erőterének függvényében alakul. A városok fejlődésével a 
mezőgazdaság térszerkezete is átalakul(t). A térszín területhasznosításban a Thünen-modell 
érvényesülése figyelhető meg: kezdetben a falvak mezőgazdasági termelésének térbeli 
elhelyezkedésében (kb. 20. század elejéig), majd a városok erőteljesebb hatásának 
érvényesülésével, a nagyobb lélekszámú települések vették át a centrum területet, melyek 
köré épültek fel a mezőgazdasági zónák. Feltételezésünk szerint, napjaink 
területhasznosításában is megfigyelhető a Thünen féle modell kirazjolódása, amelyet azonban 
újra gondolni és aktualizálni kell a lejátszódó gazdasági-társadalmi folyamatok tükrében.  

Munkánk során az összegyűjtött adatok alapján (KSH, NéBIH, MÁK) először térképi 
megjelenítés segítségével vizsgáljuk, hogy a különböző mezőgazdasági tevékenységek 
elkülöníthető zónákban helyezkednek-e el Győr és Mosonmagyaróvár szigetközi 
agglomerációjában. Majd összefüggést keresünk a városok lehatárolt vonzáskörzete és a 
mezőgazdaság térbeli alakulása között, amelyet újraggondolt gravitációs modell 
alkalmazásával szeretnénk kivitelezni. Az eredmények függvényében pedig célként tűztük ki 
az ún. agglomerációs mezőgazdasági index kidolgozását, amellyel „mérni” tudjuk az általunk 
agglomerációs mezőgazdaságnak definiált jelenséget. 

 
 

Kulcsszavak: mezőgazdaság, agglomeráció, Szigetköz, Thünen-modell, gravitációs modell, 
agglomerációs mezőgazdaság 
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Növekedés és függőség: versengő stratégiák és önkormányzati mozgástér az 
újrpaiparosodott városi terekben 

NAGY	ERIKA1,	MIHÁLY	MELINDA1	

1	KRTK	Regionális	Kutatások	Intézete,	Alföldi	Tudományos	Osztály,	Békéscsaba	

e-mail:	nagy.erika@krtk.hu		

A külföldi működőtőkére épülő, export-vezérelt gazdasági szerkezetváltás és növekedési 
pálya a fejlesztéspolitikai diskurzusokban – így az intézményi gyakorlatokban is – a helyi-
térségi válságok kezelésének és hosszú távú megoldásának modelljeként van jelen évtizedek 
óta. A kritikai városkutatások, illetve a kelet-közép-európai (fél)perifériás ipari 
szerkezetváltásra irányuló vizsgálódások azonban rámutattak az újraiparosodással járó 
függőségekre, a helyi gazdaságok és társadalmak ezekből eredő sérülékenységére, másrészt a 
lokális terekben kibontakozó folyamatok sokféleségére, az ezeket alakító , versengő 
stratégiákra, konfliktusokra.  

Lefebvre kritikai térkoncepciójára (Lefebvre, 1991), illetve az állam térbeli szerveződésének, 
stratégiáinak, projektjeinek ebből kiinduló értelmezéseire (Jessop et al, 2008; Brenner, Elden, 
2009) építkezve előadásunkban azt boncolgatjuk, hogy az újraiparosodás modelljének 
tekintett két városban, Győrben és Tatabányán mekkora mozgástérrel rendelkeznek a helyi 
szereplők a gazdaság folyamatainak alakításában. Az elemzés fókuszába az 
önkormányzatokat állítjuk, amelyek tulajdonosként, szabályozóként, az állami politikák 
végrehajtójaként, fejlesztőként, illetve a helyi társadalom és a külső aktorok közötti 
közvetítőként is fontos szereplői a helyi gazdaságnak – miközben a fenti szerepekből adódó 
társadalmi (térbeli) konfliktusokat is kezelnie kell, megőrizve politikai legitimitását. Két helyi 
projekten –  a 2017-es győri Ifjúsági Olimpia és a Tatabányai Ipari Park történetén – keresztül 
mutatjuk be, milyen erőforrásokat mozgósíthatnak, milyen alkukra kényszerülnek, és hogyan 
válnak végül a neoliberális gazdaságpolitika és az osztálypolitika eszközévé a helyi állam 
stratégiái és projektjei. Tatabánya esetében az önkormányzat gazdaságfejlesztő szerepét, 
illetve ennek háttérbe szorítását tárgyaljuk – utóbbit a centralizáló állam helyi erőforrásokat 
ellenőrzése alá vonó, ágazati és térbeli szelekcióra épülő stratégiájával összefüggésben. Győr 
esetében az egyoldalú gazdasági függőség oldására tett kísérletet, az ennek bukása mögött 
húzódó érdekeket, továbbá a helyi állam térbeli projektjeihez kapcsolódó társadalmi 
konfliktusokat, ezek osztálypolitikai hátterét világítjuk meg. Mindkét esettanulmány többéves 
terepi jelenlétre, szakértő interjúkra, résztvevő megfigyelésre és médiaelemzésre, továbbá a 
szakpolitikai és projekt-dokumentumok elemzésére épült.  

Kulcsszavak: újraiparosodás, önkormányzati gazdaságfejlesztés, tértermelés, kritikai városföldrajz  
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A természetes fogyás földrajza a Világban 

BAJMÓCY PÉTER1 

1 Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged 
 

E-mail: bajmocy@geo.u-szeged.hu  

Az emberiség történelmének jelentős szakaszában a természetes fogyás gyakori 
jeleség volt, a lassú természetes szaporodást a halálozások időszakos növekedése fordította 
rendre negatívba, elsősorban háborúk, járványok, természeti katasztrófák következtében. A 
demográfiai átmenet során ugyanakkor elvált egymástól a születési és halálozási ráta 
trendvonala és az átmenet szakaszában mindenhol jelentős természetes szaporodást lehetett 
regisztrálni. A demográfia átmenet után ismét közel került egymáshoz a születési és 
halálozási ráta, immár alacsony értékek mellett és a világ számos országában néhány évben 
vagy hosszabb időintervallumon is természetes fogyást regisztrálhatunk. Előadásomban 
áttekintem a demográfiai átmenet utáni kor természetes fogyási trendjeit, ennek időbeliségét 
és térbeliségét. Napjainkra csaknem 40 olyan ország van a Földön, ahol legalább egy évben 
megjelent már a természetes fogyás, a legtöbb olyan, ahol a megjelenés óta folyamatosan 
jelen is van. A természetes fogyás eltérő gazdasági és demográfiai helyzetű országokban 
jelent meg, így az azt kisérő demográfia jelenségek (születési ráta, teljes termékenységi ráta) 
is eltérőek. E háttérjelenségek feltárása közelebb visz bennünket a konkrét folyamatok 
megértéséhez. A természetes fogyás az 1970-es, 1980-as évtizedben elsősorban nyugat-
európai országokat érintett, azonban az 1990-es évektől Kelet- és Dél-Európa országai mind 
számban, mind a fogyás mértékében megelőzték Nyugat-Európát és ma is Kelet-Európában 
található a legtöbb és legnagyobb mértékben fogyó népességű ország. Az utóbbi években 
megjelent a természetes fogyás Kelet-Ázsiában és a Karib-térségben is. 

A folyamat számos aktualitással bír. Magyarország az egyik leginkább érintett ország 
ebben a folyamatban, az elsők között kezdődött itt természetes fogyás (az első Nyugat-
Európán kívüli ország, amely természetes fogyással rendelkezett) és a második leghosszabb, 
immár 40 éves folyamatos természetes fogyási periódussal bír. Másrészt a természetes fogyás 
és ezzel párhuzamosan a népesség elöregedése jelentős kihívással állítja szembe ezen 
országokat, melyeket igen eltérő módon kezelnek, ám e módok ritkán eredményesek. Külön 
figyelmet érdemelnek e téren azok az országok, amelyek korábban rendelkeztek természetes 
fogyással, ám a későbbiekben e demográfiai mutatójuk ismét pozitívba fordult. Harmadrészt 
napjaink aktualitását a 2020-as év adja, melyre a legtöbb érintett ország esetében már 
rendelkezünk adattal. A COVID-19 világjárvány számos országban éreztette hatását a 
demográfiai folyamatokra és nagyrészt ennek köszönhetően 2020-ban korábban soha nem 
látott számú ország népessége fogyott természetes úton. A demográfia folyamatok a 
természetes fogyással érintett, idősebb népeségű országokban jelentősen romlottak, gyakran 
jobban, mint azt a hivatalos COVID halálozási számok alapján várhatnánk. A 2021-es év első 
hónapjainak adatai hasonló trendeket sejtetnek. 

Az előadásban az országos szint vizsgálatára nyílik lehetőség, ugyanakkor néhány 
példán keresztül betekintést nyújtunk az alacsonyabb területi szintek folyamataiba is. 
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Romák jövőképe (i)? - esettanulmány egy kárpátaljai kisebbség 

kisebbségének lehetőségeiről  

 

BENEDEK VIKTÓRIA 

DE, Földtudományok Doktori Iskola  

Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Program  

E-mail:viktoriabenedek1@gmail.com 

A kutatásban a kárpátaljai magyar kisebbség kisebbségének megismerését, elemzését 

tűztük ki célul. Terepkutatás során, interjúzás keretében készült adatfelvétel a helyi romák 

helyzetéről, lehetőségeiről. A Nagydobrony területén található három cigány tábor nemcsak 

földrajzilag, hanem életvitelben, morális kérdésekben is elkülönül egymástól. Általában 

halmozottan hátrányos helyzetű családokról van szó, akiknek ritkábban adódik kitörési 

lehetősége és még ritkábban is élnek vele.  

A gyerekek az óvodában és iskolában ismerkednek a tágabb közösséggel, a környezetükben 

lévő magyarsággal, illetve azzal, hogy lehet másképp is élni. Valamennyiüknek 

alkalmazkodniuk szükséges, meg kell érteniük, hogy az új közegben nem azok a szabályok 

érvényesek, amelyek az otthoni környezetben. Napjainkban egyre több segítséget kapnak a 

társadalomba való integrációjukhoz, de még mindig gyerekcipőben jár ez a hosszú folyamat. 

A szülők hol külföldön dolgoznak, hol a település gazdáinál dolgoznak napszámosként, 

rendszerint napról napra élve.   

A kutatás gerincét az interjúk készítése és feldolgozása adja. Az előadásban olyan 

részeredményeket mutatunk be, amelyek egy hosszútávú területfejlesztési projekt alapját 

adhatják az újonnan kialakult Nagydobronyi Kistérségben, illetve az újjá szerveződött 

Kárpátalján.   

Az ott lakók életkörülményeinek, lehetőségeinek megismerése kényes kérdéseket vet fel, ám 

annál fontosabb a problémát redukálni, lehetőség szerint megoldást találni.  

Vajon hogyan és mennyire lehet őket beintegrálni a nagyobb közösségbe, ha nyitottak rá, és 

mit tehetünk, hogyha teljesen elzárkóznak? Milyen oktatási intézmények és szervek állnak 

rendelkezésükre a felzárkóztatásukban?  
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Geopolitikai változások és a transznacionális migráció női szemmel: 
munkanarratívák és nemi szerepek Kárpátalján 

ERŐSS ÁGNES1, VÁRADI MONIKA MÁRIA2 

1	Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, ELKH, Budapest  
2	Regionális Kutatások Intézete, Közép-és Észak Magyarországi Tudományos Osztály, ELKH, 

Budapest 
 

E-mail: 1eross.agnes@csfk.org 

A	 Közép-Kelet-Európa periférikus vidéki tereiben az elmúlt évtizedek során a 
szelektív munkamigráció vált a megélhetés és a térbeli-társadalmi marginalizálódásból való 
kitörés gyakran egyetlen lehetséges útjává (Nagy et al. 2015). Nincs ez másként Kárpátalján 
sem, ahol a Szovjetunió összeomlása után általános megélhetési stratégiát jelent a külföldi 
munkavállalás, aminek az Euromajdan és az azt követő politikai-gazdasági krízis adott újabb 
lendületet (Tátrai et al. 2017). A migrációban nők és férfiak egyaránt részt vesznek, azonban 
korábbi kutatások úgy találták, hogy a nők külföldi munkavállalása gyakran stigmatizált 
(Dickinson 2005) és kihívás elé állítja a családon belüli hagyományosnak tekintett nemi 
szerepeket és felelősségeket. Ugyanakkor mindezideáig kevesebb kutató figyelem hárult az 
immobil, helyben maradó közösségekre Kárpátalján, akik a migráció hátországát adják. 2017-
2019 között végzett kárpátaljai terepkutatásaink során azt tapasztaltuk, hogy a vidéki terekben 
az otthon maradó népesség jelentős részét nők adják, akik többes szerepben próbálnak helyt 
állni a családok és a helyi közösség „kovásza”-ként (Erőss 2020). 

Az előadás arra keresi a választ, hogy a Kárpátalját érintő geopolitikai változások és 
azok gazdasági-társadalmi-politikai hatásai hogyan csapódnak le a lokális, marginalizált 
vidéki terekben és mindez miként jelenik meg a Kárpátalja vidéki tereiben élő nők különböző 
generációinak munkához kapcsolódó elbeszéléseiben. A kutatás fő kérdései a következők: a 
megkérdezett nők hogyan gondolkodnak a munkáról, a saját munka-és életútjukról, a családon 
belüli szerepekről? Miként épülnek fel a családi boldogulási stratégiák és vajon az egyes 
generációk munkanarratívájában látunk-e különbséget? Milyen szerepet játszanak a nők a 
települési közösségek összetartásában? 

Az előadás Kárpátalján 2017-2019 között készült félig strukturált interjúk alapján 
vizsgálja különböző korú nők életútját illetve munkához és családi szerepekhez kötődő 
elbeszéléseit. Kutatásunkban azt találtuk, hogy függetlenül attól, hogy a nők résztvesznek-e a 
nemzetközi munkamigrációban vagy otthon maradnak és gondoskodnak a családtagokról 
és/vagy alulfizetett, gyakran informális munkát vállalnak, a munkájuk és mindennapi életük 
jellemzően prekárius élethelyzetet teremt, ami egyaránt megnyilvánul a bizonytalan 
jövedelemben és életkörülményekben. Néhány esetben azonban – többféle külső tényező és 
személyes képesség/ágencia szerencsés együtt állása esetén – a helyben elérhető legális 
munkahelyen végzett munka is lehetőséget teremt a karrierépítésre és önmegvalósításra. 
Fontos kiemelni továbbá a nők szerepét és jellemzően önkéntes és fizetetlen munkáját az 
otthonok, családi és települési kisközösségek összetartása terén.  
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A hely és az identitás szerepe a magyar egészségügyi szakemberek 
vándorlási döntéseiben 

PÁL VIKTOR1, ILCSIKNÉ MAKRA ZSÓFIA1, FABULA SZABOLCS1 

1 Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged 
 

E-mail: pal.viktor@szte.hu  

Az egészségügyi szakemberek migrációját az eddigi magyarországi kutatások 
alapvetően kvantitatívan közelítették meg, elsősorban a humánerőforrás-veszteségre 
koncentrálva. A migráció motivációs tényezőit is több kutatás során vizsgálták kérdőíves 
felmérések alkalmazásával. E kutatások kimutatták, hogy a jövedelmi viszonyoknak és a 
munkakörülményeknek fontos szerepe van a migrációs folyamatban, azonban kevéssé 
koncentráltak olyan tényezőkre, mint az identitás, illetve a helyhez való kötődés.  

Ebből kiindulva előadásunkban azt mutatjuk be, hogy miként jelenik meg a „hely” 
mint földrajzi kategória magyar egészségügyi szakemberek migrációval kapcsolatos 
elbeszéléseiben. E célhoz kapcsolódva kutatásunkban összesen 58 egészségügyi 
szakemberrel készítettünk félig-strukturált interjúkat 2019 és 2020 során. Az interjúalanyok 
között egyaránt szerepelnek különböző szakterületeket képviselő orvosok, valamint 
egészségügyi szakdolgozók. Az interjúalanyok csoportját négy alcsoportra osztottuk a 
migráció szempontjából: olyanokra, akik eddig mindig Magyarországon dolgoztak; 
olyanokra, akik jelenleg külföldön dolgoznak; olyanokra, akik dolgoztak külföldön, de 
visszatértek Magyarországra; és végül olyanokra, akik más országból települtek 
Magyarországra munkát vállalni.  

A kutatás során a következő kérdésekre keressük a választ. (1) Milyen tartalmi 
elemekkel jelenik meg a „hely” mint földrajzi kategória az egészségügyi dolgozók külföldi 
munkavállalással kapcsolatos narratíváiban? (2) Milyen elbeszélésmód kapcsolódik a „hely” 
különféle értelmezéseihez ezekben a narratívákban (pl. milyen egyéb fogalmakat, jelzőket 
kapcsolnak a hely fogalmához)? (3) E két stratégia révén milyen kapcsolat alakul ki az 
egészségügyi dolgozókban a személyes identitás és a „hely” között?  

Az interjúk elemzéséből megállapítható, hogy mind az identitás mind a helyhez való 
kötődés megjelenik az interjúalanyok migrációs döntéseinek (elvándorlás, visszavándorlás) 
kialakulása során, bár az egyes vázolt csoportoknál nagy különbségek tapasztalhatók, és 
jelentősek a különbségek e tényezők fontosságát illetően, továbbá megfigyelhetők generációs 
sajátosságok is. Ritkán fordul csak elő, hogy a hely és az identitás egyáltalán nem számítson 
az összetett döntéshozatali mechanizmus során. 

Az eredmények hozzájárulhatnak a magyar egészségügyi dolgozók migrációval 
kapcsolatos döntéseinek jobb megértéséhez, ezáltal pedig hatékonyabb egészségügyi 
szakpolitikák kialakításához. 
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(A magyar egészségügyi szakemberek migrációjának földrajzi vonatkozásai [K124938] 
számú projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Kutatási Fejlesztési és 
Innovációs Alapból nyújtott támogatásával valósult meg.) 

X. Magyar Földrajzi Konferencia – Absztraktkötet 

47



A kárpátaljai magyarok családi összetételének változása az ezredfordulót 
követően 

MOLNÁR JÓZSEF1, TÁTRAI PATRIK2 
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Földrajztudományi Intézet, Budapest 
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A XXI. század elejének a demográfiai folyamatai jelentős hasonlóságot mutatnak az 
Európában élők többségénél, így, általános jelenség az alacsony születésszám, az átlagos 
családméret csökkenése, vagy, például, a házasságra lépők korának az emelkedése. Az 
általános tendenciák mellett azonban az egyes népcsoportok konkrét mutatóinak, az azokban 
rejlő sajátosságoknak, illetve a mögöttük megbúvó okoknak a feltárása nem csupán 
tudományos érdekességet, de társadalmilag hasznosítható információt is ígér. 

 A kárpátaljai magyarok demográfiai mutatóiban – többek között családi 
összetételében – a 2001-es ukrajnai népszámlálást követően bekövetkezett változásokról a 
2017-ben lebonyolított SUMMA 2017 felmérés alapján alkothattunk képet. A vizsgálat 
települési reprezentatív mintavételezéssel zajlott, amely a kárpátaljai magyarság 2001-es 
létszámának 15%-át ölelte fel. 

Előadásunkban a 2001-es népszámlálás és a SUMMA 2017 eredményeire 
támaszkodva kísérletet teszünk a kárpátaljai magyar közösség családméret szerinti 
megoszlásában, illetve a házasok arányában bekövetkezett változások számszerűsítésére. 
Bemutatjuk a nevezett mutatók területi, településtípus, végzettség, stb. szerinti eloszlását, 
valamint a feltárt sajátosságok okait. 
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A roma népesség települési-térségi szegregálódási folyamatának vizsgálata 
Magyarországon  
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Az elmúlt években a roma népesség száma és aránya dinamikusan növekszik 
Magyarországon, ugyanakkor az egyértelmű folyamat karakteres területi különbségeket 
mutat. A különböző adatforrások alapján a roma népesség területi eloszlása némileg eltérően 
értékelhető, azonban a néhány térségben egyre inkább koncentrálódó cigányság a térségi 
szegregálódás képét vetíti előre. Vizsgálatunkban igyekszünk feltárni a folyamatait jellemzőit 
és területi megjelenését, térbeli összefüggéseit.  
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Az etnikai kapcsolatok szerepe a kárpátaljai vállalkozások működésében 

KOVÁLY KATALIN1 

1 ELKH CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest 

E-mail:kovaly.katalin@csfk.org 

Alapvető tény, hogy a kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkező személyek és közösségek 
könnyebben boldogulnak az életben, gyorsabban jutnak információkhoz vagy 
eredményesebben végzik mindennapi tevékenységüket. Nincs ez másként az üzlet világában 
sem. Számos kutatás bizonyítja, hogy a kapcsolati tőke a vállalkozások egyik alapvető 
erőforrása, amelynek hatékony kihasználásával az egyes vállalati szereplők gazdasági 
előnyökre tehetnek szert. Egy olyan súlyos társadalmi-gazdasági gondokkal küzdő országban, 
mint Ukrajna, a széleskörűen elterjedt korrupciós technikák, a beágyazódott informális 
gazdaság és a magas szintű bürokrácia miatt a kapcsolatok szerepe még inkább felértékelődik.  

Az előadás az etnikai kapcsolati tőke szerepét mutatja be a kárpátaljai vállalkozások 
körében, a társadalomföldrajzi aspektusokra fókuszálva. A kutatás alapvető célja a társadalmi-
etnikai viszonyok és a gazdasági hatékonyság közötti összefüggések feltárása, különös 
tekintettel az informális és a formális etnikai kapcsolatok ebben játszott szerepére. 

A vizsgálat eredményei 47 félig strukturált interjúra épülnek, amelyek kárpátaljai 
magyar ajkú vállalkozókkal, valamint a Kárpátalján tevékenykedő külföldi érdekeltségű 
vállalkozások képviselőivel, a kárpátaljai gazdasági élet kulcsszereplőivel készültek. 

A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a vizsgált vállalkozások 
működésében alapvető fontosságúak az informális kapcsolatok, amelyek azonban nem mindig 
etnikai alapon szerveződnek. A külföldi vállalkozások esetében az is elmondható, hogy minél 
eltérőbb a vállalkozó hazai nyelvi-kulturális környezete az ukrajnaitól, annál hangsúlyosabb 
az informális etnikai kapcsolatok szerepe.  

Az intézményesített kapcsolatok a külföldi vállalkozások esetében azonban nem 
játszottak különösen fontos szerepet. A kárpátaljai magyar vállalkozók körében viszont 
jelentősen átalakult az etnikai alapon szerveződő formális kapcsolatok szerepe. Ugyanis 
addig, míg korábban csak ritkán vagy egyáltalán nem fordultak magyar vállalkozói, vagy 
egyéb szakmai szervezetekhez, addig mára formális etnikai kapcsolataikra támaszkodva 
számos vállalkozást alapítottak, vagy fejlesztették meglévő cégüket, köszönhetően a 
magyarországi támogatásoknak, elsősorban a 2016-ban elindított Egán Ede 
Gazdaságfejlesztési Program pályázatainak. Az Egán Ede Program, valamint a magyar állam 
Kárpátaljára érkező további támogatásainak deklarált célja a kárpátaljai magyar lakosság 
segítése, így értelemszerűen a pályázati erőforrások szétosztásánál is őket célozzák meg. Ezek 
a támogatások — az egyszerűsített honosítási eljárással megszerezhető magyar 
állampolgársággal és az ezekkel járó előnyökkel kiegészülve — pedig hozzájárultak egy 
formális alapon szerveződő transznacionális etnikai kapcsolati tőke kibontakozásához, amely 
számos előnyhöz juttatja a kárpátaljai magyarokat a többségiekkel szemben. Így az etnicitás, a 
magyar nemzetiség is egyfajta társadalmi tőkeként értékelhető. 
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Az etnikai szocializáció mintázatai a kárpátaljai szórványban élő vegyes 

családok körében 

 

KOVÁLY KATALIN1, TÁTRAI PATRIK2 

1 ELKH CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest 
2 ELKH CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest 

E-mail:kovaly.katalin@csfk.org 

Az asszimilációs diskurzus által dominált hazai szakirodalomban a vegyes házasságok 

leginkább mint a kisebbségi magyarokra leselkedő veszély jelenik meg. Demográfiai 

megközelítésben vizsgálva a témakört mind a vonatkozó adatok, mind az esettanulmányok azt 

bizonyítják, hogy – Kárpát-medencei szinten – a vegyes házasságokban született gyerekek 

etnikai szocializációja kiegyenlítetlen, többségük az államalkotó nemzet irányába mozdul el. 

Ezért a kisebbségi magyar közösségek létszámát általában csökkenti a többnyire a vegyes 

családokon belül megvalósuló intergenerációs asszimiláció. Mindez fokozottan igaz a 

szórványban élőkre, ahol a többségi nemzet dominanciája jellemző, így az itt élők naponta 

rákényszerülnek arra, hogy tudatosan vagy spontán, kompromisszumokkal reagáljanak a 

másik etnikum jelenlétére. 

Ugyanakkor Kárpátalján – a Kárpát-medencei magyar közösségek közül egyedüliként – 

az etnikai átörökítés kiegyenlített. Mind a 2001-es népszámlálás, mind a Summa 2017 

felmérés adatai alátámasztják, hogy a vegyes házasságban élő magyarok aránya állandó (kb. 

15-16%), továbbá, hogy az intergenerációs asszimiláció a 21. században érdemben nem 

befolyásolta a kárpátaljai magyarok lélekszámát. Ugyanakkor a nagykép mögött jelentős 

regionális különbségek húzódnak, elsősorban a tömb és a szórvány viszonylatában. 

Előadásunkban statisztikai adatok elemzése, illetve a kárpátaljai magyar szórványban 

2017-2019 között zajló empirikus kutatásunk eredményei alapján mutatjuk be a szórványban 

élő, nemzetiségileg és/vagy felekezetileg vegyes kárpátaljai családok belső dinamikáját, 

különös tekintettel a gyerekek etnikai szocializációs mintázataira. Előadásunk célja a magyar–

ukrán kontaktzónában élő házastársak felekezeti és etnikai kontextusban megnyilvánuló 

döntési stratégiáinak, nyelvi-kulturális sajátosságainak bemutatása, valamint annak feltárása, 

hogy hogyan hat minderre a felek közötti erőviszony, továbbá az olyan külső körülmények, 

mint a település etnikai arányai vagy az intézményi ellátottság.  
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Kutatásunk eredményei alapján elmondható, hogy a vizsgált családok körében 

nem élesedtek ki az etnikai és vallási különbségek, mindennapjaikban természetes 

módon keveredtek a nyelvek, kulturális és vallási szokások. E keveredés mögött 

azonban ott lapulnak a mindennapos, inkább spontán, mintsem tudatos döntések, 

kompromisszumok, amelyek fő mozgatórugói a családon belüli dominanciaviszonyok, 

az elérhető intézmények, valamint a makrogazdasági környezet.  

Ugyanakkor a szórvány fontos sajátossága, hogy a strukturális kényszerek (pl. a 

helyi etno-demográfiai viszonyok, a többségi nyelv dominanciája, vagy éppen a magyar 

intézmények hiányos rendszere) a többségi fél számára kedvezőbb döntési stratégiákat 

eredményeznek. Ám az Euromajdant követő kedvezőtlen társadalmi-gazdasági 

változások, majd a magyarországi nemzetpolitika kárpátaljai aktivizálódása óta a 

szórvány helyzete is képlékennyé vált, ugyanis a vegyességben rejlő kétnyelvűség, 

kulturális hibriditás és szituatív identitás számos előnnyel járhat és átalakíthatja az 

eddigi etnikus stratégiákat. 

Kulcsszavak: Kárpátalja, magyar szórvány, etnikai szocializáció, vegyes házasság 
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Népességváltozások és természeti adottságok kapcsolata a Krka Nemzeti 
Park tágabb környezetében (Šibenik-Knin megye, Horvátország) 

TELBISZ TAMÁS1, RADELJAK KAUFMANN PETRA2, BOČIĆ NEVEN2 

1	ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem, Földrajz- és Földtudományi Intézet 
Természetföldrajzi Tanszék, Budapest 

2	University of Zagreb, Faculty of Science, Department of Geography, Zagreb 
 

E-mail: 1tamas.telbisz@ttk.elte.hu 

A földrajzi posszibilizmus elgondolása szerint a természeti környezet nem 
determinálja a társadalmi-gazdasági fejlődést, de hatással van rá. Kutatásunk fő kérdése, hogy 
mennyire szoros ez a kapcsolat a népességváltozás dinamikája és a természeti adottságok 
között. Jelen tanulmányban ezt a kérdést konkrétan a horvátországi Šibenik-Knin megye 
területére vonatkozóan vizsgáljuk, mely magába foglalja a Krka Nemzeti Parkot is. 
Módszertanunk meghatározó alapja a statisztikai megközelítés és a geoinformatikai 
elemzések.A vizsgálatban a következő természeti tényezők szerepelnek: tszf. magassság, 
lejtőszög, tengertől mért távolság, karsztterületek aránya. Ezen kívül a nemzeti parktól vett 
távolságot is független paraméterként vettük figyelembe. A függő paraméternek tekintett 
szociális tényezők az alábbiak: népsűrűség (különböző időpontokban, mióta van 
népszámlálás), népességváltozás, maximális népesség éve, természetes szaporodás, vándorlás, 
életkor-index. A vizsgálati egységek a települések, melyekből 199 található a megye területén 
és a járások, melyekből viszont 20 van. 

A vizsgált időszak 1857-től az első népszámlálástól a 2011-es utolsó népszámlálásig 
tart. Ezt 4 részre lehet bontani. Az első időszakot 1857-1921-ig lassú növekedés jellemezte a 
legtöbb településen. A második szakasz 1961-ig tartott, és a népesség többnyire közelítőleg 
konstans volt, bár egyes helyeken már ekkor megindult a csökkenés. Ezt követően 1991-ig 
lassú csökkenés jellemezte a településeket, amit gyors visszaesés és részleges stabilizáció 
követett. A népességváltozásokat a természetes szaporodás mellett a jelentős belső és külső 
vándorlási folyamatok is befolyásolták. Ha e folyamatok természeti tényezőkkel való 
kapcsolatát tekintjük, akkor azt kapjuk, hogy a tszf. magasság a legtöbb népességi 
paraméterrel szorosan korrelál, de ezen kívül a tengertől való távolság is szoros korrelációt 
mutat a népességváltozással és a migrációval bizonyos periódusokban. A karsztos területek 
aránya a népsűrűséggel mutat statisztikailag szignifikáns korrelációt. Összességében az a 
megállapításunk, hogy a természeti és népességi paraméterek között az esetek nagy részében 
statisztikailag szignifikáns, de nem túl szoros kapcsolat van, ami azt jelenti, hogy a földrajzi 
posszibilizmus minőségi jellegű állítását statisztikailag pontosítottuk a vizsgált területre 
vonatkozóan.  

 
 

Kulcsszavak:	földrajzi posszibilizmus, karszt, nemzeti park, népsűrűség, migráció  
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Nyelvi tájkép, szimbólumok és alternatív terek mint a lokális hatalmi 
viszonyok lenyomatai Észak-Macedóniában 

 
BALIZS DÁNIEL 

 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Urbanisztika Tanszék, Budapest 

 
balizs.daniel@urb.bme.hu  

 

A nyugat-balkáni ország, amellyel az összes szomszédjának kisebb-nagyobb problémája van, 
amelynek társadalma etnikailag, kulturálisan, politikailag és demográfiailag egyaránt 
szélsőségesen megosztott, amely a korábbi Jugoszlávia legszegényebb része volt, amelyet 
súlyos kivándorlás sújt, amelyben néhány éve valóságos polgárháború dúlt, és amely külső 
kényszer hatására a belügyeit érintő szerződéseket ír alá, sőt a saját nevét is megváltoztatja – 
mindez Észak-Macedónia. A népesség alig kétharmadát alkotó macedónok és a gyorsan 
növekvő albán kisebbség közötti ellentét kiéleződése párhuzamos társadalmak létrejötte felé 
mutat, az albán térnyerés az élet szinte minden területén szembeötlő. Az előadásban a nyelvi 
tájkép vizsgálatának kvalitatív megközelítését alkalmazom, kiindulva abból, hogy a feliratok 
elhelyezése, mérete és sorrendje, továbbá a közterületeken fellelhető szimbólumok 
használatának gyakorlata jól világít rá Észak-Macedónia ellentmondásos politikai-hatalmi 
viszonyaira, valamint annak a helyi közösségekre kifejtett hatására. Mindez kiegészül – és 
lokális szinten a különböző nyelvű és kultúrájú közösségek versengésére utal – a városi 
térhasználatban mutatkozó sajátosságok felmérésével. 
 
Kulcsszavak: nyelvi tájkép, etnicitás, hatalmi viszonyok, társadalmi konfliktusok, Észak-
Macedónia 
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A Duna fattyúágas medermintázatú szakaszainak geomorfológiai fejlődése 
a holocénben – az óbudai Mocsárosdűlő területén egykor volt Dunaág 

környezeti rekonstrukciója 

VICZIÁN ISTVÁN1, SÍPOS GYÖRGY2, SZILAS GÁBOR3, TÓTH FARKAS MÁRTON3, 
SZEBERÉNYI JÓZSEF1 
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2	Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged 

3	Budapesti Történeti Múzeum, Aquincumi Múzeum, Ős- és Népvándorlás kori Főosztály, 
Budapest 

 
E-mail: 1viczian.istvan@csfk.org 

A Duna budapesti szakasza fattyúágasan elágazó medermintázattal rendelkezik. A 
medrek és a köztük lévő szigetek helyzete meglehetősen stabil, a kavicsos üledékekbe vágódó 
meder csak lassan változik. A medrek és partok stabilitását igazolja a mai folyópart mentén 
egymás mellett sorakozó régészeti lelőhelyek elhelyezkedése is. A holocén elején kialakult 
medermintázat később mégis sokat változott. A legnagyobb változást az egykori mellékágak 
elhalása, feliszapolódása, feltöltődése, a köztük lévő szigetek partba olvadása jelentette. Ezt a 
folyamatot vizsgáljuk mintaterületünkön, az Óbudai-öblözet területén, Budapest III. 
kerületében. A vizsgált egykori Duna meder ma is létező, utolsó emléke a Mocsárosdűlő 
természetvédelmi terület. 

A BTM Aquincumi Múzeum kutatói az elmúlt években számos régészeti feltárást 
végeztek a kerületben, így a Mocsárosdűlő peremén és több Duna-parti telken. A 
feltárásokkal egyidőben, azokhoz kapcsolódóan geomorfológiai kutatások történtek, illetve a 
feltárások rétegsoraiból és sekélyfúrásokból nyert talajminták vizsgálatára is sor került. Az 
üledékvizsgálatok magukba foglalták a minták fizikai, kémiai vizsgálatát, OSL és radiokarbon 
kormeghatározását. 

A területre irányuló fokozott érdeklődés mind régészeti, mind földrajzi szempontból a 
korábbi kutatások felülvizsgálatát tette szükségessé és új eredményeket hozott a 
felszínfejlődés és az emberi megtelepedés helyi történetére nézve. 

A vizsgált óbudai Duna meder a korai neolitikumban sekély, de még élő vízfolyásként 
rekonstruálható, a középső neolitikummal (7.400-6.900 BP) kezdődően vesztette el állandó 
kapcsolatát a főmederrel. Gyorsan feliszapolódó medrét az Aranyhegyi-patak hordalékkúpja 
is beszűkítette, majd elzárta. A felszíni vizek az egykori óbudai Duna medrében folytak, de 
annak folyásirányával ellenkezően, északkeleti irányban érték el a Dunát. Ez a vízfolyás a 
Csillaghegyi-patak őse. A patak dunai torkolatánál kanyar alakú torkolati részt formált. A 
torkolat körüli partszakaszon többkorszakú településkoncentráció alakult ki. Az egykori 
óbudai Duna medrének déli szakaszát az Aranyhegyi-patak foglalta el. Ennek dunai 
torkolatánál egy másik, hasonló településkoncentráció fejlődött ki. Az őskori megtelepedés 
legkedvezőbb adottságú területeit jelentő két pataktorkolat ma már nem látható, medreiket 
azóta áthelyezték. Az egykori Duna-meder több fázisban fokozatosan töltődött fel. Az egyes 
környezeti állapotokra vonatkozóan a Mocsárosdűlő területén és a Csillaghegyi-árok 
torkolatában vett minták eredményei adnak támpontokat.  

A feliszapoldó meder, nyíltvizű tó és mélyártéri környezete hozzávetőleg Kr.e. 2800-
ig volt jellemző, ezt követően sekélytavi, mocsáros, eutrofizáló környezet következett egészen 
a középkorig. A ma jellemző szárazabb állapot, kaszálók, legelők, puhafás erdők, lápos-
mocsaras rétek mozaikja fokozatosan alakult ki a természeti és emberi hatások együttes 
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következményeként. A tavat tápláló Rómaifürdő karsztforrásainak vizét már a római korban 
Aquincum vízellátására vezették el. A 17-19. században minden jelentősebb karsztforrás vizét 
malomcsatornákba gyűjtötték és pl. 1778-ban 12 malmot hajtottak vele. A malomcsatornák 
vize már nem a Csillaghegyi-árkon keresztül, hanem a mai Aquincumi Múzeumtól északra 
fekvő mesterséges csatornában érte el a Dunát. 

 
Kulcsszavak:	geomorfológia, régészet, Duna, Mocsárosdűlő, fattyúágas medermintázat, 
holocén  
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 „Az Innovációs és Technológiai Minisztérium ÚNKP-20-3-I kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának 
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott szakmai támogatásával készült.” 

Természetes mintázatok és adminisztratív lehatárolások viszonya 
Egy fenntartható térhasználati rendszer kialakításának lehetőségei 

KESZTHELYI ÁKOS BENCE1 

1 Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti 
Intézet, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest 

 
E-mail: Keszthelyi.Akos.Bence@uni-mate.hu 

Egyre növekvő emberi beavatkozás miatt tájaink jelentősen átalakulnak. A növekvő 
térhasználati igények hatására a természetes mintázatok is változnak. A problémákra részben a 
különböző léptékben készülő települési- és területi tervek hivatottak választ adni, melyek 
adminisztratív határok mentén épülnek fel és a térhasználati szabályozás is e keretek között 
valósul meg. Jelen kutatás célja ezáltal a természetes mintázatok összevetése az 
adminisztratívhatárokkal, hogy képet kapjunk, milyen viszonyban állnak egymással.  

A kutatás mintaterületének a Gerecse környéke került kijelölésre, mely 23 
Komárom-Esztergom megyei települést foglal magába. A lehatárolt terület igen változatos, 
keleten a Kisalföld szélét érinti, északon az Almás-Táti-Duna-völgy határolja, tartalmazza a 
Nyugati-, Központi- és Keleti Gerecsét, a Gerecsei-kismedencéket és délen egészen a Vértes 
peremvidékéig nyúlik. A tengerszint feletti magasság 93 és 644 méter között változik, illetve 
vízrendszerét a Duna és hozzá kapcsolódóan főként az Által-ér vízgyűjtőterülete határozza meg, 
tavai közt a tatai Öreg-tó, a Cseke-tó és a Ferencmajori halastavak említhetők. E tulajdonságok 
alapján különböző földrajzi adottságú területeken elhelyezkedő adminisztratív határok és 
természetes mintázatok viszonyait lehet vizsgálni.  

A kutatás során meghatároztam, hogy a mintaterület vonatkozásában, mely mesterséges 
vagy természeti elemek mentén kerültek meghúzásra a települési közigazgatási határok. Ehhez 
idősoros elemzést végeztem, hogy látható legyen, hogyan változtak az egyes települési határok 
és mik mentén kerültek az évek során módosításra. A történeti elemzést az 1885-től készült 
Habsburg Birodalom Kataszteri térképpel kezdtem, mivel itt azonosíthatók először 
egyértelműen a települési adminisztratív határok, majd a továbbiakban az 1941 es Katonai 
Felmérést, a II. Világháború utáni topográfiai térképeket és napjaink közigazgatási határait 
vizsgáltam. A határszakaszok leírásához főtípust, típust és altípust tartalmazó rendszert 
alkottam. E határszakaszok természeti adottságokkal való összevetéséből többek között 
megállapítható vált, hogy a mintaterületen a települési közigazgatási határszakaszok nagyjából 
kétharmadát valamilyen természeti elem mentén határozták meg. 

Másodsorban a változások kimutatás után vizsgálat alá került, hogy az egyes települési 
közigazgatási határok módosulása okoz-e változást a mintázatban (felszínborításban). Ehhez a 
történeti térképek vizuális elemzését végeztem el, illetve a CORINE felszínborítás adatbázis 
1990. és 2018. évi állományai kerültek vizsgálat alá az 1990-es települési határok és napjaink 
települési határainak tükrében. Ezáltal kimutatható vált, hogy a határváltozások esetenként a 
mintázat változását is eredményezik.  

Végül megvizsgáltam, hogy az egyes mesterségesen meghúzott határoknak milyen 
hatásuk lehet a természeti mintázatokra, a felszínborításra. Ennek vizsgálatához az előzőekben 
elkészült idősoros elemzés kimutatásai és a CORINE felszínborítás adatbázis állományainak 
változásai szolgáltak alapul. Ezek által többek között kimutathatóvá vált, hogy pl. a hosszan 
fennálló mesterséges határok esetenként jelentősen befolyásolják a felszínborítási mintázat 
alakulását a Gerecsében. 

 
Kulcsszavak (3-5 szó): felszínboritás, mintázat, adminisztratív, közigazgatási, határok 
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A klímaadaptáció esztétikai szempontú vizsgálata egy tápéi mintaterületen 
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5 Környezetesztétikai és klímaadaptációs kutatócsoport, SZTE, Szeged 
 

E-mail: 3korom.annamaria@szte.hu 

Kutatásaink során számos alkalommal szembesültünk azzal, hogy egymással konkrét 
kapcsolatban nem lévő szakma ütközőzónájában találtuk magunkat. Van-e közös érdeke a 
település kezelőinek, fejlesztőinek és lakóinak? Ha nincs, akkor mi ennek az oka?  

Szakmailag talán nincs közös nevező, de emberileg van, hiszen fontos, hogy az 
emberek és az általuk kialakított közösségek jól érezzék magukat a (lakó)környezetükben 
testileg, és lelkileg egyaránt. Tudják, érezzék azt, ha a környezetük állapota megfelelő, de azt 
is érzékeljék, ha nem. Véleményünk szerint az egyén esztétikai minőségében kerül 
kölcsönhatásba a környezetével, amely környezetre egyre inkább hatással van a változó klíma 
és az arra adott nem megfelelő megoldások hatásai, így a változások az utcakép esztétikai 
minőségét is befolyásolják. Esztétikai szempontból mérhetők tehát föl a legjobban mindazok 
a teendők, amelyeket meg kell valósítani és amelyekben az egyes szakmáknak együtt kell 
működniük egy élhetőbb városkép megteremtéséért. Ezt a kérdést vizsgáljuk meg 
alaposabban ebben a tanulmányunkban. 

A kérdés feldolgozásához a korábbi kutatásaink, terepbejárásaink során szerzett 
tapasztalatainkat és kikristályosodott elemzési szempontrendszerünket vesszük alapul, amikor 
Szeged -Tápé vonatkozásában bemutatjuk és elemezzük a fennálló közterületi zöldfelület és 
csapadékvízkezelési problémákat, illetve az utcák és lakóingatlanok földrajzi helyzetéből 
következő eltérő nap-bevilágítottságból következő klímaadaptációs különbségeket. 
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A talajnedvesség-visszatartás mértékének becslése térinformatikai 
módszerekkel TWI és SAVI modellekkel a Dél-Dunántúli-dombság 

különböző tájhasználatú területein  

NAGY GÁBOR1*, CZIGÁNY SZABOLCS1, DEZSŐ JÓZSEF1, LÓCZY DÉNES1 

1	Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet, Pécs 
 

E-mail: *gnagy@gamma.ttk.pte.hu  

A vízkárok csökkentése a közeljövőben kiemelt fontossággal fog bírni, mivel a 
klímaváltozás hatására valószínűsíthetően a talajaink így tájaink nedvességforgalma és 
vízháztartása megváltozik. 

A különböző klíma szcenáriók és az 1991-2020 közötti mérések szerint a referencia 
időszakhoz képest Kárpát-medencében az aszályos időszakok gyakorisága és hossza 
kimutathatóan nőtt. Ennek következményeként talajnedvesség tartós megőrzése, 
villámárvizek és az aszályérzékenység csökkentése érdekében egyre fontosabbá válnak a 
természetes vízvisszatartási módok, valamint az eltérő érzékenységű területek és a 
tájhasználati módok egymásra hatásának mikro, mezo és makro léptékű vizsgálata.  

A Dél-Dunántúli-dombság területén mikro léptékben, Palkonya, Boda és Almamellék 
mintaterületein a gyümölcsös, rét/legelő és a szántóföld felszínhasználati módok 
vízvisszatartó képességének mértékét vizsgáltuk tenzió (Ψm) és térfogati nedvesség(θv) terepi 
monitoringgal és in situ térfogati talajnedvesség mérésekkel (θv), amely értékeket a TWI és 
SAVI modellekkel vetettünk össze. Azt tapasztaltuk, hogy gyümölcsös esetében magasság –
 TWI korrelációja 0,790, amíg a θv – TWI korrelációja 0,41 volt, szántóföld esetén 
magasság – TWI korrelációja 0,357, θv – TWI korrelációja -0,438. Terepi monitoring 
eredményeink azt tárták fel, hogy a talajnedvesség 10 és 30 cm mélységben nem teljesen felel 
meg a TWI térbeli mintázatának. A terepen megfigyelt adatok azt mutatták, hogy alacsonyabb 
a tenzió a lejtő alján, mint a lejtővállon. Időszakos összefüggés figyelhető meg a SAVI és θv 
között, amely a megfigyelés tartamától, a tenyészidőszaktól, a tényleges időjárási 
körülményektől és a növényzet fenológiai fázisától függ. A szerzők köszönetet mondnak a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal SNN 125727 számú projektnek a 
pénzügyi támogatásáért. 
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A terménydiverzifikáció tájalakító hatása a Kiskunságban 
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4Nedel-Market Kft., Jakabszállás 

5Zöldfű Kft., Érd 
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A mezőgazdasági területek diverzifikációja az európai agrárpolitika fontos eleme. A 
segítségével felszámolhatók a nagyüzemi, monokultúrás növénytermesztés teremtette 
„ökológiai sivatagok”, változatosabbá és így reziliensebbé tehető a táj. A Horizont 2020 
program Diverfarming projektje keretében olyan hároméves kísérletet állítottunk be, amely 
kevésbé környezetterhelő és még gazdaságilag többletbevételt is hozó művelésmódok 
feltárására irányult egy jakabszállási spárgaföldön, humuszos homoktalajon. A köztesvetést 
alkalmazó kétféle kezelés (2. és 3. diverzifikáció) közül a takarmányborsó területén, a felszín 
közelében (0-10 cm) és a köztesen vetett zabnál pedig 10-30 cm között a harmadik évre 
kedvező változásokat észleltünk a talajban. A szemcseeloszlási vizsgálatok a PTE 
Szentághotai Kutató Központjában, a szén- és nitrogéntartalom elemzések Zürich-ben az ETH 
Zürich Környezettudományok Tanszékén készültek, míg az üvegházhatású gázok 
kibocsátásának monitorozását a Zöldfű Bt. irányította. A C/N arány a nettó immobilizációtól 
az optimális irányba (20-30 közötti tartomány) mozdult el.  A borsóval vetett sorközben nőtt a 
kationcsere-kapacitás és a talaj vezetőképessége. A termés betakarítás után visszaforgatott 
borsó és a hulladék spárgasípok által szolgáltatott nitrogén aránya mintegy 25-50%-a az éves 
nitrogén igénynek (170 kg ha-1-ral számolva). Tekintve a nitrát- és foszforveszteség káros 
hatásait a tájra, a tábla szintű kísérletnek várhatóan kistáji szinten értelmezhető eredményei is 
lesznek. A környezetkímélő gazdálkodási módok komplex és hosszú távú hatását csak 
komplex vizsgálatokkal lehet értékelni, amelyek a talaj tápelemforgalmára, vízháztartására, 
mikrobiológiai diverzitására stb. is kiterjednek.  
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Az élőhely változás hatása a mezei pacsirta egyedszámára Magyarországi 
mintaterületek alapján 

CSIKÓS NÁNDOR1, SZILASSI PÉTER2 

1,	2 Szegedi Tudományegyetem, Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék 
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A mezőgazdasági madárfajok számának drámai csökkenése összefüggésbe hozható a 
földhasználat intenzitásának növekedésével vagy az agrár tájak felszínborítás 
heterogenitásával. Magyarországi mintaterületnek 3049 mezei pacsirta megfigyelési pontot 
választottunk és azok 600 m-es pufferzónáját, a felmérést a Magyar Madártani Egyesület 
Mindennapi Madarai Monitoringja program biztosította. Egy részletes felszínborítás térképet 
(20 × 20 m-es), a Magyar Ökoszisztéma Alaptérképet használtuk a felszínborítás foltok 
tájmintázat mutatóinak számításához: átlagos foltméret (MPS), átlagos fraktáldimenzió 
(MFRACT) és Shannon-diverzitásindex (SDI), ennek a három mutatónak a segítségével írjuk 
le a vizsgált területek tájszerkezetét. Általánosított lineáris modellekkel (GLM) elemeztük a 
felszínborítás típusok és a tájmintázat hatását a mezei pacsirta (Alauda arvensis) 
abundanciájára. Eredményeink szerint a szántóföldek, a nyílt homok sztyeppék, a zárt 
gyepfoltok aránya, valamint e felszínborításfoltok alaki összetettsége és átlagos foltmérete 
pozitív hatással vannak a pacsirta egyedszámára, míg az SDI negatív kapcsolatban állt a 
pacsirta populációjával. A GLM modellek eredményeit validáltuk az adatsor teszt és 
tanulócsoportokra bontásával és kettő mutató kiszámításával. Átlagos abszolút hiba százalék 
(Mean absolut percentage error), ami 37,77%-os értéket adott, míg az átlagos abszolút eltérés 
(Mean absolut error) a megfigyelt adattól 2,12. Becsültük a pacsirta populáció sűrűségét 
Magyarország Natura 2000 területein belül, ahol 0-6 egyed/km2 sűrűséget és 23746 ± 8968 
pacsirta egyedszámot kalkuláltunk. Az alkalmazott módszer adaptálható más agrár tájakat 
kedvelő madárfajok sűrűségbecslésére. Eredményeink szerint a védett területeken belül 
növelni kellene a szántóföldek, a sztyeppék és rétek, valamint a zárt gyepfoltok arányát, 
átlagos méretét és alaki összetettségét, ahhoz, hogy a mezőgazdasági tájak indikátorfajának 
tekintett mezei pacsirta egyedszáma növekedhessen. 
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Erdőborítás változása az Apuseni Natúrpark (Erdélyi-szigethegység) 
területén – van-e kapcsolat a terület védettsége és az erdőállomány 

változása között? 
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A natúrparkok különleges védett tájak, ahol a természeti erőforrások fenntartható 
használata, a gazdasági tevékenység és a turizmus is megengedett. Hogyan valósítható meg a 
természetmegőrzés egyik fő célja, az erdők védelme, egy olyan natúrparkban, ahol a 
fakitermelés, mint gazdasági tevékenység egy meghatározó elem?  

Az Apuseni Natúrpark (Erdélyi-szigethegység) egy 761 km2 kiterjedésű, IUCN V. 
kategóriájú védett terület, melyet 2004-ben hoztak létre. Geológiai adottságai közül fontos 
megemlíteni, hogy részben karsztos területről van szó. Felszínét jelentős részben erdők 
borítják. Komplex társadalmi-gazdasági tevékenységek jellemzik, beleértve a 
mezőgazdaságot, az erdőgazdálkodást és a turizmust. Egy nemzetközi projekt keretében a 
park lakosságának a természeti környezettel kapcsolatos véleményét vizsgáltuk. Az előzetes 
eredmények azt mutatják, hogy a lakosok problémának érzékelik a körülöttük lévő erdők 
fogyatkozását. Annak érdekében, hogy a lakosság személyes tapasztalatait összevessük a 
valós helyzettel, a terület erdőállományát űrfelvételek segítségével tanulmányoztuk a 
natúrpark megalapítása előtti időszaktól (1985-től) napjainkig (2021-ig). A vizsgálatokhoz 
felhasználtuk a Corine Land Cover (CLC) különböző időpontokra vonatkozó adatbázisait és 
még további éveket is figyelembe vettünk, összesen kilenc időpontra vonatkozóan. A CLC 
felbontását és lehatárolásának pontosságát is javítottuk űrfelvételek alapján. A műholdképek 
közül a Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+, Landsat OLI és Sentinel 2 adatait használtuk. 
Összehasonlítottuk a parkon belüli területet a parkot körülvevő területekkel (buffer), hogy 
megállapítsuk, hogy milyen mértékben érvényesül a park védő szerepe az erdők esetében. 
Eredményeink szerint a vizsgált időszakban trendszerűen, de viszonylag kis mértékben 
csökkent az erdőborítás. A kiindulási időpontot 100%-nak tekintve a natúrpark területén 
96,25%-ra, a buffer zóna területén pedig 95,94%-ra csökkent az erdők kiterjedése. A kis 
különbség alapján azt mondhatjuk, hogy a natúrpark „erdővédő” funkciója nem mutatható ki, 
a csökkenés ténye viszont egyértelmű, bár nem olyan nagymértékű, mint ahogy azt a lakosság 
érzékeli. 
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Fenntartható-e az agrobiodiverzitás a jelenlegi területhasználat tükrében? 
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ELTE Környezettudományi Doktori Iskola, ELTE BDPK Földrajzi Tanszék, Budapest-
Szombathely 

E-mail: pozsgai.andrea@sek.elte.hu 

Az agrobiodiverzitás, azaz a mezőgazdasági növényeink és állataink sokfélesége az 
élelmezésbiztonságunk egyik kulcsa. Egy területi egység agrobiodiverzitásának alakulását az 
adott térszín sajátos jellemvonásai, belső tulajdonságai és nagy mértékben a rá ható külső 
tényezők határozzák meg. A munka során a hatótényezők sorából egy elem vizsgálatával 
foglalkoztam: a térszerkezet alakulásával – a területhasználat változásával. Célom, hogy 
felvázoljam a mintaterületként megjelölt, egy magyarországi tájvédelmi körzet (Szigetköz) a 
táj- és területhasználat függvényében alakuló agrobiodiverzitását. A Központi Statisztikai 
Hivatal dokumentumaiból (nyomtatott és elektronikus kiadványok, adatközlő felület) 
gyűjtöttem ki a terület művelési ágak szerinti megoszlását; illetve a termesztett növények 
területi kiterjedésének változását, majd a növénytermesztésre épülő állattenyésztés/állattartás 
alakulását állapítottam meg. A mai állapot kialakításában, a főbb tendenciák 
érvényesülésében az utolsó évszázad meghatározó, ezért az elemzésbe az első országos 
agrárcenzustól (1895), egészen a jelenleg elérhető utolsó mezőgazdasági összeírásig (2010) 
elkészült dokumentumokból gyűjtöttem ki a rendelkezésre álló adatokat (ez összesen 8 db 
országos szintű, településsoros mezőgazdasági összeírást jelent). Az összegyűjtött adatok 
alapján „tájhasználat változás index” segítségével kiszámoltam a tájhasználat változásának 
intenzitását. Az adatfeldolgozás mellett a területhasználat-szerkezet változását az Arcanum-
Mapire – Történlemi térképek online és a magyar Földmérési és Távérzékelési Intézet 
(FÖMI) által rendelkezésre álló térképek segítségével elemeztem.  

A települések területhasznosítását vizsgálva a korabeli leírások és térképek alapján 
elmondható, hogy a 20. század elejéig a mezőgazdasági termelés övezetesen épült fel, 
koncentrikus köröket kirajzolva, ahol egy-egy öv a természeti adottságokhoz igazodva alakult 
ki. Jelenleg, azonban a nagyobb területi egységek (városok) „bekebelezik” a kisebb 
térszíneket és központilag gyakorolnak hatást a mezőgazdasági termelés alakulására, 
mellőzve a természeti adottságok adta lehetőségeket, azaz a helyi erőforrásokra épülő 
agrárium kibontakozását. Ez azt jelenti, hogy eltűntek a falvak önálló koncentrikus köröket 
alkotó mezőgazdasági termelési övei, melyet felváltottak a városok vonzáskörzetében 
kialakult zónák. A 21. századra a korábban még jellemző, jelentős területeket elfoglaló 
kiskonyhakertek – melyekben széles skálán mozogtak a termesztett növények fajtái – csekély 
számban fordulnak elő, helyükön családi házakat építenek, ingatlanokat létesítenek. Nem 
jellemző a kisparcellás termelés, számottevő a monokultúrás szántóföldi növénytermesztés 
aránya. A tájhasználatváltozás indexet használva, 6 földhasználati osztállyal végzett 
számítások eredményei azt mutatják, hogy jelentős változás 1962-től 2000-ig állapítható meg, 
ugyanis az index eredménye 25,63% értékű átalakulást tükröz a terület hasznosítási 
formájában.  
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Klímatudatos városi faállomány ökoszisztéma szolgáltatásainak értékelési 
lehetőségei 
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A klímaváltozás településeket érintő negatív hatásainak egyik leghatékonyabb ‒ a 
mitigáció és az adaptáció terén is kiemelkedő jelentőségű ‒ eszköze a megfelelő állapotú és 
mennyiségű városi faállomány. Ugyanakkor a változó klimatikus háttér és az olykor 
szélsőséges antropogén stressz mellett egyre nagyobb kihívás a klímatudatos, ellenálló, 
széleskörű ökoszisztéma szolgáltatásokat nyújtó fás zöld infrastruktúra kialakítása. Az 
állomány korának előrehaladtával a szolgáltatások mértéke jelentősen nő, ugyanakkor 
viszonylag kevés információ áll rendelkezésünkre arról, hogy milyen a növekedés mértéke és 
milyen faktorok lehetnek erre hatással (McPherson et al. 2016). E tényezők elemzésének 
egyik alappillére, hogy olyan értékelési lehetőségek álljanak a rendelkezésünkre, amelyek 
naprakészen, és akár előre vetítve is adatokkal tudnak szolgálni a faállomány állapotáról, az 
általa nyújtott szolgáltatások mértékéről, ami nagyban elősegítheti a klímatudatos tervezést. 

Kutatásunk során egy szegedi teljes faállomány cserével járó utcarekonstrukció 
példáján keresztül vizsgáljuk azt a kapcsolatrendszert, amely befolyásolja a fák ökoszisztéma 
szolgáltatásainak változását az idő előrehaladtával. Allometriai kapcsolatok elemzésével 
lehetővé válik a növekedés ütemének meghatározása a kezdeti időszaktól (Song et al. 2020). 
Ehhez kapcsolódóan nyomon tudjuk követni az állomány strukturális és egészségi állapotában 
történő változásokat, a lombtömeg növekedés ütemét és az erre ható tényezőket. Mivel az utca 
két oldala között szignifikáns különbségek rajzolódtak ki a kutatási időszak alatt, ezért 
vizsgáltuk ennek a mikroklimatikus adottságokban (benapozottság mértéke) rejlő lehetséges 
okát. A rendelkezésünkre álló részletes alapadatok lehetővé teszik, hogy modellezési 
eljárással elemezzük az állomány egyes ökoszisztéma szolgáltatásainak jelenlegi mértékét.  
Majd a felállított allometriai összefüggések segítségével előrejelzéseket tegyünk a jövőre 
vonatkozóan. Vizsgálatainkból egyértelműen kiderül, hogy a környezeti adottságok mellett a 
megfelelő kezelés is nagymértékben befolyásolja a városi faállomány szolgáltatásának 
mértékét. Nem megfelelő beavatkozások hosszú időre visszavethetik a levélfelület alakulását, 
hátrányosan befolyásolhatják a hosszú távú fejlődést és ezzel a szolgáltatás növekedést is. Az 
ilyen jellegű kutatások nagyban segíthetik a városi fák természetes erdőktől való eltérő 
növekedési dinamikájának megértését, a városi törvényszerűségek pontosabb leírását és az 
eddig szakirodalmi szinten nagyon hiányos városi allometriai összefüggések feltárását.  

 
 

Kulcsszavak:	városi fás vegetáció, ökoszisztéma szolgáltatás, előrejelzés 
 
Irodalomjegyzék:  
MCPHERSON EG.‒DOORN NS.‒GOEDE J. 2016: Structure, function and value of street 

trees in California, USA.‒ Urban Forestry & Urban Greening, 17, 104-115 
SONG XP.‒LAI HR.‒WIJEDASA LS.‒ TAN PY.‒EDWARDS PJ.‒RICHARDS DR. 2020: 

Height–diameter allometry for the management of city trees in the tropics. 
Environmental Research Letters, 15‒11, 114017 
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Tájkarakter kutatás Magyarországon 

DR. KONKOLY-GYURÓ ÉVA1, CSŐSZI MÓNIKA2 

1	Soproni Egyetem, Környezet- és Természetvédelmi Intézet, Sopron, Tájműhely Kft, Budapest 
2	Lechner Tudásközpont, Budapest 

 
E-mail: 1konkoly-gyuro.eva@uni-sopron.hu 

Az Európa Tanács Táj Egyezménye központi fogalommá tette a tájkaraktert, ami a 
tájalkotó elemek és a tájformáló tényezők kombinációjából, sajátos együtteseiből alakul ki, és 
ami a tájak egyediségét adja. A Nagy-Britanniában az 1980-s évektől a tájelemzési 
gyakorlatba is átültetett koncepció az Európa Tanács Táj Egyezményének központi fogalmává 
is vált (EURÓPA TANÁCS 2000).  

A tájkarakter magában foglalja a táj mérhető, materiális mivoltát és a 
megtapasztalható, érzékelhető minőségi jellemzőit is. Komplexitásából adódóan a tájkarakter 
meghatározása igényli mind a természettudományos, mind a humán tudományi látásmódot. 
Ennek megvalósítását tűzte célul az az egész országterületre kiterjedő tájkarakter kutatás, 
amelyet az Agrárminisztérium, mint projektgazda indított 2016-ban. A széles szakértői kör 
által végzett elemzések eredményei 2021-re készültek el (KONKOLY-GYURÓ et al 2021).  
A tervezett előadás ennek a kutatási folyamatnak és első eredményeinek a bemutatását tűzi 
célul. A megkezdett munka reményeink szerint a geográfusok részvételével folytatódik, 
amihez az eddig elvégzett vizsgálatok megismertetése adhat alapot.  

 
 

Kulcsszavak:	tájkarakter, tájelemzés, Tájegyezmény, magyar tájak karaktere 

 
Irodalomjegyzék:  
 
KONKOLY-GYURÓ É. – VASZÓCSIK V.– SAIN M. – CSORBA P. – CSŐSZI M: 2021. 

Tájkarakter-elemzés Magyarországon. Szakmai összefoglaló és módszertani útmutató. 
Agrárminisztérium. Budapest. 

 
EURÓPA TANÁCS: 2000. Európai Táj Egyezmény. Firenze 
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Tájkarakter elemzés és értékelés a helyi érintettek bevonásával a Tápió-
vidék mintaterületen 

ERDEI TÍMEA1,2,	BOROMISZA ZSOMBOR1,2, VALÁNSZKI ISTVÁN1,2 

1Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, 
Budapest 

2Ormos Imre Alapítvány, Budapest 
 
 

E-mail: erdeitimi@gmail.com  

Az Agrárminisztérium által koordinált országos tájkarakter kutatás részeként 2019 és 
2021 között készült a Tápió-vidék mintaterületen tájkarakter elemzés. Ennek során 
meghatározásra kerültek a kistáj szintű tájkarakter-altípusok, valamint a tájkarakter területek 
és a hozzájuk kapcsolódó minőségi célkitűzések, valamint védelmi, kezelési és fejlesztési 
javaslatok. 

A kutatás során a kistáj szintű elemzések elvégzésénél, a léptékből adódóan lehetőség 
nyílt a helyi érintettek bevonására, amely azért is fontos, hogy a szakértői vizsgálatok mellett 
a helyben élők, gazdálkodók, döntéshozók tájjal kapcsolatos véleménye is figyelembe vételre 
kerülhessen a tájkarakter meghatározása és értékelése során. A helyi közösség bevonásával 
ezért céljaink között szerepelt megismerni a helyiek kötődését a tájhoz, az általuk látott 
értékeket, problémákat, változásokat, valamint a jövőképet, amelyet szerintük fontos lenne 
elérni a területen.  

Az érintettek azonosítását követően kétféle módszerrel kerültek megszólításra a 
helyiek (BOROMISZA ZS. et al. 2020; JÁKLI E.–BOROMISZA ZS. 2017; NFGM-VÁTI 2010). 
Készült egy online kérdőív, ami mellett személyes és online workshopok (műhelytalálkozók) 
lettek szervezve. Az online kérdőívet a Tápió-vidék esetében két tájegységre (előzetesen 
azonosított tájkarakter-területre), a Monor-Irsai-dombság és a Tápió völgye menti síkság 
területére bontva készítettük el, a területi különbségek megismerése érdekében. A 
workshopok során a helyiek tájjal kapcsolatos véleményének megismerése, és a tájjal 
kapcsolatos egyedi vagy közösségi információk, nézőpontok gyűjtése mellett célunk volta 
kutatás részeredményeire visszajelzés kérése. A mintaterületen ezért a teljes kutatás során 
négy workshop került megszervezésre, valamint további egy workshop az eredmények 
bemutatására. Az egyes műhelytalálkozókon eltérő tematika került alkalmazásra, minden 
találkozó alkalmával más-más érintett csoport (helyi általános iskolák diákjai, madárgyűrűző 
tábor résztvevői, helyi lakosok és belföldi turisták, civil szervezetek képviselői) és más-más 
fő témakör érintése céljából. Az alkalmazott módszerek között volt a kis csoportos irányított 
beszélgetés, egyéni vélemények leírása, helyhez köthető információk közös rögzítése 
térképen, interaktív tájberendező játék, mintaterületi fényképek csoportosítása, korábbi 
eredményekre visszajelzések kérése, standolós rendszerű irányított beszélgetés.  

Az online kérdőívet 42 helyi, vagy helyi kötődésű személy töltötte ki, a workshopokon 
pedig összesen 144 résztvevő volt jelen. A válaszadók és résztvevők a tájegység legfontosabb 
elemei, adottságai esetében mást emeltek ki a mintaterület két tájegysége esetében, amely 
alátámasztotta, hogy a helyiek is érzékelik az előzetesen azonosított tájkarakter-területek közti 
különbséget. A Tápió-vidék legfőbb értékei a helyiek véleménye alapján a vízfolyások, erdők, 
nádas és vizes élőhelyek, természetközeli gyepek, védett természeti területek, tanösvények és 
tavak. A kitöltők által a Tápió-vidéken észlelt legfőbb probléma az illegális szemétlerakás, 
valamint a Monor–Irsai-dombság területén a talajerózió, mezővédő erdősávok és mezsgyék 
hiánya, tarvágásos erdőgazdálkodás, nagy tehergépkocsi forgalom. A Tápió völgye menti 
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síkságon fő problémaként jelölték meg az út menti fasorok hiányát, tájidegen ültetvényerdők 
telepítését, elhanyagolt szőlő és gyümölcsös, valamint szántóterületeket. A Tápió-vidék teljes 
területén észlelték a helyiek a gyepterületeken a legeltetés mértékének csökkenését, mint 
kedvezőtlen változást. A válaszadók közül legtöbben a természeti értékek megőrzését és 
helyreállítását, a vízfolyások környezetének rendezését (vízfolyások rehabilitációját), 
valamint túraútvonalak fejlesztését és kialakítását jelölték meg, mint szükséges változásokat a 
Tápió-vidéken. 

A helyi érintettek bevonásának eredményeként lehetőségünk nyílt a tájkarakter-
altípusok meghatározásának és leírásának pontosítására a Tápió-vidéken, valamint a védelmi, 
kezelési, fejlesztési javaslatok megfogalmazására a helyiek segítségével. 

 
 

Kulcsszavak:	tájkarakter-altípusok, tájkarakter területek, minőségi célkitűzések, online 
kérdőív, workshop 
 
Irodalomjegyzék:  
 
BOROMISZA ZS.–KOLLÁNYI L.–JÁKLI E.–FÖLDI ZS. 2020: Education with the landscape – 

challenges in science communication and ecotourism. “Tájjal oktatás” – kihívások a 
tudománykommunikáció és az ökoturizmus területén. – 4D Tájépítészeti és 
Kertművészeti Folyóirat 55, 2-11. 

JÁKLI E.–BOROMISZA ZS. 2017: Tájökológiai adottságok és tájidentitás kapcsolatának 
értékelése Velencei-tavi tájrészletben. – VII. Magyar Tájökológiai Konferencia, Szeged 

NFGM, VÁTI NONPROFIT KFT. 2010: Területfejlesztési füzetek 1. Segédlet a közösségi 
tervezéshez, Budapest 
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Sopron térsége és a Fertő-táj tájkarakter elemzése és alkalmazása 

DR. KONKOLY-GYURÓ ÉVA1 

1	Soproni Egyetem, Környezet- és Természetvédelmi Intézet, Sopron, Tájműhely Kft, Budapest 

E-mail: 1konkoly-gyuro.eva@uni-sopron.hu 

A 2016-2021 között folyt országos tájkarakter kutatás (KONKOLY-GYURÓ et al 
2021) mintaterületi vizsgálatokkal egészült ki, amelynek során nagyobb részletességgel és 
sokrétű módszertant alkalmazva, kistáj és helyi szinten történt meg a tájkarakter azonosítása, 
leírása és értékelése, valamint a jövőre vonatkozó, a táj minőségére irányuló célkitűzések 
megfogalmazása. Itt a térinformatikai elemzéseket kiegészítette a terepi felmérés és a helyi 
közösségek megkérdezése alapján végzett, megtapasztaláson alapuló percepcionális elemzés, 
amely az érzékelt, minőségi jellemzőket tárta fel.    

A négy mintaterület egyike volt Sopron és a Fertő-táj térsége, amely különleges táji 
sokfélesége és az itt végzett korábbi kutatások okán is alkalmas volt annak a tájkarakter 
meghatározási módszertannak a kidolgozására, amelyet az ország további kistáj szintű 
elemzéseinek alapján adja.  

A tervezett előadásban bemutatjuk a kistáj szintű tájkarakter elemzés folyamatát és 
eredményeit.  

 
 

Kulcsszavak (3-5 szó):	tájkarakter elemzés, Sopron és a Fertő-táj karaktere, percepcionális 
elemzés, tájkarakter értékelés 
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A Gerecse tájtörténete és tájkarakter-típusainak meghatározása 

JOMBACH SÁNDOR1, KESZTHELYI ÁKOS BENCE1 

1	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti Településtervezési és Díszkertészeti 
Intézet, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest 

 
E-mail: 1jombach.sandor@uni-mate.hu, keszthelyi.akos.bence@uni-mate.hu 

Az Európai Táj Egyezményben foglalt kötelezettségek alapján az Agrárminisztérium 
KEHOP-4.3.0-VEKOP-15-2016-00001 számú átfogó kutatási projektet indított, melynek 
egyik alappillére “a tájkarakter-alapú tájtipizálási rendszer hazai megalapozását szolgáló 
módszertani kutatás és tervezés-módszertani fejlesztés (TÁJKARAKTER)” nevet viselő 
fejlesztési elem. A projektelem megvalósítása során az országos módszertani megalapozás és 
az országos tájkarakter-egységek lehatárolása mellett négy mintaterületen helyi szintű 
egységek is lehatárolásra kerültek. A Gerecse mintaterület az egyik, mely 16 Komárom-
Esztergom megyei településből áll. A kutatás során terepi felmérések, helyi workshopok, 
kérdőívezés és szakmai kutatómunka eredményeként feltártuk a tájkarakter meghatározó 
elemeit és a változások mozgatórugóit, melyek alapján beazonosíthatóvá váltak a helyi 
tájkarakter egységek, továbbá ezek alapján leírásra kerültek a típusokhoz köthető táj 
minőségére vonatkozó célkitűzések. 

A helyi tájkarakter egységek azonosításának megalapozásaként elsőként tájtörténeti 
kutatást végeztünk, melyben a táj karakterét történetileg meghatározó elemek feltárására 
koncentráltunk. Az állandó, illetve változó elemek beazonosításához a szakirodalmi kutatás 
mellett számos történeti térkép elemzését végeztük el. Tizenhárom különböző térképi 
adatbázist vizsgáltunk, a Habsburg Birodalom katonai felméréseitől kezdve, a II. Világháború 
utáni topográfiai térképeken át az ezredforduló után készült orto- és műholdfelvételekig, 
kiegészítve számos történeti fotó elemzésével. A területhasználati és felszínborítási 
változások vizsgálatához a 1895-1984 közötti megyei településsoros adatokat, majd az 1990 
utáni időszakra pedig a CORINE felszínborítás adatbázist vettük alapul. A terület olyan 
történetileg is meghatározó elemeit sikerült leírni, mint a síkvidéki tavak, a hegyvidéki erdők, 
a Gerecse esetében speciális bányaterületek, a lankás területek egykori zártkertje, a 
szőlőterületei.  

Figyelembe véve az országos tájkarakter-típusokat, a terepi bejárás, az online 
kérdőívezés, az irodalomkutatás és a helyiek megkérdezésének eredménye alapján a Gerecse 
mintaterületre tájkarakter-altípusokat azonosítottunk, térképeztünk, neveztünk meg és írtunk 
le. Kidolgoztuk a tájkarakter-altípusok meghatározó sablonját. A sablonban az altípusok 
területi előfordulása mellett bemutattuk azok legfontosabb jellemzőit, ismertettük leírásukat, 
kulcsjellemzőiket. Egy-egy ortofotó-kivágattal érzékeltettük a tájkarakter altípusok térbeli 
szerkezetét és egy-egy terepi fényképpel bemutattuk a tipikus látképeket. 

A tájkarakter-altípusok esetében feltártuk az értékeket, a változásokat, a problémákat 
ill. veszélyeztető tényezőket. Egy általunk kidolgozott értékelő sablonban feltüntettük ezeket 
és levezettük a táj minőségére vonatkozó célkitűzéseket. A célkitűzések lényegében a táj 
célállapotát írják le, elérésükhöz pedig védelmi, kezelési és fejlesztési javaslatokat 
fogalmaztunk meg. Megállapítottuk, hogy ezek alapvetően tíz csoportba sorolhatók. Az első 
öt valamilyen meglévő tervezési rendszerre támaszkodva értelmezhető. A második öt azonban 
olyan szempontokat ragad meg (látvány, kilátás, tájérzet, benyomás, zavarás, bejárhatóság, 
tudatosítás, információ-átadás, közösségi élet és szerveződés), melyekre a meglévő tervezési, 
támogatási, fejlesztési eszközök útján csak közvetetten lehet építeni javaslatokat. Mindez 
indokolja a tájkarakter-elemzési módszerek és tájkarakter-kezelési eszköztár fejlesztését. 
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Kulcsszavak:	tájkarakter, tájváltozás, táj minőségére vonatkozó célkitűzés 
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Zöldfelület ellátottság telekszintű geoinformatikai elemzése Szeged példáján 

KOLCSÁR RONALD ANDRÁS1, CSETE ÁKOS KRISTÓF2, SZILASSI PÉTER1 

1	Szegedi Tudományegyetem, Geoinfotmatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék, 
Szeged 

2	Szegedi Tudományegyetem, Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék, Szeged 
 

E-mail: 1kolcsar@geo.u-szeged.hu 

Az egyre fokozódó klimatikus szélsőségek miatt a zöldfelületek napjaink városainak 
nélkülözhetetlen elemeivé váltak, s ebből kifolyólag a zöldfelület ellátottság értékelése a 
várostervezés fontos feladatává nőtte ki magát. A zöldfelületek sokfélesége miatt (közparkok, 
erdők, magánkertek, stb.) a zöldfelület ellátottság egységes elemzése számos kihívást rejt 
magában. 

Jelen kutatásban különböző térinformatikai adatokat és részletes, házszám szintű 
lakoságszám adatokat felhasználva teszünk kísérletet Szeged város zöldfelület ellátottságának 
komplex, telek szintű értékelésére, figyelembe véve a zöldfelület ellátottság szakirodalom 
által meghatározott három fő komponensét (elérhetőség, hozzáférhetőség, vonzerő). A kutatás 
részét képezi a zöldfelület ellátottság szempontjából fejlesztésre szoruló területek 
lehatárolása; valamint a gyenge, közepes és erős zöldfelület ellátottságú telkek koreloszlás 
vizsgálata, melynek eredményei rávilágítottak a fiatalabb korcsoportok alul-, illetve az 
idősebb generáció felülreprezentáltságára a zöldfelület ellátottság szempontjából kedvezőbb 
helyzetű területeken.  

Reményeink szerint módszertanunk a jövőben sikeresen adaptálható lesz más városok 
zöldfelület ellátottságának térképezéséhez is.  

 
 

Kulcsszavak (3-5 szó):	zöldfelület, elérhetőség, hozzáférhetőség, vonzerő   
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A fogyasztásorientált vízparti megújulás, és annak megjelenési formái 
Budapesten 

TOLNAI GÁBOR NÁNDOR1 

1	Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, Budapest 
 
 

E-mail: 1gabor.tolnai@ttk.elte.hu 

Előadásomban bemutatom hogyan váltak a városi vízpartok a termelés helyszíneiből a 
fogyasztás helyszíneivé. Mint ilyenek, a posztmodern városi tértermelés tipikus színtereinek 
is tekinthetők. A fogyasztásorientált megújulási típusok extrém példái az esemény vezérelte 
fejlesztések és az ún. fesztivál piacterek létrehozása, de kisebb léptékű beavatkozásokra, 
spontán folyamatok eredményeire is gondolhatunk, például időszakosan felbukkanó bárok és 
alternatív rekreációs szolgáltatások formájában. A „waterfront” nemzetközi szakirodalma 
gazdag ezek jellemzésében, ma már világszerte megtalálhatóak a vízparti megújulás ezen 
formái. Ebből fakadóan előnyeik mellett hátulütőik is egyre inkább nyilvánvalók és ismertek. 
Ezek tükrében vizsgálom meg a budapesti Duna-partok átalakulását, és mutatom be a 
fogyasztás helyszíneinek sokszínűségét a belváros peremétől az átmeneti övezet külső részén 
található elhagyatottabb helyszínekig.  

 
 

Kulcsszavak:	vízparti megújulás, fogyasztás terei, Budapest 
 

X. Magyar Földrajzi Konferencia – Absztraktkötet 

75



A kulturális ökoszisztéma szolgáltatások a területhasználatok és a védett 
területek tükrében – Közösségi térképezési esettanulmány  

VALÁNSZKI ISTVÁN1, LADÁNYI MÁRTA2, JOMBACH SÁNDOR3, FILEPNÉ 
KOVÁCS KRISZTINA3 

1	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti 
Intézet, Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, Budapest 

2	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Matematika és Természettudományi Alapok 
Intézet, Alkalmazott Statisztika Tanszék, Budapest 

3	Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti 
Intézet, Tájtervezési és Területfejlezstési Tanszék, Budapest 

 
E-mail: 1valanszki.istvan@uni-mate.hu 

Az elmúlt években számos, a kulturális ökoszisztéma szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
kutatás folyt, melyek a szolgáltatások meghatározásának, értékelésének és feltérképezésének 
széles skáláját felvonultatják (Abualhagag és Valánszki, 2020; Hernández-Morcillo et al., 
2013). Ezen kulturális szolgáltatások jelentése és értelmezése társadalmi-kulturális háttér, 
földrajzi elhelyezkedés és szakmai háttér szerint eltér (Blicharska et al., 2017), ezért 
vizsgálatuk, értékelésük jellemzően elsődleges, társadalomtudományos módszerekkel 
kivitelezett adatgyűjtésen alapul. A legtöbb kulturális szolgáltatásokat térképező tanulmány 
még a magát a térképezést is részvételi módon hajtja végre (Valánszki és Filepné Kovács 
2018, Fagerholm et al. 2012). A helyiek bevonására számos lehetőség létezik, melyek közül 
munkánk során egy speciális módszert alkalmaztunk. Ez az úgynevezett ppGIS (Public 
Participation GIS) módszer, mely a közösségi térképezést kombinálja a térinformatikai 
módszerekkel (Valánszki és Filepné Kovács 2018). 

A korábbi kutatásainkban az értékjelölések sűrűsödésével, a megközelíthetőség-
feltártság befolyásoló hatásával, illetve a helyi identitás mértékével foglalkoztunk. E 
kutatásrészben elsősorban a területhasználatok és védett területek kapcsolatát vizsgáltuk a 
kulturális ökoszisztéma szolgáltatások azonosítása során. A következő kérdésekre kerestük a 
választ: 1, A jelölt értékpontok/szolgáltatáspontok mennyire kapcsolódnak bizonyos 
területhasználatokhoz? 2, Mennyire befolyásoló a hazai és nemzetközi területi védelem a 
kulturális értékek azonosítása során? 3, A térképezett kulturális ökoszisztéma szolgáltatások 
területi mintázata mennyire hasonló, milyen térbeli „kötegeket” alkotnak az egyes típusok? 

A kutatásunk mintaterületének a Váci járás 18 települését választottuk (melyek közül 2 
város), mely terület a Budapesti Agglomeráció határzónájaként különösen érdekes volt a 
kulturális ökoszisztéma szolgáltatások vizsgálatánál. Öt szolgáltatástípus térképezését 
végeztük, melyek a következők voltak: esztétikai érték, rekreációs érték, spirituális érték, 
történelmi érték, oktatási érték. Összesen 184 kitöltött térképet gyűjtöttünk be a települések 
népességének, jelentőségének arányában. Ezen térképeken mindegyik értéktípus esetében 3 
helyet jelölhettek meg a résztvevők, így a digitalizálást követően összesen körülbelül 2700 
jelölés került az adatbázisba. Az elemzéseket részben térinformatikai módszerekkel (QGIS 
szoftver segítségével), részben statisztikai elemzésekkel (Chi-négyzet teszt, Z teszt) végeztük.  

Eredményeink alapján elmondható, hogy vannak olyan területhasználati kategóriák 
melyekkel a legtöbb vizsgált kulturális szolgáltatás szignifikánsan pozitív korrelációt mutat 
(főként a lakott területek, illetve a mesterséges, nem mezőgazdasági zöldterületek). Az 
esztétikai és rekreációs értékek esetében szintén pozitív korreláció azonosítható a felszíni 
vizekkel, illetve erdőkkel és gyepekkel. Az előbbiekkel szemben negatív irányú korrelációt 
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azonosítottunk a mezőgazdasági területek és az összes vizsgált szolgáltatástípus között 
(szántóföldek, állandó növényi kultúrák esetében). Szintén negatív korreláció figyelhető meg 
a történelmi, spirituális és oktatási értékek, valamint a gyep- és erdőterületek között. A védett 
területek esetében elmondható, hogy a hazai, országos védelem alatt álló részek és a jelölt 
értéktípusok között többnyire pozitív a korreláció, ugyanakkor a nemzetközi védelem alatt 
álló területekkel ez az összefüggés már nem mutatható ki. Az elemzett szolgáltatástípusok 
területi összevetése alapján láthatóvá vált, hogy az esztétikai és rekreációs értékek, valamint a 
történelmi, spirituális és oktatási értékek képeznek külön „kötegeket”, vagyis ezek esetében 
igazolható erős térbeli összefüggés. 

 
 

Kulcsszavak:	kulturális ökoszisztéma szolgáltatások, közösségi térképezés (PPGIS), 
területhasználatok, védett területek, Budapesti Agglomeráció 
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A vidéki településhálózat perforálódása – Kísérlet egy elméleti koncepció 
elemzésére statisztikai eszközökkel 

MÁTÉ ÉVA1, PIRISI GÁBOR2 

1;2	Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet, 
Társadalomföldrajzi és Urbanisztikai Tanszék  

 
E-mail1: mate.eva@gamma.ttk.pte.hu  

Vidéki tereink differenciálódási folyamatai a társadalomföldrajzi kutatásokban ismert 
problémákat vetnek fel. A vidék tradicionális értékeinek átalakulása, demográfiai és 
strukturális válsága, politikai elhanyagoltsága mind egy komplexebb problémakörre hívják fel 
a figyelmet, amit a rurális újrastrukturálódás elmélete magyarázhat. Habár a differenciálódás 
kimenetele nem jelent egyértelmű hanyatlást, Magyarország esetében a folyamatok iránya 
mindinkább a hátrányok halmozódása és a kirekesztettség felé tendál.  

A településhálózat perforálódása egy kísérleti koncepció, ami arra keresi a választ a 
rurális újrastrukturálódás elméleti kereteiből levezetve, hogy a településközi kapcsolatok 
eróziója és ezáltal a hálózat feldarabolódása hogyan, milyen mértékben vesz részt a vidéki 
terek átalakulásában. A kutatás fókuszában a magyar településállomány áll, amit statisztikai 
elemzésnek vetettünk alá. Olyan mutatókat igyekeztünk meghatározni, amelyek alkalmasak 
lehetnek a településhálózatban izolálódó települések kimutatására társadalmi-, gazdasági- és 
intézményi szféránként, végül egy komplex statisztikai index segítségével. Vizsgálatunkban 
arra kerestük a választ, hogy hol jellemzi hazánk településhálózatát a perforálódás folyamata, 
valamint milyen jellegű a perforáció időbeli lefolyása Magyarországon. Vannak-e a 
településállományban elszigetelődő településcsoportok? Milyen folyamatok jellemzik az 
érintett településeket? Van-e lehetőség a folyamat megfordítására?  

 
 

Kulcsszavak:	rurális újrastrukturálódás; perforálódás; Magyarország; elszigetelődés 
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Régi-új urbanizációs tendenciák a budapesti agglomeráció déli szektorában 

BÁNYÁSZNÉ DR. KRISTÓF ANDREA1 
1	Nyíregyházi Egyetem, Turizmus és Földrajztudományi Inzézet, Nyíregyháza 

 
E-mail: 1kristof.andrea@nye.hu 

A budapesti agglomeráció - érthető okok miatt - az ország egyik legjobban megkutatott régiója, 
demográfiai folyamatainak feltárása több évtizedes múltra tekint vissza (Kovács Z. 2001, 2021, Tóth 
G. 2011). Az ok-okozati kapcsolatrendszereken nyugvó társadalmi-gazdasági folyamatoknak azonban 
mindig újabb szegmensei válnak prioritássá, a leggyorsabban reagálva az új nemzetközi és hazai 
kihívásokra. Az elmúlt fél évtized változásainak alapkérdése: Újabb szuburbanizációs folyamat indult-
e el, a koronavírus-válság hatásai által felerősítve, vagy a modern urbanizációs ciklus új szakaszába 
lépünk? Vannak-e az agglomerációban még szabad területek vagy az exurbia és a dezurbanizáció válik 
meghatározóvá? A kérdésekre még nem adható egyértelmű válasz, azt azonban megállapíthatjuk a 
kérdőíves felmérésemi alapján, hogy e folyamatok a korábbiakhoz hasonlóan napjainkban is rendkívül 
differenciáltan jelentkeznek (Kristóf A. 2021). A budapesti agglomeráció déli szektorának 15 
településére kiterjedő vizsgálataim eredményeként megállapítható, hogy jelentős eltérések vannak a 
Duna jobb és bal parti, illetve a Csepel-szigeten elhelyezkedő települések között. Mindez nem csak a 
népességnövekedés dinamikájának eltéréseiben és a dinamikus központok jelentétében (Érd, 
Szigetszentmiklós), illetve hiányában (pesti oldal) érzékelhető. Többek között a kiadott építési 
engedélyek száma és az ehhez szorosan kapcsolódó domináns beépítési jelleg (családi ház), az 1000 
főre jutó személygépkocsi állomány és az ezzel összefüggő közösségi közlekedés anomáliái, valamint 
az új lakosok igényei egyaránt arról tanúskodnak, hogy az agglomeráció déli szektora felértékelődött, 
de egyben tovább differenciálódott. A déli szektor települései azonban nincsenek felkészülve (pl. a 
közösségi közlekedési kapcsolataik, a belső infrastrukturális rendszerük stb.) az újabb ömegekre, akik 
ráadásul többségében a települések szélein építik fel új lakóházaikat. A régi-új urbanizációs folyamat 
megmutatja azt is, hogy elveszett-e vagy felerősödve tovább él a „zöldbe költözés” illúziója (Bajmócy 
P. 2014) Az illúzió-vesztés külső jegyei már látszanak (pl. az új lakóterületek kis telkekre épített 
családi házai, érdemi zöldterület nélkül, mindenféle beépítési karakter nélküli utcák, egykori 
szőlőhegyek vagy szántók helyén stb.) az emocionális tényezők azonban valószínű, hogy egy ideig 
mindezeket felülírhatják még a jövőben is.  

Kulcsszavak:	budapesti agglomeráció,	szuburbanizáció, társadalmi mobilitás, pandémia, exurbia 
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Társadalmi és települési konfliktusok vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében 
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A társadalmi konfliktusok jelen vannak nem csak az egyének, hanem a közösség, a település 
szintjén is és folyamatosan változnak, átalakulnak. A konfliktusok egy része látható, vagyis 
nem csak a szereplők számára, hanem a többi ember számára is érzékelhető, nagyobb része 
azonban feltáratlan, mert nem kerül ki a nyilvánosság által látható térbe. A Miskolci 
Egyetemen 2018-2020 között, az EFOP-„Az intelligens, fenntartható és inkluzív társadalom 
fejlesztésének aspektusai” pályázat keretében, végzett kutatásunk célja az volt, hogy feltárjuk 
a településeken megjelenő konfliktusokat, akár a jól ismert, akár a rejtett formákat. Az 
adattárház kialakítása során gyűjtött statisztikák szorosan kapcsolódnak azokhoz a főbb 
konfliktustípusokhoz, melyeket a nagymintás adatgyűjtés (Észak-Magyarország régió 
települései) során előzetesen meghatároztunk, és ami elvezetett az 5 mintatelepülés 
kiválasztásához (Ózd, Sátoraljaújhely, Fulókércs, Bükkszentkereszt, Kistokaj). 

Az adatok alapján bebizonyosodott, hogy a települések üzemeltetésében és mindennapjaiban 
jelen lévő konfliktusok számos esetben megnehezítik, avagy gátolják a működést. A 
szekunder statisztikai adatok hozzájárultak a mintatelepülések kiválasztásához, a primer 
kutatás adatai (kérdőívek, interjúk) pedig segítettek a tényleges konfliktusok feltárásában. A 
két statisztikai forrásból elkészített és folyamatosan bővített adatbázis adott alapot a térbeli 
folyamatok, azonosságok és különbségek, megjelenítéséhez, ezzel is többlet információt adva 
a települési konfliktusok rendszeréhez. Az elvégzett vizsgálatok alapján jelen vannak 
demográfiai, intézményi, munkaerőpiaci és bűnözéssel kapcsolatos konfliktusok a 
településeken. Ezek azok a konfliktustípusok, melyek az urbánus és a rurális területen is 
megjelennek, és meghatározzák a településeken élők mindennapjait. 

Kulcsszavak: társadalmi konfliktusok, térbeli egyenlőtlenségek, Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
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Városföldrajzi kutatások a budapesti egyetemen 
 

IZSÁK ÉVA 
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Regionális Tudományi Tanszék 

 
E-mail: eva.izsak@ttk.elte.hu 
 
 
Az első magyar földrajz tanszék régebb óta létezik, mint az egységes Budapest. A modern 
földrajztudomány kiemelt szereppel elemezte és elemzi tér és társadalom kapcsolatát, valamint a 
városok kialakulásának földrajzi elemeit. Budapest kialakulása, természeti és társadalmi környezet 
összefüggései, tér szerkezetének átalakulási folyamatai másfél évszázada jelzik nemcsak az ország 
történelmi-gazdasági-politikai változásait, hanem az urbanizáció folyamatát is. Ezek kutatása és 
elemzése kiemelt szakterülete volt és jelenleg is az az ELTE földrajzi tanszékeinek. 
Az előadás bemutatja az elmúlt 150 év kiemelt városföldrajzi kutatásait, annak vezetőit és a magyar 
tudományban betöltött szerepét és hatásait. 
 
Kulcsszavak: Városföldrajz, Budapesti egyetem, Budapest, Kiemelt kutatási irányok 
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A Dél-Dunántúlon élő felvidéki magyarok etnikai és politikai földrajzi 
vizsgálata: kitelepítés, tér és identitás köztes-európai összehasonlításban 

SZALAI GÁBOR1 

1	Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola, Pécs 
 

E-mail: 1aszalaigabor@gmail.com 

Európában, az első világháborút követően, illetve a második világháború alatt és után, 
a többé-kevésbé szuverén államok több alkalommal is éltek a lakosságcsere eszközével. 
Céljuk az etnikailag homogén állam megteremtése, és/vagy a kisebbségi sorban élő 
nemzettársak hazatelepítése volt. 

A hasonló elveken nyugvó lakosságcserék közül az előadás az 1946. február 27-én 
megkötött csehszlovák-magyar lakosságcsere előzményeit (a tárgyalások és a döntés mögötti 
politikai, gazdasági és társadalmi motivációkat), valamint társadalmi következményeit 
vizsgálja köztes-európai kitekintésben. 

Az előadás hangsúlyosan fontos része az új lakóhelyen történő beilleszkedés, a 
befogadó településen élőkkel történő együttélés, a térhez kapcsolódó identitás és emlékezet 
vizsgálata. A „közösségben élni” szociálgeográfiai alapfunkció vizsgálatának egyik markáns 
iránya a lokális közösségek átalakulásának feltárása. Az egykor jórészt stabil és csak lassan 
változó helyi társadalmak átalakulásában – sokszor pedig egyenesen felbomlásában – a 
második világháború után a csehszlovák-magyar lakosságcsere következtében lezajlott 
vándormozgalmak gyakran meghatározó szerepet játszottak. 

Az előadás keretében célom bemutatni valamennyi, hasonló elven nyugvó, 1918 és 
1948 között kötött megállapodást, így bemutatva a hasonlóságokat, párhuzamokat és a 
különbségeket. Előadásomban arra a kérdésre is keresem a választ, hogy a csehszlovák-
magyar lakosságcsere megállapodáshoz vezető tárgyalásokon a korábban megkötött 
egyezmények következményeit és tanulságait mennyiben vették figyelembe? Az előzőekhez 
kapcsolódóan szükséges megvizsgálni azt is, hogy az 1945 után formálódó két politikai tábor 
melyik lakosságcserét tartotta követendőnek a csehszlovák-magyar relációban. 

A lakosságcsere-egyezmények elemzésén és összehasonlító vizsgálatán túl az előadás 
hangsúlyosan fontos területe az új lakóhelyen történő beilleszkedés lehetőségeinek és a 
befogadó településeken élőkkel történő együttélés, személyes visszaemlékezések segítségével 
történő bemutatása. A Dél-Dunántúlon a felvidékieket német (sváb) településeken helyezték 
el, mely településeket a potsdami egyezmény által jóváhagyott a kollektív bűnösség elve 
alapján végrehajtott kitelepítés sújtotta. A kitelepített felvidékiek így kisebbségi helyzetben 
találták magukat etnikai, vallási és kulturális vonatkozásban egyaránt. Előadásomban arra a 
kérdésre is keresem a választ, hogy mi segítette és mi akadályozta a beilleszkedést és a térhez 
kapcsolódó identitást és emlékezést? 

Az etnikai-, politikai földrajzi és szociálgeográfiai vizsgálatok bemutatása mellett az 
előadás során nagy hangsúly kerül a kibocsátó (csehszlovákiai) és a befogadó (dél-dunántúli) 
települések településföldrajzi vizsgálatára is. Előadásomban arra a kérdésre is keresem a 
választ, hogy a dél-dunántúli települések jellege, településhierarchiában és a társadalmi 
munkamegosztásban betöltött szerepük miként hatott az érkező csoportok beilleszkedésére, a 
települések gazdasági és társadalmi életébe történő bekapcsolódására. 

 
 

Kulcsszavak:	identitás, lakosságcsere, kitelepítés, beilleszkedés, együttélés  
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A mohácsi csata, Szigetvár ostroma és a második mohácsi csata kutatási 
előzménye földrajzi megközelítésben 

SZABÓ RÓBERT 

Doktorandusz, Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori 
Iskola, Pécs 

Email: szaborobert9311@gmail.com 

A három katonai konfliktus kutatási előzménye hosszú múltra nyúlik vissza. Az elmúlt 
másfél évszázad munkáinak többsége a historiográfia berkeiben látott napvilágot. 
Történészgenerációk, mind más és más történelmi tragédiák fényében láttak hozzá a három 
katonai konfliktus éppen aktuális mondanivalójának megfogalmazásának. A katonai 
konfliktusok új, földrajzi szemléletű kutatásához Rachel Woodward 2013-as cikke adott nagy 
lendületét. A Woodward agendájának fényében dolgozó kutatók az egykori katonai 
tevékenység tájat formáló hatását vizsgálták meg, kitűntetett szerepet szánva az emlékezeti 
helyek tájra és közösségre gyakorolt hatásainak vizsgálataira. 

Munkám során arra tettem kísérletet, hogy összegyűjtsem és bemutassam azokat a 
leglényegesebb tudományos munkákat, amelyek az elmúlt másfél évszázadban, a három 
tárgyalt katonai konfliktus tekintetében a tájrekonstrukciót, az összecsapásokhoz köthető 
lokalizációs problémakört, illetve az emlékezeti helyekkel és szimbolikus térfoglalással 
foglalkozó kérdéseket helyezték a kutatásaik középpontjába. 
 
Kulcsszavak: military landscape, földrajz, török kor, emlékezet, tájformálás 
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A Rákóczi-szabadságharc emlékezeti térképe a 21. században  

KISS MÁRTON1 

1	Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar Földtudományok Doktori Iskola, Pécs  
 

E-mail1: kiss.marton1990@gmail.com 

Magyarország történelme során számos küzdelmet vívott, amelyek emlékei a mai 
napig megtalálhatóak az országban. A 18. században (1703-1711) vívott Rákóczi-
szabadságharc és annak vezetőjéhez (II. Rákóczi Ferenc) köthető emlékezeti helyek nagy 
számban találhatóak meg a mai Magyarország – és a szomszédos országok – területén. 
Ezekhez kapcsolódnak még azok a különböző pontok, amelyek bár földrajzilag távol állnak 
Magyarországtól, mégis jelentős emlékezeti réteggel bírnak, mint például Franciaország és 
Törökország. 

Előadásomban a Rákóczi-szabadságharchoz köthető emlékezeti helyeket kívánom 
bemutatni, különösen a magyar ország határain és annak közelében lévő pontokra fókuszálva. 
Az emlékezeti terek (lieux de mémoire) elméletét Pierre Nora dolgozta ki (1999), amelyben a 
francia kutató egyszerre használta a tényleges és a szimbolikus terek kérdéseit. Ilyen 
értelemben az emlékezeti tér ugyanúgy lehet megfogható (valid), mint elképzelt (szimbolikus) 
valóság, amely kvantifikálhatósága akadályokba ütközhet. 

A kutatás alapját több emlékezettel foglalkozó gyűjtés egységes adatbázisa nyújtja, 
amelyhez manuálisan kutatott anyagok is tartoznak. Az így létrehozott településszintű 
adatokat GIS szoftver segítségével kívánom megjeleníteni, hogy ezáltal bemutathassam a mai 
magyar Rákóczi-emlékezet erősségét. Ennek módszertani alapját az adatok hőtérképes (heat-
map) megjelenítése adja, ami kiterjedtségmérés kivitelezésére alkalmas. Ezáltal az emlékezet 
is értékelhetővé és kvantifikálhatóvá válik, amely módszertan több emlékezeti kutatásban is 
megismételhetővé válhat (SIMON 2017). 

A különböző emlékezeti terek feltárása közelebb vihet a magyar állam kulturális 
erejének meghatározásához, valamint felderítheti a „Rákóczi-emlékezetben” lévő diplomáciai 
potenciált. Ilyen kapcsolódási pontok lehetnek az észak – és észak-keleti irányba való 
törekvések, különösen Szlovákia, Lengyelország és Ukrajna irányába. Az itteni emlékezeti 
pontok közül több a szabadságharcban is jelentős szerepet töltöttek be, míg mások az 
emigráció révén váltak fontossá. Az ilyenfajta – országos és regionális – sajátosságok 
bemutatása az emlékezet terek tervezésénél is útmutatóként szolgálhat, amely a turizmus 
számára jelenthet új perspektívákat (SIMON 2018). 

 
Kulcsszavak:	GIS, identitás, emlékezet, Rákóczi-szabadságharc 
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Közigazgatás földrajzi változások Medgyesszéken a 14. századtól 
napjainkig 

ELEKES TIBOR¹  

Miskolci Egyetem, MFK, Földrajz-Geoinformatika Intézet 

E-mail: ¹ ecoeti@uni-miskolc.hu 

Az első szász telepesek II. Géza (1141-1162) idején érkeztek Erdélybe. Az 
állattenyésztéssel, növénytermesztéssel, kézművességgel, kereskedelemmel foglalkozó, de 
határvédelmi feladatokat is ellátó közösség rövid idő alatt Erdély egyik meghatározó 
„nemzetévé” vált. A Nagyszeben központú, Medgyest és térségét is magába foglaló dél-
erdélyi Szászföldön (Királyföldön), a Brassó központú Barcaságban és az északkelet-erdélyi 
Beszterce vidékén megtelepedett szászok önkormányzatisága magába foglalta a székekbe, 
vidékekbe szervezett közigazgatási rendszer kialakítását (KÖPECZI B. 1993).   

A túlnyomórészt 14. századi telepítés eredményeként kialakított, 15 települést magába 
foglaló Medgyesszék a Habsburg-idők két rövid idejű átalakításától eltekintve, fennmaradt 
1876-ig (1.ábra) (WAGNER, E. 1977; ELEKES T.–GYENIZSE P. 2014).  

               
1.ábra. A közigazgatás változásai az erdélyi szász székeken. 

X. Magyar Földrajzi Konferencia – Absztraktkötet 

86



Medgyesszék területe az egységes megyerendszer kialakítása után a Segesvár 
központú Nagy-Küküllő megyébe tagozódott és kisebb változtatásokkal fennmaradt 1950-ig. 
Az 1950-1968 közötti tartomány-rajon rendszerben a Nagyszeben, majd a Brassó (Sztálin) 
központú tartomány része volt. 1968-ban Medgyesszék településeit a Nagyszeben központú 
Szeben megyébe sorolták. 

Az öt évszázadnyi „szék-rendszer” 1876-os megszűnése után a legnagyobb mértékű és 
leggyakoribb térszervezési változtatásokra a 20. század első felében, az 1968-ig terjedő 
időszakban került sor. A kor politikai-ideológiai elvárásai, társadalmi, gazdasági igényei 
függvényében végrehajtott átalakítások hatással voltak a térség településhálózatára, 
gazdasági-társadalmi életére, népesedési folyamataira. 

 
Kulcsszavak: Medgyesszék, közigazgatási rendszer, térszervezés 
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Térbeli mintázatok történeti perspektívában: egy területi adatbázis 
elemzési lehetőségei. 

MIKLE GYÖRGY 

ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet 

 

E-mail: mikle.gyorgy@abtk.hu 

Az MTA BTK Lendület Tíz Generáció Kutatócsoport 2019-es megalakulása óta 
összeállt egy olyan, települési léptékű történeti adatbázis, amely a 18. század első felétől a 
jelenig követi nyomon a társadalom és a gazdaság szerkezetére, fejlettségére utaló (elsősorban 
a vidéki térségek helyzetére rávilágító) legfontosabb mutatókat a történeti Magyarország 
területén. Előadásom ennek, a települési léptékű adatbázisnak az elemzési lehetőségeire 
fókuszál, így részben módszertani (a történeti GIS és a területi statisztika tárgykörébe 
sorolható), részben a társadalmi változás és állandóság megragadhatóságára összpontosító 
kérdéseket feszeget. 

Az adatbázisban rejlő lehetőségek közül kettőt szeretnék kidomborítani. Az első a 
hosszú távon (a 18. századtól napjainkig) ható struktúrák szerepének vizsgálata. Ez a 
közelítésmód egyrészt a kiinduló időszakban rögzített társadalmi összetétel, birtokviszonyok, 
területhasználat, adóterhek hosszú távú trendjeit követi nyomon, így az útfüggőség szerepére 
összpontosít. Másrészt arra próbál meg választ találni, hogy kimutathatók-e a 18. században 
kialakult területi mintázatok és a 20. századi fejlettségi kép közötti összefüggések: bizonyos 
strukturális jellemzők mutatnak-e korrelációt a későbbi fejlettségi viszonyokkal?  

A második közelítésmód arra összpontosít, hogy a települési léptékről elmozdulva 
kirajzolódnak-e egymáshoz hasonló települési klaszterek. Ennek az elemzésnek a lehető 
legtöbb időmetszetre történő elvégzése rámutathat, hogy milyen dimenziókat tekinthetünk 
meghatározónak a területi fejlettség mintázatainak a kialakulásában, illetve, hogy időben 
mennyire állandó a települési klaszterek kiterjedése, összetétele. Egy másik ígéretes módszer 
az, hogy néhány előre meghatározott szempont (például az azonos uradalomhoz tartozó 
települések, vagy a birtokos jellege) alapján csoportosítjuk a településeket, majd az így 
létrehozott településcsoportok jellemzőit, koherenciáját, valamint ennek különböző 
időmetszetekben kimutatható eltéréseit vizsgáljuk. 

 
Kulcsszavak:	területi egyenlőtlenségek, történeti földrajz, Magyarország 
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Új földtudományi és személyes (családi) adatok Magyar László 
életművének tanulmányozásához 

DR. SZÓNOKY MIKLÓS 

Szegedi Tudományegyetem TTIK Földtani és Őslénytani Tanszék 

 

       Az ezredfordulótól számos tudományág kitűnő és korszerű szemléletű tanulmánya jelent 
meg Magyar László (1818-1864) munkásságáról. Születése 2018-as bicentenáriumának 
előadás sorozata pedig a legújabb kutatások eredményeiről adott számot. Sebestyén Éva 
Magyar László kutató felkérésére én is ekkor tanulmányoztam át és írtam le az utazónk 
geológiai  (ásvány – kőzettani) és bányászati megfigyeléseit, mert e szempontból eddig még 
senki nem vizsgálódott. Útleírása betűhív szövege kincsestára a 180 évvel ezelőtti földrajzi, 
geológiai szaknyelvi kifejezéseknek, leírásoknak és egyéni, „veretes” stílusa is rendkívül 
érdekes és figyelemreméltó.  

       Továbbá, mivel az ötömösi Magyar Család egyenesági leszármazottja vagyok (Magyar 
László dédnagybátyám volt, dédanyám ötömösi Magyar Etelka (1832-1885) féltestvére) 
számos eddig sehol nem közölt családi vonatkozású adatról, visszaemlékezésről és 
dokumentumról számolok be. 

       Mindezek apám Szónoky János (1907-1980) három generációt látott könyv –és 
irattárának voltak az értékei.  

Kulcsszavak: Magyar László, ásványi nyersanyaglelőhelyek, bányászati megfigyelések, 
ötömösi Magyar Család     
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8.1.	Turizmus	és	térérzékelés	
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„És lőn este és lőn reggel”: a napszakokhoz kötődő miliőben rejlő 
turisztikai potenciál Belső–Erzsébetváros újrapozícionálásában 

MICHALKÓ GÁBOR1,2, DAMLA BAL1, ERDÉLYI ÉVA3 

1	Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest 
2	CSFK Földrajztudományi Intézet, Budapest  
3	Budapesti Gazdasági Egyetem, Budapest 

 
E-mail: 1gabor.michalko@uni-corvinus.hu 

A Covid-19 járvány kirobbanásáig Budapest az overtourism által érintett turisztikai 
desztinációk közé tartozott (PINKE-SZIVA I. et al. 2019). A magyar főváros slumosodott belső 
kerületeiben kialakult party-zóna az ott lakók számára élhetetlenné vált, felerősödött a 
turizmusfóbia, turistaellenes megmozdulásokra került sor (SMITH, M. et al. 2019). Az éjszakai 
életet kedvelő turisztikai kereslet a világszerte életbe lépett járványügyi korlátozó 
intézkedések miatt 2020 tavaszán gyakorlatilag megszűnt, ez a helyzet lehetőséget kínált a 
városrész újrapozícionálásának átgondolására. Az előadás alapját képező kutatás azt kívánja 
igazolni, hogy a városrész nappali turisztikai miliője az újraindítást követően elegendő 
erőforrást (vonzerőt), egyúttal alternatívát biztosít az éjszakai élet visszaszorítására, a 
kedvezőtlen hatások jövőbeli kiküszöbölésére. 

Egy turisztikai desztináció miliőjének feltárása a hely észlelésének összetettsége miatt 
komoly kihívást jelent a kutatók számára, ezért a téma fehér foltnak számít a turisztikai 
szakirodalomban (MICHALKÓ G.–RÁTZ T. 2006). A narratív élménybeszámolók mellett a 
turisták fényképeinek elemzése segíti a megismerés folyamatát (GARROD, B. 2008). Ahol az 
éjszakai élet az egyik legfőbb vonzerő, ott a turisták által nappal készített fényképek új, 
szélesebb perspektívát kínálnak a tervezők és a fejlesztők számára. A kísérletre alapuló 
kutatás adatbázisát 85 turizmus szakos egyetemi hallgató által készített 255 darab fénykép és 
az azokhoz tartozó rövid szöveges információk, hashtagek képezik. A Corvinus hallgatói azt a 
feladatot kapták, hogy turista szerepben készítsenek 3-3 fényképfelvételt nappal, amelyek 
leginkább tükrözik a vizsgálati terület (Belső-Erzsébetváros) turisztikai miliőjét. A fényképek 
tartalomelemzéssel kerültek feldolgozásra. 

Budapest party-zónájának turisztikai miliője kettős arculatú. Az éjszakai és a nappali 
miliő között átfedések észlelhetők. A nappali miliő formálásában az éjszakai miliő direkt és 
indirekt módon is szerepet játszik. A nappali miliő számos olyan elemet tartalmaz, amely az 
éjszakaiban nem vagy másképpen észlelhető, ugyanakkor a turisták számára vonzó. A nappali 
miliő tudatos fejlesztésével elősegíthető az éjszakai miliő felelős fogyasztása, a turizmus 
fenntartható fejlődésének biztosítása. Budapest party-zónájának a Covid-19 járványt követő 
újrapozícionálásával megelőzhető az overtourism újbóli kialakulása, a „touristification” 
kedvezőtlen folyamatai lassíthatók, a dzsentrifikáció kiegyensúlyozottabbá válhat (OLT G. et 
al. 2019).  

A Covid-19 járvány történelmi lehetőséget kínál Budapest világörökségi helyszínének 
puffer-zónájához tartozó Belső Erzsébetváros újrapozícionálására. A helyi önkormányzatnak 
a vállalkozókkal és a civil szervezetekkel együttműködve az előadásban bemutatásra kerülő 
kutatás eredményeit felhasználva célszerű egy új turizmusstratégiát kialakítani. A nappali 
miliő fejlesztésével, az éjszakai miliő fogyasztásának szabályozásával a térség újra Budapest 
zsidó negyedeként szerepelhetne a köztudatban, a turisztikai kínálatban és a 
marketingkommunikációban. 
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Köszönetnyilvánítás: a kutatás az OTKA K134877 és az NKFIH-869-10/2019 számú 
projekt a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból biztosított támogatással, a 
Tématerületi Kiválósági Program finanszírozásában valósult meg. 

 
Kulcsszavak:	turizmus, bulinegyed, turisztikai miliő, Covid-19, fényképelemzés  
 
Irodalomjegyzék: (maximum 5 tétel, és csak a szövegben hivatkozottak): 
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A Tisza arcai 2.0, avagy térinformatikai támogatású tájesztétikai vizsgála-
tok 

KARANCSI ZOLTÁN1, KATONA ZOLTÁN1, GYŐRI FERENC1 

1	Szegedi Tudományegyetem, Testnevelési és Sporttudományi Intézet 
Környezetesztétikai és klímaadaptációs kutatócsoport 

 
E-mail: zkarancsi@gmail.com 

Egy korábbi tanulmányunkban (A Tisza arcai, avagy vízparti tájkép, mint turisztikai 
vonzerő – nemcsak vízitúrázóknak, 2020) kísérletet tettünk a vízitúrák hátteréül szolgáló 
Tisza part természeti és épített környezetének táj- és környezetesztétikai szempontú 
értékelésére, módszertanának kidolgozására. Akkor a vizsgálatainkat a különböző típusú 
vizuális egységek értékelésével végeztük, amelyeket 3907 darab, a Tisza alsó szakaszán 
készült fényképekből választottunk ki. 

Ebben a tanulmányban térinformatikai adatok (Sentinel-2 multispektrális felvételek, 
szakági nyilvántartási térképek) és  eszközök (SNAP 8.0 – SeNtinel Applications Platform és 
QGIS Desktop 3.4)  segítségével próbáljuk igazolni, a korábbi eredményeinket és kiterjeszteni 
a teljes – az országhatártól Tiszakécskéig tartó – Tisza szakaszra a vizsgálatot (1. ábra), 
melynek végeredménye egy akár online használható tematikus térkép, amely a vízitúra 
időszakában (nyári vegetáció) színekkel mutatja melyek a leglátványosabb partszakaszok, 
illetve hol van lehetőség a csónakokkal kikötésre. 

	

                    1. ábra. A vizsgált Tisza szakasz (szerk. Karancsi Z. 2019) 
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Kulcsszavak:	tájesztétika, tájkép, térinformatika  
 
Irodalomjegyzék: (maximum 5 tétel, és csak a szövegben hivatkozottak): 
 
Folyóiratcikk:  
KARANCSI Z.–HORNYÁK S.–SZALMA E.–OLÁH F.–KOROM A.–HORVÁTH G.–

GYŐRI F. 2020: A Tisza arcai, avagy a vízparti tájkép, mint turisztikai vonzerő – 
nemcsak vízitúrázóknak: Egy táj- és környezetesztétikai értékelőmódszer bemutatása, 
Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok 5:2 pp. 4-14.  
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Múzeum és tértermelés. Az érzékelt, az elgondolt és a megélt tér, mint 
vonzerő   

 
SCHULTZ ÉVA 

 
BGE KVIK Turizmus Tanszék, Budapest / PTE TTK Földtudományok Doktori Iskola, Pécs 

 
E-mail: Schultz.Eva@uni-bge.hu 

 
A múzeumok a kulturális turizmus, azon belül a város turizmus fontos vonzerői, 

gyakran a turisztikai magterületek meghatározó városképi elemei. Elhelyezkedésük általában 
erős urbanisztikai hatással bír, a felvilágosodás óta nyomon követhető megjelenésükhöz 
kapcsolhatóan a területi funkcióváltás és a társadalmi átrendeződés. Napjainkban a múzeumi 
szerep újradefiniálását célzó nemzetközi diskurzus zajlik. Az alapvetően az új muzeológia 
kontextus-központúságának a továbbgondolásaként értelmezhető folyamat a társadalmi jóllét 
érzékenyítő, integráló közösségi tereként próbálja meghatározni e kultúraközvetítő intézmény 
elsődleges szerepét.    

Tanulmányomban a következő kérdésekre keresem a választ: miként jelenik meg a 
változó múzeum-értelmezés a társadalmi tértermelésben? Hogyan befolyásolja a tér 
trialektikája a múzeumok vonzerejét? A vizsgált példák mind kiemelt nemzetközi és hazai 
turisztikai látványosságok, de különböznek időbeliségük (történelmi és kortárs gyűjtemények) 
és térbeli koncentrációjuk (múzeumok és múzeumi negyedek) tekintetében. A kutatás célja az 
múzeumok és a városi terek összefüggéseire irányuló vizsgálatok turisztikai megközelítéssel 
való bővítése, ami a későbbiekben mind az örökséginterpretáció, mind az attrakciófejlesztés 
számára hasznosítható eredményeket hozhat.                     
 
 
Kulcsszavak: múzeum, tértermelés, turizmus 
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Tértermelés és térérzékelés örökségturisztikai helyszíneken 
 

GÁSZNÉ BŐSZ BERNADETT 
 

PTE TTK Földtudományi Doktori Iskola 
 

E-mail: gasz.bernadett@gmail.com 
 

Az örökséghelyek, a védett, történelmi épületek, jelen kutatásban konkrétan a várak a 
kulturális turizmus fontos vonzerői. Egyszerre reprezentálják a tárgyiasult és a szellemi 
örökséget. Képesek reagálni a kulturális turizmus valamennyi motivációjára, a művelődés, a 
hit és a szórakozás helyszínei. Részei kollektív identitásunknak, az állandóságot képviselik 
egy folyamatosan változó világban, így az etnikai turizmusban is fontos szerephez jutnak 
(akár az ismeret-bővítés, akár az önismeret, a „gyökérkeresés” motiválja azt). Számos 
kulturális és turisztikai funkció helyszínei, meghatározó közösségi terek a helyi lakosság 
életében és mindezek révén a fenntartható turizmusfejlesztés és a turizmusra alapozó 
gazdaságfejlesztés koncepciójába is jól illeszthető erőforrások. A látogatói döntésben az 
élmény, az átélés a kulcsszavak: a történelmi környezet magas élményígérettel bír, és kiváló 
kulisszája az élményszerű interpretációnak.  

Az örökségturizmus legfontosabb kihívása a múlt hiteles és élményszerű 
rekonstrukciója a jelenben. A turista számára a történelemben a hétköznapi ember érdekes, 
akivel azonosulni tud. Mindenekelőtt arra kíváncsi, hogy Ő maga MA MIT élhet meg a 
történelmi falak között. Ugyanakkor „időutazásra” is készül: elvárja, hogy megélhesse a 
történelmi korok terét is.  

Tanulmányomban megkísérlem felmérni egyes dél-dunántúli várak konkrét példáján, 
hogy egy adott örökségi helyszínen milyen térrétegek és miként épülnek egymásra – 
tudomásul véve, hogy ezek térben és időben, léptéktől és a teret megélő személytől függően 
folyamatosan változnak. Megvizsgálom a földrajzi térben – desztinációban, adott településen 
– és a turisztikai térben, valamint a turizmus metatereiben való működésüket; a kulturális 
infrastruktúrában, illetve a köztér funkcióban betöltött szerepüket. Foglalkozom az 
emberközpontú térérzékelés és a tértapasztalatok turizmusban releváns hatásaival, és 
megkísérlem felvázolni az „olvasható attrakciók” jellemzőit és hasznát. Vizsgálati szempont 
az örökségi helyszínek lokális és nemzeti identitásban betöltött szerepe, emlékezethelyként 
való értelmezésük.  

Az „élő vár” – koncepció célja a „jó hely”-értékítélet kialakítása a látogatóban. 
Elsődleges eszköze a gazdag interpretációs kelléktár, ám hatékonyságát növeli a tér 
megélésnek, a tértermelés folyamatának tudatosítása.  
 

Kulcsszavak: örökségturizmus; tértermelés; térérzékelés; „jó hely”; interpretáció 
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8.2.	Turisztikai	trendek	
	

Levezető	elnök:	Michalkó	Gábor	
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A hazai gasztrofesztiválok működése a pandémia előtt és után  

Tóth Bettina 

Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged  
 

E-mail: bettina.toth3@gmail.com 

A COVID-19 megjelenése előtt nemzetközi szinten és Magyarországon is évről évre 
gyarapodott és dinamikusan változott a fesztiválok száma. A fesztiválok népszerűsége 
ellenére nem létezett egy általánosan elfogadott fesztivál definíció. A szakirodalomban 
használt többféle fesztivál megfogalmazást és a fesztiválok jellemzőinek leírását elemezve 
fesztiválnak tekintem az olyan rendezvényeket, melyek korlátozott időtartalmúak és 
periodikusan ismétlődnek, valamilyen téma köré szerveződve egy közösség kultúrájának 
valamely elemeit ünneplik és tartják fenn, de nyitva állnak a szélesebb közönség számára is, 
továbbá gazdasági, társadalmi és/vagy kulturális célok elérése érdekében működnek.  

Kutatásomban e fesztivál fogalom ünneplésre szánt téma, a megcélzott közönség és 
volumen, valamint a célrendszer komponensek vizsgálatával foglalkozom a magyarországi 
gasztrofesztiválok példáján. Keresem a választ arra, hogy a pandémia előtt működött 
gasztrofesztiválokat hogyan lehetett tipizálni az ünneplésre szánt gasztronómiai téma alapján, 
feltárom, hogy a gasztrofesztiválok hogyan oszlottak meg a célcsoport, volumen és területi 
jelentőség szerint, valamint milyen célból jöttek létre a vizsgált rendezvények. Mindemellett 
feltárom a különböző erőforrásokat biztosító érdekcsoportok szerepét a gasztrofesztiválok 
működésében. Végezetül összefüggéseket keresek a vizsgált szempontok között, és keresem a 
választ arra, hogy a COVID-19 milyen változásokat hozhat az eredményekben. 

Kérdéseim megválaszolásához összegyűjtöttem a magyarországi gasztrofesztiválokat a 
2019-es évre vonatkozóan tartalomelemzés segítségével, mely rendezvények szervezői 
körében kérdőíves vizsgálatot végeztem 2020-ban, 46%-os válaszadási aránnyal. A kérdőív 
zárt kérdéseiből mutatókat képeztem K-Közép klaszteranalízis segítségével, melyek a 
rendezvények témájára, volumenére és erőforrásoktól való függőségükre utalnak. A kapott 
eredmények közötti összefüggések feltárása érdekében 37 gasztrofesztivál szervezőjével 
készítettem interjút. 

Eredményeim alapján az elérendő célok nagymértékben befolyásolják a 
gasztrofesztiválok volumenét, területi jelentőségét, célcsoportját, hiszen például az elsősorban 
a társadalmi előnyök elérése érdekében működő gasztrofesztiválok kis léptékű, helyi, 
közösségi rendezvényként voltak definiálhatók, míg a turizmusorientált rendezvények a 
gazdasági előnyöket helyezték előtérbe. A gasztrofesztiválok témájának és céljainak 
összefüggése például azt mutatja, hogy számos település saját, új gasztronómiai értéket kreált 
magának gasztrofesztivál keretében, annak érdekében, hogy összekovácsolja a helyi 
közösséget, vagy javítsa a település imázsát. A téma és a volumen is szoros összefüggést 
mutatott, ugyanis például az étel kínálásának módja és az ehhez kapcsolódó infrastrukturális 
feltételek jelentősen befolyásolták a fesztiválok befogadóképességét, így volumenét, illetve 
sok esetben a zenei programkínálattal igyekeztek látogatókat vonzani a gasztrofesztiválra, 
nem a gasztronómiai élmények ígérete által. A kutatás eredményei azt mutatják, hogy ugyan e 
három vizsgált szempont kölcsönösen befolyásolta egymást, azonban e szempontok erősen 
függtek a különböző erőfforásokat biztosító érdekcsoportoktól. Ugyanis a rendelkezésre álló 
erőforrások (például állami pályázati támogatás, önkéntes segítők) mennyiségétől függött, 
hogy a rendezvények milyen célokat tudtak elérni, mekkora volt a rendezvények volumene, és 
milyen programkínálatot tudtak nyújtani az érdeklődőknek. Meglátásom szerint az 
érdekcsoportoktól való függőség a COVID-19 okozta korlátozások enyhülése után még 
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inkább erősödni fog átalakítva a jövőbeli gasztrofesztivál kínálatot, melyhez várható 
jövőképeket vázolok fel. 

 
Kulcsszavak: gasztrofesztivál, gasztrofesztivál tipizálás, függőség, reziliencia 
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A hazai lassú turizmus esélyei a gyorsuló világban 

DONKA ATTILA1, GYURICZA LÁSZLÓ2 

1	Kodolányi János Egyetem Turizmus Tanszék, Budapest 
2	Pécsi Tudományegyetem Földrajzi és Földtudományi Intézet Turizmus Tanszék, Pécs 

 
E-mail: 1utazzgeografussal@gmail.com 

A gyorsuló ütemű mobilitása komoly kihívások elé állítja a turisztikai desztinációkat, 
és legalább olyan mértékben az egyes szolgáltatókat. Egyrészt a fokozódó kereslet a 
szolgáltatások egyszerűsödésének irányába hat, másrész viszont úgy tűnik, az uniformizálódó 
kínálatból csak valamilyen egyedi vagy annak látszó csomaggal lehet kiemelkedni. 
Mindeddig a lassú turizmus szemléletmódnak a megértése és elfogadása is lassan formálódott 
a hazai turisztikai szolgáltatók többsége részéről. A nemzetközi keresleti trendeket jobban 
ismerők azonban már tisztán látják, várhatóan milyen fejlődés előtt áll idehaza is a slow travel 
mint jelenség. Ezeknek a folyamatoknak az áttekintésével remélhetőleg sikerül bemutatni, 
milyen feladatai vannak mind a turizmus szolgáltatói oldalának, mind pedig a desztinációknak 
a lassú turizmus hatékonyabb érvényesüléséhez.  

 
 

Kulcsszavak:	aktív turizmus, slow travel, alternatív turizmus   
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A magyar desztinációs marketing helye a turizmus nemzetközi 
viszonylatában 

NOD GABRIELLA1, MÓKUSNÉ PÁLFI ANDREA2, AUBERT ANTAL3 

1	Pécsi Tudományegyetem, Turizmus Tanszék, Pécs 
2	turisztikai szakértő, Paks 

3 Pécsi Tudományegyetem, Turizmus Tanszék, Pécs 
 

E-mail: 1 ngabica13@gmail.com 

A desztinációs marketing alapeszköze és egyben a vendégek elérésének legegyszerűbb 
módja a digitális marketing. A virtuális tér kínálta lehetőségek segítik a desztinációba 
szervezett turisztikai termékekkel kapcsolatos kommunikációt, ugyanakkor a versenyképesség 
feltételeit a turizmus törvény és az intézményi háttér szabályozza. A magyar turisztikai 
desztinációk belföldi és nemzetközi idegenforgalmi piacon való pozícionálását és értékesítését 
hosszú évek óta szolgálják a TDM-ek (turisztikai desztináció menedzsment szervezetek). Az 
általuk képviselt marketingkommunikációs tevékenység a központi szabályozás, az 
intézményesült irányítás, a forráselosztás és a szakképesítés feltétele, ilyen szempontból pedig 
összehasonlítható a nemzetközi gyakorlattal. Jelen kutatás a magyar TDM-ek online 
marketingkommunikációját vizsgálja a hasonló szlovákiai és kárpátaljai szerezetekkel 
párhuzamban, kiegészítve az idegenforgalmi környezetre recesszív hatást gyakorló 
világjárvány hatásainak válságmenedzsment technikáival.  

 
Kulcsszavak:	TDM, desztinációs marketing, online marketing, válságmenedzsment 
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Élményközpontú szolgáltatásfejlesztések a repülőterek kontextusában 

TÓTH DÁVID1 

1Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan 
Doktori Iskola, Pécs 

 
E-mail: 1david.toth@munich-airport.de 

A jelen tanulmány napjaink közlekedésének egyik aktuális, azonban a hazai és a 
nemzetközi szakirodalom által jelenleg még kevésbé vizsgált témájával, a repülőterek 
funkcióbővülésével foglalkozik. 

A szerző egy bátrabb fogalmi rendszerbe ágyazva vizsgálja a repülőterek mobilitást 
segítő funkcióját, miközben kissé szakít a repülőterek klasszikus értelmezésének sémájával és 
az utazók, a helyiek élményének színtereként tekint a repülőterekre. Versenyképes 
repülőterek nem utazási célú felkeresésének opciói, azok piaci sajátosságainak elemzése kerül 
górcső alá. Az irodalmi áttekintés és a szerző által lefolytatott kvantitatív kutatás eredményei 
rávilágítanak napjaink repülőtér-fejlesztési kihívásaira, a tanulmány záróakkordjaként pedig a 
repülőterek funkcióbővüléséből adódóan az eredeti funkció szolgáltatásminőségének a 
javulása kerül bizonyításra. 

 
Kulcsszavak: ökoszisztéma szolgáltatások, turizmus, közlekedés, repülőtér 
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Klímaváltozás és a turizmus  

DR. SZÓNOKYNÉ DR. ANCSIN GABRIELLA 

                                    geográfus, ny. egyetemi adjunktus PhD 

Szegedi Tudományegyetem TTIK Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék 

 

E-mail: szonoky@geo.u-szeged.hu 

 

       A társadalmi és a természeti adottságok egy térség turisztikai kínálatát alapvetően 
meghatározzák. Köztudott, hogy a napjainkban zajló klímaváltozás mind természeti, mind 
társadalmi változást is jelent. A szerző az előadásában a 20. században történt globális 
felmelegedés hatásait elemzi, majd a Magyarországon bekövetkezett turisztikai szokások 
nagymértékű változását és a gazdasági életben felértékelődött szerepét mutatja be. 

       Hazánkban az elmúlt időben a turisztikai ipar egyre jelentősebb, a turizmusban 
foglalkoztatottak száma is évről-évre nő. Egyes régiók felértékelődnek, míg mások veszítenek 
turisztikai imázsukból. Nagy jelentőségűvé vált az alternatív turizmus, széles skálája 
formálódott ki az évek során.  Bemutatásra kerül két sajátos fekvésű, határmenti kisváros 
Bácsalmás és Mórahalom turisztikai élete, annak alternatív lehetőségei, időbeli változása és a 
jövő turisztikai kilátásai is.   

 

Kulcsszavak: globális felmelegedés, turisztikai ipar, turisztikai kínálat, alternatív turizmus, 
turisztikai imázs 
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8.3.	Turizmusföldrajz:	hazai	esettanulmányok	
	

Levezető	elnök:	Michalkó	Gábor	
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Adalékok a magyar LMBTQ közösség utazási szokásainak vizsgálataihoz 

SZABÓ BALÁZS ATTILA1 

1	Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola, Társadalomföldrajzi és 
Urbanisztikai Tanszék, Pécs  

 
 

E-mail: 1szba@gamma.ttk.pte.hu 

Az LMBTQ turizmus vagy úgynevezett meleg turizmus napjaink egyik legnagyobb 
turisztikai trendjei közé tartozik. Erre a szexualitáson alapuló speciális turisztikai célcsoportra 
sok helyütt komoly turisztikai fejlesztések épülnek. Az LMBTQ turizmus valós terei a nyugati 
társadalmak területére összpontosulnak, ahol a társadalmi-politikai berendezkedés 
megengedő – sok esetben támogató – az eltérő szexuális irányultságú életstílussal 
kapcsolatban. Ebből fakadóan egyre jobban látható, érzékelhető a társadalmi csoport földrajzi 
(szociálgeográfiai) térre gyakorolt hatása. A kutatás e speciális szegmens turisztikai 
vonatkozásival foglalkozik a keresleti oldalról.  

 
A primer kutatás alapja egy magas elemszámú (n:1480) online kérdőíves megkérdezés 

volt. A kérdőív 2020 első hónapjaiban került kitöltetésre és kifejezetten az LMBTQ 
csoporthoz tartozókat kérdezte meg. A célcsoport elérésére a téma érzékenységének okán, ez 
a módszer eredményesnek bizonyult. A kérdéseknél egyaránt megjelennek a skálás 
válaszadási lehetőségek, valamint kifejtős, saját válaszlehetőség is. A korcsoport, iskolai 
végzettség tekintetében is egy széles kört sikerült elérni.  

 
A kutatás célja ebben a fázisban egy feltáró kutatás elvégzése, mely a magyar LMBTQ 

emberek turisztikai magatartását hivatott mérni. Az előadás fő kérdése, hogy milyen speciális 
szolgáltatásokat vesznek igénybe utazásuk során, valamint melyek a főbb motivációk, ami 
alapján megszületik az utazási döntés? Továbbá olyan kérdésekre is választ próbál adni, hogy 
mennyire fontosak a közösség számára a kifejezetten LMBTQ csoportra specializálódott 
szállások, szolgáltatások, rendezvények léte? A vizsgálat egyes kérdéseinél a magas 
elemszámnak köszönhetően külön csoportra lehet bontani a meleg-és biszexuális nőket illetve 
férfiakat, így mélyebb képet kaphatunk erről a hazánkban keveset kutatott csoportról. Az 
előadás betekintést kíván adni az LMBTQ emberek turisztikai magatartásába, melynek során 
fény derül a többségi társadalomhoz viszonyított különbségekre vagy éppen hasonlóságokra.  

 
 

Kulcsszavak:	gaytourism, LGBT tourism, melegturizmus, gaygeography, LMBTQ  
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Bihar megyei kereskedelmi szálláshely szolgáltatók és vendéglátó egységek 
szerkezeti jellemzői, a vállalkozások térbeli vetületei 

CZUCZOR KRISZTINA1 

1	Debreceni Egyetem, Ternészettudományi és Technológiai Kar, Debrecen;  
Partiumi Keresztény Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Nagyvárad 

 
E-mail: 1czuczorkrisztina@partium.ro  

A romániai Bihar megye turisztikai területi tőkéje összetett, mely a turizmus földrajzi 
koncentrációját is meghatározza. A rendszerváltás utáni privatizáció hatása, a nagyobb 
mennyiségű magán vállalkozások megjelenése, pozitív hatást gyakorolt a szolgáltatás-kínálat 
diverzifikálására. 2005-2020-as periódusban került sor a szálláshely- és vendéglátói 
szolgáltató egységek gazdasági és társadalmi jelentőségének vizsgálatára, mely a 
turizmusfejlesztés alappillére az elsődleges szuprastruktúra tekintetében. Az 55 és 56-os 
csoportba tartozó tevékenységi kóddal rendelkező vállalatok, összesen 394 szálláshely és 
1072 vendéglátói egység szerkezeti adottságainak és fejlődésének összehasonlítása a 
desztináció típusokon (hegyvidék, város, falusi környezet és termál üdülőhelyek) belül és 
azok között is a megadott időszakra vonatkozó árbevételek és munkaerő számának 
függvényében, első sorban lineáris idősoros összehasonlítás által lett elemezve, 
önkormányzati szinten.  

További alkalmazott módszerek között a Hoover-index első sorban hatékonysági 
mutatóként került alkalmazásra az önkormányzati szintű foglalkoztatottak száma és a 
vállalkozások árbevételére, vizsgálva azt, hogy a nagyobb alkalmazotti létszám mennyire 
befolyásolja a vállalat sikerességét, azaz van-e összefüggés az alkalmazotti létszám nagysága 
és a vállalat árbevételeire vonatkozóan. A területi koncentráció vizsgálata  szintén a Hoover-
index által, az árbevétel és az település népességét figyelembe véve valósult meg. 
Az önkormányzati szinten kapott adatok kartografikus módszerek segítségével lettek 
szemléltetve a munkavállalók megoszlási arányára vonatkozóan a négy desztináció típus 
között, a munkavállalók foglalkoztatási típusainak megfelelően a desztinációkon belül, 
valamint a szolgáltató egységek típusai alapján, önkormányzati szinten. 

Az elemzett turisztikai szolgáltatók térbeli megoszlását tekintve legmeghatározóbb 
Nagyvárad municípium, Szentmárton önkormányzat közigazgatási területéhez tartozó 
települések, köztük nemzeti fontosságú termál üdülőhely, Félixfürdő, illetve a hegyvidéki 
területek turizmusa. Elszórtan találkozunk turisztikai szolgáltatókkal a megye alacsonyabb 
potenciállal, valamint rossz minőségű infrastruktúrával rendelkező területein is. 

 
 

Kulcsszavak:	Bihar, vendéglátás, szálláshely, területi megoszlás, Hoover-index  
 
Irodalomjegyzék: (maximum 5 tétel, és csak a szövegben hivatkozottak): 
 
Könyv:  
VOFKORI L. 2006: Románia turizmusföldrajza. – ProPrint Kiadó, Csíkszereda, 174-180, 

242-244 p. 
MOLNÁT T. 2015: Empirikus területi kutatások. – Akadémiai Kiadó, 189-195 p. 
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Földrajzi nevek megjelenése és szerepe a desztinációk imázsformálásában, 
a Szegedi Ifjúsági Napok példáján 

SÜLI DOROTTYA1, PÁL VIKTOR2 

1	Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék,  
2	Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék 

 
E-mail: 1dorottya.suli@gmail.com 

A települések, illetve a helyek márkázása egyre inkább előtérbe kerül, melynek 
következtében a turisztikai piacon a potenciális turistákért egyre élesebb verseny zajlik. A 
desztinációk számára egyre fontosabbá válnak az olyan eszközök, melyek segítségével a 
kínálati piacon való részvétel fenntartható vagy javítható (KAVARATZIS M. 2004). Ilyen 
eszköz lehet a település turisztikai imázsának formálása, annak turisztikai termékekkel való 
összekapcsolása és az egyediséghez köthető élménnyé alakítása. Egy település sikerességét 
nagymértékben befolyásolhatja, ha valamilyen turisztikai termék, vagy jól kialakított márka 
segítségével ismertté, egyedibbé válik és pozitív arculati képet tud kialakítani (NAGY A. J. 
2015). Ha településnév márkanévként működik, azaz valamely kulturális vagy turisztikai 
termék, attrakció felhasználja a település ismertségének a bázisát, a földrajzi kötődések 
elősegíthetik az információ előhívását és a különböző attitűdök szerinti hozzárendelését 
(KOZMA B. 2000).  

A földrajzi elemek márkanévbe történő beépítése tudatos marketingpolitika része 
lehet, a különböző fesztiválok pedig jól azonosítható brandet képviselnek, melyre 
versenyképesebb imázst építhetnek egyes desztinációk (TROŠT, K. et. al. 2012). Mindezek 
alapján kutatásunk célja volt megvizsgálni, hogy milyen hatása van a település számára a 
földrajzi név beemelésének a turisztikai termék, például egy fesztivál márkázásába, különös 
tekintettel az esemény a település turisztikai arculat formálásában betöltött szerepére. A 
kérdések vizsgálatához az érintett kulcsszereplőkkel interjúkat készítettünk, a település 
arculatot formáló szereplők, a fesztiválok szervezői, a település turisztikai folyamatába 
bekapcsolódó szereplők körében. 

Az eredmények alátámasztják, hogy a fesztiválokra való imázsépítés működőképes 
lehet ezen turisztikai termékek egyedisége miatt, azonban nem elég, hogy megjelenik a 
fesztivál nevében a település neve, a város turisztikai bemutatása során fontos annak 
megjelenítése is. Szegedet változatos arculat jellemzi, amelyben hangsúlyos szerepet kapnak a 
rendezvények, amelyek a város turizmusának szerves részét képezik. Megállapítható a 
földrajzi hely fontossága, a SZIN esetében a helyszín, a Tisza és a belváros közelsége egy 
egyedi hármas vonzerőt és élményt képesek adni a fesztivállátogatók számára, mely által egy 
erős kötelék alakulhat ki a város és az esemény között. Az imázs transzfer fő pontja a Tisza és 
környezete lehet, erre építve tovább erősödhet a fesztivál identitáspontja. 
 
Kulcsszavak:	imázserősítő hatás, könnyűzenei fesztivál, helymarketing, márkaépítés földrajzi 
név által  
 
Irodalomjegyzék: 
 
KAVARATZIS M. 2004: From city marketing to city branding: Towards a theoretical 
framework for developing city brands. PlaceBranding, 1. 58–73. 
KOZMA B. 2000: Desztináció marketing. Tér és Társadalom. 14, 2-3. 195–202. 
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NAGY A. J. 2015: A városmarketing és a gazdasági szerkezetváltásösszefüggései 
Manchesterben. Tér és Társadalom, 29.,4. 
TROŠT, K. – KLARIĆ, S. – DROPULIĆ RUŽIĆ, M. 2012: Events as a framework for tourist 
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Kereskedők, üzletelők, bevásárlóturisták: az informális gazdaság és a 
turizmus határmezsgyéjén 

TÖMÖRI MIHÁLY1, ILYÉS NOÉMI2, MICHALKÓ GÁBOR3 

1	Nyíregyházi Egyetem, Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza  
 

2	Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány, Budapest 
 

3	Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing Intézet, Turizmus Tanszék, Budapest 
 

E-mail: 1tomori.mihaly@nye.hu  

A globalizáció következtében a társadalmi-gazdasági tevékenységek egyre nagyobb 
hányada már nem nemzetgazdasági kereteken belül, hanem országhatárokat átszelve, 
nemzetközi léptékben szerveződik. Bizonyára ez is szerepet játszott abban, hogy az elmúlt 
évtizedekben a határok és határvidékek, valamint az ott zajló rendkívül szerteágazó 
folyamatok a transz- és multidiszciplináris kutatások fókuszába kerültek. A határok 
alapvetően dichotóm természetűek: egyrészt választóvonalat képeznek a különböző nemzetek, 
kultúrák, társadalmi és gazdasági rendszerek között, másfelől ugyanakkor lehetővé teszik a 
kapcsolatok kialakítását, az együttműködést, a különbözőségekből fakadó kölcsönös előnyök 
kiaknázását. A határok mentén tapasztalható gazdasági, társadalmi, kulturális, táji stb. 
különbségek fenntartásában és hasznosításában a turizmus kulcsfontosságú szerepet tölt be. E 
turisztikai mobilitás tekintélyes része a nemkonvencionális turizmus égisze alá tartozik, 
hiszen a tartózkodás regisztrálására nem vagy nem teljes körűen kerül sor, másrészt az utazók 
motivációja és fogyasztói magatartása gyakran a turizmus hagyományos értelmezési 
tartományának mezsgyéjén vagy azon kívül helyezkedik el. A határ menti térségekben 
megvalósuló nemkonvencionális turisztikai tevékenységek és az azokat kiszolgáló kínálati 
elemek az átfedések, valamint az egyes országok egymástól eltérő szabályozási rendszerei 
következtében a legális–informális–illegális skála különböző pontjain helyezkednek el.  

Az előadás célja, hogy a nemzetközi és a hazai szakirodalom áttekintésére építve 
feltárja a határon átnyúló tevékenységek kereskedelem-orientált turisztikai aspektusait. Ezen 
belül elsősorban azok a kereskedelmi tevékenységek kerülnek fókuszba, amelyek 
összefüggésbe hozhatók a turizmussal, mert egyrészt közvetve vagy közvetlenül szolgálják a 
turisták áramlását, másrészt a szállítás és/vagy az értékesítés részben vagy egészben a turista 
szerepében, illetve a turisták számára zajlik. Jelentős hangsúlyt kap a csempészet jelensége, 
amelynek derékhadát a dohány, a drog és a fegyverek illegális transzfere adja, de a 
határbiznisz olyan sajátos aspektusai is ismertetésre kerülnek, mint a mezőgazdasági és a 
turisztikai orientációjú időszakos munkaerőáramlás, a használtcikkek sajátos kereskedelme, 
illetve a kettős állampolgárok választással összefüggő utazásai. 

 
 

Kulcsszavak:	nemkonvencionális turizmus, kereskedelem-orientált turizmus, 
bevásárlóturizmus, határ menti turizmus, informális gazdaság  
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Klasszikus kutatási módszerek és új eredmények Dél-Baranya 
turizmusában 

SZABÓ GÉZA1 

1	Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajzi és Földtudományi Intézet, 
Turizmus Tanszék, Pécs 

 
E-mail:fg4t@gamma.ttk.pte.hu 

Dél-Baranya településeinek egy része országos, sőt nemzetközi vonzerőkkel és 
termékekkel rendelkezik a turizmusban. Harkány, Villány és Siklós önállóan is jól csengő 
nevek az egészségturizmusban, a borturizmusban és a kulturális turizmusban.  

A Villányi borvidék az egyik legismertebb és legkeresettebb borvidék hazánkban. 
Mindezek mellett még számos, sajnos kevésbé ismert turisztikai attrakció is található a 
térségben, amelynek egy – kisebb – része 2020 őszén bekerült a kormány által preferált 
turisztikai célterületek, turisztikai térségek közé.  

A területen végzett feltáró kutatásaink a vonzerők területi és települési összetételére, 
valamint a települések közötti kapcsolatrendszer turisztikai dimenzióira koncentráltak. A 
vizsgálatok eredményeként újabb potenciális helyszínek, perspektivikus turisztikai termékek 
tárultak fel a területen.  

 
 

Kulcsszavak:	vonzerők, Dél-Baranya, borturizmus, turisztikai célterületek, turisztikai 
termékek   
 

																																																													
1 habilitált egyetemi docens, tanszékvezető 
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8.4.	A	turizmus	környezeti	hatásai	–	aktív	
turizmus	

	
Levezető	elnök:	Karancsi	Zoltán	
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Vadkempingezés: szélesedő spektrum, súlyosbodó problémák 

DR. BENKHARD BORBÁLA1, CZICZE GÁBOR1 

1 Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék, Debrecen 

E-mail: 1borbala.benkhard@gmail.com 

A természetjárással egyidős vadkemping a civilizációs ártalmak erősödésével 
napjainkban egyre gyakrabban megfigyelhető jelenség. A természeti környezetre gyakorolt 
hatásának mértéke a választott terület adottságai mellett a látogatók ismereteitől, 
hozzáállásától és ebből fakadóan a viselkedésüktől függ. Kutatásunk során ezeket a 
tényezőket vizsgáljuk, annak érdekében, hogy a káros hatások megelőzésére hatékony 
látogatómenedzsment eszközök kerülhessenek kidolgozásra. 

Kérdőíves felmérésünk során egyrészt vadkempingezéshez kötődő közösségi 
oldalakon, másrészt terepen, vadkempingezésben éppen részt vevő turisták körében 
gyűjtöttünk válaszokat. Megállapítható egyrészt, hogy a sok eltérő motiváció és értelmezés 
közös vonása az, hogy a természetben, nem épületben eltöltött éjszakázásra gondolnak, 
melynek során nem fizetnek a szálláshelyért. Ugyanakkor az igénybe vett (illetve általuk 
kialakított) infrastruktúra szélsőséges módon változik, például a fekvőhelyekkel ellátott 
személygépkocsiktól az aláfekvő-hálózsák kombinációjáig. (Mivel a természeti környezet, 
mint helyszín, közös jellemző, ezért mindegyik típus attitűdjét fontos vizsgálni.) 

Kimutatható továbbá, hogy a vadkempingezés terjedését az elmúlt másfél évben a 
COVID-19 világjárvány felgyorsította, egyrészt a korlátozások, másrészt a fertőzéstől való 
félelem miatt. Ez azonban nem csak azt jelenti, hogy az egyes turisták gyakrabban járnak 
vadkempingezni, hanem megnőtt a „belépő szintű”, tapasztalatlan, illetve a 
környezettudatosság és megfelelő ismeretek hiányával jellemezhető turisták száma is. 
Emellett gyakran a természetben való éjszakázás vált elsődleges céllá, motivációvá, esetleg 
kizárólagos tevékenységgé (főleg a nagyvárosokhoz közeli területeken). A közösségi oldalak 
ezt a folyamatot tovább gerjesztik, a gyors információ-szerzés (és egyre gyakoribb 
dezinformáció), in-situ posztolás és attraktív fotók megosztásának lehetőségével. Mindennek 
következményeként egyes (például szép panorámával bíró) vadkempingező helyszíneken 
több, egyedüllétre vágyó turista is megjelenik. 

A növekvő létszám és a hiányos ismeretek , illetve a nem megfelelő magatartás több 
hazai természeti területen már észrevehetően káros hatással jár, a természeti környezet 
degradációjában, a helyi közösségekkel való konfliktusokban nyilvánul meg. A probléma 
kezelése éppúgy érdekében áll a turistáknak, mint a terület tulajdonosainak, kezelőinek és a 
desztináció lakosságának. Az ehhez elengedhetetlen látogatómenedzsment intézkedések és 
hatékony kommunikáció feltétele viszont a látogatók alapos ismerete. Kutatási 
eredményeinkkel ehhez nyújtunk segítséget, adatok és kommunikációs eszközök (pl. 
infografika) formájában. 

 
 

Kulcsszavak: látogatómonitoring, látogatómenedzsment, környezettudatosság, turizmus 
hatásai 
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Az extrém környezet hatása a "csúcsvadászatra":  
a legmagasabb V7S-kihívás - Ojos del Salado (6893 m, Chile/Argentína) 

NAGY BALÁZS1, KOVÁCS JÓZSEF2, FELKAI PÉTER3, IGNÉCZI ÁDÁM4 

1Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természetföldrajzi Tanszék 
2Eötvös Loránd Tudományegyetem, Általános és Alkalmazott Földtani Tanszék 

3SOS Hungary, Budapest 
4University of Sheffield, Department of Geography, Sheffield, UK 

 
E-mail1: balazs.nagy@ttk.elte.hu 

 
Az amatőr-hegymászás turisztikai formaként és sportként is értelmezhető.  E hegyi 

jelenlét az outdoor tevékenységek és az extrém úticélok népszerűsödésével, az ingerküszüb 
emelkedésével, valamint számos távoli terület idegenforgalmi feltárulásával - a Himalájától 
az Andokig - egyre nagyobb tömegeket mozgat. Mivel a többség szervezett keretek között 
indul a hegyekbe, a magashegyi túrák szervezése egyre erősödő idegenforgalmi ágazat.  

A "nem-technikai" magashegymászás tömegsporttá vált, amelyben nagy szerepe van 
az olyan globális túramozgalmaknak, mint a kontinensek legmagasabb pontjainak elérését 
kitűző Seven Summits (7S). Ez kifejezetten erősíti a hatalmas trekkingcsúcsok 
(Kilimandzsáró, Elbrusz, Aconcagua) turisztikai vonzerejét, a célcsoportban szereplő hegyek 
ismertsége, látogatottsága jelentősen emelkedik - ez pedig az utazásszervezők és túravezetők 
együttes érdeke is, ám a tömeges turizmus számottevő környezetterhelés-növekedést is okoz. 
Így ennek fényében is értékelnünk kell a népszerűség-növekedést. 

A magashegyi vonzerő új csúcs-mozgalmakat is életre hív. A kontinensek második 
legmagasabb csúcsait megcélzó Second Seven Summits (S7S) egészében véve sokkal 
nehezebb, és már egyáltalán nem a turizmus- kategória, hiszen szerepel benne pl. a K2 is. Ám 
ebbe a csúcs-csoportba tartozik Dél-Amerika második legmagasabb hegye, az Ojos del Salado 
(6893 m), ami azonban egyben egy újabban igen népszerű mozgalom legmagasabbika is!  

Ez a Volcanic Seven Summits (V7S), amely a kontinensek legmagasabb tűzhányóinak 
megmászására irányul. A népszerűség oka, hogy e hatalmas, vulkáni eredetű hegyek 
viszonylag könnyen megmászhatók, tömegeknek is teljesíthetők, mégis bőven van kaland- és 
sportértékük.  

A V7S legmagasabb tagja, az Ojos del Salado azonban sokakon kifog. A 
csúcsvadászat itt gyakran megbicsaklik, a hegycsúcs elérésének sikeressége nem több 30 %-
nál. Pedig a hegy nem működő vulkán, nem fenyeget a lezuhanás, nincs rajta gleccser, a hó- 
és jéglavina ismeretlen jelenség, 6893 m-es magasságával pedig - elméletileg - messze van a 
8000-sek világától.  

A helyszín azonban a különleges geográfiai jellegéből adódóan sajátos nehézségeket 
hordoz. A magashegységekben nyilvánvaló alacsony oxigénkoncentráció, és hideg mellett az 
Ojos del Salado esetében a környezeti elemek közül a folyamatos, szélsőséges szárazság 
(rendkívül alacsony légnedvesség és ivóvízhiány), az állandó, erős szél és az egyveretű, 
magashegyi sivatagi terep a meghatározó korlátozó tényező. Ehhez társul a kiépítettség-, a 
hegyimentés- és a GSM-lefedettség hiánya. Ez pedig olyan, összetett akadálycsokor ami a 
monoton, mozgó törmelékes terepen, a sivatagi porviharokban, jéghideg, szélmarta 
helyszínen súlyosan csökkenti a túrasikerességet.  

A térségben 2010 óta zajló vizsgálatsorozatunk során a környezeti elemekről olyan 
egyedi, óriás adatbázist építünk, mely lehetővé teszi az extrém magashegyi sivatagban zajló 
turizmus pontos elemzését és tervezését - a környezetkímélő és biztonságos emberi jelenlét, 
valamint a klímaváltozással átalakuló helyszín sajátosságainak figyelembe vételével. 
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Az Ojos del Salado magashegyi turizmusával kapcsolatos megállapításaink nemcsak 
erre az egy hegyóriásra értelmezhetők. Számos tényezője érvényes a Középső-Andok más, 
népszerű hegyóriásainak sportos turizmusára is (Llullaillaco, Socompa, Bonete, Pissis, 
Incahuasi, stb.). 

 
 

Kulcsszavak: magashegyi turizmus, V7S, csúcs-sikeresség, Ojos del Salado 
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Kegyetlen turizmus 

Az elefántlovaglás és a Tigris templom valódi ára 

Hirth Zsófia 

Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Földtudományok Doktori Iskola, 

Geopolitika doktori program 

E-mail: hirth.zsofia@gmail.com 

Jelen kutatás az etikus, fenntartható turizmusból és az állatvédelemből indul ki. Fókuszában a 

dél-ázsiai népszerű turisztikai programok, az elefántlovaglás és a tigris turizmus állnak. A 21. 

században a turizmus a gazdaság egyik legjövedelmezőbb ágazata, a globalizáció terjedésével 

azonban a turizmusban is megjelentek olyan negatív hatások, amelyek miatt a turizmus a 

mostani formájában hosszú távon fenntarthatatlan.1 Szükség van olyan alternatív turisztikai 

formákra, mint a felelősségteljes turizmus. A fenntartható fejlődés, a fenntartható turizmus, a 

felelősségteljes turizmus és az ökoturizmus kifejezések helyet kapnak a megoldási 

javaslatokban. A turizmus negatív hatásainak következményeként egyre többet hallani a 

fenntartható fejlődés elvéről vagy a fenntartható turizmusról. A kutatásban párhuzamot vonok 

a fenntartható turizmus és az elefánt lovaglás, illetve tigrisfarmok között; bemutatom, miért 

etikátlanok az effajta programok, illetve az egyes állatvédelmi szervek hozzáállását a 

jelenségekhez és az állatvédelemhez. Azért választottam a két programot, mert ezek a 

legnépszerűbbek Ázsiában.  

Az elefántlovagláshoz be kell törni az állatot, ami veréssel, éheztetéssel és alvásmegvonással 

jár, de sokszor a turisták cipelése is megterhelő. A tigrisfarmokon leláncolják, nyugtatóval 

leszedálják az állatokat. 2016-ban negyven elhullott tigriskölyköt találtak egy fagyasztóban, 

ami a thaiföldi Tigris Templomhoz tartozott.2 Ekkor egyúttal kimutatták azt is, hogy 130 

tigrist tartottak rossz körülmények között, évente több millió dollárt keresve velük. A 

hatóságok meggyanúsították az ott élő szerzeteseket állatkínzással és illegális 

állatkereskedelemmel, a tigriseket elvitték menhelyekre, majd elkezdték vizsgálni a 

templomot, és találtak rá az elhullott tigriskölykökre. 

																																																													
1	Happ	Éva:	Fenntartható	turizmus	és	felelősségvállalás.	In:	Gazdaság	és	társadalom,	6.	évf.,	2014.,	1.	szám,	
90.o.	
2	https://time.com/4470315/tiger-temple-thailand/	Letöltve:	2021.04.01.	
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A kutatásban az állatvédelmi civil szervezetek, köztük a World Animal Protection adataira 

támaszkodom, ennek segítségével mutatom be, miért esik az etikátlan turizmus kategóriájába 

a két program. 

 

Kulcsszavak: állatvédelem, elefántlovaglás, tigris templom, ázsia 

Irodalomjegyzék: 
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Amy Jones – Paul Healey: Worked to death: Elephant riding in Sri Lanka: 

https://www.movinganimals.org/work/worked-to-death-elephant-riding-in-sri-lanka	

David, DeGrazia: Az állatok jogai.Magyar Világ Kiadó, 2004 

Gyöngyösi Zoltán: Az állatok joga és jogalanyisága.2. 

http://www.jogiforum.hu/files/publikaciok/dr_gyongyosi_zoltan-

az_allatok_joga_es_jogalanyisaga[jogi_forum].pdf 

Jámbor Adrienn Phd értekezése: 
http://193.6.1.94:9080/JaDoX_Portlets/documents/document_23930_section_20253.pdf 
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Természetjárás a Bakony-Balaton Geoparkban – a tanösvények 
látogatóinak elégedettség vizsgálata 

MÁLTESICS PÉTER 

Pécsi Tudományegyetem, Turizmus Tanszék, Pécs 

Email: petermaltesics91@gmail.com 

  Hazánk földtani és felszínmorfológiai szempontból rendkívül változatos területeinek 
tekinthetjük a geoparkokat. Élettelen földrajzi kincseink megismertetése az érdeklődő 
látogatókkal fontos feladatnak bizonyul, hiszen geológiai örökségünk tudatosítása és védelme 
ezen értékeink jövőbeni fennmaradását szolgálják. A földtani örökség fontosságának 
kiemelése a látogatókon túl a helyben lakók felé is szól, ezáltal is erősítve a helyi identitást és 
a munkaerő helyben maradását. A turizmus fenntartható formáinak egyike a geoturizmus, 
melynek célja a természet és az ember közötti harmonikus egyensúly fenntartása.  

  A kutatás elsősorban azt vizsgálja, hogy a természetjárásban és a nevezetes helyek 
látogatásában részt vevő turista hogyan viszonyul a megtekintett tanösvények és 
bemutatóhelyek kínálatához. A látogató a preferenciák meghatározásán túl a kínálat minőségi 
és mennyiségi értékelését is meghatározza, a kapott eredmények pedig rámutathatnak a helyi 
zöld turizmus fejlesztésének irányvonalaira.  

 
Kulcsszavak: geopark, geoturizmus, tanösvény, bemutatóhely, vendégelégedettség  
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Hazai turistautak felmérése és turisztikai-földrajzi elemzése 

CS. NAGY ÁDÁM1, KOZICS ANIKÓ1, SÜTŐ LÁSZLÓ2 

1Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest 
2Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Földrajz és Környezettudományi Intézet, Eger 

 
E-mail: 2sutogeo@gmail.com 

A hazai aktív turizmus napjainkban zajló térhódításával egyre kiemeltebb szerepet 
kapnak az egyes turisztikai termékek, ugyanakkor felértékelődik a turisztikai infrastruktúra 
szerepe is. A természetjáró (bakancsos) turizmus komoly múltra tekint vissza, akárcsak maga 
a gyalogos turistaút-hálózat. Az egyes termékek és fejlesztések ezt a hálózatot használják, így 
kiemelt fontosságú ennek karbantartása és biztosítása a turisták számára. Ugyanakkor 
továbbra is tisztázatlan a turistautak jogi helyzete, ami az egyre növekvő látogatottság mellett 
komoly problémákat okoz. A turistaút-hálózat felmérése és nyilvántartása az első lépés ezek 
megoldása felé. A felmérés korszerű eszközökkel és technológiával zajlik már évek óta a 
Magyar Természetjáró Szövetség keretében, ahol lehetőségünk nyílt nemcsak bekapcsolódni 
a mérésbe és feldolgozásba, hanem az adatokat fel is használhattuk további elemzésekhez. 

Munkánk során a rendelkezésünkre álló hálózat főként az Országos Kékkör közel 
2600 km hosszú útvonalából, valamint az észak-magyarországi térség tájegységeinek 
hálózatából állt. A felhasznált alapadatokat a turistautak jelentették, amelyek a nyomvonal 
mellett további információkat is tartalmaztak (jelzés, állapot, útjellemző), valamint a 
közvetlen környezetükben előforduló látnivalók, természetjáró létesítmények is az adatbázis 
részét képezték.  

A kutatás keretében kitűzött céljaink egyrészt az útvonalakhoz kapcsolódó térbeli 
elemzések készítése a természetjáró szakág számára főként a hálózat felülvizsgálatához és 
integritásának megőrzéséhez (szabványnak megfelelő elvek szerinti hálózati logika 
teljesülése). További kérdéseink között szerepelt az útvonalak állapotának összefüggése a 
turistajelzés rangjával, valamint a leágazó (céljelölő) jelzések funkcióinak érvényesülése.  

Turisztikai, természetjáró szempontból érdekes a természetjáró létesítmények térbeli 
eloszlásának vizsgálata, ennek kapcsolata a különböző turistajelzésekkel. Az útvonalak 
képezik az infrastruktúra alapját, így a járhatóság kiemelten fontos, amit az úttípus és –
burkolat alapján tudtunk jellemezni. A turistaút-hálózat karbantartása, tervezése kapcsán 
kiemelten fontos a látnivalók elérhetőségének biztosítása, ugyanakkor a védelem alatt álló 
területek megóvása (taposás, erodálódás), amihez a felmért útvonalak pontos ismerete 
elengedhetetlen.  

Emellett természetföldrajzi vonatkozású kérdéseket is megvizsgáltunk, hiszen a 
gyalogos turizmus fejlesztése, karbantartása kapcsán felmerülnek eltérő igények és 
szempontok, amelyekre a geográfiai jellemzők adhatnak választ. A táji változatosság és 
felszínborítás alapvetően meghatározza egy térség vonzerejét, az elérhetőségét pedig a 
turistaút-hálózat biztosítja. A lejtésviszonyok lehetnek pozitív és negatív tényezők is, ezek 
térbeli megjelenését is elemeztük. 

A kutatás eredményei hozzájárulnak a természetjáró szerveztek munkájához (hálózat 
egységessége, karbantartás), valamint olyan adatokat állítanak elő, amelyek felhasználhatók 
például specifikusabb túraútvonal-tervező alkalmazásokhoz.  

 
 

Kulcsszavak:	természetjárás, turistaút-hálózat, felmérés, természetjáró infrastruktúra, 
útviszonyok 
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Turizmus és innováció, a felhagyott bányaterületek turisztikai hasznosításai 
Magyarországon  
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1	Budapesti Gazdasági Egyetem, KVIK, Turizmus Tanszék, Budapest  
2	Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Gazdasági és Regionális Tudományok Doktori 

Iskola, Gödöllő 
3	Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Gazdasági és Regionális Tudományok Doktori 

Iskola, Gödöllő 
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A társadalomnak a földrajzi környezetre és azon belül kifejezetten a földfelszínre 
gyakorolt hatásai ma már a laikusok számára is nyilvánvalóak és szembetűnőek. A társadalom 
a földfelszínt a természet erőivel összemérhető módon formálja. A társadalom az általa 
létrehozott nagymértékű felszíni változtatások miatt mind gyakrabban szembesül saját 
beavatkozásának mind a természetre, mind önmagára ható, egyre többször előnytelen 
következményeivel. A felhagyott bányaterületek helyreállítása törvényi kötelezettség, 
azonban a turisztikai potenciál kihasználása újszerű gondolkodással lehetséges csak.  

Magyarországon a lehetséges, felhagyott bányaterületek turisztikai célú 
hasznosításának csak kis része valósult meg, ezek között lehet említeni a kiemelkedő 
látogatottságú tematikus parkot, a Sástónál található Adrenalin-park, amely egy felhagyott 
kőbánya területen valósult meg, de potenciált rejt magában több más, helyi bányászati hely is.  

A bányászati tevékenység befejezésével a tevékenység előtti tisztelet jeléül és 
emlékmegőrzés jelleggel egy-egy vágatban a mélyművelésű bányászat körülményei, fejlődése 
mutatható be. A bányászati tevékenység fellegváraként is említhető Salgótarjánban található 
Bányamúzeum a város egyik leginkább látogatott emlékhelye nem csak kulturális, 
emlékmegőrző jelleggel, hanem fontos turisztikai pontként is.  

A kutatás a fenti példák alapján bemutatott bányaterületek jó-példáit veszi górcső alá 
az Észak-Magyarországi régió lehetséges fejlesztési irányaira feltárva további potenciális 
helyszíneket.  

 
 

Kulcsszavak:	Bányászat, kulturális turizmus, Észak-Magyarország  
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A városi zajterhelés és a társadalmi konfliktusok összefüggéseinek 
megjelenése mentális térképeken Szeged példáján 

Enyedi Fruzsina 

1  Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged  
 

E-mail: enyedi.fruzsina94@gmail.com 

A zajterhelés a modern városok komplex problémája, melynek léteznek objektív, 
mérhető paraméterei is, viszont a zaj zavaró hatása az egyén és a társadalom számára 
„megélt”, szubjektíven észlelt jelenség. 

A kutatásban utóbbihoz kapcsolódóan arra a kérdésre kerestem a választ, hogy a 
szegedi lakosság számára hogyan képződik le a városi zaj, milyen társadalmi konfliktusok 
azonosíthatók és milyen területi differenciák figyelhetők meg városszerte? Az adatfelvétel 
alapján megállapítható, hogy a lakóövezetekben tapasztalt zajártalom főként a belvárosra 
koncentrálódik, de hatásait a távolabbi területeken is elszenvedik. A megkérdezetteket 
leginkább a városi programokhoz köthető szabadidős zajforrások zavarják, de a városi zaj, 
mint egyes társadalmi konfliktusok forrása és kifejeződése többféle léptékben jelenik meg a 
szomszédsági zajtól egészen az egész városra kiterjedő fesztiválok zajáig. A zajokra adott 
válaszreakciók alapján a helyi lakosság leginkább a hanghatások okozóit teszik felelőssé, és 
tágabb kontextusú társadalmi viták alakulnak ki, ahol a legtöbbször eltérő társadalmi helyzetű, 
eltérő korú csoportokkal szemben előítéletes megnyilvánulások figyelhetők meg.  

Az eredmények alapján elmondható, hogy a városi zajterhelés megközelítése más 
társadalmi problémákkal együtt értelmezhető, így a szubjektív zajterhelést is fontos felmérni 
annak érdekében, hogy egy élhetőbb, egészségesebb települési környezetet tudjon kialakítani 
a szakpolitika, hozzájárulva a helyi társadalom koherenciájának növeléséhez is. 

 
Kulcsszavak (3-5 szó): mentális térképezés, társadalmi konfliktus, zajérzékelés, zajterhelés 
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A helyi önkormányzatok helyi adó kivetési gyakorlatának vizsgálata 
Magyarországon 

KOZMA GÁBOR1  

1	Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszé, Debrecen 
 

E-mail: 1kozma.gabor@science.unideb.hu 

A koronavírus járvány több szempontból is hátrányosan érintette a magyar 
önkormányzati rendszert. Egyrészt a kiadások növekedését lehetett megfigyelni, másrészt 
részben a gazdasági visszaesés, részben pedig a kormányzati lépések következtében 
bevételeik is csökkentek. Ez utóbbi tény mögött döntő mértékben a helyi adókkal kapcsolatos 
– a legtöbb esetben ideiglenes – központi intézkedések álltak: 2021-ben a helyhatóságok nem 
vezethettek be új helyi adótípusokat, nem emelhették a meglévő helyi adók mértékét, emellett 
a kis- és középvállalkozások esetében a helyi iparűzési adó mértékét 1%-ban maximálták (ez 
utóbbi szabályozásból származó bevételkiesés a 25.000 főnél kisebb településeknél teljes 
egészében kompenzálásra került). 

A fenti intézkedések a közvélemény figyelmét is ráirányították arra, hogy napjainkban 
a helyi önkormányzatok szinte egyedüli szabadon felhasználható bevételét a helyi adók 
jelentik. Ennek szellemében az előadás célja a helyhatóságok helyi adó kivetési gyakorlatának 
a vizsgálata, amelynek keretében az alábbi kérdésekre keresem a választ: 
- melyik helyi adótípust vetik ki a leggyakrabban a helyi önkormányzatok 
- milyen adómértékeket alkalmaznak a helyi önkormányzatok, és ebben a tekintetben milyen 
különbségek figyelhetők meg az egyes helyi adótípusok között. 

Az elemzés idő- és térbeli síkokat foglal magában. Egyrészt az 1997-es, 2006-os, 
2011-es, 2016-os és 2020-as adatokat felhasználva mutatom be az időbeli változásokat: 
hogyan terjedt el a helyi adókivetési gyakorlat a helyi önkormányzatok körében, melyik 
adótípusnak nőtt leginkább a „népszerűsége”. Másrészt többek között a települések földrajzi 
fekvését, lakosságszámát, fejlettségi viszonyait alapul véve összehasonlítom a helyi 
önkormányzatokat: melyik helyi adótípus mely önkormányzatoknál volt leginkább elterjedt. 
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A társállattartás területisége és fejlesztéspolitikai vonatkozásai 

VARGA GYÖRGY1 

1	Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajz- és Földtudományi 
Intézet, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, Budapest 

 
 

E-mail: 1gyorgy.varga@ttk.elte.hu 

A társadalom állatokhoz fűződő viszonya jelentősen megváltozott az elmúlt 
évtizedekben, amit jól példáz, hogy a „társállat” kifejezés egyre elterjedtebbé válik a 
kedvtelésből tartott állatokra. A társállattartók részéről egyre inkább megfogalmazódik az az 
igény, hogy kedvencükkel minél többféle térben (pl. parkokban, vízpartokon, 
vendéglátóhelyeken, munkahelyeken) tölthessenek együtt időt, ami fejlesztéspolitikai 
szempontból is releváns felvetés. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy az önkormányzatoknak 
az állatok tartása kapcsán kötelezően ellátandó feladatai is vannak (pl. kóbor állatok befogása 
települési belterületen), és további feladatok felvállalására is jelentkeznek társadalmi igények. 
Mindezek ellenére egy olyan egyszerűnek tűnő kérdésre sem könnyű válaszolni, hogy például 
hány kutya él Magyarországon vagy akár csak egyes településeken. A terület- és 
településfejlesztésben a társállattartással kapcsolatos döntések meghozatalában ugyanakkor 
elengedhetetlen lenne a megfelelő részletezettségű adatok, illetve igények ismerete.   

Előadásomban azt tekintem át, hogy a társállatokkal, illetve a társállattartási 
szokásokkal kapcsolatban jelenleg milyen adatkörök, honnan és milyen területi 
részletezettséggel érhetők el, s ezek mire használhatók fel a döntések előkészítésében. Az 
általam feldolgozott adatok alapján javaslatokat fogalmazok meg arra vonatkozóan, hogy a 
társállattartással kapcsolatban a terület- és településfejlesztésben milyen kérdésekkel érdemes 
(hangsúlyosabban) foglalkozni a különböző térség- és településtípusokban. Vizsgálom 
továbbá, hogy a kérdések megválaszolásához milyen (további) adatok, információk 
szükségesek.  

.  
 
 

Kulcsszavak:	társállattartás, fejlesztéspolitika, statisztika  
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A térbeli tervezés legújabb európai folyamatai és magyarországi 
lehetőségei 

 

PÉTI MÁRTON1, SALAMIN GÉZA2 

1	elnökhelyettes, Nemzetstratégiai Kutatóintézet; egyetemi docens, Budapesti Corvinus 
Egyetem 

2 intézetvezető, egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem Nemzetközi, Politikai és  
Regionális Tanulmányok Intézet; elnök, Magyar Urbanisztikai Társaság 

 
E-mail: marton.peti@nski.gov.hu 

A spatial planning átfogó, európai integrációs folyamatban gyökerező terminológiája a 
’90-es évektől terjedt el, térbeli tervezésként fordítható magyarra. Szűk két évtizede az 
európai tudományos diskurzusokban a különböző területi tervezések közös kifejezéseként a 
térbeli tervezés egy sokoldalúan vizsgált tudományos koncepcióvá is érett (települési, 
regionális, közlekedési stb.). Az előadás a térbeli tervezés európai szakirodalmi helyzetét 
szintetizálja ismerteti, javaslatot ad az európai és a magyar fogalmak megfeleltetésére (a 
térbeli tervezés fogalmának hazai bevezetésére).  

Az előadás alapjául szolgáló kutatás a térbeli tervezés fogalmának két európai 
értelmezését azonosította. Egyrészt gyűjtőfogalom, amely számos különböző szintű, 
eszközkészletű és szemléletű terülti jellegű tervezési tevékenységet fed le. Másrészt, szűkebb 
értelemben, az EU által lassan három évtizede ösztönzött, posztmodern megközelítésű új 
tervezési és fejlesztési szemlélet megjelölésére használják. Utóbbi szorosan kapcsolódik a 
területi governance koncepciójához, és fő jellemzője a stratégiai jelleg, a térbeli és a 
társadalmi-gazdasági tervezés összekapcsolása, az ágazati politikák összehangolása. Míg 
korábban a tervezés lényege a szabályozási környezet által definiált tervdokumentum 
előállítása volt, addig a governance korában már inkább egy folyamatos tevékenységről, egy 
koordinációról beszélhetünk, stratégiai irányítás keretében.  

A térbeli tervezés ezen európai koncepciói még nem jelentek meg a hazai tudományos 
diskurzusban és a gyakorlatban, így jelenlétük a földrajztudományi közegben sem jellemző. 
Mindeközben utóbbi szempontból azért is izgalmas e témakör, mert az előadás alapjául 
szolgáló kutatás eredményei alapján az európai térbeli tervezési gyakorlatban a földrajzi 
információknak kitűntetett szerepe van, és ráadásul a földrajzos szakemberek részvétele is 
hangsúlyos e tervezési tevékenységekben. Mindeközben a téralakítást célzó közpolitikák 
Magyarországon egymástól meglehetősen elkülönülnek, de beazonosíthatók azok a hazai 
területfejlesztési, településfejlesztési, rendezési, vidékfejlesztési stb. tevékenységek, melyek 
összekapcsolásához hasznos fogalmi keretet kínál a térbeli tervezés koncepciója. A földrajzi 
tudás jelenléte e tevékenységekben Magyarországon pedig bár talán erősödik, de szabályozási 
háttér alapján sajnos nem szükségszerű, így gyakran esetleges. 

Kulcsszavak: térbeli tervezés, földrajz, területfejlesztés, településfejlesztés, vidékfejlesztés.   
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Városi növekedés a tér, az idő és a funkció dimenziók mentén 12 hazai 
középváros mintáján 
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Városaink növekedése számos kihívást állít a döntéshozók, településfejlődésért-, 
várostervezésért felelős szakemberek elé itthon és külföldön egyaránt. Budapesten mellett 
kisebb városaink fejlődése is túlmutat közigazgatási határaikon, befolyásolják a környező 
települések életét, átfogó vizsgálatukra azonban még nem került sor. Sok esetében egy-egy 
mutató vagy témakor mentén, történik vagy meghatározott térségre koncentrálódik a hazai 
urbanizáció rendszerváltás utáni kutatása. Munkám során 12 hazai középvárost választottam 
ki a Központi Statisztikai Hivatal által használt településegyüttesek és OECD és EU által 
kidolgozott funkcionális városi területek metszeteként, azért hogy hazai szinten még jelentős, 
de nemzetközi módszertanok szerint is számottevő városaink mesterséges felszíneinek átfogó 
vizsgálatát készítsem el.  

A kutatásomat az alábbi dimenzió vizsgálatával végeztem el: tér, funkció, idő: 
a) A tér dimenzióhoz kapcsolódóan szakirodalmi kutatásaim alapján a városi 

vonzáskörzet-gyűrűk három léptékét azonosítottam (központi település, településegyüttes 
gyűrű, FUA gyűrű) OECD (2013) és KSH (2014) módszertanok alapján. 

b) Az idő dimenzió felbontását a használt Corine adatbázis adottságai határozták 
meg: Az adatok a következő időintervallumokra álltak rendelkezésre: 1990-2000, 2000-2006, 
2006-2012, 2012-2018. 

c) A funkció dimenzióhoz kapcsolódóan definiáltam 5 használatot (ipari és 
gazdasági, lakó, bányászati, városi zöld, közlekedési). 

Az eredményeket az új területváltozások nagyságával és térképen történő 
bemutatásával támasztom alá. A tendenciákat összehasonlítottam a nemzetközi trendekkel, 
hogy azonosítsam az eltéréseket és a párhuzamosságokat. A lehetséges okok azonosítása 
szakirodalmi kutatás alapján történt. 

A felszínborítási mintázatok kimutatják a hazai szuburbanizáció csúcsidőszakát (1990-
2006), azonban számottevő lassulás látszik 2006 után. Az új gazdasági területek megjelenése 
erős torpanást mutat a 2006-2013-es időszakban, mely a válság hatásaira enged következtetni. 
A közlekedési területek növekedése az autópályaépítésekkel párhuzamosan adott térségekben 
jellemző, azonban a 2000-utáni időszakra jellemző. Elmondható továbbá, hogy az új 
gazdasági területek a központi település területére, illetve számottevő ipari múlttal rendelkező 
településekre jellemző. A központi település és a belső gyűrű területei az új lakóterületek 
megjelenésének legfontosabb színterei. Az általános megállapításokon, egyedi jellemzőkkel 
bíró térségeket is azonosítottam. Például Sopron és vonzáskörzetének példája a határmenti 
fejlődés következtében egyedülálló, itt az új lakóterületek aránya mind a 4 vizsgált 
időszakban kiemelkedő. Veszprém és térsége az új mesterséges zöldfelületeket tekintve 
egyedi, egyedi rekreációs adottságainak köszönhetően. Dunaújváros szétterülése az 
autópályaépítésnek is ipari funkcióknak köszönhetően igen jelentős, habár a csökkenő 
népességszám miatt némi aggodalomra adnak okok a tendenciák. Tatabánya gazdasági 
jelentősége miatt emelkedik mi a vizsgált teleülések közül. 

Célom a rendszerváltás utáni hazai városfejlődés megértéséhez való hozzájárulás, a 
nemzetközi és hazai területi tervezés számára is hasznosítható kutatási eredmény bemutatása. 
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1. ábra	Tatabánya funkcionális városi térség új mesterséges területei funkció szerint 1990 és 

2018 között (saját szerkesztés, adatforrás: Corine, Urban Atlas 2012) 
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Tájszintű együttműködések szükségessége és jó példái 

Szilvácsku Miklós Zsolt 

Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék, Budapest 
E-mail: szzs.uni@gmai.com 

Egy 2017-ben megjelent kutatás szerint Európában közel 1000 olyan térségi, tájszintű 
összefogás létezik, ami regionális, tájszintű együttműködésként, vagy más néven, ahogy 
hazákban is hívjuk, natúrparkként azonosítható (Köster, 2017). A natúrparkok működését 
különböző (helyi, regionális és nemzeti, illetve EU-s) források biztosítják. Hazánkkal 
szomszédos országokban jobbára tájvédelmi körzetekhez hasonló jellegű, túlnyomó részben 
állami finanszírozással működő szerveződéseket találunk. Európában az 1950-es évektől, 
hazánkban a 1990-es években indultak el az első kezdeményezések, majd 2005 óta alakulnak 
és fejlődnek újabb és újabb natúrparki együttműködések. Mára Európa 22 országában és az 
EU 28 tagállamainak területének 8%-át fedik le. Hazánkban jelenleg 17 natúrpark működik, 
amelyek az ország területének 9,4%-át fedik le. Településeink 9,7%-a vesz részt valamely 
natúrparki együttműködésben. 

A natúrpark célja, hogy a mindennapi élet részévé, a helyi identitás elemeivé, 
mindenki számára értékelt jelenségekké emelje, tegye a település, a táj természeti és kulturális 
értékeit. A natúrparki települések lakóinak változó jogi, politikai, gazdasági, társadalmi és 
környezeti viszonyok között kell meghozniuk egyéni és közösségi döntéseiket. Azoktól, akik 
a természeti és kulturális értékekre alapozott együttműködésre és fejlesztésekre létrejött 
natúrparki térségben, a natúrpark egyik településén laknak, vállalkoznak vagy gazdálkodnak, 
illetve választott döntéshozóként az önkormányzásban vesznek részt elvárható, hogy minden 
eszközzel keressék azokat a lehetőségeket és eszközöket, amelyekkel a természeti és 
kulturális értékek megőrizhetők és gyarapíthatók, az ott élők és az odalátogatók életét 
gazdagíthatják. 

Natúrparkjaink – az európai gyakorlattal összhangban – a „négypilléres natúrparki 
modell” mentén végzik tevékenységüket (Pigelet-Lamnert, 2007). A négy szakmai pillér: a 
természeti-táji örökség megőrzése, a környezeti nevelés és szemléletformálás, a 
vidékfejlesztés, valamint a turizmus, rekreáció. A hazai sajátosságok figyelembevételével 
egyfajta átfogó jellegű pillérként fogalmazódott meg a táji léptékű, tájszintű együttműködés 
szerepe. A helyi közösségek közötti összefogás elősegítésével ugyanis olyan tartalékok 
szabadíthatók fel, amelyek számottevő mértékben hozzájárulhatnak vidéki közösségek és táji 
örökségünk megmaradásához. 

Előadásomban bemutatom a tájszintű együttműködések meghatározását, jelentős 
részben a nemzetközi és hazai natúrparki gyakorlat tapasztalataira építve (Szilvácsku, 2020). 
Összefoglalom a tájszintű együttműködések alapelvei, mint például 
• A táj, mint összetartó egység, a megélhetés és az élhetőség alapvető kerete 
• Közös alapértékek menti elköteleződés, lelki megújulás és táji identitás, helyi közösség 
• Helyi erőforrások feletti felügyelet, rendelkezés és további alapelveket. 

Bemutatom azokat az eszközöket és szemléleti elemeket, amelyek a tájszintű 
együttműködések megvalósítását segíthetik, tapasztalataink alapján segítik. 
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Térségi stratégiaalkotás az aktív turizmus fejlesztésére  

KUKELY GYÖRGY1 

1	ELTE TTK, Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék, Budapest  
 

E-mail: kukelygyorgy@yahoo.com 

A COVID’19 járvány egyik hatása a turizmus egészén belül történt strukturális 
átrendeződés, mely ideiglenesen igen radikális volt. Miközben 2020-21-ben hosszú 
hónapokon keresztül gyakorlatilag megszűnt a hagyományos értelemben turizmus 
(szálláshely- és vendéglátás, turisztikai attrakciók és szolgáltatások igénybevétele stb.), az 
aktív turizmus területén robbanásszerű változások történtek: az emberek elindultak azon 
lehetőségek igénybevételére, amelyekre egyáltalán volt lehetőségük: hegyvidékek, 
zöldterületek, túraútvonalak stb. felkeresésére. Soha nem látott mértékben nőtt meg a hétvégi 
kirándulóforgalom, ill. a 2020 és 2021 nyarán kivett szabadságok esetében is a hazai 
desztinációk, gyakran az elzártabb, turisztikailag kevésbé frekventált területek is 
felértékelődtek. A kirándulóhelyeken, aktív turisztikai célterületeken korábban alig látott 
zsúfoltság, „túlturizmus” jelei jelentek meg, számos negatív hatást is eredményezve, illetve 
beavatkozásokért „kiáltva”. 

Ezek a tendenciák országos és térségi szinten is elindították azokat a tervezési, 
fejlesztési folyamatokat, melyek stratégiák mentén kívánják a különböző aktív turisztikai 
tevékenységeket (elsősorban a gyalogos, kerékpáros, vízi, lovas, vitorlás és sí) külön-külön és 
együttfejleszteni. Mindezzel térségfejlesztési feladatokat is felvállalva szemléletváltást is 
igyekeznek ösztönözni mind a potenciális vendégek (a járvány tanulságai szerint a hazai 
lakosság döntő hányada a potenciális keresleti oldalon van, mégha csak rövid, néhány órás 
kirándulások formájában is), mind a szolgáltatók és az egyéb érintettek (pl. önkormányzatok) 
irányában. 

A stratégiaalkotás különösen azon térségekben kell, hogy prioritást kapjon, ahol a 
meglévő kereslet és szolgáltatások már elértek egy olyan kritikus tömeget, hogy komplex 
turisztikai beavatkozások révén minőségi előrelépés tudjon megvalósulni. Ehhez vonzerő-, 
infrastruktúra-, szolgáltatás- és szervezetfejlesztés egyaránt szükséges, valamint a promóció 
területén is előre kell lépni. 

Ugyanakkor az aktív turisztikai stratégiaalkotás sok szempontból különbözik az egyéb 
térség- és turizmusfejlesztési törekvésektől. Ebben az is szerepet játszik, hogy az aktív 
turizmuson belül meghatározó a fél- és egynapos ott-tartózkodás, így például a 
vendégéjszakákban való hagyományos gondolkodáson túl kell tekinteni. A fenntarthatóság 
kérdése mind környezeti, mind pénzügyi szempontból előtérbe kerül: olyan fejlesztéseket kell 
megvalósítani, ami támogatja a fő vonzerőt jelentő természeti értékek védelmét (az erdők, a 
vizek, a csend, a nyugalom, a tiszta levegő, s természetesen a meglévő táji és természeti 
attrakciók). Az aktív turizmus fejlesztésének kiemelt célja, hogy a beavatkozások révén a 
környezetminőség ne romoljon, sőt, ahol lehet javuljon. Fontos cél, hogy az újonnan 
létrehozott és meglévő infrastruktúrák üzemeltetése ne okozzon túlzott terhelést a környezeti 
elemekre. Ehhez kapcsolódóan fontos szempont a nem, vagy nem hatékonyan használt 
infrastruktúrák újrahasználatának a prioritása is. A stratégiaalkotásban a tömegturizmus 
helyett a szelíd turizmust kell a fókuszba helyezi. A szelíd turizmus fontos célja a környezet 
megóvása, a természeti, társadalmi és kulturális értékek megőrzése és összehangolása a 
turizmussal. 

Az aktív turisztikai fejlesztések eredményességének alapvető feltétele a helyben 
elérhető szolgáltatások mennyiségének, minőségének és választékának térbelileg is egyenletes 
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fejlődése, miközben a szolgáltatásfejlesztés önmagában is keresletet generál. A 
stratégiaalkotás során ezen a vékony mezsgyén kell megfontoltan határozni arról, hogy hol, 
milyen tevékenységet preferálva, milyen volumenű beavatkozások lehetnek hosszú távon is 
megfelelőek és hatékonyainak, oldva a szezonalitást, igazodva a 21. századi igényekhez és 
elvárásokhoz, növelve a tartózkodási időt úgy, hogy a fejlesztések lehetőleg támogassák a 
környezetterhelés csökkenését, az ellátásbiztonságot és a javuló színvonalat, s közvetve a 
térségek élhetőségét, jól-létét. 
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Városfejlesztési irányok változó hangsúlyai: az okosváros-koncepció és a 
COVID-19 válságra adott lokális válaszok 

SZALAI ÁDÁM1 

1PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, 
Gazdaság és Társadalomföldrajz Tanszék  

 
E-mail: :	szalaiad@sol.cc.u-szeged.hu 

Az infokommunikációs technológia (IKT) térnyerésével, a fenntarthatósági 
szempontok előtérbe helyeződésével és a városok közötti verseny erősödésével az okosváros-
koncepció egyre nagyobb szerepet játszik a tudományos és szakpolitikai diskurzusokban, 
konkrét fejlesztési beavatkozásokban. A koncepció előtérbe állítja szoftver -és szenzor 
technológiák kiterjedt beágyazását a városi élet átformálása, racionalizálása érdekében. A 
koncepció az elmúlt évek során kibővült, újabb jelentéstartalmakkal párosult és városföldrajzi 
szakirodalomban egyre inkább kritikák tárgyává is vált, főként a konkrét megvalósulási 
módozatait illetően.  

A hazai városok is elindultak az „okosvárossá válás” útján, főként a nemzeti és 
Európai Uniós fejlesztési programok hatására.  Az eltérő helyi erőforrások és várospolitika, 
valamint a más-más fejlesztési célok különböző fejlődési utakat eredményeztek a hazai 
városok okosváros-fejlesztéseiben. 

Azonban a COVID-19 járvány sokkszerű krízishelyzetet teremtett a városok számára, 
mivel a rendkívüli helyzetben megváltoztak döntési jogköreik, mozgásterük, és új 
kihívásokkal kellett szembenézniük. A járvány okozta kényszer felgyorsította a 
digitalizációhoz kapcsolódó szolgáltatások elterjedését (mint pl. távmunka, digitális oktatás, 
e-kereskedelem, közszolgáltatások online térbe való költözés) azonban kérdéses, hogy helyi 
szinten ez mennyiben (és milyen irányban) befolyásolja az okosváros-koncepció helyi szintű 
értelmezését, az adott fejlődési út mentén történő beavatkozási irányok meghatározását.  

Előadásomban röviden ismertetem az okosváros-koncepció elemeit és a kapcsolódó 
hazai kezdeményezéseket. Ezt követően kitérek a COVID-válság okozta városspecifikus 
kihívásokra és az eddigi beavatkozásokra, rávilágítva a legfontosabb beavatkozási pontokra, 
szakpolitikai nehézségekre. Prezentációmat diszkusszív jelleggel a további kutatási irányok és 
kérdések felvetésével zárom. 
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Fejletlen Észak, fejlett Dél? – A regionális különbségek változásai Indiában 
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E-mail: 2 wilhelm@gamma.ttk.pte.hu 

Számos egzakt vizsgálat alapján kijelenthető, hogy a világ – mind természet-, mind 
társadalomföldrajzi szempontból – egyik, ha nem a legváltozatosabb országa India. 
Lakosságának etnikai, nyelvi, vallási, illetve kaszttagolódása olyan heterogenitást 
eredményez, melyre más országban aligha találunk példát. A rendkívüli sokszínűség 
természetes módon eredményez komoly regionális különbségeket. Ezen területi különbségek 
mérése nem kecsegtet sikerrel a tagállamok szintjén, hiszen a rendkívüli méretek (Európa 
legnépesebb államainál jóval nagyobb lakosságszámmal rendelkező államokat találunk 
Indiában) elfedik a lényeget. A 2010-ben publikált módszerünkkel, a komplex SENTIENT 
Index alkalmazásával sikerült a közvetlen szubnacionális szintet követő körzetek 
adminisztratív hierarchiaszintjén meghatároznunk a relatív fejlettségi sorrendeket az elmúlt 
három cenzus adataira támaszkodva. A népszámlálásokra épülő adatbázisunkra támaszkodva 
– matematikai-statisztikai módszerekkel – több, területi különbségekre vonatkozó, nóvumnak 
számító megállapítást tehettünk. A legutóbbi népszámlálás adatainak megjelenésével 
elemzéseinket már időben is kiterjeszthettük, számtalan érdekes eredményt produkálva. 
Kimutathattuk pl. a leszakadó, vagy éppen kiugróan fejlődő, a polarizálódó régiók területi 
elhelyezkedését, de a fejlődéssel leginkább összefüggő faktorokra is tudunk következtetni. 
Láthatóvá váltak azok a társadalmi-gazdasági folyamatok, amelyek analízisével prognózist is 
alkothatunk a területi egységek fejlettségében is végbemenő – regionális – változásokra 
vonatkozóan. Mindemellett feltártuk, hogy egyelőre Indiában (is) az urbanizáltabb terekben 
jelentkeznek leginkább a (hagyományos indikátorokkal leírható) fejlődés jegyei. 
Előadásunkban elemezzük a nagyvárosi agglomerációk típusai és a relatív fejlettségük közötti 
összefüggéseket, valamint összevetjük – a belső vándorlási adatokra támaszkodva – ezen 
terek attraktivitását is. 
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A globális klímaváltozás regionális sajátosságai a Kárpát-medencében 
az IPCC Hatodik Jelentése (2021. augusztus) alapján 

MIKA JÁNOS 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Földrajz és Környezettudományi Intézet 
 

E-mail: mika.janos@uni-eszterhazy.hu 

Nyolc évvel az előző Jelentés után, rövidesen megjelenik az Éghajlatváltozási 
Kormányközi Testület Hatodik Értékelő Jelentésének (IPCC AR6) első kötete, amely a 
változás tudományos kérdéseit értékeli. A problémakör további két kötete, a változás 
hatásairól és az ezekhez való alkalmazkodásról, illetve a változások mérséklésről 2022 első 
negyedében várható. 
 A tervezett előadás három témakörrel foglalkozik, kizárólag az új Jelentés szövege és 
ábraanyaga alapján. Ezek a kérdések a következők: (i) Erősödött vagy gyengült a tudomány 
bizonyossága abban, hogy a megfigyelt globális változásokért jelentős arányban az emberi 
tevékenység a felelős? (ii) Milyen jövőbeli globális forgatókönyvekkel számol az új Jelentés? 
(iii) Mit olvashatunk ki a Jelentésből a Kárpát-medence éghajlati átlagértékei és szélsőségei 
tekintetében?  
 Mivel ezt az összefoglalót másfél hónappal a várható megjelenés előtt kell benyújtani, 
a fenti kérdésekre adható válaszokat még csak sejthetjük a kérdéskör más közleményei 
alapján. (A Jelentés korábbi munkaváltozatait sem használhatjuk fel a végső változat 
megjelenése előtt.) Ezek alapján előzetesen az várható a Jelentéstől, hogy (i) a tudomány 
változatlanul nagy valószínűséggel az üvegházhatású gázokat okolja a változásokért. (ii) A 
forgatókönyvek optimista és pesszimista szélsőségei változatlanok, ezen belül több új 
forgatókönyv foglalkozik az eredményes kibocsátás-mérséklést feltételező, enyhébb 
változásokkal (iii) A térségünkben érvényesülő regionális változások továbbra is erősen 
modell- és forgatókönyv-függőek. 
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A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSA AZ ALFÖLD NÉHÁNY TERMÉSZETI 
VESZÉLYÉRE 

MEZŐSI GÁBOR, KISS TÍMEA, LADÁNYI ZSUZSANNA, BLANKA VIKTÓRIA, BATA 
TEODÓRA 

Szegedi Tudományegyetem, Geoinformatikai, természet- és környezetföldrajzi Tanszék, 
Szeged 	 

E-mail: mezosi@geo.u-szeged,hu 

A klímaváltozás lehetséges hatásait az Alföldön két regionális klímamodell, a REMO és az 
ALADIN alapján elemeztük a környezeti veszélyek mutatóinak felhasználásával. Mivel az 
éghajlati paraméterek (hőmérséklet, csapadék és szél) a két vizsgált időszakban (2021-2050 és 
2071-2100) változni fognak, ezek a szárazságra, szélerózióra és belvízi többletveszélyekre 
gyakorolt hatásait egyszerű előre jelző modellekkel modelleztük. A szántóföldeket fenyegető 
aszályveszélyek a referencia-időszakhoz (1961-1990) képest egyre inkább befolyásolni fogják 
a mezőgazdaság termelékenységét. A modellek az első időszakban 12,3 % (REMO) és 20 % 
(ALADIN) közötti növekedést, a második időszakban pedig 35,6 % (REMO) és 45,2 % 
(ALADIN) közötti növekedést jeleznek előre. A szélerózió veszélyének növekedése nem 
ilyen nyilvánvaló (+15 % az első időszakban a REMO modellben). A belvízi többletvízzel 
kapcsolatos veszélyek várhatóan enyhén csökkennek (-4-0 %) mindkét modell előrejelzései 
szerint a két időszakban, anélkül, hogy egyértelmű csökkenési tendenciát mutatnának. 
Mindhárom mutató együttesen egy első regionális képet ad az éghajlatváltozás potenciális 
veszélyeiről. A regionális éghajlatváltozási modellek és a veszélyértékelési modellek előre 
jelző modell- és adatkombinációi betekintést nyújtanak az éghajlatváltozás regionális és 
szubregionális hatásaiba, és hasznosak lesznek a tervezés és a területgazdálkodási 
tevékenységek során. 
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természeti 
veszély paraméter számítás 

Aszály csapadék 

hőmérséklet 

PaDI – Pálfai aszály index  
PaDI= ∑(i=Apr-Aug) Ti /5*100 ]/∑(oct-sept)Pi 
T – havi átlaghőmérséklet [°C], P – havi csapadék [mm]. wi – súlyozási 
tényező 

Szélerózió 
 

talaj  

növényzet 

C tényező 
(szélsebesség, 
csapadék, 
hőmérséklet) 

szélerózió veszélytérkép: a talaj erodálhatósága, éghajlati tényező 
(március és április), márciusi és áprilisi növényzettakaró  
Az éghajlati (C) tényező kiszámítása: 
C = 386*u3/(PE)2, u – átlagos havi szélsebesség, PE: Thornwaite 
csapadék-hatékonysági index, PE = 3,16*Pi/(1,8 Ti+22)10/9 
Pi –havi csapadék [mm], Ti – havi átlaghőmérséklet  

Belvíz csapadék 

hőmérséklet 

HUMI=Páratartalom index  
HUMI= (p/PET)0,5 
p: a csapadék összege november-áprilisig (téli időszak) [mm] 
PET: potenciális evapotranspiráció november-április (téli időszak) [mm] 

 

X. Magyar Földrajzi Konferencia – Absztraktkötet 

135



A Péczely-féle cirkulációs típusok gyakorisági tendenciái 
a globális változások tükrében (1881-2020) 
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1Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger 
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Immár 140 évre minden napról rendelkezésünkre áll a hazánk térségét jellemző 
makro-cirkulációs típusok idősora, amely minden egyes naphoz 13 lehetséges típus egyikét 
rendeli. Bár ez a napi időjárási térképek alapján készült besorolás szubjektív, a vizsgált 
idősort mindeddig két szakértő kódolta: 1881 és 1983 között az osztályozás névadója Péczely 
György, majd 1984-től napjainkig az ő tanítványa Károssy Csaba.  

Mivel ez a típusrendszer egy kis magyarországi „ablakon” keresztül tekint a 
légkörzésre, nem várható, hogy az egyes típusok egyszerű szabályossággal kövessék a 
globális klímaváltozás alakulását. Emiatt az eredeti 13 típust négy nagyobb csoportba 
soroltuk, figyelembe véve a típusok egymásba alakulásának gyakorisági értékei alapján. E 
csoportok az atlanti-európai ciklonok (C1: mCw, mCc és zC típusok), a mediterrán ciklonok 
(C2: CMw, CMc és C típusok), az anticiklonok a Kárpát-medencétől északra (A1: AB, An és 
AF típusok) végül az anticiklonok a Kárpát-medence földrajzi szélességén (A2: Aw, As, A és 
Ae típusok). Az így összevont négy típus-csoport már interpretálható az európai cirkuláció 
léptékében is.  

A tervezett előadásban bemutatjuk az eredeti és az összevont típusok havonkénti 
gyakoriságait, az egyes típusok átlagos fennmaradási időit a legutolsó 30 éves időszakban 
(1991-2020). Vizsgáltuk azt is, hogy a napi maximum- és minimum-hőmérséklet, a csapadék, 
a szélsebesség és a relatív nedvesség szélső értékei hogyan oszlanak meg az egyes típusok 
között. Végül, megmutatjuk, hogy az utóbbi fél évszázadban, amit az északi félgömb 
monoton melegedő tendenciája jellemez, mely eredeti és összevont típusokban mutatható ki 
szignifikáns változás és az milyen irányú. 
 
 
Kulcsszavak: Péczely-típusok; éghajlatváltozás; időjárási szélsőségek; gyakorisági trendek 
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A szőlőtermesztés éghajlati kockázatának vizsgálata a közeli és távoli 
jövőben a magyarországi borvidékeken 

LAKATOS LÁSZLÓ 

Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Környezettudományi és Tájökológiai Tanszék, Eger 
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A múltbeli klimatikus adottságok évszázadokon át kedvező feltételt jelentettek a 
Magyarországi szőlőtermesztés számára. Természetesen nem volt minden évjárat kedvező a 
minőségi bor előállításához. A termesztett fajták klíma toleranciája és a termesztők 
szaktudása együttesen segített abban, hogy a hazai borvidékek folyamatos megélhetést 
biztosítottak a szőlőtermesztők számára. A borszőlő termeszthetőség klimatikus 
feltételrendszere a globális felmelegedés következtében hazánkban is változik. A Malheiro et 
al. (2010) által kidolgozott Composite Index (CompI(M) elsősorban a mediterrán területekre 
alkalmas a termeszthetőség klimatikus feltételének jellemzésére. A mérsékeltövi területeken, 
így a magyarországi borvidékeken is indokolatlanul alacsony az így meghatározott 
termesztehetőségi index értéke. A Fraga et al. (2012) által átdolgozott Composite Index, 
melyet a mérsékeltövi alkalmassága miatt CompI(T) indexnek nevezhetünk, a termesztői 
tapasztalatokkal összhangban jellemzi a termeszthetőség klimatikus feltétel rendszerének 
alakulását a magyarországi borvidékeken. A közeli jövőben (2016-2035) lesznek olyan 
borvidékek, ahol az index értéke eléri a 0,9-et, és olyan borvidék is előfordul Magyarországon 
ahol a CompI(T) csupán 0,6. A távoli jövőben (2081-2100) egyes borvidékeken még 
kedvezőbbek lesznek a feltételek a minőségi bor előállításához, de lesznek olyan borvidékek 
is, ahol nem várható javulás a termesztés éghajlati feltételeiben. Az eredmények azt mutatják, 
hogy a távoli jövőben sem kell attól tartani, hogy a klímaváltozás hatására a Magyarországi 
borszőlő termesztés veszélybe kerülne.  

Kulcsszavak: hazai borvidék, Composite index, borszőlő, termeszthetőség, klímaváltozás 
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Az épületenergetikát meghatározó hőmérsékleti paraméterek alakulása az 
éghajlatváltozás hatására 

DIAN CSENGE1, PONGRÁCZ RITA1, BARTHOLY JUDIT1, TALAMON ATTILA2 
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Napjaink egyik legjelentősebb környezeti problémája a globális éghajlatváltozás. Az 
éghajlatváltozás hatására a felmelegedés, valamint a szélsőséges hőmérsékletek és 
csapadékviszonyok módosulására kell számítani többek között a Kárpát-medencében is a 21. 
század végéig. Így a globális felmelegedés hatására például a téli fagyos napok 
gyakoriságának csökkenése és a nyári hőhullámos időszakok számának növekedése várható. 
A megfigyelések azt mutatják, hogy a tél és nyár közötti átmenet egyre gyorsabban zajlik, és 
az évek közötti változékonyság egyre nagyobb. Ezek a tendenciák azonban nem zárják ki a 
hideg szélsőségek előfordulását. Például 2021 tavasza az elmúlt 34 év leghűvösebb tavaszi 
időszaka volt Magyarországon. Ekkor átlagosan 1,9 °C-kal volt hidegebb az 1991-2020-as 
átlaghoz képest, és mindhárom hónapban külön-külön is alacsonyabb volt az átlaghőmérséklet 
a szokásosnál. 

Az antropogén eredet miatt a globális felmelegedés mérséklésének egyik alappillére az 
energiafelhasználás csökkentése. Európai felmérések szerint az energiafogyasztás közel 40%-
át az épületek teszik ki, ezért különösen fontos az épületenergetika pontos megismerése, a 
mérséklési lehetőségek felmérése. Az épületenergetikai tervezések során figyelembe veszik a 
kültéri levegő hőmérsékletet, melyekre országonként eltérő szabványokat és előírásokat 
határoznak meg. A budapesti napi átlagos léghőmérsékleti idősorok szélsőértékeinek 
vizsgálata alapján az alábbi éghajlatváltozási trendek figyelhetők meg: az extrém hideg napok 
esetén 100 év alatt 1,9 °C-os melegedés mutatható ki, míg az extrém meleg napok esetében 
2,2 °C volt ez a melegedés. A jövőbeli változások becslése nagy jelentőséggel bír az 
épületenergetikában (pl. a fűtési és hűtési idény alakulása szempontjából), továbbá fontos az 
országon belül várható területi eltérések meghatározása is. Mindezekre alkalmasak a 
klímamodellek. Az EURO-CORDEX nemzetközi együttműködés keretében létrejött egy 
olyan részletes adatbázis, melyben több modellszimuláció különböző éghajlati 
forgatókönyvekre vonatkozóan elérhető Európa területére vonatkozóan. A különböző 
éghajlati forgatókönyvek és az eltérő globális meghajtó modellek alkalmazása és 
összehasonlítása lehetővé teszi a jövőben várható változások bizonytalanságának becslését. A 
kutatásunk célja az elérhető különböző éghajlati modellszimulációk összehasonlítása az 
épületenergetikát meghatározó külső hőmérsékleti adatsorok alapján, mellyel a Kárpát-
medence hőmérsékleti idősorainak és mezőinek változását vizsgáljuk az épületenergetika 
tükrében. 
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Folyamatos meteorológiai észlelések az 1850-es évektől állnak rendelkezésre a 
történelmi Magyarország területéről, előbb az Osztrák Meteorológiai Szolgálat jogelődje 
(alapítva 1851), majd a Magyar Királyi Meteorológiai és Földdelejességi Intézet (alapítva 
1870) évkönyveiben. Ezek bővülő állomásszámmal és tartalommal többféle adatot közölnek: 
havi és egyes esetekben napi meteorológiai észleleteket (hőmérséklet, felhőzet, csapadék, 
szélviszonyok, légnyomás stb.), illetve földmágnesességi és fenológiai megfigyeléseket. A 
nagy hagyományokkal rendelkező állomások közül számos található Erdélyben és Partiumban 
a mai Románia területén, amelyek adatai még nem kerültek feldolgozásra. Jelen tanulmány 
célja felleltározni és elemezni – Kárpát-medencei kitekintéssel – az állomások adatait. 

A korabeli éghajlati viszonyok általános jellemzőinek leírására hat mérőállomást 
választottunk, melyek a legteljesebb havi hőmérsékleti és csapadékmennyiségi idősorral 
rendelkeznek: Arad, Beszterce, Csíksomlyó, Kolozsvár, Nagybánya és Nagyszeben. Ezek 
észleléseit bevezettük egy adatbázisba, majd a MASH homogenizációs eljárást alkalmaztuk 
az esetleges hibák kiszűrésére és adathiányok kiegészítésére. Végül statisztikai próbák 
segítségével összehasonlítottuk az így kapott adatsorokat (1871-1918) a jelenkori adatokkal 
(1961-2020), és trendanalízist végeztünk rajtuk az éghajlat múlbeli esetleges változásainak 
detektálása érdekében. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet i) a történeti adatsorok éghajlati 
alkalmazására, ii) olyan adatbázisok kiépítésére, amelyek a mért és a különböző 
éghajlatváltozási adatsorok alapján lehetőséget teremtenek a XIX. század második felétől a 
XXI. század végéig terjedő negyed évezredes időszak áttekintésére. E kutatásra is mutatunk 
példát. 
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A globális éghajlatváltozás következtében a táj számos eleme kisebb-nagyobb 
mértékben módosul. Ezek közül az egyik leggyakrabban vizsgált tényező a léghőmérséklet, 
melynek megváltozását, illetve jövőbeli változási trendjeit számos tanulmány bemutatja. 
Ritkábban esik szó a talajhőmérséklet növekedéséről, pedig a sekély zónákban a 
talajhőmérséklet a léghőmérséklettel szoros kapcsolatban van, így a léghőmérséklet változása 
a talajhőmérséklet értékekben is megjelenik. 

Kutatásunkban a XX. század második felében a magyarországi meteorológiai 
állomásokon regisztrált léghőmérséklet értékek átlagainak és különböző mélységben mért 
talajhőmérséklet átlagainak összefüggését vizsgáltuk, különös tekintettel az 50 cm 
mélységben mért hőmérsékletre, mely a talajok besorolása szempontjából lényeges. A kutatás 
jelen fázisában 30 mérőállomás adatait használtuk fel, de az időszakot jól reprezentáló, 30 
évnél hosszabb talajhőmérséklet idősorral csak néhány állomás rendelkezett. 

A meteorológiai állomásokon mért adatokból számolt évi középhőmérséklet idősorok 
szoros korrelációban állnak egymással, azaz az ország területén a léghőmérsékletet 
befolyásoló tényezők éves szinten egységesen jelennek meg. A talajhőmérsékletek évi átlaga 
az azonos mérőállomás évi középhőmérsékletével szintén korrelál (a korrelációs együtthatók 
az 50 cm-es mélység értékeivel jellemzően 0,7-nél nagyobbak), a korrelációs együttható a 
mélységgel kis mértékben csökken, az időbeli felbontással növelésével nő. Részletesebb 
adatsorokon látható, hogy az 50 cm mélyen mért talajhőmérséklet a melegedés során együtt 
mozog a léghőmérséklettel, míg a hűlés során csak időbeli eltolódással követi, és a 
minimumok között mindig jelentősebb a különbség, mint a maximumok között. Az ebben a 
mélységben jellemző évi átlagos talajhőmérsékletek és a levegő évi középhőmérsékletek 
különbségének sokévi átlagai jellemzően a 0,9–2,3 °C tartományba esnek. 

Az erős korreláció és a talajhőmérsékletekben is megfigyelhető plató miatt az 1961-
1990 közötti időszakot a talajhőmérsékletek szempontjából is tekinthetjük viszonyítási 
alapnak, a léghőmérséklet-vizsgálatokhoz hasonlóan. A teljes időszakra vonatkozó 
talajhőmérséklet átlagok 50 cm mélységben északról dél felé 10,2 °C-ról 12,5 °C-ig nőnek. A 
talajhőmérsékletek változása évről évre követi a léghőmérséklet változását, így a 
klímaváltozás jelei is szükségszerűen megjelennek a talajhőmérsékletekben. A növekedés a 
bázisidőszakhoz képest már a talajokban is kimutatható, és a regionális klímamodelleknek 
megfelelően várhatóan a továbbiakban is folytatódik. Ennek következtében a déli 
országrészben az ALADIN-Climate klímamodellben meghatározott hőmérsékletnövekedést 
figyelembe véve a XXI. század második felében a várható évi talajhőmérséklet 50 cm mélyen 
meg fogja haladni a 15 °C-ot, azaz a talajklíma „mesic”-ről „thermic” típusra változik. 
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India gazdasági fejlődésének területi és földrajzi hatásai 
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Az indiai 2014-es általános választások óta kormányzó Indiai Néppárt (BJP) vezetője, 
Narendra Modi miniszterelnök a választóktól kapott példátlanul erős parlamenti legitimációval 
a birtokában kiemelkedő globális státusz elérését jelölte meg a kormányzata deklarált 
céljaként. A miniszterelnök politikai hitvallásában hangsúlyozott szerep jut a mitikus indiai 
múlt dicsőségéhez méltó, politikailag, gazdaságilag és katonailag erős India létrehozásának, 
rendszeresen felemlegetve, hogy India több mint másfél évezreden keresztül a világ 
elsőszámú gazdasági hatalma volt és még 300 évvel ezelőtt is megközelítőleg egynegyedét 
adta a világ akkori össztermékének (Fazekas B. 2014).  

Az ország az 1990-es évek elején végrehajtott reformokat követő időszak gazdasági 
növekedésének mértékét meghaladva a legjobb úton jár korábbi kiemelkedő pozíciójának 
visszaszerzése felé. Ugyanakkor izgalmas kérdés, hogy az utóbbi évtized gazdasági 
növekedése milyen területi változásokat eredményezett. Előadásunkban elemezzük a Modi 
miniszterelnökről elnevezett gazdasági szisztéma; a Modinomics, születésének és 
működésének kereteit, illetve kísérletet teszünk ezen rendszer földrajzi hatásainak 
analízisére is.  
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A Kelet-Európai gázvezetékek és Magyarország a geopolitikában 
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PhD hallgató, Pécs 
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A frissen hivatalba lépett Biden adminisztráció határozottan fellépett az Északi 
Áramlat 2 gázvezeték még hiányzó, befejező szakaszának megépítése ellen, amit úgy látszik a 
német ellenállás miatt mégsem sikerül elérnie. Az orosz törekvések a kockázatos 
tranzitországok kiküszöbölésére irányulnak, azokat északról és délről kikerülő vezetékek 
építésével. Hazánkat ez úgy érinti, hogy déli határunkat 2021 őszén eléri a Török Áramlat 
gázvezeték. A gázpiac, mint tapasztaljuk, a globális geopolitikai küzdelmek egyik színtere, 
akár csak a Navalnij ügy gázpiaci vonatkozásair gondolunk. 

A gázpiaci szereplőket Európa keleti felén is három fő csoportba sorolhatjuk, földrajzi 
adottságaik alapján, a geopolitikai sakktáblán: exportőrök, fogyasztók és tranzitországok. 
Hazánk, relatív kis mérete okán, nagyfogyasztóként nem lehet jelentős szereplő, a tranzitban, 
elosztó és tároló központként azonban játszat szerepet. 

Előadásomban áttekintem a korábbi monopolista gázellátó Oroszország stratégiáját, 
bemutatva korábbi erős érdekérvényesítő pozíciójának gyengülését és az energiaexporttól 
való mára inkább függő helyzetének kialakulását. Mennyire életképes még a közvetlenül a 
Szovjetunió bukása előtt megfogalmazott Falin-Kvicinszkij doktrína, amely szerint 
Oroszországnak a katonai befolyását gazdasági nyomásgyakorlással kell helyettesítenie? 

Vázolom az Egyesült Államok kihívását, a palagáz forradalom nyomán kialakult, 
európai gázexportőrként való megjelenését, aminek hazai vonzata, hogy a horvátországi adriai 
LNG terminál megnyitásával már Magyarország is importál amerikai gázt. A nagyjából 8 
milliárd köbméter éves hazai fogyasztásból 1 milliárd köbmétert ebből az irányból kötöttünk 
le. 

Az EU körülbelül évi 500 milliárd köbméteres gázpiacának nagyjából 35-40%-a 
származik orosz importból. Jelenleg nagyjából 120 milliárd köbméteres cseppfolyós gáz 
fogadására elegendő kapacitás van, tehát a vezetékes orosz gáz gyakorlatilag pótolhatatlan. 
Napjainkban a Testvériség gázvezeték évi 100 milliárd köbméter, a Jamal 33 milliárd és az 
Északi Áramlat 155 milliárd köbmétert képes szállítani. A Testvériség vezeték ukrajnai 
szakasza eléggé elöregedett, felújításra szorul, amit a jelenlegi geopolitikai helyzetben egyik 
fél sem szívesen finanszírozna. 

Az Északi Áramlat és más megkerülő vezetékek, a tranzitszerep elvesztése miatt, 
valódi hátrányt okoznak elsősorban Ukrajnának és Lengyelországnak. Ukrajnában a jelentős 
tranzit bevételek a geopolitikai széljárástól függően különféle gazdasági-politikai csoportok 
kezében összpontosulnak. Úgy tűnik, hogy a szárazföldi gázvezetékek tranzitországainak 
szerepe csökken, azzal párhuzamosan ahogy az LNG tengeri útvonalainak infrastruktúrája 
kiépül. A gázvezetékek pedig hálósodnak, nemcsak egy irányba futnak, ami a monopol piacok 
megszűnésének irányába mutat. 

Hazánk, földrajzi adottságai miatt, a korábban kitermelt olaj és gázmezők 
hasznosításával, jelentős, kb. 6 milliárd köbméter gáztárolási kapacitással rendelkezik. A 
Kárpát-medence központi fekvése miatt sok gázvezeték fut ide, és két irányú kapcsolatok 
kiépítésével elosztó szerepét hazánk fokozatosan erősíti. A HAG esetében az Ausztria felé 
való export lehetőségét uniós előírások mentén nemrég hozták létre. A Romániából érkező 
BRUA gázvezeték kapacitása is bővült. Kialakulóban van az észak-déli EU-s gázfolyosó, 
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amelyben a magyar-szlovák gázvezeték kaphat a mainál nagyobb szerepet, továbbá az EU 
támogatja egy magyar-szlovén-olasz vezetékes kapcsolat kiépítését is. Végezetül 
megállapíthatjuk, hogy Magyarországnak jó esélye van arra, hogy térségünk jelentős 
gázelosztó és gázkereskedelmi központjává váljon, egyre inkább versenyre kelve ebben 
Ausztriával. Hogy ez így is alakuljon a hazai szereplőknek sikeresen kell fellépniük a gázpiaci 
versenyben a monopolhelyzetek kialakulása ellen. 
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X. Magyar Földrajzi Konferencia – Absztraktkötet 

144



A kontextus hatás jelenléte Budapest választói magatartásában 

KOVALCSIK TAMÁS 

Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged 
 

E-mail: kovalcsik.tamas@geo.u-szeged.hu 

A kontextus elmélet szerint a politikai választásokon meghozott döntéseinkre nem 
kizárólag a társadalmi hátterünk (iskolázottság, társadalmi státusz, kor, foglalkozás, 
vallásosság szerinti csoporthovatartozásunk), hanem a lakhelyünk és a mindennapjaink által 
használt terek kontextusa is hatással van (Agnew, J. 1996). Ugyanis az egyes helyek eltérő 
történelme, gazdasági fejlődése, tradíciói, népességösszetétele és -fejlődése, valamint etnikai 
változása mind-mind befolyásolja az adott hely kontextusát az emberek mindennapi életét és 
azt, ahogyan és amit a politikáról gondolnak (Mancosu, M. 2014, 2019). Kutatásomban ennek 
a kontextus hatásnak a jelenlétét és annak erősségét vizsgálom Budapest egyes 
településmorfológiai szempontból homogénnek tekinthető egységein belül (belváros, budai 
villanegyed, panel lakótelep, átmeneti övezet és kertváros) a területi Simpson paradoxon 
kimutatásával. Ez utóbbi ugyanis az egyes területi léptékváltásnál felmerülő a globálisan 
kimutatott összefüggések irányának és erősségének változására hívja fel a figyelmet, 
amelynek megléte az adott – bizonyos szempontból egységet alkotó – helyek kontextusából is 
fakadhat. Ennek kimutatása érdekében az 1990 óta eltelt nyolc parlamenti választás 
eredményeit és három népszámlálás társadalmi mutatóit tartalmazó – a hazai viszonylatban 
még eddig ismeretlen areal interpolation módszer által, térbeli szempontból reaggregált, 
konzisztens – mikro-léptékű (átlagosan 1500-2000 szavazót tartalmazó területegységekkel 
rendelkező) adatbázist hoztam létre Budapest teljes területére (Kovalcsik T. et al. 2021). Ezen 
az adatbázison végrehajtott matematikai-statisztikai (Pearson-korrelációs) módszer 
segítségével mutattam ki a kontextus hatás jelenlétét. Eredményeim alapján ez leginkább a 
budai villanegyedben és a lakótelepeken jelentős, míg a többi lehatárolt területen is 
megtalálható, viszont időszakosan vagy kisebb mértékben.  
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Az innovációs potenciál mérésének dimenziói és területi jellegzetességei 
Magyarországon 

ALPEK B. LEVENTE1, OLÁH DÁNIEL2 
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A hazai gazdaság versenyképessége szempontjából különös jelentőséggel bíró témakör 
az innováció minősége annak térszerkezeti differenciáinak azonosítása, területi 
vonatkozásainak vizsgálata. A jelen előadás bázisát képező kutatás célja a fentiekkel 
összhangban az innovációs potenciál egyes elemeinek körvonalazása, majd térszerkezeti 
sajátosságainak indexálhatóvá tétele egy erre a célra kidolgozott modell (innováció, tér, 
stakeholder-modell) segítségével. 

Az elemzés a Központi Statisztikai Hivatal, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint a 
GeoX Kft. adatira támaszkodik. A vizsgált indikátorok elérése az Országos Területfejlesztési 
és Területrendezési Információs Rendszeren keresztül történt. A munka alapját az innováció 
fogalmi kereteinek áttekintése, majd az elméleti keretrendszerre kidolgozott és több lépcsőben 
kialakított végül 16 mutatót tartalmazó indikátortábla, az ebből létrehozott faktoranalízis 
segítségével felépített faktorok, valamint index képezik. A térszerkezeti elemek azonosítása 
hot-spot elemzés, valamint területi autokorrelációs vizsgálatok segítségével történt. 

Az előadás kitér az innováció egy lehetséges értelmezési keretére a térbeliség 
relációjában, az innovációs potenciál index bemutatására, valamint több területi differenciáló 
faktor azonosítására. A kapcsolódó vizsgálat az innovációs potenciál kérdéskörét hét 
dimenzión keresztül települési szinten közelíti. Az elemzésbe vont mutatószámok lefedik a 
munkapiac, a hálózatosodás, a vállalati, az elérhetőségi, a tudástermelési, a társadalmi 
aktivitás, valamint az iparági potenciál több elemét. Az összevont index segítségével 
feltárásra került a hazai innovációs térszerkezet több aspektusa, sűrűsödési pontjai, területi 
differenciái. 

A kapott eredmények hozzájárulhatnak az innováció kérdéskörének egyes elemei 
térszerkezet mintáinak azonosításához, több tényezőjének megismeréséhez a regionális 
gazdaságfejlesztési programok megalapozásához, a helyi gazdaság abszorpciós képességének, 
innovációs potenciáljának feltárásához. 
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Kontextuális hatások a választási földrajzban – Bosznia-Hercegovina 
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Az elmúlt években egyre több választási földrajzi kutatás foglalkozik a földrajzi 
kontextus választói magatartást és pártpreferenciát befolyásoló szerepével. Ez az irányvonal 
szembemegy a hagyományos, politológiai szemlélettel, amely az egyéni (compositional) 
tulajdonságok prioritását hangsúlyozza, míg az egyén geoszociológiai környezetéből fakadó 
hatásokat negligálja. Előadásunkban a földrajzi tényezők szerepét a 2018-as boszniai 
parlamenti választás alapján mutatjuk be. Kutatásunk a Lipset és Rokkan által meghatározott 
törésvonalakból indul ki, amelyekre épülő lineáris regresszió modellek egyes helyeken az 
országos mintázattól eltérő, rossz becslést adnak. A pártok spillover hatását vizsgáló spatial 
lag és a térben korreláló hibákkal dolgozó spatial error modell segítségével az egyes, 
mintázatból kiugró települések értékei megmagyarázhatóvá válnak, és jól szemléltetik a 
szomszédsági, regionális hatásokat. A kontextuális faktorok között olyan egyéb tényezőket is 
azonosítottunk, mint a történelmi beágyazottságból fakadó területi különbségek, a helyi 
politikusok hatása, illetve a Bosznia-Hercegovinában egyedi, entitásközi határ mellett való 
fekvés.  

 
 

Kulcsszavak:	 választási földrajz; Bosznia-Hercegovina; térbeli modellezés; kontextuális 
hatások 
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Magyarország a Zeitschrift für Geopolitikban 
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A geopolitika tudománytörténetében a két világháború közötti időszak, különösen a 
Karl Haushofer által vezetett klasszikus német geopolitikai iskola kimagasló jelenőséggel bír, 
hiszen ekkor bontakozott ki és indult meg a geopolitika önálló tudománnyá válása.  

Ebben a folyamatban nélkülözhetetlen szerepet játszott a Haushofer és nemzetközi 
hírű szerzőtársai által írt és szerkesztett Zeitschrift für Geopolitik című folyóirat, mely 1924-
es indulásától kezdve húsz évfolyamot ért meg. A folyóirat a geopolitikával foglalkozók egyik 
legfontosabb orgánuma és gyűjtőhelyévé vált, melyet igen széles nemzetközi érdeklődés 
övezett, hiszen Brazíliától kezdve Japánon át Indiáig a világ szinte minden tájáról származó 
szerzők tanulmányai megjelentek benne, melyek témájukat tekintve is rendkívül széles 
spektrumot öleltek fel.  

A Föld különböző térségeinek geopolitikai szempontú vizsgálata fontos feladatként 
jelent meg Haushofer és a német geopolitikai iskola képviselőinek célkitűzései között.  Ennek 
fényében folyóirat megjelenésének húsz éve alatt Magyarországról, illetve a Duna-térségről is 
számos tanulmány látott napvilágot a folyóirat hasábjain, mind magyar, mind pedig külföldi 
szerzők tollából. Az, hogy Magyarország hányszor, milyen formában és kontextusban, illetve 
milyen célból és kiknek az írásai nyomán került górcső alá a Zeitschrift für Geopolitikban, a 
klasszikus geopolitika tudománytörténetének releváns és tisztázandó kérdései.  
 
Kulcsszavak: klasszikus geopolitika, Zeitschrift für Geopolitik, Magyarország, 
tudománytörténet  
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Magyarország és a balkáni országok közúti közlekedésének területi 
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A közlekedés (kiemelten a közút) olyan ágazat, amely minden gazdasági folyamattal 
kapcsolatba hozható, közvetetten és közvetlenül is befolyásolja egy régió és ország 
gazdaságát, illetve társadalmi folyamatait. A közlekedés fejlődésének térformáló hatásai a 
történelemből már ismertek; egyes régiók kiemelkedtek, majd a közlekedési irányok 
megváltozása következtében visszafejlődtek. 

A közelmúltban jelentek meg a közlekedés hatását vizsgáló elemzések (Erdősi 2000, 
Fleischer 2003), de az a kérdés még mindig nyitott, hogy az infrastruktúra megléte generálja a 
gazdasági növekedést, vagy fordítva, a gazdasági növekedés igényli az infrastruktúra 
kiépülését (Wang 2002). Az biztosan állítható, hogy a közlekedés és az ipari, a szolgáltatói 
ágazat fejlődése kapcsolatban áll egymással, ugyanis a közlekedés alágazatainak színvonala 
közvetlenül hozzájárul egy határon túli térség jövedelemtermeléséhez (Lengyel 2003), ami 
pedig a régió fejlettségének egyik legfontosabb ismérve. 

Magyarország gazdaság-politikai viszonyában mindig is fontos szerepet töltött be a 
Balkán. A témát ezért különösen aktuálisnak találom és a következőkre keresem a választ: a 
nagy közlekedési korridorokat helyi társadalmi igények hívják-e életre? Vajon képes-e 
kialakítani sikeresen működő közlekedési alágazatot olyan ország, melynek a természeti 
és/vagy társadalmi adottságai hátrányosak? Magyarországnak milyen szerepe van/lehet a 
Balkánról és távol keletről jövő (áru- és személy-) forgalom irányításában? Hogyan szolgálják 
a közlekedési hálózatok a határon túl élő magyar kisebbség megmaradását? Milyen lehetne a 
nagy közúti korridorok szerepe a térség dinamizálásában? Mennyire centralizált a Balkáni 
országok fővárosainak elérhetőség? 
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Miért szerzetesek voltak aktívak a magyar geopolitikai gondolkodás 
formálásában a II. világháborúig? 
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ELKH Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 

E-mail: hajdu.zoltan@krtk.hu 

 
Az I. világháború előtt és alatt megváltozott világpolitikai és tudományos légkörben 

Czirbusz Gáza (1853 – 1920) középiskolai piarista szerzetes tanár, majd egyetemi tanár 
reagált a legintenzívebben a hatalmi, politikai és államterületi folyamatok, átrendeződések 
mozgató rugóinak feltárására. Mellette – részben az ő hatásárra – már magukat 
emberföldrajzosnak tekintő fiatalabb geográfusok elemezték a folyamatokat. Czirbusz a 
„Magyar Állam” című kiadvány munkatársaként (gyakran álnéven is írt) folyamatosan 
napirenden tartotta a magyar államiság, a Monarchia és az átalakuló Európa jövőjének 
kérdéskörét. Az 1919-ben – az emberföldrajzának III. köteteként – megjelentetett 
„Geopolitika” Rudolf Kjellén alapozó munkáit közvetlenül követte, de Czirbusz a „magyar 
ügyhöz” igazította a geopolitikai szemléletet. Czirbusz emberközpontú világnézete okán és 
földrajzelméleti megfontolásból is a földrajztudomány, az emberföldrajz részeként kezelte a 
geopolitikát. 

Kalmár Gusztáv (1892-1949) a két világháború között alkotó bencés szerzetes 
földrajzi felfogásának központjában – Czirbuszhoz hasonlóan – az ember, illetve az ember 
közösségei – nép, nemzet, állam – álltak. Kalmár felkészült történész és geográfus volt, 
Európa demográfiai folyamatainak, változó struktúráinak ismerője és elemzője. A „Magyar 
geopolitika” kötet (1942) egyszerre szerzett elismerést, s kiváltotta a „hivatalos földrajz” 
elnéző lekicsinylését. Világossá tette, hogy Magyarország a kereszténység felvételétől részese 
a keresztény Európának, még akkor is, ha ezer év alatt többször került sor a Magyar Királyság 
és a keresztény európai államok között katonai összeütközésekre, államterületi és 
határváltozásokra. 

A korabeli magyar politikai földrajz meghatározó művelői (Teleki, Fodor, Rónai) – 
némileg változó hangsúlyokkal – a geopolitikát nem tekintették a földrajztudomány részének, 
több megfogalmazásban tudománynak sem, hanem a politika szerves részének. E felfogások 
mögött – különösen 1933 után – a német törekvések, s az azt szolgáló német geopolitika nem 
is mindig rejtett elutasítása állt. 

A kortársak közül többen felismerték a magyar földrajz eme kétarcúságát. A leginkább 
közvetítő módon a földrajztudományban is otthonosan mozgó Palotás Zoltán fogalmazott, 
amikor elismerte, hogy a geopolitika, különösen a napi sajtóban megjelenő német „populista” 
geopolitika részben divatos szólamokat jelent. Megítélése szerint úgy lehet a geopolitika 
körüli ellentétes és ellentmondásos kijelentéseket feloldani, hogy nem tekintjük a 
földrajztudomány részének (ezzel Teleki álláspontjára helyezkedett), de tudománynak lehet és 
kell tekinteni, mégpedig az államtudomány részének. 

Egészében véve mind Czirbusz, mind pedig Kalmár számára Arisztotelész „zoon 
politikon” felfogása, illetve annak értelmezése vezetett el a geopolitika műveléséhez. 
Mindkettőjük felfogásában az ember nem csak „társadalmi”, hanem „politikai, sőt politikusi 
lény is” 
 
Kulcsszavak: geopolitika, világnézet és tudomány, szerzetesek 
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Multipoláris világrend és geopolitika. Az orosz birodalomépítés 
neoeurázsianista alapjai és a Nagy Eurázsiai Partnerség  

SZILÁGYI ISTVÁN 

Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi és Földtudományi Intézet,Pécs 
E-mail: szortega@freemail.hu 

1991. december 25-én megszűnt a Szovjetunió. Ez a bipoláris világ végét, a nemzetközi 
viszonyokban bekövetkező jelentős változások kezdetét jelentette Történelmi értelemben véve 
rövid ideig egyetlen szuperhatalom, az Amerikai Egyesült Államok maradt a színen.  

  Egy évtized elteltével már kibontakoztak egy többpólusú és interdependens nemzetközi rend 
körvonalai. A formálódó új nemzetközi rendszerben megnőtt a jelentősége az Eurázsiai 
magtérségnek. A neoeurazsianizmus képviselőjeként színre lépett a birodalmi státusz 
visszaszerzése céljával Oroszország. A Putyin elnök nevével fémjelzett külpolitikai stratégia 
és geopolitikai irányvonal középpontjában az eurazsianizmus felfogásán alapuló multipoláris 
és multilaterális nemzetközi rendszer kialakítása áll. Az orosz politikai elit, valamint az 
eurazsianista és neoeurazsianista geopolitikai felfogás képviselői szerint Moszkva nem eshet a 
regionális szerepkör csapdájába. Oroszország csupán nagyhatalomként létezhet. 

  Mint a Sir John Halford Mackinder által felvázolt eurázsiai térség magterületének 
(heartland) és a közép birodalmának megtestesítője, híd szerepet kell játszania Európa és 
Ázsia között. Meg kell valósítania annak a szuperkontinensnek nevezett Eurázsiának az 
egységét, amelyben a nyugati értelmezésben vett Európa csupán peremvidéknek számít. 

Oroszország az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködéshez (Asia-Pacific 
Economic Cooperation- APEC) történő csatlakozással (1998), a Sanghaji Együttműködési 
Szervezet (Sanghai Cooperation Organization – SCO) megteremtésével (2001), az Eurázsiai 
Gazdasági Unió (Eurasian Economic Union- EAUE) létrehozásával (2015), a nemzetközi 
viszonyok rendszerének struktúraképző nagyhatalmává vált. 

Moszkva külpolitikai stratégiájában 2014-ben történt meg a váltás, a Kelet felé fordulás. 
Oroszország a megváltozott nemzetközi körülményekhez alkalmazkodva a Kína által 
meghirdetett Övezet és Út Kezdeményezéshez, feladta a Nagy Európa koncepciót és a 
Sanghajtól Lisszabonig terjedő, Európa és Ázsia egységének megvalósítását célzó Nagy 
Eurázsia stratégia és a Kínával megkötendő Nagy Eurázsiai Partnerség megvalósítása mellett 
kötelezte el magát. 

Az orosz döntést befolyásolta az a körülmény és felismerés, hogy Moszkva és szövetségesei 
számára az igazi kihívást, egyben a gazdasági felzárkózás és fejlesztés lehetőségét a Közép-
Ázsiában és Oroszország befolyási övezetében megjelenő Kínai Népköztársaság által 
meghirdetett Övezet és Út Kezdeményezés jelenti. Oroszországnak ezért célszerű elébe menni 
az elkerülhetetlenül bekövetkező eseményeknek. Ehhez két dologra van szükség. A Kínával 
való hatalmi osztozkodásra, partneri viszony kialakítására, a szóban forgó térség feletti 
befolyás, közös uralom megteremtésre és Oroszország új, a megváltozott körülményekhez 
alkalmazkodó külpolitikai-külgazdasági  stratégiájának meghatározására. 

Kulcsszavak: multipoláris világrend, neoeurázsianizmus, orosz birodalomépítés, Övezet és 
Út Kezdeményezés, Nagy Eurázsiai Partnerség 
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Többnyelvű helységnévtáblák kihelyezésének politikája a Kárpát-
medencében: helyi alkuk és hátterük 

TÁTRAI PATRIK 

Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont, Földrajztudományi Intézet, Budapest 
 

E-mail: tatrai.patrik@csfk.org 

Kelet-Közép-Európa etnikailag sokszínű térségeiben különös jelentősége van a 
földrajzi nevek megjelen(ít)ésének. Régiónkban, ahol a párhuzamos nemzetépítések sok 
esetben párhuzamos, többségi és kisebbségi társadalmak létrejöttéhez vezettek, a kisebbségi 
földrajzi nevek a kisebbség jelenlétének vizuális bizonyítékai, ezáltal a kisebbségi toponímia 
használata a politikai és közéleti diskurzusok és viták kereszttüzébe került. A kisebbségi 
földrajzi nevek a régió több országában is – jelentősen túlmutatva önmagukon – kisebbségi 
szempontból az (ön)reprezentáció kifejezői lettek, míg a többség sokszor a fennálló 
hierarchiát fenyegető szimbólumként értelmezi ezen nevek megjelenítését. Ebben a 
kontextusban a döntő szerep a hatalomé, amely ellenőrzés alatt tarthatja a nyelvi tájképet 
(legalábbis a hivatalos feliratok szintjén) és korlátozhatja a kisebbségek vizuális 
önreprezentációját. Ugyanakkor térségünkben több olyan eset is megfigyelhető, ahol a helyi 
szint (politikai) folyamatai jelentősen eltérnek az országos szintű direktíváktól.  

Előadásomban elsősorban a településnév-táblák megjelenésén keresztül olyan atipikus 
esetekre fókuszálok, ahol a törvényi előírások alapján nem lenne kötelező kirakni a kisebbségi 
neveket, ám helyi alkuk révén ez mégis megvalósult. Különböző Kárpát-medencei vegyes 
lakosságú települések példáján azt igyekszem bemutatni, hogy milyen folyamatok, politikai 
alkuk eredményeként jelenhetnek meg többnyelvű helységnévtáblák, és hogy mi áll mindezek 
hátterében. 

Előadásomban amellett érvelek, hogy bár az etnikai csoportok és szimbólumaik (pl. 
földrajzi neveik) láthatósága átpolitizált kérdés, mégis helyi szinten – országonként eltérő 
mértékben – lehetőség nyílik az országos narratíváktól való eltérésre, önálló helyi döntésekre 
és kompromisszumokra. A kutatás alapján két faktor rajzolódik ki, amelyik jelentős szerepet 
játszik ezen alkuk létrejöttében. Egyrészt az etnikai arányok és az ezzel összefüggő helyi 
politikai reprezentáció és kisebbségi intézményesültség, amelyik többletlehetőséget biztosít a 
kisebbség számára szimbolikus politikai céljainak eléréséhez; másrészt a régióban az elmúlt 
egy-két évtizedben kibontakozó örökségesítés folyamata, amelynek keretében a 
kisebbségi/történeti toponímia a többség számára is elfogadható turisztikai és városmarketing 
erőforrássá (örökséggé) válik. 
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An assessment on the impact of anthropogenic activities in loess covered 
regions 

A case study of Dousti dam, Northeast Iran 

Fatemeh Nooshin Nokhandan1, Erzsebet Horvath2 

Eotvos Lorand University, Institute of Geography and Geology, Department of Physical 
Geography, Budapest, Hungary 

 
E-mail: 1fatimanooshin@gmail.com  

Landslide can be mentioned as the most common geomorphic phenomenon as a result 
of the construction of dams and their reservoirs. In addition to the construction of dams, other 
anthropogenic factors such as cultivation in the lake vicinal lands, road construction near the 
dam and transportation of heavy vehicles as well as some natural factors including poor 
vegetation cover, tectonic activities, wind direction and wind speed (especially in loess 
covered regions), water level fluctuations etc., lead to increase in the occurrence of this 
phenomenon. In this study, the shores on both sides of Dousti Dam in northeast of Iran, 
located in loess covered region, were examined in terms of landslide occurrence and factors 
affecting the occurrence of landslide in each side. In this regard, 38 landslides were identified 
in the study area using Google Earth images (Fisher et al., 2012; Vakhshoori & Zare, 2016). 
Results showed 10.65 m mean retreat for the current landslides. Comparing the eastern and 
western shoreline indicates that the anthropogenic activities, especially cultivation in reservoir 
vicinal lands, by providing suitable conditions for water infiltration and thus creating proper 
conditions for the occurrence of landslides (Derbyshire et al., 1994), are the most important 
factor that triggers the landslide in the western shoreline however, in the eastern shoreline, 
lack of any human activity, including agriculture, roads, etc., is prevented the occurrence of 
landslides. Transportation of heavy agricultural vehicles in the western lands of  the dam 
along with the impact of wind operation have intensified the landslides in the western 
shoreline. 

 
 

Keywords:	Landslide, Loess covered area, Dam, Google earth 
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Loess-Paleosols and Modern soils of Northern Iran, Paleoclimatic 
implications 
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The extensive loess deposits of Northern Iran occur in the two different loess 
provinces of the Alborz Mountain footslopes and the so-called Iranian Loess Plateau and 
reach a thickness of about 70 m. A pronounced precipitation gradient of about 800 mm 
year-1 over 80 km from north to south and corresponding vegetation from dry steppe over 
steppe grassland to forest vegetation provides condition for the formation of a variety of 
modern soils on loess and will have governed soil formation during the past as well. In this 
study we discuss the major properties of modern and fossil soils and suggest 
pedostratigraphic correlation of loess-paleosol sequences developed along assumed 
precipitation gradients of the past. Eight representative pedons were selected in a south-
north direction on loess deposits. The climate data show that precipitation varies from 
200mm in the upper north regions to up to 900mm in the southern areas of Alborz north 
facing slopes in less than 80 km latitudinal distance. Three loess-paleosol sections were 
also investigated on the south – north gradient. Sedimentological and pedological 
properties were investigated to characterize the development degree of soils and use them 
for correlation of loess-paleosol sequences at Neka, Toshan, Now Deh and Agh Band.  

In the northern arid regions, Aridisols with gypsum and carbonate accumulations 
are formed. Organic matter accumulation and the formation of mollic epipedon are the 
dominant processes occurring in the steppe. Calcification and formation of calcic horizons 
are typical for loess derived soils. In the north-facing slopes of the Alborz mountain ranges 
with the forest vegetation and higher rainfall, deeper leaching of calcite and formation of 
the argillic horizon are dominant. The loess-paleosol sequences reflect diachronic changes 
in dust accumulation rates and testify formation of interstadial or interglacial paleosols at 
land surfaces of the Middle to Late Pleistocene. Pedostratigraphy backed by luminescence 
dating show a clear regional correlation of loess-paleosol sequences along the Alborz 
Mountains foothills. Strongly developed paleosols reflect major soil forming periods 
during the Eemian Interglacial (~MIS 5e) and during interstadials of the Early Last Glacial 
(~MIS 5c, 5a), while weakly developed palaeosols likely formed during interstadials of the 
last and penultimate glacials. Comparing with paleosol formation in the Iranian Loess 
Plateau it appears very likely that pedogenesis of interglacial paleosols was governed by 
similar climate-controlled trends to those reflected in the modern soils. The loess-palaeosol 
sequences represent excellent records of (Late) Quaternary climate change in the area. 
 
Keywords: loess, paleosols, precipitation, northern Iran 
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Luminescence dating of loess-paleosol sequences containing the Bag Tephra 
from the Northern-Carpathian Basin – Can the Bag Tephra be used as a 

marker horizon? 
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Abstract 
 Two tephra horizons have been used in the Hungarian loess stratigraphy as marker 

horizons to support the correlation between different loess-paleosol sequences. The older one 
is called 'Bag Tephra' described at thirteen locations in the Carpathian Basin. The 'Bag Tephra' 
has been correlated to the Villa Senni Tuff (Colli Albani) with an age of 351 ka. Although 
Sági et al. (2008) proposed that both the origin and the integrity of 'Bag Tephra' is 
questionable, the layer is still usually referred to as a strong marker horizon in the Carpathian 
Basin.  

Five loess successions, Basaharc, Hévízgyörk, Galgahévíz, Pásztó and Isaszeg were dated 
and geochemically and petrographically reinvestigated. Luminescence dating (pIRIR-290) 
and amino acid racemization (AAR) were applied to obtain age constraints for the deposition 
and formation of loess and paleosol at each location.  
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Luminescence and AAR results are in agreement at Basaharc, but some discrepancy was 
found at Hévízgyörk. The Bag Tephra horizon can be divided into two groups (Basaharc and 
Isaszeg, called Isaszeg Tephra – Pásztó and Hévízgyörk, called Pásztó Tephra) by 
petrographic properties of the investigated tephras. The pIRIR-290 minimum ages and the 
luminescence properties of the investigated samples support the petrological results. 
Petrographical and chronological differences imply that the eruption centres and/or the 
eruption times were different which produced the two types of tephra. 

 
The research was funded by the Hungarian NRDIO K119366, 135509 project and the Bolyai 
János Scholarship.   
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Reconstruction of the last 350 ka development of Basaharc loess-paleosol 
section (Hungary) based on complex and multiproxy investigation 
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The loess-paleosol series at Basaharc covers the fluvial sediments of the Danube River 
in Northern Hungary. This site has great importance in the Hungarian loess stratigraphy, 
because here are the type sections of two paleosols of the Young loess series, namely the 
Basaharc Double (BD1-2) and Basaharc Lower (BA) (Horváth - Bradák 2014).  

A complex and multiproxy investigation was carried out in the last years including 
descriptions of new profiles and from all profiles granulometry, stabile isotope investigation, 
diffuse reflectance spectroscopy, magnetic susceptibility, luminescence and radiocarbon 
dating, amino acid stratigraphy. The distribution of different types of secondary carbonates 
was studied systematically. Macro-, meso- and micromorphology of the paleosols were used 
to make a clear identification of the different units and to identify the changing environment 
during and after the soil formation.  
The paleosols and the loesses are exposed in different parts of the former brickyard, partly 
even in different paleogeomorphological positions but in the western wall of the quarry, the 
whole loess-paleosol succession could be identified with all paleosols in a continuous section. 
The correlations of this new profile with the type sections showed a high degree of similarity 
based on the MS curve and the pedogenic character of the macroscopically similar paleosol. 
The other proxies and the absolute ages also support the correlation of the loess and paleosols 
located in distinct parts of the quarry.  

The statistical analyses of the results and the precise determination of the elevation 
and gradient of the paleosols from different outcrops provide a complex understanding of the 
environmental development of the last 350 ka at Basaharc. 
 
The research was funded by the Hungarian NRDIO K119366 project.   
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A Maros durvaszemcsés folyóvízi üledékéből előkerült szubfosszilis 
uszadékfák dendrokronológiai és radiokarbon vizsgálata 
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A Maros hordalékkúp durvaszemcsés folyóvízi üledékét feltáró kavicsnyerőhelyeket 
és természetes feltárásokat bejárva hat helyszínen 58 szubfosszilis uszadékfából gyűjtöttünk 
mintákat. A famaradványok dendrokronológiai és radiokarbon vizsgálata egyrészt a regionális 
tölgyévgyűrűszélesség referencia adatbázis időbeli kiterjesztését célozza, másrészt a korolási 
eredmények a Maros hordalékkúp fluviális felszínfejlődésének rekonstrukciójához is hasznos 
kiegészítésekkel szolgálhatnak.  

A faanatómiai megfigyelések alapján öt nemzetséget sikerült azonosítani a 
faanyagban: Quercus (n = 32), Ulmus (n = 15), Abies (n = 4), Populus (n = 2) és Fagus (n = 
1). A minták között a legcsekélyebb/legtöbb mérhető számú évgyűrű 14/189 darab volt. A 
minták csiszolt felületén két sugár mentén mértük az évgyűrűszéleségeket, 0,01 mm 
pontossággal, TSAP 4.80 szoftverkörnyezetbe, amiben az évgyűrűszélesség adatsorok 
szinkronizációját is végeztük. A tölgy adatsorok között sikerült statisztikailag megbízhatóan 
szinkronizálható sorozatokat találni. A MURchr1 öt minta évgyűrűsorára épül és 182 évet ölel 
fel, a MURchr2 két minta évgyűrűsorára épül és 127 évet fed le. Négy mintából történt 
radiokarbon elemzés. A kezdeti 14C aktivitást az NBS oxálsav sztenderdből származtattuk. 
Az ismeretlen minta 14C aktivitását folyadékszcintillációs módszerrel, Quantulus 1220™ 
berendezéssel, benzolból határoztuk meg. A lebegő kronológiák keltezését célzó eredmények 
a MURchr1-ből (lab ID: CSZ104, 623±30 14C BP), a MURchr2-ből (lab ID: CSZ111, 
5193±33 14C BP); valamint a további két mintából nyert korok (lab ID: CSZ103, 582±30 
14C BP és lab ID: CSZ112, 824±28 14C BP) azt sugallják, hogy a szubfosszilis faanyag a 
középső és késő holocén időszakot reprezentálhatja. 

 
Köszönetnyilvánítás: A kutatást a K-119309 számú NKFIH pályázat támogatta. 

 
Kulcsszavak:	dendrokronológia, tölgy, geokronológia, radiokarbon 
 
 

X. Magyar Földrajzi Konferencia – Absztraktkötet 

161



A késő-pliesztocén porfelhalmozódás ütemének vizsgálata a zentagunarasi 
löszfeltárás esetében különböző OSL kormeghatározási technikák 
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Mérsékelt övi kontinentális területeken az egykori klimatikus viszonyok feltárásához 
az egyik legnagyobb felbontású adatforrásnak a lösz sorozatok tekinthetők. A bennük őrzött 
információk, így pl. a lehűlések mértékére és csapadékviszonyokra utaló porfelhalmozódási 
ráta, számszerűsítéséhez elengedhetetlenül fontos e sorozatok minél pontosabb datálása.  

A kutatás során a Bácskai-löszplató területén található zentagunarasi löszfeltárásból 
gyűjtött, kormeghatározásra szánt minták lumineszcens vizsgálata, valamint az ezek alapján 
számított tömegnormalizált porfelhalmozódási ráta (mass accumulation rate – MAR) 
meghatározása volt a cél. A gyűjtött minták különböző szemcseméretű kvarc frakcióit 
egymintás regenerációs protokollal (single aliquot regeneration – SAR), míg a durvaszemcsés 
földpát és finomszemcsés polimineralikus frakcióit „kétlépcsős infravörös mérési protokollal” 
(post-infrared infrared stimulated luminescence - post-IR IRSL, pIRIR) vizsgáltuk. A mérési 
eredmények alapján a pIRIR jól alkalmazható a szelvény teljes mélységében, viszont a kvarc 
szemcsék lumineszcens csapdái 50-60 ezer év között (~150 Gy) telítődnek. A gyűjtött minták 
segítségével mintegy 120 ezer évig visszamenőleg tudtuk a löszképződés ütemét vizsgálni. 

A lumineszcens korokból számolt kormodellek alapján meghatároztuk a szelvény 
különböző rétegeire jellemző MAR értékeket is. A legintenzívebb porfelhalmozódás 
természetszerűleg az utolsó glaciális maximum idején, a MIS 2 fázisban mérhető (max. 4241 
g m2 yr-1). Az erre az időszakra meghatározott, súlyozott átlagérték 307 g m2 yr-1-nek 
adódott, ami megerősíti a szakirodalom által a Kárpát-medencére becsült 274 g m2 yr-1 
átlagértéket (ÚJVÁRI G. et al. 2010; STEVENS T. et al. 2011) 

 
Kulcsszavak: lösz, lumineszcens kormeghatározás, porfelhalmozódási ráta 
 
Irodalomjegyzék: 
 
Folyóiratcikk:  
STEVENS T.–MARKOVIC, S.B.–ZECH M.–HAMBACH U.–SÜMEGI P. 2011: Dust 

deposition and climate in the Carpathian Basin over an independently dated last glacial- 
interglacial cycle. – Quaternary Science Reviews 30, 662-681. 
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Eolikus üledékek granulometriai elemzése automata statikus 

képfeldolgozással 
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Az üledékek granulometriai adatai betekintést nyújtanak a szemcsék képződési, szállítási, 
lerakódási és az azt követő (posztdepozit) átalakulási folyamataiba. Ezért a granulometriai 
proxikat széles körben használják ősföldrajzi kutatásokban. Elsősorban az ipari igények 
eredményeként létrejött új mérési technikák a környezeti- és földtudományi alkalmazásokban 
is teret hódítottak így teremtve új lehetőségeket a nagy felbontású szemcseméret- és 
szemcsealak-elemzések számára. A minta statisztikailag robusztus, objektív és reprezentatív 
leírása csak nagy mennyiségű (n>104-5) megfigyelt szemcsével érhető el. A fent említett 
követelmények teljesítéséhez automatizált képelemzési technikák szükségesek.  

Az ásványi szemcsék az alkalmazott Malvern Morphologi G3-ID beépített Nikon Eclipse 
mikroszkópjának (és CCD kamerájának) 5× és 20× objektívje segítségével, diaszkópikus 
megvilágításban kerültek szkennelésre. A diszpergált szemcsékről a rendszer több képet 
készít különböző fókusz-magasságban, majd ezeket egymásra helyezve egyetlen, összetett 
szürkeárnyalatos képként tárolja a szkennelt egyedi szemcséket. A vizsgált 
szemcsepopulációknak nemcsak a méreteloszlása, hanem az egyes szemcsék különböző alak- 
(pl. köralakúság, konvexitás) és más alakfüggő méretparaméterének (pl. körekvivalens 
átmérő, hossz, szélesség, kerület, terület) eloszlása is meghatározásra kerül. 

A granulometriai vizsgálatok alapját a pleisztocén periglaciális homokék maradványok 
kitöltő anyaga, valamint recens szaharai eredetű porkifúvásból származó üledékek adták. A 
szemcséknek elsődlegesen a cirkularitás és a konvexitás tulajdonságai kerültek elemzés alá.   

Kiemelendő, hogy a fagyékeket kitöltő homok 500 µm feletti frakciójának vizsgálatánál a 
szemcsék felületén megfigyelhető mikroformák (pl. egyenes és elhajló barázdák, töredezett 
felszín), melyek a képződési környezet indikátorai lehetnek, megfelelő mélységélesség („Z” 
magasság) alkalmazásával statikus képfeldolgozással is vizsgálhatóak. A módszer új eszköz 
lehet a különböző eolikus üledékek eredetének vizsgálatában, valamint bővíti a granulometriai 
adatok értelmezését egyaránt. 

 
Kulcsszavak:	granulometria, homok, por, Szahara, mikrogeográfia  
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Késő-pleisztocén és holocén homokmozgások idejének, valamint a kvarc 
frakció OSL érzékenységének összehasonlító elemzése a Duna-Tisza köze 

futóhomok területein 
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A magyarországi futóhomok-területekről számos optikailag stimulált lumineszcens 
(OSL) koradat érhető el, azonban átfogó összehasonlító elemzés nem valósult meg korábban. 
Emellett a homokmozgások területi kiterjedése is kérdéses az egyes éghajlati fázisokban. Az 
OSL kormeghatározás során vizsgált kvarc szemcsék nem csak a kor, de az üledékes 
előtörténet vizsgálatára is lehetőséget adnak. Ugyanis az OSL érzékenység,	mely az ásványi 
kristályok egységnyi dózisra adott lumineszcens válaszainak nagysága több esetben is 
összefüggést mutat a vizsgált üledék származási területével, illetve az üledékes ciklusok 
számával, azonban befolyásoló tényezőinek jelentősége kérdéses (Sawakuchi, A.O. et al. 
2012).  

A kutatás célja homokmozgások kiterjedésének vizsgálata a Duna-Tisza közén a késő-
pleisztocén és a holocén egyes fázisaiban a fellelhető OSL adatok összesítésével, továbbá a 
minták OSL érzékenységének meghatározása és összehasonlítása, lehetséges 
összefüggéseinek feltárása a kor, terület és a kvarc kristályok szerkezetének vonatkozásában. 
A vizsgálatok során OSL koradatok felhasználása mellett OSL érzékenység és röntgen-
pordiffrakció (XRD) mérések történtek a futóhomokmintákon, a kvarc frakció 
felhasználásával. 

Az OSL koradatok alapján a legtöbb információ a szubatlantikus fázisból származik. 
Az OSL érzékenység a korral nem, a mintavételi területekkel gyenge kapcsolatot mutatott, 
míg a kristálytani paraméterek közül a kristályossági fokkal hozható összefüggésbe.	Duna-
Tisza-közén a minták tengerszint feletti magassága és OSL érzékenysége szintén gyenge 
korrelációt eredményezett.		

Az OSL koradatok átfogó képet adnak a homokmozgási időszakokról és azok 
intenzitásáról. A régészeti kultúrák és egyes homokmozgási időszakok kapcsolata 
kimutatható. Az OSL érzékenység mintaterületekkel és kristályossági fokkal való összevetése 
felhasználható összefüggést mutat a későbbi kutatások számára. 

Kulcsszavak: futóhomok, lumineszcens kormeghatározás, OSL érzékenység, XRD 
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A spektroszkópos mérések lehetősége húsz évvel ezelőtt jelent meg löszkutatásban. A 
módszer a múlt század utolsó évtizedeiben már bizonyított a mérnöki és a 
talajtudományokban, így a negyedidőszak kutatásba való adoptálása alapvetően indokolt volt. 
Előnye, hogy viszonylag egyszerű, gyors, olcsó és nem igényel roncsoló minta előkészítést. A 
látható (VIS) fénytartományból származtatott proxyk (brightness, redness, Hematite/Goethite 
arány) és az infravörös (IR) tartományban beazonosítható agyagásványok kvantitatív 
eredményei után, új kiértékelési módszereket (csoportosító eljárás, görbeszakasz-vizsgálatok) 
teszteltünk lösz-paleotalaj-sorozatokon, hogy megismerjük a fénytani mérések előnyeit, 
korlátait és pontosságát tudományterületen belül. A pleisztocén különböző szakaszaiban 
keletkezett löszrétegtani egységeket vizsgáltunk, elsősorban a paksi, a basaharci és a kicsindi 
(Szlovákia) feltárások megmintázásával. A fénytani eredményeket más, már elfogadott 
módszerek (hagyományos lösz proxyk, XRD, XRF stb) eredményeivel vetettük össze. 

Vizsgálataink alapján elmondható, hogy a mérések nagyon érzékenyek, ezért a 
mintában jelenlévő minimális mennyiség jelenlétét is lehet mérni. Megerősíthetők a korábbi 
eredmények, amelyek szerint a mérési eredményként létrejött görbéket a minták ásványos 
összetétele és szemcsemérete együttesen alakítják. Feltártuk azonban, hogy a lösz-paleotalaj 
sorozatok esetén a két paraméter nem, vagy nem teljesen függetleníthető egymástól, valamint 
azt, hogy a két paraméter a karbonátos kiválások révén áll összefüggésben egymással. Ezt 
figyelembe kell venni a lösz-paleotalajok vizsgálatánál, ahol a CaCO3 kiemelten fontos 
összetevő, annak mennyiségi- és a kiválások formai változása nagyban befolyásolhatja a 
spektroszkópos mérések eredményeit. Ha pedig a mérésekhez a mintákból ki akarjuk vonni a 
CaCO3-t, akkor ez az előkészítés során már bizonyos fokú roncsolódáshoz vezet(het). 

A spektroszkópos mérések egyik fontos tulajdonsága, hogy a mintában meglévő 
összes anyag jellemzője egyidejűleg jelenik meg a spektrumon. Korábbi kutatások már 
rávilágítottak az ebből fakadó hátrányokra, nevezetesen a kumulált eredménygörbén az egyes 
ásványok spektrális jelei sokszor átfedést mutatnak, így egyedi ásványokat csak néhány 
görbeszakaszon lehet érzékelni. Ezt kiegészítve kutatásaink során fény derült arra, hogy a 
görbéken leginkább az ásványcsoportok és azok egymáshoz viszonyított változása érzékelhető 
jól. Ez alapját adta annak, hogy a kumulált eredménygörbék megfelelő szakaszainak 
egymással való összevetése útján a lösz-paleotalaj sorozatok jól értelmezhető szelvény-
felosztását lehet létrehozni. A módszer segítségével a löszök üledéktípusokra, a paleotalajok 
pedig pedogenetikai horizontokra bontható. Az egyes egységek közötti különbségek az egyes 
ásványcsoportok vertikális eloszlásával mutathatók ki. A fénytani mérések által elkülönített 
egységek jól összeegyeztethetők a hagyományos lösz-proxykból (mágneses szuszceptibilitás, 
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carbonát tartalom, szemcseméret) származtatott felosztásokkal, de tapasztalataink alapján 
azoknál jóval részletesebb eredmények érhetők el. A fénytani mérésekből származtatott 
különböző üledéktípusok és pedogenetikai horizontok megváltozott éghajlati- és/vagy 
környezeti faktorokra könnyen és nagy biztonsággal visszavezethetők. 

 
Köszönetnyilvánítás:	 A lösz-paleotalaj sorozatokon végzett spektroszkópos mérések 
eredményeinek megvalósulásában a következő pályázatok támogatása alapvető fontosságú 
volt: NKFI FK135509, NKFI K128230, NKFI K120620, NKFI K119336, NKFI K100180 és 
IVF 11410020. 

Kulcsszavak:	spektroszkópia, lösz, paleotalaj, pleisztocén, negyedidőszak, többváltozós 
adatelemzés  
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13.	Talajföldrajz	talajosztályozás	
	

Levezető	elnök:	Farsang	Andrea	
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„Alsóban az élet” – a hazai talajok egészségi állapotát jellemző 
mikrobiológiai aktivitást feltérképező közösségi tudomány program előzetes 

eredményei országos szinten 

ÁRVAI MÁTYÁS1, LÁSZLÓ PÉTER1, TAKÁTS TÜNDE1,2, KOVÁCS ZSÓFIA 
ADRIENN1,3, PÁSZTOR LÁSZLÓ11  

1ELKH ATK Talajtani Intézet, 2 ELTE IK Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet, 3 
ELTE TTK Környezettudományi Doktori Iskola 

 
E-mail: 1arvai.matyas@atk.hu 

A közösségi tudomány – citizen science – már évtizedek óta működő kutatási forma, 
amelyben a „hivatásos” kutatók egy-egy kutatási programban a lakosság segítségét kérik. Az 
„önkéntes” kutatók hozzájárulhatnak megfigyeléseikkel vagy tapasztalataikkal az egyes 
programok sikerességéhez. Hazánkban csillagászati, botanikai vagy akár madár megfigyelési 
programok már évek óta sikerrel működnek, azonban talajtani kutatásokban ez idáig nem 
indult közösségi tudomány program. Évekkel ezelőtt a Kanadai Agrárminisztérium kezdte a 
„soil your undies” programot, amely a talajok egészségi állapotára igyekezett felhívni minél 
szélesebb körben az emberek figyelmét. Azóta számos amerikai állam, és sok európai ország 
is átvette ezt a kezdeményezést ahol gazdálkodók és laikusok vizsgálhatták talajaik állapotát 
egy egyszerű vizsgálat segítségével. 

Az „Alsóban az élet” kampány az érdeklődő lakosság bevonásával 2021 tavaszán 
indult hazánkban. A kutatásban az „önkéntes” kutatók kézhez kaptak egy pamut alsóneműt, 
amelyet kb. 20 cm-es mélységbe kellett elásniuk, ezzel „táplálékot” jelentő cellulózt 
szolgáltatva a talajlakó élőlények számára. Több, mint két hónap elteltével az alsónemű 
kiásása után megfigyelhetők a bomlási jelek, amely mint indikátor jelzi a talajélet aktivitását, 
közvetett módon a talaj egészségi állapotát. A visszamaradt alsónemű digitális fotójának 
elemzésével becsülhető a talajlakó élőlények munkája  

 A közösségi médiában megjelent felhívások és célzott csoporthirdetések segítségével 
mintegy 1193-an jelentkeztek a programra országosan, összesen 1966 helyszínnel, ezzel 
mondhatni országos lefedettséget biztosítva a kutatás részére. 
 
Köszönetnyilvánítás: A kutatást a K-131820 számú NKFIH pályázat támogatta. 

 
Kulcsszavak:	citizen science, közösségi tudomány, talajélet, talajegészség, cellulóz  
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A talajképző kőzet távérzékelésből származó adatokon alapuló digitális 
térképezése 

TAKÁTS TÜNDE 1,2, MÉSZÁROS JÁNOS 1, ALBERT GÁSPÁR 2, PÁSZTOR LÁSZLÓ 1 

1 ELKH ATK, Talajtani Intézet, Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály, Budapest 

2Eötvös Loránd Tudományegyetem, Térképtudományi és Geoinformatikai Intézet, Budapest 

E-mail: takats.tunde@atk.hu 

A talajképző kőzet fontos elsődleges talajtulajdonság, amelynek térképezése kihívást 
jelentő feladat. Hazánkban a sekély földtani térképek nagy és közepes méretarányban sok 
esetben régiek vagy el sem készültek. Munkánk célja, hogy egy kiválasztott mintaterületen 
archív földtani térképek és távérzékelésből származó adatok felhasználásával digitális 
eszközökkel térképezzük a talajképző kőzetet. 

A nagyfelbontású alapkőzet térkép elkészítésére egy régi szénbányászati területet, a 
Dorogi-medence térségét választottuk ki. A terület több mint 200 éves szénbányászati 
múlttal rendelkezik. A térségben az utolsó bányát 2003-ban számolták fel, azonban a 
területről készült legfrissebb nagy méretarányú földtani térképsorozat az 1960-as években 
készült. 

A térképezéshez főként nyílt forrásból származó adatokat és programokat használtunk. 
Elsődleges geoinformatikai alkalmazásnak a Google Earth Enginet választottuk. 

A talajképző kőzet gépi tanuláson alapuló térbeli becsléséhez (PADARIAN, J. et al. 
2019) elsődlegesen távérzékelésből származó adatokat (pl.: műhold felvételeket, SRTM) és 
alkalmaztunk (MELLO F. A. O. et al 2021). A predikció pontosítása érdekében egyéb 
környezeti kiegészítő adatokat is bevontunk a modellezésbe digitális talajtérképek (pl. 
különböző frakciók) formájában. Több műhold (Sentinel-2, Landsat 8, ASTER) 
felvételeinek az alkalmazhatóságát is vizsgáltuk. A műholdfelvételek adatait mind sávok, 
mind pedig spektrális indexek formájában alkalmaztuk. Elsősorban olyan spektrális 
indexeket kerestünk, amelyek jó indikátorai lehetnek a talajképző kőzet egyes kémiai 
tulajdonságainak (pl. SiO2, Fe2+, CO3), illetve különböző, a felszínt meghatározó indexeket 
(pl.: NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), NBR (Normalized Burn Ratio), SCI 
(Soil Composition Index)). Ezeket kiegészítettük az SRTM-ből származó magasság 
adatokkal, és az abból levezethető morfometriai elemekkel (pl. lejtőszög, kitettség), valamint 
digitális talajtérképekkel (pl. agyag-, iszap-, szervesanyag tartalom). A meglévő nagy 
méretarányú geológiai térkép szelvények dezagregálása során 23 alapkőzet-típus 
különítettünk el, melyeket az osztályozás során használtunk fel. Ezeket a földtani térképeket 
százszor virtuálisan mintavételeztük random pontok generálásával (LACOSTE, M. et al. 
2011), melyeket a talajképző kőzet becslése során mind tanításra, mind pedig tesztelésre 
használtunk. A becslést véletlen erdő (Random Forest) klasszifikációval végeztük (HEUNG, 
B. et al. 2014), melynek prediktorai a fentebb említett forrásokból származó 
geomorfometriai jellemzők, geológiai indexek, illetve talajjellemzők voltak. 

A predikciók pontosságának ellenőrzése során a 100 különböző kimenetelű becslés 
átlagos pontossága 0,68. A becslés pontosságának minimum értéke 0,62, míg maximum 
értéke 0,76 volt. Az eredményekből kiderült, hogy a legfontosabb változók a geológiai és 
topográfiai prediktorok voltak. Azonban a talaj agyag-, iszap- és szerves anyag tartalma is 
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fontosnak bizonyult a becslés során a tesztelt spektrális változók széles palettájával szemben. 
Hogy tovább pontosítsuk az eredményeket, a becslést terepi mérésből származó adatokkal 
egészítjük ki. 

Kulcsszavak: talajképző kőzet, digitalis talaj térképezés, távérzékelés, gépi tanulási módszer 

Irodalomjegyzék: 

LACOSTE, M., LEMERCIER, B., & WALTER, C. 2011. Regional mapping of soil parent 
material by machine learning based on point data. – Geomorphology, 133(1-2), 90-99. 

HEUNG, B., BULMER, C. E., & SCHMIDT, M. G. 2014. Predictive soil parent material 
mapping at a regional-scale: a random forest approach. – Geoderma, 214, 141-154. 

MELLO F. A.O. – BELLINASO H. – MELLO D.C. – SAFANELLI J.L. – MENDES W. D. 
S. – AMORIM M. T. A. – GOMEZ A. M R. – POPPIEL R. R. – SILVERO N. E. Q. – 
GHOLIZADEH A. – SILVA S. H. G. – CURI N. – DEMATTÊ, J. A. M. 2021. Soil parent 

material prediction through satellite multispectral analysis on a regional scale at the 
Western Paulista Plateau, Brazil. – Geoderma Regional, 26, 1-14. 

PADARIAN, J., MINASNY, B., & MCBRATNEY, A. B. 2019. Machine learning and soil 
sciences: A review aided by machine learning tools. – SOIL Discussions, 1-29.  
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Magyarország nyílt talajfelszíni műholdkép mozaikjának 
pontosságvizsgálata országos talajtérképezési példákon keresztül 

MÉSZÁROS JÁNOS, LABORCZI ANNAMÁRIA, SZATMÁRI GÁBOR, PÁSZTOR 
LÁSZLÓ 

ELKH ATK, Talajtani Intézet, Talajtérképezési és Környezetinformatikai Osztály, Budapest 
 
 

E-mail: meszaros.janos@rissac.hu 

Az utóbbi évtizedekben bekövetkezett robbanásszerű növekedés a földmegfigyelési 
adatok mennyiségében gyors és hatékony feldolgozó eszközöket igényelnek, különösen ha 
nagy földrajzi területekre vonatkozóan finom térbeli felbontásban szeretnénk elemzéseket 
végezni. A Google Earth Engine felületén keresztül számos távérzékelt képi és domborzati 
adat érhető el kliens-szerver elven működő felhő alapú feldolgozási környezetben. Kutatásunk 
két fő célra fókuszált: i) előállítani Magyarország szántóterületeinek nyílt talajfelszíni 
mozaikját műholdképek alapján (LOISEAU T. et al. 2015) és ii) országos méretben becsülni a 
talajtextúra (agyag, homok és iszap frakciók) (GALLO B.C. et al. 2018) és szerves 
széntartalom (BLASCH G. et al. 2015) mértékét, illetve az így előállított térképek 
pontosságvizsgálata. 

Az első feladat teljesítéséhez az Earth Engine-ben elérhető műholdas adatok közül a 
Sentinel-2 rendszer 2017 április és 2021 áprilisa közötti négy éves periódust lefedő felvételeit 
használtuk. Magyarország területét érintő képeket több lépésben szűrtük és maszkoltuk: első 
lépésként csak az 50%-nál kisebb felhőborítású képeket tartottuk meg, majd ezeken a felhős 
pixeleket kimaszkoltuk. A nyílt talajfelszínű pixeleket az NDVI (Normalized Difference 
Vegetation Index) és az NBRI (Normalized Burn Ratio Index) segítségével határoztuk meg 
(előbbinél 0.3 utóbbinál 0.1 maximális határérték mellett) (DIEK S. et al. 2017). Az így 
meghatározott, idősorra vonatkozó pixelek medián értékét véve jött létre az országos mozaik. 

Az előállított mozaik és egyéb kiegészítő segédváltozók alapján több különböző 
kombinációban teszteltük a becsült talajtérképek pontosságát: i) tisztán a mozaik spektrális 
információit, ii) a mozaik spektrális adatai mellett domborzati és abból származtatott 
topográfiai rétegek (lejtőszög és kitettség) együttesét, iii) a mozaik és spektrális indexek 
együttesét és iv) minden előzőleg említett adat együttesét felhasználva. 

Tesztelő és referencia adatként két adathalmazt használtunk: i) a Talajvédelmi 
Információs és Monitoring rendszer pontjait tízszeres keresztvalidációval és ii) a nemrégiben 
publikált nemzeti talajtérképek megfelelő rétegeit. 

 
Köszönetnyilvánítás: A kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (K-
131820) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (NTP-NFTÖ-20-B-0022) támogatásával 
valósulhatott meg. 
 
Kulcsszavak:	talajtérképezés, Sentinel-2, Google Earth Engine, talajtextúra 
 
Irodalomjegyzék: 
BLASCH G.–SPENGLER D.–ITZEROTT S.–WESSOLEK G. 2015: Organic Matter 

Modeling at the Landscape Scale Based on Multitemporal Soil Pattern Analysis Using 
RapidEye Data. – Remote Sensing 7, 9, 11125-11150. 

X. Magyar Földrajzi Konferencia – Absztraktkötet 

171



DIEK S.–FORNALLAZ F.–SCHAEPMAN M. E.–DE JONG R. 2017: Barest Pixel 
Composite for Agricultural Areas Using Landsat Time Series. – Remote Sensing 9, 12, 
1245. 

GALLO B.C.–DEMATTÊ J.A.M.–RIZZO R.–SAFANELLI J.L.–DE S. MENDES W.–
LEPSCH I.F.–SATO M.V.–ROMERO D.J.–LACERDA M.P.C. 2018: Multi-Temporal 
Satellite Images on Topsoil Attribute Quantification and the Relationship with Soil 
Classes and Geology. – Remote Sensing 10, 10, 1571. 

LOISEAU T.–CHEN S.–MULDER V.L.–ROMÁN DOBARCO M.–RICHER-DE-FORGES 
A.C.–LEHMANN S.–BOURENNANE H.–SABY N.P.A.–MARTIN M.P.–VAUDOUR 
E.–GOMEZ C.–LAGACHERIE P.–ARROUAYS D. 2019: Satellite data integration for 
soil clay content modelling at a national scale. – International Journal of Applied Earth 
Observation and Geoinformation 82, 1-16. 
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Mezőgazdasági és közlekedés eredetű szennyezések meghatározása 
padláspor minták segítségével Szegeden 

CSÁNYI KATALIN1, KISS CINTIA1, FARSANG ANDREA1 

1	Szegedi Tudományegyetem, Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék, 
Szeged 

 
E-mail: 1katus.csanyi@gmail.com 

 
Bevezetés, kutatási célok 
 
A levegőben lévő részecskék/por számos természetes forrásból és antropogén 

tevékenységből származhatnak (vulkanizmus, erdőtüzek, szélerózió, mezőgazdaság, ipari 
tevékenység, közlekedés stb.) Ezen részecskék közül sok olyan szennyező anyagokat is 
tartalmaz, mint például nehézfémek, peszticidek, szerves és szervetlen vegyületek komplex 
elegyei. 

Napjainkban talajaink deflációs érzékenységének növekedése nemcsak talajvédelmi 
problémát jelent, hanem gazdasági (tápanyagveszteség), környezeti és humánegészségügyi 
problémát is. A mezőgazdasági területekkel körbevett települések esetében kiemelten fontos 
az elszállított talaj anyag minőségének vizsgálata. A szél által szállított finomabb 
talajrészecskék ugyanis a városba/falvakba bekerülve hozzájárulhatnak a települések 
porterheléséhez a száraz és nedves légköri kiülepedés révén. Ezen részecskék méretükből 
adódóan a belégzés során könnyen elérik a tüdőt és a hörgőket és súlyos légúti betegségeket 
okozhatnak (FARSANG A. – CSÁNYI K. 2020; GIANNAKIS et al.; 2019; TOY, T.J. et al. 2002). 

A légköri por kétségtelenül hozzájárul a háztartásokban lerakódó porhoz, mivel 
szellőzőnyílásokon, ajtókon és nyitott ablakokon keresztül behatol az otthonokba. A házi 
porban található szennyezőanyagok jelentős expozíció forrása a lakosság, különösen a 
gyermekek számára. A legújabb tanulmányok a háztartási porokban mérik a különféle elemek 
és növényvédő szerek koncentrációját. A házi port általában a szőnyegekből vagy csupasz 
padlókról gyűjtik egy speciális porszívóval. A gyűjtött anyag hatékony a közelmúltbeli 
expozíciók meghatározásához, azonban az otthonokban történő rendszeres takarítás miatt 
valószínűleg nem tartalmazza azt a légköri port, amely hónappal vagy évekkel korábban 
szivárgott be, ülepedhetett le. Ehhez egy másik forrás használható, ezek pedig a padlásokon 
lerakódott porok elemzése. A szennyezettség térbeli eloszlását a levegőben ezen porminták 
segítségével tudjuk térképezni, mely alapján meghatározhatók a potenciális forrásterületek is. 
A tetőtéri por hatékony és olcsó mintavételi közeg a hosszú távú légszennyezés és az 
esetlegesen kapcsolódó humánegészségügyi kockázatok tanulmányozására és térképezésére 
(JAMES, V.C.–VERNON, F.H. 2000; VÖLGYESI P. et al. 2014). 

A kutatásunk célja az volt, hogy Szeged város esetében tetőtéri porminták segítségével 
meghatározzuk a mezőgazdasági és a közlekedés eredetű szennyező anyagokat és a lakók 
háttérterhelésének mértékét. 

 
Alkalmazott módszerek 
 
A tetőtéri pormintákat Szeged kertvárosi övezeteiből gyűjtöttük (5 mintapont), 

valamint a belvárosban egy kontrollpontot is kijelöltünk referenciapontként. A mintákat egy 
tiszta ecset és lapát segítségével gyűjtöttük be a padlásokról, minden pontból kb. 50 grammot. 
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A növényvédőszer-maradványok és a PAH vegyületek kimutatásához GC-MS műszert 
használtunk. 

 
Eredmények és következtetések 

 
Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a mai napig a mezőgazdasági területekre 

kiszórt növényvédő szerekből a padlásokon lerakódott porban mért mennyiség, valamint a 
kémények füstjéből ill. a gépjárművek kipufogó gázaiból kikerülő PAH mennyisége között 
óriási különbség van. A növényvédő szerek mennyisége elhanyagolható a PAH-okhoz képest. 
A peszticidek koncentráció értékei a belvárostól távolodva nőnek, a mezőgazdasági területek 
közelében megugranak. Ugyan a legtöbb kimutatott peszticid, már betiltott, hosszú felezési 
idejüknek köszönhetően mindmáig jelen vannak a tetőtéri lerakódott porban. Az 
eredményekből szépen látszik az is, hogy mennyire fontos szerepet játszik az uralkodó 
szélirány a szennyezőanyagok szállításában. Szegeden az uralkodó szélirány döntően ÉNY-i 
és D-i. Azon városrészek esetében, ahol északnyugati, vagy déli irányból mezőgazdasági 
területek találhatók, a peszticid maradványok sokkal nagyobb koncentrációban fordulnak elő 
a lerakódott porban. 

Az eredmények által képet kaphatunk arról, hogy egy háborítatlan évtizedek alatt 
lerakódó porban mi található meg, mely szennyezők akkumulálódnak. A tetőtéri por ily 
módon találóan nevezhető a szennyezőanyagok „múzeumának”. 

 
Kulcsszavak:	növényvédő	szer,	padláspor,	Szeged,	szélerózió  
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Mezőgazdaságilag hasznosított területekre kijuttatott nanorészecskék 

környezeti viselkedése és potenciális kockázatai 

SOLYMOS KAROLINA1, BABCSÁNYI IZABELLA1, FARSANG ANDREA1 

1Szegedi Tudományegyetem, Geoinformatikai, Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék, 

Szeged 

 

E-mail: 1solymoskarolina@geo.u-szeged.hu 

A nanotechnológia a 21. század egyik legnagyobb ütemben fejlődő iparága. A 
nanoanyagok használata - változatos fizikai és kémiai tulajdonságaiknak köszönhetően - ma 
már rendkívül elterjedt a gyógyszeriparban, a kozmetikai iparban, az élelmiszeriparban, 
valamint különböző elektronikai eszközök gyártásánál. Mindemellett a nanostruktúrákat még 
a talajremedációs és növényvédelmi eljárások, illetve a szennyvíztisztítás során is 
alkalmazzák. Ebből kifolyólag számos kutatás foglalkozik a különböző nanoméretű anyagok 
alkalmazásának lehetőségeivel, azonban kevesebb tanulmány születik a nanoanyagok 
környezetre és egészségre gyakorolt negatív hatásairól. Mivel a nanorészecskék alkalmazása 
széleskörűen elterjedt az ipari és gyártási folyamatokban, illetve a mindennapi élet részeként 
is különböző háztartási és kozmetikai cikkekben, ezért felmerülhet a kérdés, hogy használatuk 
után kikerülhetnek-e a környezetbe, és ez mekkora kockázattal járhat.  

Korábbi publikációk bizonyítják, hogy a nanoanyagok gyakori ipari és háztartási 
felhasználásuk révén, bekerülnek a szennyvízbe, ezáltal pedig a szennyvíziszapba. Mivel 
Magyarországon a keletkező szennyvíziszap egy részét talajjavítás céljából, komposzként 
mezőgazdaságilag hasznosított területekre helyezik ki, ezért a különböző felhasználású 
nanorészecskék nemcsak a környezeti rendszerekbe juthatnak be, hanem a növénytermesztés 
révén közvetlenül a táplálékláncba is, így pedig akár komoly potenciális egészségügyi 
kockázatot is jelenthetnek. Azonban ahhoz, hogy több információt tudjunk meg a 
nanorészecskék kockázatairól, kulcsfontosságú annak környezetbe kerülésének és talajbeli 
viselkedésnek a pontos megismerése is.  

Kutatásunk során azzal a kérdéskörrel kívánunk foglalkozni, hogy az iparban 
leggyakrabban alkalmazott titán-dioxid és ezüst nanorészecskék hogyan szeparálhatóak 
különböző környezeti mátrixokból és készíthetőek elő a műszeres analitikai mérésekhez, 
továbbá, hogy milyen mértékben és hogyan aggregálódnak eltérő fizikai féleségű és kémiai 
tulajdonságokkal rendelkező talajokban. A módszertani és laboratóriumi kísérletek mellett 
arra keressük még a választ, hogy a magyarországi szennyvíziszapokban és mezőgazdaságilag 
igénybevett területeken detektálhatóak-e mesterséges eredetű nanorészecskék.  

Munkánk eredménye nagy előrelépést jelenthet abban, hogy közelebb kerülhessünk a 
nanorészecskék környezeti kockázatainak megismeréséhez és megértéséhez.   
	
	
Kulcsszavak: nanorészecskék, környezeti kockázatok, szennyvíziszap, mezőgazdasági 
területek 
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Talaj szervesszén térképezés a PRISMA műhold és a LUCAS SOIL 

adatbázis alapján 
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LABORCZI ANNAMÁRIA1; SZATMÁRI GÁBOR 1; LÁSZLÓ PÉTER 1; PÁSZTOR 

LÁSZLÓ 1 

1 ELKH ATK Talajtani Intézet, Budapest, Magyarország  
2 ELTE Környezettudományi Doktori Iskola, Budapest, Magyarország 

E-mail: 1kovacs.zsofia@atk.hu 

A talaj olyan alapvető ökoszisztéma-szolgáltatásokat nyújt, mint például az élelmiszer-

termelés, az árvízmegelőzés és a szén megkötése. A talajok állapotának meghatározásának 

egyik kulcsparamétere a szerves széntartalom. A talaj szerves szén (SOC) tartalmának 

becslése fontos szerepet játszik a szénmegkötésben, az éghajlatváltozás és a talajdegradáció 

összefüggésében. A talajdegradáció miatt veszélyeztetetté válik a talaj ökoszisztéma 

szolgáltató képessége, emiatt a SOC tartalom és egyéb talajparaméterek monitorozása 

elengedhetetlenek (SANCHEZ et al. 2009). 

A talajjal kapcsolatos adatok iránti növekvő igény és a magas költségek közötti 

kompromisszum hatékony megoldása a látható és infravörös spektroszkópia széleskörű 

felhasználása a talajtanban. A spektroszkópia méri a talajminta által visszavert fény azaz 

reflektancia mennyiségét a látható (VIS:400-780 nm) és az infravörös spektrális régiókban 

(IR: 780-2500 nm), amelynek spektrális jellemzőit alapvetően meghatározzák a talaj szerves 

és szervetlen összetevői. A reflexiós spektroszkópia ígéretesnek bizonyult a SOC mennyiségi 

meghatározásához mind laboratóriumban illetve terepi műszerrel. (ISLAM et al. 2003). 

A PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa) egy földmegfigyelő 

műhold közepes térbeli felbontású hiperspektrális radiométerrel a fedélzeten, amelyet az 

Olasz Űrügynökség fejlesztett ki. A hiperspektrális képek nagy lehetőséget nyújtanak a SOC 

feltérképezésére nagyobb léptékekben (LOIZZO et al. 2018). 

LUCAS (Land Use/Land Cover Area Frame Survey) program célja az Európai Unió 

földhasználatának és felszínborítottságának monitorozása, illetve az EU első teljesen egységes 

talajadatbázisának elkészítése valamint egy jövőbeni monitoring rendszer alapjainak 

lefektetése volt (TÓTH et al. 2013). 
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A motivációm illetve a témaválasztásomat az indokolta, hogy a doktori kutatásom során egy, 

országosan is reprezentatív spektrális könyvtárat (komplex spektrális analitikai adatbázist) 

hozok létre, két terepi műszer segítségével: hordozható XRF és spektroradiométer. A szintén 

a talajtakaróra vonatkozó megfigyelésekből származó, térbelileg nem folytonos, 

leggyakrabban pontszerűnek tekinthető másodlagos információkban rejlő potenciál azonban 

még messze nincs kihasználva. A térben nem folytonos megfigyelésekből származó 

másodlagos információk felhasználásától egyértelműen a talajtakaró egyes jellemzőire 

vonatkozó térbeli predikciók pontosítása várható. Sokrétű és megbízható térbeli 

talajinformációt pedig számos szakterület igényel, a hidrológiától kezdve a meteorológián és a 

mezőgazdaságon át a területi tervezésig.  

Ennél fogva biztosított a pontosabb és megbízhatóbb, illetve a folyamatos adatellátásnak 

köszönhetően akár fokozatosan javítható térbeli talajinformációk társadalmi hasznosulása. 

Célom a PRISMA hiperspektrális műholdas képeinek tesztelése a talaj széntartalmának 

előrejelzésében, becslésében szintetizált LUCAS adatbázis spektrális adatok alapján. Hazai 

mintaterület SOC tartalmának a becslése a generált modellek és PRISMA képek 

felhasználásával, LUCAS spektrális adatainak konvertálása a PRISMA specifikációnak 

megfelelően. LUCAS adatbázisában talaj szerves széntartalmának PRISMA hullámhosszát 

vizsgáljuk, hogy melyik hullámhossz-tartomány korrelál a talaj szerves széntartalommal. 

A későbbiek során gépi tanuláson alapuló modellek felépítése a cél (Random Forest és 

mesterséges neurális hálózatok). A kidolgozott, (i) nagy mennyiségű és egyben különböző 

minőségű adatokra épülő, illetve (ii) integrált geostatisztikai és gépi tanulási módszerekre 

alapozott digitális térképezési eljárások pedig egyéb föld- és környezettudományi 

alkalmazásokban is létjogosultságot nyerhetnek.  

Köszönetnyilvánítás: A kutatás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (K-
131820) és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (NTP-NFTÖ-20-B-0022) és Kooperatív 
Doktori Program (1015642) illetve OTKA K-131820 és K-124290 sz. pályázata 
támogatásával valósulhatott meg. 
 
Kulcsszavak:	gépi tanulás, spektrális könyvtár, gépi tanulás, SOC  
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A Balatoni algásodás távérzékeléses vizsgálata 
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E-mail: 1tovsaat@gmail.com 

	

Doktori munkám célja a Balatoni algásodás távérzékeléses kutatásának több aspektusból 

történő vizsgálatára irányult műholddal és drón által hordozott multispektrális kamerával. Az 

idősoros vizsgálatok érdekében vizsgáltam a 2015 óta elérhető összes, Sentinel-2 által 

biztosított műholdfelvételt. Az algák tér-és időbeli vizsgálatának érdekében a nyolc részre 

osztott medencén zonális statisztika került alkalmazásra, valamint a vizek műholdfelvételeit 

feldolgozni képes Acolite program által biztosított klorofill-a adatok validálása a Balatonra. 

Az egyes koordinátákra vonatkozó reflektanciaadatok kivonására külön program íródott és 

ennek alapján két új, klorofill-a értéket meghatározó algoritmus került meghatározásra.  

Tanulmányom másik kiemelt célja volt a drón által hordozott multispektrális kamera által 

történő klorofill-a meghatározás. Ez a kamera által nyújtott három különböző kimeneti adat 

alapján lett kidolgozva. A drónra szerelt multispektrális kamerával történő vizsgálat a korábbi 

módszereknél gyorsabb és költségkímélőbb is, továbbá biztosítja a lehetőséget, hogy igény 

szerinti időpontban és gyakorisággal legyenek végezhetőek a vizsgálatok. A módszer egyik 

jelentős kihívása a drón kamerára szerelése volt. Minden drón és minden kamera egyedi, így 

nincs gyárilag előállított eszköz összeszerelésükre. A megoldást a problémára a 3D 

nyomtatási technológia adta. Ennek segítségével megtervezhetőek és kinyomtathatóak lettek a 

magasító talpak és a kameraház, valamint a szenzortartó. Vízfelület vizsgálatához a kamerát 

speciális módon kellett beállítani. Az elvégzett korrelációs vizsgálatok tanulsága szerint a 

kék/zöld arányon alapuló módszerek pontosabbak a közeli infravörös/vörös aránynál. A 

reflektancia, irradiancia és fényerő alapján történő vizsgálatok között a fényerő bizonyult a 

legeredményesebbnek a Balaton esetén. Az irradiancia és fényerő adatok közvetlenül 
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leolvashatóak a metaadatokból, a reflektancia viszont a fényszintből származtatott adat. A 

módszert az eltérő környezetekre külön validálni kell, amint azt saját kutatásaim bizonyítják. 

Az algortimust módosítani kellett a Balaton, a Kis-Balaton, a Zala-torkolat és a Balaton 

különböző mélységű területeinél. Az idő-és költségvizsgálatok alapján a drónos mérés 

időszükséglete mindössze a fele a műholdas méréseknek. A drónos mérés költsége 

mérésenként 27,6%-kal kevesebb, mint a laboros méréseké. Ez az idő-és költségkímélő 

módszer tehát nem  

 

csak megfelelő eredményeket biztosít, hanem gazdaságilag is kedvező.  A műholdas, illetve 

drón által történt mérések validálása helyi mintavételek laboros vizsgálata alapján történt. Az 

algák faji szintű meghatározása érdekében spektrális könyvtár készült a Balatonra jellemző 

algafajokból.Az elvégzett zonális statisztika vizsgálatok célja a Balaton egyes medencéiben és 

égtájain fellelhető különbségek tanulmányozása. Az eredmények azt mutatják, hogy erős 

nyugat-keleti trofikus gradiens figyelhető meg. A legmagasabb klorofill-a tartalom a 

Keszthelyi-öbölben figyelhető meg, majd fokozatosan csökkenés után a Siófoki-öbölben éri el 

a legkisebb érétket. A medencék északi területein mind a négy medencében magasabb 

klorofill-a koncentráció figyelhető meg, mint a délin.  

Összegzésként elmondható, hogy mind a műholdas, mind a drónos mérések igen hasznosnak 

bizonyultak a klorofill-a meghatározásban. A drónos mérési módszer előnyeit és hátrányait 

figyelembe véve az eddigi két algavizsgálati módszerrel rendkívül jól kiegészítik egymást. A 

rendszeres algamonitorozáshoz mindegyik módszerre szükség van, hogy a körülményeknek 

legmegfelelőbbet lehessen kiválasztani. 

 

Kulcsszavak: alga, távérzékelés, drón, műhold 

	

	

	

X. Magyar Földrajzi Konferencia – Absztraktkötet 

181
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alkalmazásával  
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Az utóbbi évtizedekben, hazánkban igen komoly előrelépés történt a települési 
szennyvizek gyűjtésével és tisztításával kapcsolatban. A vízhálózatba és a csatornahálózatba 
bekapcsolt lakások arányának különbsége 2019-re 12,3%-ra csökkent. A megvalósuló 
beruházások eredményeképp jelentősen lecsökken a talajvízrendszerbe jutó kommunális 
szennyvíz mennyisége, melynek hatása az egész települési környezetre kiterjed.  

Kutatásunkban egy alföldi középtelepülés, Báránd példáján vizsgáltuk a 
szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésének (2014) a talajvíz minőségére gyakorolt hatását, 
értékeltük a vízminőségben bekövetkező változásokat. 

Az évtizedek óta zajló szennyezés következtében a település talajvízkészlete erősen 
elszennyeződött. A csatornázást megelőző időszakban (2011-2013) minden vizsgálatba vont 
talajvízkút esetében kimutattuk a kommunális szennyvíz hatását. A település területén 
egyértelmű területi különbségeket mutatunk ki a szennyezettség mértékében, mely helyi 
talajvíz áramlásának irányában a település déli területei felé mutatott növekvő tendenciát.  

Eredményeink alapján a csatornahálózat kiépítése markáns változásokat 
eredményezett a talajvízkutak minőségében. A csatornahálózat kiépítését megelőző és az azt 
követő időszak (2017-2019) adatsorait különböző térinformatikai és statisztikai módszerekkel 
megvizsgálva jelentős mértékű, pozitív irányú változásokat mutattunk ki a talajvíz 
minőségében. Vizsgálataink a szervetlen szennyezőanyagok (NH4

+, NO2
-, NO3

-, PO4
3-) 

koncentrációinak egyértelmű csökkenését mutatták ki. Diszkriminancia analízissel 
kimutattuk, hogy a csatornázás előtti és utáni állapot a vizsgált vízkémiai paraméterek alapján 
82,4%-os valószínűséggel meghatározható. A csatornázás utáni időszak 5. évében (2019) a 
szennyezettség fokának csökkenésével a kutak közötti egyértelmű területi különbség 
megszűnt. A csatornázás utáni időszakban a talajvízszintek erőteljes (1,5-2 méteres) 
süllyedését figyeltük meg. A jelenség csapadékadatokkal nem volt magyarázható, így azt 
egyértelműen a szennyvízkiáramlás megszűnése okozta. 

Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a területen a tisztulási folyamatok 
elkezdődtek, ugyanakkor az adataink jól mutatják, hogy a környezetbe kerülő szennyező 
anyagok számos átalakuláson mennek keresztül, és hosszú ideig a rendszerben maradnak. 

 
 

Kulcsszavak: Talajvízszennyezés, kommunális szennyvíz, tisztulási folyamat, települési 
környezet 
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A városi élhetőség elemzésének térinformatikai alapú megközelítése 
Budapest és Szeged példáján keresztül bemutatva 
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Ausztria 
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E-mail: 1anna.gyori@plus.ac.at  

A városi élhetőség témája hazánkban is egyre nagyobb szerepet kap, legyen szó akár a 
zöldterületek minőségéről és mennyiségéről vagy a kerékpározás és a sétálhatóság 
feltételeinek javításáról. Előadásunkban az élhetőség kutatásának és mérési lehetőségeinek 
térinformatikai alapú megközelítését járjuk körül. 

Mivel az élhetőség témakörében a környezet valamint a különböző városi funkciók 
városlakók általi megítélése elsődleges jelentőségű, ezért mi is ebből az irányból közelítjük 
meg a kérdést. Kérdőívünk segítségével világszerte több városban, így Budapesten és 
Szegeden is arra törekedtünk, hogy megismerjük az emberek preferenciáit a saját lakóhelyük 
élhetőségével kapcsolatban, és ennek eredményeit tudományos elemzésekhez felhasználva 
akár a várostervezők és döntéshozók munkáját is segíteni tudjuk.A lakosok elégedettségével 
kapcsolatos kérdéseinket igyekeztünk úgy összeállítani, hogy a városi élet lehető legtöbb 
aspektusa szerepet kaphasson, így érintve többek között a közösség, az épített környezet, a 
városi funkciók, a közlekedés és a lakhatás témaköreit. 

A preferenciák megismerésén túl, az élhetőségi elemzések felhasználhatóságát 
nagyban fokozza a minél  részletesebb és megbízhatóbb térbeli adat egy adott városról vagy 
területről. Sok esetben azonban ezek az adatok nem érhetőek el hivatalos forrásokból, vagy 
tér- és idöbeli felbontásuk nem elegendő a minél kifinomultabb elemzésekhez. Éppen ezért az 
élhetőségi kérdőív eredményein és elemzési módszerein túl, az előadásunkban kiemelt 
szerepet kap a VGI (önkéntes földrajzi információ) alapú adatok felhasználási lehetőségeinek 
bemutatása, mely például a zöldfelületek, a beépítettség vagy a különböző városi funkciók 
elemzését könnyítheti meg. 

Összefoglalva tehát, egy az élhetőségről mint tudományos koncepcióról szóló rövid 
elméleti bevezetőt követően, ahol definiáljuk magát a fogalmat illetve meghatározzuk a 
legfontosabb tényezőket és azok sajátosságait, bemutatjuk az élhetőségi kérdőív budapesti és 
szegedi vonatkozású főbb eredményeit, majd felvázoljuk a VGI-alapú elemzések lehetőségeit 
és jelentőségét az élhetőség térinformatikai alapú vizsgálatában.  
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Környezeti adottságok hatása a társadalmi, gazdasági jellemzőkre a Dél-
Alföld járásaiban 

ÁRVAI MÁTYÁS1, FEKETE KÁROLY2,3, PÁSZTOR LÁSZLÓ1, KŐMÍVES TAMÁS4 

1 ELKH ATK Talajtani Intézet, 2ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszék, 3Balatoni 
Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft., 4ELKH ATK Növényvédelmi Intézet 

 
E-mail: 1arvai.matyas@atk.com 

A földrajzi információs rendszer (Geographic Information System - GIS) gyors 
fejlődése az évszázad első negyedében az adatok megjelenítésének és elemzésének 
sokféleségéhez vezetett. A gyors és dinamikus fejlődés megalapozta a sokrétű tudományos 
vizsgálatok széles tárházát, ideértve a természet-, és a társadalomtudományokat is. 

Kutatásunkban Magyarország csapadékhiányos dél-alföldi régió járásai körében a 
természeti adottságok társadalmi-gazdasági, valamint infrastrukturális jellemzőkre gyakorolt 
hatásait vizsgáltuk klasszikus térinformatikai és gépi tanulási módszerekkel. A demográfiai és 
gazdasági környezet leírásához a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott 
komplex indikátort, valamint az azt felépítő 24 darab mutató egyedi értékeit használtuk fel. A 
vizsgálat célja a társadalmi-gazdasági környezet és a természeti adottságok közötti mélyebb 
kapcsolatrendszer feltárása. A komplex indikátort felépítő mutatók egyedi értékeivel a 
természeti környezeti adottságok tekintetében négy paraméteren (aszály veszélyeztetettség; 
belvíz megjelenés valószínűsége; felszíni víztesttől való távolság; talaj produktivitás) 
keresztül vizsgáltuk az összefüggést.  

A térinformatikai megközelítés segíthet az egyes paraméterek és adatok közti 
kapcsolatok feltérképezésében, ugyanakkor értékes adatbázisokat hozhat létre a további 
kutatásokhoz. A gépi tanulás újfajta koncepciójának alkalmazásával pedig az adatok között 
mélyebb kapcsolatrendszerek térképezhetők fel. 
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Kritikus infrastruktúra elemek vizsgálata InSAR technológiával Pécs 
térségében 

KOVÁCS DÁNIEL MÁRTON1, DR.KOVÁCS ISTVÁN PÉTER1, DR. RONCZYK 
LEVENTE1 

1	Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Földrajz és Földtudományi Intézet, 
Térképészeti és Geoinformatikai Tanszék, Pécs 

E-mail: kdanielm@gamma.ttk.pte.hu 

A globális klímaváltozás, és az ehhez kapcsolódó időjárási szélsőségek közvetett és 
közvetlen hatásai az energetikai szektorban leggyakrabban megnövekedett hálózati terhelés 
formájában jelentkeznek. Hasonló csúcsterhelést okoznak a technológiai fejlődéssel 
párhuzamosan átalakuló fogyasztási szokások. Másrészt az infrastruktúra elemek elöregedve, 
valamint az esetlegesen előforduló környezeti veszélyforrások miatt is veszélyeztetetté 
válhatnak, amelyek együttesen alapvetően befolyásolják az általános ellátásbiztonságot. A 
felmerülő veszélyforrások megelőzése és a hibák és fennakadások kiszűrése érdekében 
kiemelten fontos a rendszeres, pontos, és lehetőleg költséghatékony monitoring eljárások 
alkalmazása.  

Munkánk során a Pécs területén elhelyezkedő távhő, - és nagyfeszültségű távvezetékek 
monitoringjára fókuszáltunk. Ezek az objektumok szabadon elérhető közepes felbontású 
radarfelvételek feldolgozásával általában jól detektálhatóak, és a megfelelő módszer 
segítségével mozgástörténetük is feltárható. A mérnöktudományok számos adekvát szerkezet-
stabilitási eljárást fejlesztettek ki az évek során, azonban ezek amelyek legjellemzőbb 
hiányossága az, hogy a vizsgálatok alapjául szolgáló adatok általában csak időszakosan 
kerülnek rögzítésre. A modern műholdas távérzékelés, különösen a radar interferometria 
eszköztárának alkalmazásával ezen hiányosságok kiküszöbölhetőek lehetnek, ráadásul 
jelentős idő és energia spórolható meg a rendszeres monitoring területén. A modern 
szintetikus apertúrájú radarok (SAR) egy adott terület fölé rendszeresen visszatérve végeznek 
precíz fázis méréseket, és - működési frekvenciájuk okán - időjárástól és napszaktól 
függetlenül üzemelnek. Felvételeik alapján nagy pontossággal lehet a felszíni objektumok 
elmozdulását vizsgálni, így az energetikai infrastruktúra stabilitás vizsgálatában is 
alkalmazhatóak. A bevett mérnöki gyakorlat lokális méréseivel szemben nagy területek 
egyidejű vizsgálatát teszik lehetővé, ráadásul gyakori visszatérési idejük következtében 
mindezt kiemelkedően sűrű mintavételezéssel. Az általunk is használt, ESA által üzemeltetett 
Sentinel-1 műholdpár által készített felvételek az elmúlt években alapvető adatforrásokká 
váltak ezen a területen. Munkánk során az állandó szórópontok módszerét használtuk 
(Persistent Scatterers – PS), mely kiválóan alkalmas beépített területek és infrastruktúra 
elemek deformációinak kimutatására. A PS algoritmus kis kiterjedésű, határozott geometriájú, 
és állandó jelstabilitású pontokra fókuszál. Vizsgálatunkban a 2014. október és 2021. március 
közötti összes elérhető Sentinel-1 felvételt feldolgoztuk, mindkét (le-és felszálló) 
geometriában.  

Tapasztalataink szerint a Sentinel-1 felvételek PS feldolgozásával a távhővezetékek, és 
a nagyfeszültségű elektromos hálózat elemei is jól megfigyelhetőek, abban az esetben, ha 
irányultságuk kedvező a műholdpályához viszonyítva, és a környezetükre jellemző 
felszínborítás nem okoz túlzott fázis-dekorrelációt. A nagyfeszültségű villanyvezetékek a 
tartóoszlop anyagának magas dielektromos állandójából adódóan kiemelten jó 
jelvisszaverőnek tekinthetőek  
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UAV alapú felszínmodellek összehasonlító vizsgálata eltérő feldolgozási 
környezetekben 

NAGY LORÁND ATTILA1,2, SZABÓ GERGELY1, BERTALAN LÁSZLÓ1 

1	Debreceni Egyetem, Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék 

E-mail: 2 nagy.lorand.attila@gmail.com 	 

 
A drón alapú fotogrammetriai felmérésekben jelentős változást hoztak az RTK GPS-

ekel felszerelt pilóta nélküli légijárművek (UAV), amelyek kiválthatják a földi illesztőpontok 
alkalmazását (Smith et al. 2016). Ezek az eszközök viszont még napjainkban is magasabb 
árfekvésűek, és alkalmazásuk során több pontban is eltér a feldolgozás menete az illesztőpont-
alapú módszerektől (Hugenholtz et al. 2016).  

A kutatás célja, hogy megvizsgáljuk, hogyan befolyásolja a térképészeti célú 
fotogrammetriai modellek pontosságát a különböző tájékozódási módszerek alkalmazása, 
eltérő szoftverkörnyezetekben. A vizsgálathoz a terepi adatgyűjtést egy DJI Matrice 210 RTK 
V2 drónnal, és egy DJI Zenmus X7 kamerával végeztük el a Debreceni Egyetem Egyetem téri 
Campusán. A felvételekből sűrített pontfelhőket, digitális felszínmodelleket (DSM) és 
ortofotómozaikokat állítottunk elő több feldolgozási paraméterkészlet alkalmazásával Agisoft 
Metashape, 3DSurvey és Pix4D szoftverkörnyezetben. A modellgenerálást a felvételekhez 
csatolt helyadatok (geotag) segítségével és azok nélkül, GCP-k felhasználásával is elvégeztük. 
Az elkészült DSM-ek pontosságának vizsgálatához egy LiDAR felmérésből származó 
magasságmodellt használtunk referenciaként (Bash et al. 2020). Az összehasonlításhoz RTK 
GPS-szel felmért és random módon generált pontokat használtunk fel. 
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Kataszteri adatbázisok minősége és integrálási lehetőségeik térinformatikai 
rendszerben 

UTASI ZOLTÁN1 

1Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Földrajz és Környezettudományi Intézet, Eger 

E-mail:1utazo74@gmail.com 

A különböző kataszteri adatbázisok nem alkotnak egységes rendszert, bár ez irányban 
történtek lépések mind hazai (pl. E-ingatlan-nyilvántartás, E-Közmű) (INTERNET1, 
INTERNET2), mind nemzetközi (INSPIRE) (INTERNET3) szinten, a teljes integráció elvi alapjai 
és gyakorlati megvalósítása körül még sok a bizonytalanság. Minden szakterület saját 
szabványokkal rendelkezi, melyek egymással nem kompatibilisek, struktúrájukban pedig 
olykor inkább műszaki, mint térinformatika szemléletet tükröznek. Az egységes téradat-
struktúra megteremtéséhez szükséges minősítés, egységesítés és egyesítés elvi és gyakorlati 
kérdéseihez fűz gondolatokat saját tapasztalatai alapján a szerző.  

Az adatok hitelességét és közhitelességét, a változások nyomon követhetőségét, a 
következetességet és összehangoltságot figyelembe véve kell kiépüljön az adatbázis, mely 
tartalmaz minden, teljes területi lefedettséggel bíró, a gyakorlati életben előforduló kataszteri 
típusú vagy ahhoz kapcsolható adatbázist. Az integráció alapjául az ingatlankataszter – mint 
az elérhető legrészletesebb rendszer - szolgál, a további tartalmak (településrendezés, 
erdészet, közművek, mezőgazdasági nyilvántartások, stb.) illesztése ehhez történik. Az 
adatelemzés hatékonyságának növelése érdekében az azonos típusú objektumokra vonatkozó 
adatforrások egy rétegben kerülnek egyesítésre (földrészletek, épületek, közművek vonalas, 
illetve pontszerű elemei). Az integrált adatbázis földrészlet rétege olyan kis mozaikokból áll, 
melyek mindegyike homogén az adattartalom tekintetében. Az objektumok egyértelmű 
azonosításához kódrendszerre van szükség, mely a földrészleteknél már többé-kevésbé 
rendelkezésre áll (HAZAY I. – SZALONTAI L. 1973, APAGYI G. – MIHÁLY SZ. 2005), míg az 
épületeknél számításba jöhető postacím rendszere problémás, a közműveknél pedig alig akad 
egyedi azonosító. 
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A szőlővenyige tüzelési célú hasznosításának elmélete és gyakorlata 
Olaszliszka hegyközség területén 

PÓKA CINTIA 

Debreceni Egyetem, Meteorológiai Tanszék, Debrecen 
 

E-mail: pokacintia7@gmail.com 

A jelen világ energiaproblémáinak egyik megoldása az lehet, ha az emberiség helyi 
szinten a fenntartható energiagazdálkodásra törekszik. Véleményem szerint erre jó lehetőség 
az egyes mezőgazdasági melléktermékek energetikai célú hasznosítása, főként a gazdaság 
kisebb szereplői esetében, mint például a borászatok, vagy éppen olyan települések 
intézményei, ahol releváns a melléktermékek felhasználása.  

Kutatásom során a szőlővenyige, mint szőlészeti melléktermék, több szinten történő 
felhasználásának megismerését, bemutatását, az energetikai célra felhasználható venyige 
mennyiségének becslését, valamint a már gyakorlatban megvalósult projektek 
megismerését/bemutatását tűztem ki célul. Tokaj-Hegyalja területének természeti, történeti 
áttekintése után a terület elméleti energetikai potenciálbecslését készítettem el internetes 
adatbázisok segítségével, rávilágítva ezzel a terület fontosságára. A következőkben ezt 
pontosítva konkrét, saját méréseket végeztem, amelyben figyelembe vettem a helyi 
sajátosságokat, valamint a szőlővenyige mennyiségét befolyásoló legfőbb tényezőket. Ezen 
mérésekkel kiszámítottam az egyes művelésmódok paramétereinek függvényében az egyes 
fajták venyigehozamát kg/ha értékben. A mérés eredménye alátámasztotta, hogy lényegesen 
több szőlővenyige áll rendelkezésre a területen, mint amennyit fel tudnának használni 
energetikai célokra. Ezen eredmények ismeretében egy elméleti SWOT analízis formájában 
felvázoltam milyen erősségei, gyengeségei, lehetőségei és veszélyi lehetnek annak, ha egy 
beruházó a szőlővenyige tüzelési célú hasznosításába kezd. Az elméleti leírást a gyakorlati 
megismerés követte, melyben volt szerencsém két szférában, két teljesen különböző projekt 
megismerésére, majd ezek összehasonlítására, és a korábban elkészített SWOT analízis 
felülvizsgálatára. A kutatás távlati célja, hogy felhívja a figyelmet az energiafüggőség 
csökkentésének helyi lehetőségeire, a melléktermékek hasznosításának fontosságára, valamint 
hasonló beruházások ösztönzése a kapott eredmények által.  
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A szubsztrátok magas növényi hulladék részarányának térbeli kivetülése és 
jelentősége a biogázüzemek telephelyeinek kiválasztásában, méretezésében 

és az erőforrás-gazdálkodásban  
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1	Eötvös Loránd Tudományegyetem, TTK, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, Budapest  
2	Eötvös Loránd Kutatási Hálózat, Energiatudományi Kutatóintézet, Budapest 
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Az intenzív mezőgazdasággal jellemezhető régiókban az állati trágya a biogáz 
előállításának gyakran felhasznált alapanyaga. A trágya költséges szállítása miatt azonban az 
állattartási helyek gyakran az egyedüli kritériumok a biogázüzemek telephelyeinek 
kiválasztásakor. Energiagazdálkodási szempontból kedvező a biogázüzemek üzemeltetőinek 
ösztönzése arra, hogy az emelkedett fajlagos biogázhozamok érdekében nagyobb 
mennyiségben használjanak fel növényi maradványokat az alapanyagban. Ugyanakkor az 
ilyen törekvések erőforrás-logisztikára és az új biogázüzemek helyszíneinek kiválasztására 
gyakorolt hatása kevésbé kutatott terület.  

A bemutatott vizsgálat különböző szubsztrát-összetételi forgatókönyveket feltételez, 
konstans mennyiségű trágyához való növekvő mennyiségű szántóföldi növénymaradványok 
bekeverésével. Ezek együttrothasztása növeli a biogázhozamot, mely kihat a biogázüzemek 
méretezésére, ugyanakkor fokozza az erőforrás-szükségletet. Az alkalmazott térinformatikai 
alapú alapanyag-allokáció és logisztikai elemzés optimalizálta a növényi hulladékok elosztási 
lehetőségeit és azok szállítási útvonalait, azt feltételezve, hogy egyidejűleg több kompetitív 
biogázüzem is azonos erőforrásokért versenyez. Az eredmények azt mutatják, hogy a 
szubsztrát összetétele közvetetten befolyásolhatja a telephelyválasztást, illetve veszélybe 
sodorhatja a régióban működő biogázüzemek ellátásbiztonságát. Az alapanyag-beszerzési 
lehetőségeket és a gazdasági mutatókat jelentősen befolyásolja a javasolt biogázüzemek 
térbeli elhelyezkedése, valamint a szántóföldi növénytermesztéssel jellemzett területektől való 
távolságuk. Az erőforrások keresleti és kínálati oldalainak földrajzi heterogenitása miatt mind 
a növényi maradványok, mind pedig a kirothasztott anyag szántóföldekre való kijuttatási 
költségei meghaladják a trágyaszállítás költségeit minden szubsztrát-összetételi 
forgatókönyvben. A nemzetközi szakirodalom számára ez idáig rejtve maradt problémák 
felhívják a figyelmet a növényi maradványok térbeli elérhetőségének fontosságára a 
biogázüzem telephelyének kiválasztása és méretezése során. Az ilyen jellegű potenciális 
konfliktusok földrajzi szempontú vizsgálata még a térbeli energiatervezési folyamatok korai 
fázisában segítséget nyújthat azok elkerülésére. 
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Power-to-gas létesítmények telephelyválasztását segítő döntés-előkészítési 
folyamatok térinformatikai támogatása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
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Az elmúlt évtizedek fenntarthatatlan energiatermelési megoldásai, az azokbók fakadó 
környezetszennyezés és a fosszilis energiahordozók kimerülése mellett a társadalmi és 
gazdasági igények dinamikus változásai is a korábbiaktól eltérő gazdasági stratégiák 
kidolgozását teszik szükségessé. A 20. századra jellemző elavult, sok esetben szűk látókörű 
tervezés (vagy annak teljes hiánya) napjainkban nem képzelhető el a különböző szektorok 
figyelembevétele és azok aktív közreműködése nélkül. Az ilyen komplex rendszerekbe illik 
bele a Power-to-Gas („áramból gázt”, PtG) technológia is, mely ipari folyamatokból származó 
CO2-leválasztást követően nagy teljesítményű, megújuló energiaforrásokat segítő 
elektrolizáló berendezésekből nyert H2-gázzal reagáltatva új energiahordozót termel. Az így 
előállítható szintetikus metángáz egy sokrétűen felhasználható, Európa-szerte egyre nagyobb 
arányban alkalmazott energiaforrás, ám hazánkban méltatlanul kevés figyelmet kap.  

Ahogy a PtG technológia a fejlesztési fázisból kereskedelmi alkalmazásba lép, a 
közeljövőben több ilyen létesítmény telepítésére lehet számítani. Más energiaátalakítási vagy 
-tárolási technológiákkal ellentétben a PtG minden közüzemi szolgáltatástól, és a CO2-
forrásoktól is függ a többi általános helyszínalkalmassági kritérium mellett. Ezek az összetett 
körülmények megnehezítik az új létesítmények megfelelő földrajzi helyének kijelölését. Az 
előadás egy térinformatikai alapú területalkalmassági és telephelyválasztási módszertant 
mutat be, melyben a kiválasztási szempontokat egy többkritériumos döntéshozatali eljárás 
(MCDM) súlyozza. A kritériumok között potenciális biogázüzemek is szerepelnek, melyek 
dedikált biogázvezetékekkel kapcsolódva karbonforrásként jelennek meg, ezzel regionális 
biogáz-PtG rendszereket alkotva a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei mintaterületen. Az 
eredmények azt mutatják, hogy a 7250 km2-es megye csupán 2,5%-a alkalmas PtG 
létesítmények telepítésére. Az éves szinten 142 millió m3 CH4 előállításához összesen 92,4 
MW elektrolízis kapacitásra van szükség, amelyet decentralizált módon lehet elosztani a 
régióban. A műszaki-gazdasági számítások alapján a centralizált rendszerek beruházási 
költségintenzitása 16,6–26,3%-kal alacsonyabb, mint a teljesen decentralizált rendszereké, bár 
ez utóbbiak reziliensebbek a központosított megoldásokhoz képest. A vizsgálat arra mutat rá, 
hogy egy jelentős műszaki kötöttségekkel rendelkező technológia jellemzői hogyan jelennek 
meg a földrajzi térben, és miként kell azokat figyelembe venni a regionális szintű térbeli 
energiatervezés során. 
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Az energiatudatosság és az energiaszegénység vizsgálata egy borsodi 
mintaterületen 
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Az ELTE TTK Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék Fenntartható Energiatervező 
Kutatócsoportja, 5 éves adatgyűjtése során, Borsod-Abaúj-Zemplén megye Bükk-Miskolc 
térségében 25 településen végzett kérdőíves felmérést a háztartások energetikai helyzetéről. A 
települések mindegyikén a háztartások legalább 10%-áról készült adatfelvétel, amely 
megközelítőleg 2200 család megkeresését jelentette. 

 
Kiinduló hipotéziseink voltak az adatok elemzése során: 
 
1. A Miskolc agglomerációjához tartozó településeken magasabb arányban vannak 

szigetelve az épületek. 
2. Az egyedül élők – jellemzően az idősebb korosztály tagjai – drágábbnak érzékelik a 

fűtéshez szükséges energia árát. 
3. Az egyedül élők körében alacsonyabb az energetikai beruházást tervezők aránya, 

mint a két fős és kiscsaládos háztartások körében. 
 
Az első hipotézist sikerült bizonyítani, hiszen a választott települések közül a Miskolc 

agglomerációjába tartozó Arnót és Kistokaj emelkedik ki az épületek szigetelés tekintetében. 
Az Arnóton felkeresett háztartások, mind az épületek energetikai jellemzőiben, mind a 
lakosok fogyasztási szokásainak tudatosságában a legkedvezőbb arányt mutatja. 

A második hipotézis nem bizonyítható, mivel az egyedül élők nem tartják 
kiemelkedően nagyobb arányban drágának a fűtéshez szükséges energiahordozó árát, azonban 
torzíthatja energiaár-megítélésüket az is, hogy kevésbé vannak tisztában a háztartásuk 
energiafogyasztásával, hiszen a legkisebb arányban ez a csoport rögzíti rendszeresen a 
felhasznált energia mennyiségét. 

A harmadik hipotézis bizonyítást nyert, hiszen amellett, hogy az egyedül élő, 
jellemzően idős lakosok otthonai vannak a legkisebb arányban szigetelve, elenyésző részük 
tervezi hőszigetelni lakóépületét. A két fős és kiscsaládos háztartások lakóépületei 
rendelkeznek a legkedvezőbb szigetelési arányokkal, sőt a beruházási kedv is jelentősen 
meghaladja az egyedül élőknél tapasztalt arányokat. 
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Bioüzemanyagokkal kapcsolatos attitűdfelmérés a magyar autósok körében 

ZAKAR MÁTÉ 
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A 2020-as EU-s célok között nagy hangsúlyt kapott a közlekedésben a megújuló 
erőforrások részarányának 10%-ra emelése. Annak érdekében, hogy ezt elérhessük, fontos 
szerepe van a bioüzemanyagoknak. A bioüzemanyagok kötelező üzemanyagba keverési 
aránya emelkedett, s várhatóan – a 2030-as, szigorúbb célok elérése érdekében – még 
magasabbra fog emelkedni a kötelező bioüzemanyag-részarány. Éppen ezért fontosnak 
tartom, hogy felmérjük az autósok bioüzemanyagokkal kapcsolatos ismereteit, attitűdjeit. A 
kutatás keretében vizsgálom a megkérdezettek szocio-demográfiai jellemzőit, a 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos alapvető ismereteket – s ezek forrásait –, a 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos attitűdöket, illetve néhány specifikus tudást igénylő kérdést 
is tartalmazott a kérdőív.  

A 2030-ra vonatkozó EU-s célok közt fontos szerepet kap a közlekedésben a megújuló 
energiák részarányának növelése. A konkrét célkitűzés 14%-ra növelni a megújulók 
részarányát, emellett pedig az első generációs bioüzemanyagok részarányát 7%-ban 
maximalizálni – annak érdekében, hogy ne okozza az élelmiszernövények termőterületének 
csökkenését a bioüzemanyag részarány-növekedése. 

Az előadás célja, hogy bemutassam a vizsgálat alapján a magyar autósok 
bioüzemanyagokkal kapcsolatos attitűdjeit, ismereteit; s ezek alapján információt nyújtsak 
arról, hogy mik az elsődleges ismeretforrások, milyen mély a témával kapcsolatos ismeretük, 
s ennek tükrében hogyan vélekednek a válaszadók a növényi hajtóanyagokról. Az 
attitűdfelmérésben olyan állításokat fogalmaztam meg, melyek pozitív, illetve negatív színben 
tüntetik fel a bioüzemanyagokat, az állításokkal való egyetértést hatfokozatú Likert-skálán 
mértem.  
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Életciklus-elemzés a települési hulladékkezelésben, mint az üvegházhatású 
gázok kibocsátásának városi szintű csökkentését támogató eszköz 

Óvári Ágnes 

PTE, Földtudományi Doktori Iskola 
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A hulladékkezelés az egyik legösszetettebb kihívás egy település számára, és 
jelentősen hozzájárul az üvegházhatású gázok kibocsátásához. A körforgásos gazdaság 
bevezetése és alkalmazása a hulladékkezelési technológiákban és módszertanokban is 
változásokat igényel. A hulladékgazdálkodás új módszereinek keresése során elkerülhetetlen 
az ÜHG-csökkentés kérdése. Az általánosan elfogadott LCA - bár korlátokkal - alkalmas a 
nagy anyag- és energiaáramlással járó komplex folyamatok elemzésére is, ezért alkalmas 
eszköz a települési hulladékkezelési folyamatok és lehetséges forgatókönyveik vizsgálatára.  

Az openLCA (v.1.10.2) alkalmazásával a H2020 REPAiR projekt során, a pécsi 
mintaterületen összehasonlítottuk a vizsgált régióban keletkező szerves hulladékáramok, 
valamint a lakossági és városi zöldhulladék kezelésének lehetséges alternatív 
forgatókönyveinek ÜHG-kibocsátását (IPCC GWP 100a) a jelenlegi gyakorlat által okozott 
ÜHG-kibocsátással.  

A "Konyha" forgatókönyv célja a konyhai hulladék szelektív gyűjtése, amelyet 
központosított komposztálás vagy anaerob lebontás követ. Ebben a megoldásban kb. 5,0E+5 
kg háztartási konyhai hulladékot terveznek elkülönítve gyűjteni és komposztálni. Emellett a 
szelektíven gyűjtött háztartási konyhai hulladékból kb. 3,678E+6 kg-ot terveznek a helyi 
anaerob emésztőműbe szállítani kezelés céljából. A "MenzaTurbo" forgatókönyv az oktatási 
intézmények étkezdéiben kínált ételek minőségének javításán keresztül az élelmiszer-hulladék 
minimalizálását célzó megoldás. Az "Ételmentő" forgatókönyv egy hulladékmegelőzési 
megoldás, amely az emberi fogyasztásra alkalmas ételek és élelmiszerek éttermekből, 
üzletekből és piacokról történő begyűjtését és a rászorulóknak hivatalos jótékonysági 
intézményeken keresztül történő kiosztását foglalja magában. 

Eredmények: A számítási eredmények jól összehasonlíthatók a különböző 
forgatókönyvek és a status quo között. Az „Konyha” forgatókönyv esetében, ahol a 
komposztálás vagy anaerob erjesztés következtében az átirányított hulladékból jelentős 
termék- és/vagy energiatermelés (megtakarítás) történik, az üvegházhatású gázok kibocsátása 
a jelenlegi kibocsátási szinthez képest jól mérhetően csökken. Hasonlóképpen, az 
„Ételmentő” forgatókönyv a hulladékkeletkezés megelőzésének elvét alkalmazva 1,39E + 6 
kg élelmiszert távolít el a hulladékkezelési útvonalról, melynek következtében az 
üvegházhatásúgáz-kibocsátás jelentősen csökken. 

Következtetés: Az életciklus-elemzés módszerével megalapozottan és jól 
szemléltethetően összehasonlítható a jelenlegi állapot és egy alternatív megoldás bevezetése 
által okozott üvegházhatású gázkibocsátást, ezért objektív eszközként alkalmazható az ÜHG 
kibocsátásának csökkentésére irányuló megoldásokkal kapcsolatos stratégiai döntések 
támogatására városi környezetben.  

Köszönetnyilvánítás: Ez a kutatás az Európai Unió Horizont 2020 kutatási és 
innovációs programja által támogatott REPAiR (REsource Management in Peri-urban AReas: 
Going Beyond Urban Metabolism) projekt részeként készült, a 688920 számú támogatási 
megállapodás keretében. 
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Integrált tájhasználaton alapuló megújuló energiatermelés 
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Egy olyan kísérleti projekten dolgozom, amelyben egy helyi közösség a 
természetvédelem szereplőivel, helyi és regionális közigazgatási intézményekkel, az 
energetika, a mezőgazdaság és a vízgazdálkodási ágazat szereplőivel egy integrált 
tájhasználati modell bevezetésén dolgozik Tiszatarjánban. Ennek lényege, hogy az 
ökoszisztéma szolgáltatásokra alapozva olyan integrált tájhasználaton alapuló gazdasági 
tevékenység kezdődött, amelynek közvetlen eredménye a helyi energiagazdálkodás megújuló 
energiaforrásokra alapozott átállítása és a helyi társadalmi-ökológiai rendszer 
éghajlatváltozásból eredő sérülékenységének csökkenése, míg közvetett eredménye a 
természetközeli élőhelyek állapotának javulása.  

Az inváziós idegenhonos növények, majd a hazai fajtákból álló faültetvények 
energetikai célú használata egyrészt csökkentette a helyi közösség fosszilis energia-
használatát és az ezzel járó üvegházhatású gáz kibocsátás mértékét, másrészt hozzájárult az 
árvízzel, belvízzel és aszállyal szemben meglévő sérülékenység csökkenéséhez is.  

Az előadás a tájhasználat váltás okait, annak terepi kísérleti lépéseit, a helyi 
energiagazdálkodás átalakítását illetve mindezen lépéseknek a több szempontból történő 
értékelését mutatja be. A társadalmi-ökológiai rendszerek és azok változásainak értékelése 
összetett értékelési módszerek összehangolt alkalmazását igényli, amelyekre kevés konkrét 
példa áll rendelkezésre, különös tekintettel az éghajlatváltozás hatásaira. 
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Assessment of the effects of The Colombian armed conflict on the 
environment: A review 
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Colombian Internal Armed Conflict has been one of the most studied in the western 
hemisphere; however, the environmental consequences of the warfare have been less studied 
compared with the social and economic effects. In 2016, the Colombian government and the 
primary rebel group, the FARC signed a peace agreement. The agreement has given the 
chance to increase considerably the environmental studies. 

In this article, we present an extensive literature review, collecting qualitative and 
quantitative information to identify how has been assessed the drivers of deforestation (illicit 
crops, illegal mining, cattle ranching and the extension of the agricultural border). 

Colombia is a country conformed by regions that have different socio-economic and 
environmental conditions, the study shows how the remote sensing methods could fit into the 
ecological and social processes based on the specificity of those regions. This article assesses 
the correlation between conflict-related impacts, geographical location (ecoregions), causes, 
consequences and remote sensing features. We sought trends, convergence and divergence 
patterns. Then we considered variables such as biome, land cover and land use affectation, 
scale, and satellite imagery sensors to identify the link between conflict drivers with 
geographical location assessed by remote sensing methods. We collected data from 40 studies 
from international peer-reviewed journals from 2001 to 2020 that are indexed using scientific 
search engines. 

Reviews similar to those presented here may become a tool in order to understand the 
reasons behind the conflict and their consequences. 
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  Investigate Renewable Energy production challenges and Opportunities in 
Egypt. 
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The current study investigates the Renewable Energy (RE) production & consumption 

challenges and opportunities in Egypt and the role of developing criteria for the renewable 

energy sector. The study examines the connection between energy consumption, energy 

production, and population growth in Egypt. By analyzing RE production and consumption 

challenges and opportunities to create RE sustainable markets, reduce the dependence on 

conventional energy resources, and achieve Egyptian development strategy (Egypt's Vision 

2030). For achieving these objectives, the SWOT analysis was applied to investigate the 

internal and external factors by focusing on the strengths and opportunities and reducing 

weaknesses and threats. Therefore the previous research efforts were reviewed considering 

Integrated Sustainable Energy Strategy (ISES) and RE assessment framework variables. The 

results showed that the Renewable Energy sector in Egypt has socio-economic drivers and 

opportunities that can reduce the environmental impact and improve the relationship between 

population growth and GDP in the future energy development plan. Furthermore, the study 

recommended increasing RE technologies production and developing energy efficiency 

markets to improve environmental benefits and reduce CO2 emissions, as well as optimizing 

the quality standards of clean energy services need for establishing new policies and laws, 

long-term sustainability that will enhance the future of  Egyptian Renewable Energy 

production. 
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The three concepts of Sense of place (SOP) and its relationship with Quality of life 
(QOL) are studied in various research both theoretically and empirically; however, a 
qualitative study holistically linking each and shown the effects of SOP on QOL among urban 
dwellers nearby the river in the perspective of experts has not been completed. This is what 
was examined in the present study. Drawing on theories of SOP and QOL, this study 
explicitly aimed to analyses the impacts SOP attitudes (e.g., place attachment, place identity, 
and place dependence) and health-related QOL (HQOL e.g., physical health, psychological 
health, social relationships quality, environmental health, and general QOL) in a sample of 
Budapest, Vienna and Bratislava experts. In this study, according to the conditions of Covid-
19, smartphones and video calling software have been used to communicate with the 
participants. Given that the present study is a qualitative investigation based on the content 
analysis method, data were collected through 30 in-depth open interviews in the form of a 
friendly chat. Eventually, with the presence of formal experts, themes were classified by the 
researchers and were then inserted into the MAXQDA software.  In this study, after 
transcribing the interviews and specified open coding, the data were grouped into the stratum 
of relevant axial codes. Axial coding authorizes the refined sub-themes to be put together to 
identify themes and connections. We believe that the analysis procedures used in this paper 
provide an excellent tool to study such relevant phenomenon's after the Covid-19 pandemic. 
Covid-19 will be with us for a long time, and as we have adapted our daily lives to Covid-19, 
urban and regional studies and research methods must also be changed and adapted to it. Our 
findings support previous studies describing a connection and effects of SOP attitudes and 
HQOL outcomes and describe the relevance of SOP attitude theory and underscore its 
importance for urban-regional planning, environmental management, psychological and 
health studies, and negotiating HQOL. Eventually, we hope that the present study will 
encourage and motivate future researchers to test our conceptual model of research (SOPQOL 
model) in different contexts and pave future research directions for researchers. 

 
Keywords:	Sense of place, Quality of life, Danube river, Budapest, Vienna, Bratislava, 
MAXQDA 
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This paper aims to understand whether and how the concept of spatial justice is 
mobilised in urban development practice in a European context. The main research questions 
are as follows: 
• What is meant by spatial justice at local level, i.e. in the spaces of (potential) resistance 

against injustice experienced in the form of urban exclusion, stigmatisation and 
ghettoisation? 

• Does the language of spatial justice appear in local development projects and has it 
become part of local thinking? 

• Can the discourse that local agents conduct about spatial justice play the emancipatory 
role that critical social scientists attribute to it? 

 The authors analysed case studies on urban development projects implemented in six 
European cities (Stockholm, London, Rotterdam, Barcelona, Cluj-Napoca, Pécs) as part of an 
H2020 project (RELOCAL1) by means of a Critical Discourse Analysis. The multilayered 
knowledge embodied in these case studies (as academic discourses) and reconstructed in this 
analysis is derived from what local stakeholders think of their own development projects. 

The research has shown that the language of spatial justice as a way of thinking is only 
found in traces, at best, in the urban development policy discourses in the cities studied. 
Instead, it is most frequently ‘translated’ into other narratives. Through the perspective 
opened up by studying the discursive field and discursive production related to spatial justice 
narratives in the context of the trialectics of the ʻproduction of discourses’, the ‘production of 
spatial justice’ and the ‘production of space̕, the authors were able to interpret spatial justice 
not only in an abstract space, but also in a physical and social space. They could also reveal 
that incorporating spatial justice as a hollow term into urban (regional, national or EU) 
development discourses may also be able to strengthen existing power relations and 
contribute to the production of spatial inequalities. Injustice is reproduced when the concept 
of spatial justice is taken out of the context of the reproduction of capitalism, when space is 
ʻrestricted’ to place in development projects, and when social and spatial injustice and 
procedural and distributive injustice are separated even though the intention is to mitigate the 
segregation of exploited and oppressed social groups. 

  
 

Keywords: spatial justice, discoursive space, space production, Critical Discourse Analysis, 
urban development 
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Climate changes nowadays are considered a vital interest on a global scale. These 
changes caused a high fluctuation of climate factors that need updating research to assess 
renewable sources such as wind. In the last decades, renewable energies have replaced fossil 
fuels for the economic development of different countries such as European Union countries 
and still a big challenge for non-developed countries economically. However, some of the 
European Union members do not benefit from using renewable energies such as wind energy, 
and one of these countries is Hungary. This research aims to assess the spatial potential of 
wind energy and the direction of the prevailing wind in Hungary using satellite images 
datasets, Hot-spot method for zoning areas appropriate for installing wind farm turbines in 
Hungary. The results showed that western and northwestern Hungary are the best places to 
settle wind turbines, the prevailing wind direction north-north-western and comparison 
different variety of turbine that appropriate turbine is a 3,000 kW Vestas V90-3.0 wind 
turbine. Nevertheless, Hungary is not a top beneficiary country of wind potential, but it is 
necessary to exploit the renewable energy potential by fitting the turbines to produce energy. 
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Most of the Martian river valleys were formed in the early period of the planet, approximately 
3.8 billion years ago., at the boundary of the Noachian - Hesperian epoch. Although the 
morphology of the valleys is well known, there are many unanswered questions about their 
origin, which may not only answer the morphological questions but also about the climatic 
conditions of the time. I my study, I investigated an average-looking Martian valley (Tinto-B, 
2°55’ S, 111°53’ E), ~81 km long and in addition I determined hydrological parameters for 
100 equal sections that can be used to infer the velocity and the volume of the transported 
sediment and estimated time interval of formation. The study use the following dataset: a 50 
m/px (meters/pixel) resolution DTM (Digital Terrain Model) from HRSC (High Resolution 
Stereo Camera), 6 m/px optical images from the CTX (Context Camera) and 100 m/px 
resolution infrared images from the THEMIS (Thermal Emission Imaging System) TI 
(Thermal Inertia) camera. The latter was used to estimate the sediment size of the valley 
bedrock [1], and the resulting shear stress and Shield coefficient. The CTX images and the 
DTM were used to define and delineate the valley walls. Estimation of the formation interval 
of each section is based on the sediment transport rate developed by Meyer-Peter and Muller 
[2], which can be combined with the age estimation data, based on the crater size distribution. 
In this study, the shape of the valley was approximated as a trapezoid and the hydrological 
parameters, such as the rate of transport of sediment, were determined for each section [3]. 
For the grain size analysis, sampling was performed from the valley walls, which best 
represent the valley bedrock. The aim of this study is to estimate the formation interval and 
physical parameters of the predefined sections of the valley and to compare them with 
existing morphological and hydrological results based on the preliminary erosion-
accumulation model [4]. 
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Downstream of the confluence of rivers complex hydrological and morphological 
processes control the sediment and flow transport. The changing slope, discharge and stage 
characteristics of the two joining rivers influence the mixing of the waters and the sediment 
distribution in the downstream reach (confluence zone). As not only natural sediments, but 
also anthropogenic contaminants are transported, the mixing of the waters has a great 
influence on water quality, biogeochemical processes, and ecosystem imbalance. Besides the 
sample collection in this zone can also be tricky.  

Therefore, this study aimed to analyze the spatio-temporal dynamics of suspended 
sediment in the 4.2 km long confluence zone of Tisza and Maros Rivers using Sentinel-2 
images to support the sediment sampling in the future. Altogether 143 Sentinel-2 images were 
analyzed covering the period between June 2015 to May 2021. Throughout the classification 
of the images the K-means clustering, which is considered as one of the most popular 
unsupervised classification techniques, was applied to demonstrate the spatial distribution of 
surficial suspended sediment dynamism in the confluence zone. The pixels were classified 
into three classes, representing the water of the Tisza (TW), the water of the Maros (MW) and 
their mixture (MIX). The areal distribution of these classes (the number of pixels) was 
compared to the hydrological parameters of the two rivers (e.g., water levels, slopes and 
discharges).  

The results showed that the highest Pearson correlation (r) existed between the number 
of TW and MIX pixels and water slope, and slope difference between the two rivers (r= -0.65 
and 0.64 respectively). On the other hand, the area of the Maros water (MW) pixels showed 
less sensitivity to slope and higher sensitivity to discharge (r=0.5). The derived correlation 
graphs and the cluster analysis suggest that during low and medium discharges (QTisza ≤ 747 
m3/s and QMaros ≤ 330 m3/s) the imaginary regression line has a lower slope compared to 
higher or flood discharges. Therefore, separating data into two clusters (Cluster I: Low and 
medium dischargers and Cluster II: High discharges) would produce better predictive models. 

Predictive models for the areal distribution of TW, MW and the longitudinal extend of 
Maros into the Tisza were produced considering the two data clusters and the estimated 
coefficient of determination (R2) were 0.61, 0.61 and 0.82 for Cluster I., and 0.6, 0.7 and 0.64 
for Cluster II. Based on the data, the shape of mixing in the confluence zone could be 
categorized into four groups: (1) MW covers the whole width of the Tisza in the confluence; 
(2) MW could be identified till the end of the study area; (3) MW covers a limited area in the 
Tisza; and (4) unusual mixing shapes. The histograms show that Group 2 and Group 3 have 
the highest probabilities (52.3%) and (52.6%) in clusters I and II respectively. Based on these 
results it is recommended to sample sediments from both shores of the Tisza in the confluence 
zone paying attention to the actual mixing status, for representative sampling mission.  
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Cryosphere research is an important mission nowadays because the change of present 
ice shields strongly influences global climatic processes. The use of remote sensing methods 
in this field of research is becoming more widespread, as we can study temporally and 
spatially different phenomena. The surface velocity of glaciers responds quickly to changes in 
any climatic parameter. By examining glaciers’s speed, we can estimate the extent of 
environmental change. Using object-tracking algorithms, we can study the surface velocity of 
glaciers based on the cross-correlation of satellite images. This method finds the same 
features on two images and calculates their possible displacement relative to each other. Then 
it assigns direction and speed to the movement. Feature and Speckle Tracking are two ways of 
this method. While Feature Tracking uses objects tracked by landmarks, in the case of 
Speckle Tracking, the algorithm can detect different physical parameters calculated from the 
radar images. We use a recently developed method that uses the Feature and Speckle Tracking 
methods simultaneously to investigate the velocity of glaciers in the Southern Patagonian Ice 
Field (SPI) based on Sentinel-1 SAR radar images. The method has not been used in these 
areas before. Our aim is to monitorize the condition of the glaciers as accurately as possible to 
get insight into the environmental change in the area. 

In the studied area 946 of one kilometer square regions were selected along the flow 
line of the glaciers, from their fronts to the accumulation areas. We have documented the 
surface velocity of glaciers from 2019 to 2021. Based on the 30 meter resolution SRTM data, 
the statistical values of the slope, aspect, height and curvature parameters of the topography 
were calculated. Based on gravity and radar measurements, statistical values of the ice 
thickness and glacier bed elevation data were also determined. While glacier speed is 
analyzed in a determined time frame, other parameters are used for correlation analysis. 

The surface velocity in the SPI shows an acceleration compared to previous results. At 
the front of the glaciers velocity values of thousands of meters/year are common, suggesting 
that a significant change in the environment is present. As the temperature of the air increases, 
the amount of meltwater generated on the surface of the glaciers increases, which leaks to the 
bottom of the glaciers, causing their faster movement. Furthermore, as the air temperature 
rises, so does the sea temperature, which also causes fast velocity at the front of tidewater 
glaciers. The relationship between the velocity and the increase in air temperature is well 
illustrated by the fact that the fastest surface velocities are experienced during the summer 
periods. This characteristic seasonal fluctuation in velocity is especially true of the 
northernmost Jorge Montt Glacier (highest speed around 4700m/yr). In contrast, on the largest 
Pio XI glacier, we can observe rapid but constant movement throughout the year (maximum 
around 2000 m/yr). In addition to the climatic parameters, the different velocity is most 
probably the result of different topographic features as well, that are also examined 
thoroughly. 

 
Keywords: Glaciology, surface velocity, remote sensing, DEM, GIS 
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